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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

گیری بیماری میانگین قیمت صادرات گندم و ذرت در ماه مارس با وجود سرعت قابل توجه تجارت و نگرانی در خصوص همه

که نشان دهنده شرایط غالب در بازار انداز مناسب تولید چشمتداوم به دلیل عرضه قابل توجه جهانی محصول و  01-کوئید

و اخبار منتشر شده در خصوص  01-گیری ناشی از ویروس کوئیدهمه ،کاهش یافته است. در مقابل فوریهاست نسبت به ماه 

  توقف قرار دادهای صادراتی کشور ویتنام افزایش قیمت برنج را در پی داشته است.

 

مکزیک و آفریقای در 

جنوبی، قیمت ذرت 

سفید به دلیل کاهش 

ارزش پول ملی ناشی از 

رکود اقتصادی به دلیل 

 01-بروز بیماری کوئید

افزایش در ماه مارس 

 قابل توجهی داشته است.

افزایش تقاضا برای مواد غذایی و اخالل در 

 گیریزنجیره عرضه این محصوالت به دلیل همه

موجبات افزایش قیمت مواد  01-بیماری کوئید

غذایی در بسیاری از کشورها را در نیمه دوم ماه 

مارس فراهم آورده است. به منظور جلوگیری از 

غذایی و اطمینان از  افزایش قیمت مواد

دسترسی محلی به این محصوالت در شرایط 

ای از ها مجموعهدولت ،گیری بیماریهمه

 اند.ای را اتخاذ نمودههای مداخلهسیاست

مارس به در کشور سودان، قیمت مواد غذایی در ماه 

دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی که خود ناشی از 

محدودیت منابع ارزی و افزایش تفاوت میان نرخ ارز 

رسمی و نرخ ارز در بازار موازی است به شدت افزایش 

یافته و به باالترین مقدار خود رسیده است. کمبود 

در  3101سوخت و تولید غالت کمتر از میانگین سال 

ز در های تولید و حمل و نقل نیکنار افزایش هزینه

 موثر بوده است. ،تشدید هرچه بیشتر افزایش قیمت
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 (فروردین 00تا  اسفند 02) مارسدر ماه  برنجافزایش قیمت و ذرت و گندم جهانی کاهش قیمت 

نسبی در ماه به طور گندم جهانی قیمت میانگین 

 عرضه قابل. به ماه فوریه کاهش یافته استمارس نسبت 

و چشم انداز  3131توجه محصول در سطح جهان در سال 

مثبت عرضه در کنار کاهش قیمت نفت منجر به کاهش 

ن میانگیقیمت گندم در نیمه نخست ماه مارس شده است. 

برای دومین ماه متوالی کاهش قیمت گندم پایه آمریکا 

هر تن رسیده دالر به ازای  338یافته و به طور میانگین به 

فوریه کاهش اندکی داشته و نسبت به که نسبت به ماه 

 درصد کاهش یافته است. 3، 3101مدت مشابه سال 

یش تقاضا برای صادرات محصول به دلیل هرچند افزا

ر مبنی بر و انتشار اخبا 01-گیری بیماری کوئیدهمه

محدودیت صادرات گندم از کشور روسیه منجر به افزایش 

نسبی قیمت در نیمه دوم ماه مارس شد و روند کاهش 

 قیمت محصول را محدود کرده است. 

به طور کلی در ماه  صاداتی قیمت ذرتبه طور مشابه، 

میانگین قیمت پایه ذرت ایاالت . مارس کاهش یافته است

دالر به ازای هر تن  063به  رسمامتحده آمریکا در ماه 

درصد و نسبت به  8فوریه رسیده است که نسبت به ماه 

درصد کاهش یافته است.  4مدت مشابه سال گذشته 

عرضه قابل توجه محصول در کنار چشم انداز مناسب تولید 

کره جنوبی از جمله دالیل کاهش قیمت ذرت است. در نیم

تی به دلیل های زیسهمچنین کاهش تقاضا برای سوخت

ذار گکاهش شدید قیمت نفت در کاهش قیمت ذرت تاثیر

بهبود فروش بوده است. هرچند در نبمه دوم ماه به دلیل 

محصول و سرریز اثرات قیمتی از بازار کشورهای همسایه 

 قیمت ذرت افزایش یافته است.

در ماه ( 3113-13=011فائو )شاخص قیمت برنج 

مارس برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است که 

سبت به ماه درصدی و ن 0.8نسبت به ماه فوریه رشدی 

درصدی را ثبت کرده  3.8 افزایش 3101مارس سال 

یری گاست. قیمت برنج واریته ایندیکا به دلیل بروز همه

ول در و تعجیل قابل توجه برای خرید محص 01-کوئید

واجه ممحدودیت عرضه محصول با فصلی که به طور سنتی 

د که شاهد افزایش شدی افزایش یافته است. در ویتنامبوده 

قیمت برنج بوده، افزایش شدید میزان تقاضا که ناشی از 

 روند فزاینده قیمتبوده سرعت بسیار زیاد مبادالت برنج 

 باعثتداوم این روند است.  را تشدید کردهدر این کشور 

مارس تمامی  38شد که مقامات ویتنامی از تاریخ 

قراردادهای صادراتی را ملغی اعالم کنند و به طور همزمان 

های تجاری خود را مقدار عرضه برنج در کشور و سیاست

ار در خصوص بمورد بازبینی قرار دهند. انتشار اخ

های صادراتی وضع شده توسط کشور ویتنام محدودیت

در سایر کشورهای تولید کننده زایش قیمت ثباتی و افبی

این تاثیر در کشور تایلند که پیش در پی داشته است. را 

از آن با افزایش قیمت ناشی از بروز خشکسالی خارج از 

فصل تولید مواجه بوده تشدید شده است.  
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 دالر/تن (0202 مارس گندم )آخرین قیمت  منطقه
تغییراتدرصد   

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  338 0.3- 1.7 0.6 
 -3.3 1.1 -0 304.6 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  304.3 4.1- 1.7- 6.3- 
 8.3 01.7 0.4 334.3 آرژانتین

 

 ( دالر/تن0202 مارس) ذرتآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  060.84 3.6- 4.6- 4.0- 
 3.7 3.4 -3.6 086 حوزه دریای سیاه

 3 -3 -8.8 061.6 آرژانتین
کراینوا  088.38 3.4- 0.1 3.7 

 

 ( دالر/تن0202 مارس) برنجآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 30 04.3 1.0 811.38 تایلند
 08.8 08 01.8 487.88 ویتنام
 -4 1 -0.0 488 هند

آمریکا متحده االتیا  870 3.0 03.7 08.3 
 


