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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

صادراتی کاهش یافته است. قیمت برنج نیز به  مدنگعرضه فراوان به دلیل  مارسدر ماه  و ذرت جهانی گندم قیمت

ا ته جاپونیکا و برنج کم کیفیت ایندیکیبرخی از کشورها و محدود شدن افزایش تقاضا برای وار در دلیل کاهش تقاضا

 .مقدار بسیار کمی افزایش یافته است ،در بازار

 

در سودان و سودان آفریقا،  شرقمناطق در 

در بازارهای جنوبی، کاهش ارزش پول ملی 

و حمل و نقل و هزینه باالی تولید موازی 

باعث افزایش شدید قیمت غالت دانه درشت 

 .در ماه مارس شده است

جنوب آفریقا، به دلیل بروز طوفان آیدا خسارت شدیدی به در 

وارد ماالوی و موزامبیک ها در کشورهای محصوالت و زیرساخت

که این موضوع باعث افزایش موقتی قیمت مواد غذایی شده  شد

انداز چشم های اقتصادی واست. همچنین در زیمباوه ناپایداری

باعث افزایش قیمت 2019محصول در سال نامناسب تولید 

 شده است. 2019تا فوریه  2018محصوالت در بین ماه اکتبر 
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 (فروردین 11تا  اسفند 10) مارسدر ماه  برنجصادراتی و افزایش قیمت  و ذرت کاهش قیمت گندم

کاهش یافته است.  مارسدر ماه گندم جهانی قیمت 

 224به  مارسمیانگین قیمت گندم پایه آمریکا در ماه 

درصد  5فوریه دالر به ازای هر تن رسیده که نسبت به ماه 

درصد کاهش یافته  9و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

نزدیک شدن به زمان عرضه قابل توجه محصول و  است.

در سطح  2019انداز مناسب تولید سال همچنین چشم

جهان از دالیل اصلی کاهش قیمت گندم بوده است. 

 تقاضای کم برای خرید محصول در ایاالت متحده آمریکا

نیز تا حدودی اثر افزایش قیمت ناشی از شرایط نامساعد 

ه که در شرف آغاز است آب و هوایی در فصل کشت بهار

  .را خنثی نموده است

نیز پس از افزایش عمومی قیمت در ماه ذرت قیمت 

میانگین . فوریه در ماه مارس روندی کاهشی داشته است

دالر به ازای  167قیمت پایه ذرت ایاالت متحده آمریکا به 

درصد و  2گذشته هر تن رسیده است که نسبت به ماه 

درصد کاهش یافته  3نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

است. کاهش قیمت در ایاالت متحده به دلیل افزایش 

بینی شده و روند کند ذخایر محصول بیش از مقدار پیش

فروش محصول است. هرچند نگرانی در خصوص تاخیر و 

های حمل یا حتی کاهش کشت بهاره در کنار محدودیت

کاهش قیمت را محدود کرده  ،دلیل بروز سیلو نقل به 

است. در اوکراین، قیمت محصول صادراتی به دلیل رقابت 

الی ، در حتی به طور قابل توجهی کاهش یافتهشدید صادرا

انداز که در آمریکای جنوبی کاهش قیمت ناشی از چشم

 مناسب تولید است.

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

به دلیل افزایش قیمت واریته با کیفیت کم ایندیکا  مارس

 221.7به طور میانگین به و همچنین واریته جاپونیکا 

درصد افزایش  0.5 فوریهواحد رسیده که نسبت به ماه 

ا عدم وجود تقاضا از کشورهایی مانند یدر آس است. هیافت

بنگالدش، چین و اندونزی باعث ثبات قیمت این محصول 

کشور تایلند قیمت این واریته را کاهش  شده و حتی در

ش قیمت یداده است. در هند کاهش ارزش روپیه باعث افزا

برنج به سطحی بیش از قیمت آن در ماه آگوست سال 

شده است. تالش مداوم برای خرید محصول تازه  2018

بهاره تا حدودی -فصل کشت زمستانهدر برداشت شده 

 ینهمچن نبال داشتهرا به دافزایش قیمت برنج در ویتنام 

فروش محصول به چین و کشورهای شرق آفریقا افزایش 

االت در ایاست.  را به دنبال داشتهبازار پاکستان  قیمت در

متحده آمریکا، قیمت برنج دانه بلند تغییرات اندکی را 

تجربه نموده در حالی که قیمت برنج در کشورهای برزیل، 

ایی ات ترکیبی متغیرهآرژانتین و اروگوئه به دلیل بروز اثر

مانند برداشت محصول، کاهش ارزش پول و محدودیت 

 تقاضا کاهش یافته است. 

 



 

 2  
 

 

 دالر/تن (2019 مارسگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا متحدهایاالت   223.5 4.7- 8.4- 9- 
 5.8 -7.8 -4.9 218.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  227.75 5.7- 2.6- 9.4 
 9.6 1.5 -5.3 231.25 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2019 مارس) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  166.83 1.6- 0.4- 2.6- 
 -14.9 1.8 -3.7 171.25 حوزه دریای سیاه

 -13.1 -5.0 -4.1 163 آرژانتین
کراینوا  172.4 4.1- 1 14.1- 

 
 ( دالر/تن2019 مارس) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -7.1 -1.0 -1.4 420.8 تایلند
 -16.8 -11.3 1.4 327.8 ویتنام
 -4.9 2.4 2.7 366 هند

آمریکا متحده االتیا  495 0.4- 3.1- 8.2- 
 


