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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

هرچند، تداوم قدرتمند تقاضای جهانی بیشتر افزایش یافته است. به دلیل  نوامبردر ماه  گندم و غالت دانه درشتجهانی قیمت 

کننده جنوب شرق آسیا در کنار قیمت برنج به دلیل محدودیت دسترسی و تغییرات نرخ ارز در کشورهای منتخب صادر

 مانده است. تقاضای محدود و فشار برداشت در سایر کشورهای تولید کننده ثابت باقی

 

قیمت غالت دانه درشت در نیجریه غرب آفریقا،  در

به واسطه عرضه محصول جدید حاصل از برداشت 

کاهش یافته است. اما همچنان قیمت  2020سال 

این محصوالت به دلیل شرایط دشورا اقتصاد کالن به 

های که درگیریویژه در کشورهای شمال شرق 

های اقتصادی شده در مداوم باعث تشدید چالش

مانده های سال گذشته باقیسطحی باالتر از قیمت

 است.

، قیمت غالت دانه درشت در ماه در شرق آفریقا

نوامبر در کشورهای سودان و سودان جنوبی 

مجددا افزایش یافته و به باالترین سطح خود در 

بسیاری از بازارهای این کشورها رسیده است. 

دلیل اصلی افزایش قیمت عرضه ناکافی و شرایط 

کالن از جمله کاهش پایدار ارزش دشورا اقتصاد 

 پولی ملی این کشورها است.

قیمت ، در آمریکای مرکزی

ذرت و لوبیا به ویژه در گوام، 

هندوراس، و نیکاراگوئه به 

دلیل آسیب شدیدی که از 

های اتا و لوتا بروز طوفان

 است. اند افزایش یافتهخورده
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 (آذر 9تا  آبان 10)برنج در ماه نوامبر قیمت  ثباتو درشت  قیمت جهانی گندم و غالت دانهافزایش تداوم روند 

های فعالیتبه دلیل  نوامبرقیمت جهانی گندم در ماه 

تجاری پایدار، و همچنین کاهش برآورد تولید افزایش 

یافته است. قیمت گندم صادراتی ارژانتین با در مقیاس 

بر درصد افزایش یافته است و نسبت به ماه نوام 2ماهیانه 

درصدی را ثبت کرده است. این  32افزایش  2019سال 

 بروزانداز تولید ناشی از افزایش قیمت به دلیل افت چشم

شرایط آب و هوایی خشک بوده است. پس از افزایش شدید 

قیمت گندم )مناسب برای تولید آرد( در کشورهای روسیه 

ین و اوکراین در دو ماه گذشته در ماه نوامبر رشد قیمت ا

درصد بوده است؛ اما  2محصول بسیار کندتر و در حدود 

قیمت محصول در هر دو کشور نسبت به مدت مشابه سال 

به طور مشابه درصدی را ثبت کرده است.  23ته رشد گذش

افزایش سرعت مبادالت قیمت پایه گندم ایاالت متحده 

دالر به ازای هر تن  275آمریکابا یک درصد افزایش به 

افزایش  2019رسیده است که نسبت به ماه نوامبر سال 

دهد. همچنین در مناطق دیگر را نشان می درصدی 25

ش سرعت مبادالت تجاری در کنار مانند فرانسه افزای

عرضه محدود قیمت گندم را در این کشور در مقیاس 

ر درصد افزایش داده وقیمت نسبت به ماه نوامب 3ماهیانه 

 درصدی را تجربه کرده است. 26سال گذشته نیز افزایش 

در بازار غالت دانه درشت، قیمت ذرت پایه ایاالت 

نسبت به ماه نوامبر  درصد و 3متحده آمریکا در ماه نوامبر 

درصد افزایش یافته است. دلیل  15سال گذشته بیش از 

افزایش قیمت ذرت در ایالت متحده آمریکا افزایش فروش 

محصول به کشور چین و بازنگری در روند کاهشی عرضه 

داخلی محصول است. قیمت ذرت صارداتی اوکراینافزایش 

متحده شدیدتری را نسبت به قیمت ذرت صادراتی ایاالت 

 9داشته به طوری که نسبت به ماه گذشته افزایش 

 40درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

درصدی را ثبت کرده است. دلیل اصلی افزایش قیمت 

ذرت در اوکراین بازبینی و کاهش میزان تولید در سال 

ناپایدار آب و هوایی در است. در آرژانیتن، شرایط  2020

د توسط کشاورزان باعث افزایش قیمت کنار فروش محدو

درصدی قیمت صادراتی ذرت  4داخلی و همچنین افزایش 

در این کشور شده است. در میان سایر غالت دانه درشت، 

ای و تداوم تقاضا جهانی باعث افزایش قیمت جو علوفه

 سورگوم شده است.

در ماه ( 2016-2014=100ت برنج فائو )شاخص قیم

رسیده که  واحد 108.6به طور میانگین به 2020نوامبر 

گذشته تغییری نداشته و نسبت به مدت نسبت به ماه 

درصدی را ثبت کرده است. در  6رشد  2019مشابه سال 

آسیا، شرایط آرام تجاری در کنار رسیدن محصول در سال 

جاری و افزایش ارزش پول ملی باعث کاهش بیشتر قیمت 

در هندوستان با وجود محصول در پاکستان شده است. 

به دلیل فشار حمایت دولت از طریق خرید تضمینی 

 برداشت محصول روند افزایشی قیمت متوقف شده است.

در مقابل قیمت برنج در ویتنام به دلیل بروز شرایط آب و 

هوایی نامساعد که باعث ایجاد اخالل در روند تولید شده 

روندی افزایشی را طی کرده است. کاهش ارزش بات 

تایلند، نیز باعث افزایش قیمت محصول این کشور شده 

انداز است و در خصوص محصول واریته ایندیکا چشم

نامناسب افزایش قیمت این واریته در تایلند را تشدید 

نموده است. در آمریکا نیز قیمت برنج اواریته ایندیکا به 

دلیل کاهش تقاضا روند ماهیانه کاهنده را پشت سر 

.گذاشته است.
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 دالر/تن (2020 نوامبرگندم )آخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  275.25 0.7 24.7 25 
 26 16.1 3.1 254.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  256 2 25.2 22.8 
 23 25.3 2.1 255.25 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2020 نوامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  192.51 2.8 30.2 15.3 
 39.6 28.5 5.9 233.5 حوزه دریای سیاه

 35.8 39 4.1 226.5 آرژانتین
15.3 کراینوا  239.5 9.1 32.5 40.1 

 
 ( دالر/تن2020 نوامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 15.2 -3 2.7 505.25 تایلند
 46 3.7 5.9 472.5 ویتنام
 -4.1 -6.7 -3.5 342.75 هند

آمریکا متحده االتیا  562.5 3.1- 8.5- 10.2 
 


