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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

به دلیل تأثیر بارش شدید باران در مناطق کلیدی تولید  میقیمت ذرت صادراتی از ایاالت متحده آمریکا در ماه 

کاهش قیمت گندم صادراتی را نیز محدود نموده  ،عالوه بر افزایش قیمت ذرتشدید باران، بارش افزایش یافته است. 

 است. از سوی دیگر قیمت جهانی برنج در این ماه تقریبا ثابت باقی مانده است.

  

با آغاز فصل برداشت سال آفریقا،  جنوبمناطق در 

قیمت ذرت کاهش یافته است. در مقابل، در  ،2019

کشور زیمباوه قیمت خرده فروشی ذرت و آرد گندم 

که ناشی از  آردقیمت توسط صنایع  بازنگریبعد از 

کاهش ارزش پول ملی در این کشور بوده و همچنین 

به  2019انداز تولید غالت در سال کاهش شدید چشم

 شدت افزایش یافته است.

خشکی شدید و پیش از موعد در اواسط ، شرق آفریقادر 

 2019انداز تولید در سال باعث کاهش چشمفصل تولید 

این موضوع افزایش قیمت ذرت در تعدادی از  وشده 

کشورهای این حوضه را به دنبال داشته است. در کشورهای 

متوقف شدن روند کاهش ارزش سودان و سودان جنوبی 

 تغییرات در قیمت غالت دانه درشت شپول ملی باعث کاه

 است. شدهدر ماه گذشته 
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 (خرداد 10 تا اردیبهشت 11)افزایش قیمت ذرت در ماه می و  قیمت گندمبیشتر کاهش 

بینی پیش به دلیل میدر ماه گندم  صادراتیقیمت 

عرضه مناسب محصول عرضه قابل توجه محصول و 

هرچند در . صادراتی در سطح جهان کاهش یافته است

ایاالت متحده آمریکا نگرانی در خصوص شرایط کاشت 

تاخیر در کشت محصول بهاره ناشی از  ومحصول زمستانه 

افزایش قیمت در نیمه دوم ماه  ،وجود رطوبت بیش از حد

 را به دنبال داشته و باعث محدودیت کاهش قیمت در این

 یمگندم آمریکا در ماه پایه قیمت میانگین  ماه شده است.

 لآوریدالر به ازای هر تن رسیده که نسبت به ماه  212به 

درصد  15درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته  1

در مقابل در اتحادیه اروپا و منطقه  کاهش یافته است.

باعث  2019انداز مناسب تولید در سال دریای سیاه چشم

 شدیدتر قیمت گندم شده است. کاهش

میانگین قیمت پایه ذرت ایاالت متحده آمریکا 

به شدت افزایش  ،برخالف روند کاهشی دو ماه گذشته

دالر به ازای هر تن رسیده است که نسبت  172به یافته و 

افزایش یافته و بیشترین افزایش درصد  7گذشته به ماه 

 4هرچند همچنان  ؛ماه گذشته را ثبت نموده است 11در 

درصد از قیمت ثبت شده در ماه می سال گذشته کمتر 

انداز تر شدن چشموخیم به دلیلقیمت  افزایش. است

تولید به دلیل بارش شدید باران در مناطق کلیدی تولید 

و تاخیر قابل توجه در آغاز کشت محصول که باعث بروز 

نگرانی در خصوص عملکرد و سطح زیرکشت محصول در 

شده به وقوع پیوسته است. همچنین قیمت  2019 سال

در کشور آرژانتین پش از کاهش که در سه ماه گذشته 

ثبت شده بوده به دلیل صادرات زیاد افزایش یافته است. 

با هدف قیمت ذرت در مقابل در منطقه دریای سیاه 

افزایش توان رقابت با محصول تولیدی در آمریکای جنوبی 

 کاهش یافته است.

( 04-2002=100شاخص قیمت برنج فائو )گین میان

تقریبا  برای سومین ماه متوالیبوده که  222 میدر ماه 

قیمت برنج صادراتی واریته ایندیکا مانده است. ثابت باقی

ثابت باقی مانده یا کاهش یا در سطح قاره آسیا تقریبا 

یافته است. در تایلند و پاکستان، تغییرات قیمت به دلیل 

تر شده است. در رزش نرخ ارز در دو کشور مالیمتغییرات ا

کشورهای هند و ویتنام قیمت صادراتی برنج سفید، به 

استثنای برنج نیمه آماده هندی که به دلیل کاهش سرعت 

انداز نامناسب فروش محصول در غرب آفریقا و چشم

صادرات به بنگالدش به دلیل افزایش تعرفه واردات 

کاهشی را ثبت نموده، تقریباً  محصول در این کشور روندی

ثابت باقی مانده است. تغییرات قیمت برنج در آرژانتین و 

اروگوئه بسیار کم بوده در حالی که قیمت در برزیل افزایش 

یافته است. در مقابل قیمت غالت دانه درشت در ایاالت 

متحده آمریکا با وجود افزایش فروش محصول و همچنین 

شت و کاهش تولید ار فصل کنگرانی در خصوص تاخیر د

به کمترین مقدار خود  ،به دلیل بروز آب و هوای مرطوب

 در یک سال گذشته رسیده است

 



 

 2  
 

 
 دالر/تن (2019 میگندم )آخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  212 0.6- 9.6- 15.1- 
 2.5 -8.3 -2.0 211 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  207 7.6- 14.3- 2.7- 
 -16.2 -10.5 -0.7 218.5 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2019 می) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا متحدهایاالت   172.21 6.9 1.6 4.0- 
 -14 -3.5 -0.6 171.5 حوزه دریای سیاه

 -13.4 -2.4 7.1 166 آرژانتین
کراینوا  173.8 0.5- 3.3- 13.9- 

 
 ( دالر/تن2019 می) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -10.8 -0.3 -0.9 425.25 تایلند
 -21.9 3.1 -0.1 333.2 ویتنام
 -5.4 1.1 0.3 360 هند

آمریکا متحده االتیا  481 1- 3.2- 12.6- 
 


