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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

 افزایش ،عرضه محصول صادراتی و تقاصای قابل توجه جهانی محدودیتدر ماه ژانویه به دلیل جهانی گندم  قیمت

در آمریکای جنوبی باعث محصول  تولید رویمخرب آب و هوا بر  اثراتاست. از سوی دیگر، نگرانی در خصوص  یافته

 یز به دلیل افزایش مجدد تقاضا براافزایش قیمت صادراتی این محصول شده است. همچنین قیمت جهانی برنج نی

 .تافزایش یافته اس ،اپونیکاواریته ج

به دلیل کاهش تولید در سال آفریقا،  یجنوبمناطق در 

در تعدادی از کشورهای این منطقه روند فصلی  2018

قیمت ذرت شدت گرفته است. در حالی که در کشور 

زیمباوه کاهش ارزش پول ملی و محدودیت ارز خارجی از 

دالیل اصلی افزایش قیمت این محصول در سال جمله 

 گذشته بوده است.

و سودان  در شرق آفریقا و در کشور سودان

کاهش قدرت پول ملی باعث افزایش ، جنوبی

قیمت مواد غذایی اساسی در این کشور شده به 

طوری که به سطح قیمتی باالتر از سال گذشته 

تولید و هزینه حمل و  اند. افزایش هزینهرسیده

 اند.نقل نیز در افزایش قیمت نقش داشته
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 (بهمن 11تا  دی 11) ژانویهقیمت غالت در ماه  افزایش

ژانویه در مقایسه با ماه در ماه گندم جهانی قیمت 

در منطقه دریای سیاه قیمت یافته است.  افزایشدسامبر 

محصول صادراتی به دلیل محدودیت عرضه محصول در 

مقابل تقاضای پایدار خارجی افزایش یافته است. به طور 

شابه قیمت محصول در آرژانتین به دلیل بارش بیش از م

هرچند،  ؛افزایش یافته است ،اندازه در دوره برداشت

 238ا به میانگین قیمت پایه گندم ایاالت متحده آمریک

کمتر از قیمت ماه  میکدالر به ازای هر تن رسیده که 

 4دسامبر بوده، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

مبادالت تجاری در  رخ کندندرصد افزایش یافته است. 

 است دلیل اصلی کاهش قیمت محصول بوده ،آمریکا

هرچند افزایش شدت سرمای هوا که پتانسیل اثرگذاری 

روی شرایط رشد گیاه را دارد از کاهش بیشتر قیمت بر 

 گندم در این کشور جلوگیری کرده است. 

ژانویه در تمامی قیمت ذرت در ماه  ،به طور مشابه

است. در میان  کشورهای تولید کننده افزایش یافته

 یاکننده، تقاضای قایل توجه برکشورهای عمده صادر

ر اوکراین ذرت باعث افزایش قیمت صادراتی محصول د

شده است. در حالی که محدودیت عرضه و نگرانی در 

خوصوص تاثیرات نامناسب آب و هوایی بر روی کشت سال 

باعث افزایش قیمت صادراتی در کشورهای برزیل  2019

و آرژانتین شده است. در حالی که میانگین قیمت ذرت 

دالر به ازای  166با رسیدن به پایه ایاالت متحده آمریکا 

تا حدودی کاهش یافته است اما نسبت به ماه  ،تنهر 

 درصد بیشتر است. 7همچنان  2018ژانویه سال 

( در ماه 2002-04=100شاخص قیمت برنج فائو )

به دلیل قیمت باالی واریته جاپونیکا که خود ناشی  ژانویه

که رسیده  220 بهاز احیای تقاضا برای این واریته بوده 

است. قیمت یافته افزایش صد در 1.8 دسامبرنسبت به ماه 

 به دلیل کاهش های تجاری برنج ایندیکاصادراتی واریته

 .ارزش بات )واحد پول تایلند( در تایلند کاهش یافته است

همچنین در پاکستان نیز به دلیل فروش محصول به 

کشورهای شرق قاره آفریقا روند افزایش قیمت این واریته 

مانند کشورهای آمریکای اتفاق افتاده است. در هندوستان، 

ومی محصول مالتین و ایاالت متحده، روند سریع خرید ع

داخلی و پیشرفت اندک فصل کشت ربیع باعث افزایش 

عدم عرضه قیمت واریته ایندیکا شده است. در مقابل 

-انداز نامناسب تولید زمستانهمحصول جدید در کنار چشم

باعث افزایش قیمت محصول در  2019بهاره در سال 

ویتنام شده است. همچنین تقاضای محدود باعث ثبات 

قیمت در برزیل و اروگوئه شده و قیمت را تا حدودی در 

  آرژانتین کاهش داده است.
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 دالر/تن (2019 ژانویهگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  238.2 2.4- 0.6- 4.2 
 22.6 1.9 1 239.6 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  242.2 3.6 4.5 25.4 
 31.8 0.3 2.7 234 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2019 ژانویه) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  165.8 1- 3.6 6.6 
 3.2 6 4.4 175.6 حوزه دریای سیاه

 5.5 6.3 0.6 172.6 آرژانتین
کراینوا  176.5 3.4 5.1 4 

 
 ( دالر/تن2019 ژانویه) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -6.4 0.1 1.6 432 تایلند
 -11.8 -9.7 -6.8 344.75 ویتنام
 -6.2 2.8 0.7 360 هند

آمریکا متحده االتیا  519 1.6 1.9 1.2- 
 


