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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

انداز مناسب تولید و رکود مبادالت در ماه می و پس از افزایش در ماه آوریل به دلیل فشار عرضه و چشمقیمت صادراتی گندم 

می کاهش یافته است. قیمت ذرت نیز به دلیل حجم زیاد محصول صادراتی و در مقابل تقاضای وارداتی کم تجاری در ماه 

 کاهش یافته است. در مقابل قیمت جهانی برنج برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافته است.

 

جنوبی، در شرق آسیا و آمریکای 

کاهش خریدهای داخلی و افزایش 

 محصول درل برداشت یدسترسی به دل

سال جاری افزایش سریع قیمت برنج 

به دلیل بروز های گذشته که در ماه

شاهد آن  01-یدگیری بیماری کووهمه

 .بودیم را متوقف نموده است 

اخالل در زنجیره  ،در شرق آفریقا

اد غذایی و افزایش وعرضه م

گیری بیماری تقاضا به علت همه

در ماه می باعث  01-یدکوو

افزایش شدید قیمت مواد غذایی 

در کشورهای سومالی، سودان و 

 .سودان جنوبی شده است

قیمت ذرت در  در جنوب آفریقا،

ماه می به دلیل برداشت محصول 

 .کاهش یافته است 3131سال 

که تولید سال  شدهبینی پیش

کمبود تولید در بسیاری  3131

از کشورهای منطقه در سال 

 گذشته را جبران نماید.
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 (خرداد 12تا  اردیبهشت 11) میدر ماه  برنجقیمت  افزایشو  ذرتقیمت جهانی گندم و کاهش 

می و پس از طی کردن قیمت جهانی گندم در ماه 

جهانی  های گذشته به دلیل عرضهروند افزایشی در ماه

انداز مناسب تولید برای سال مناسب و همچنین چشم

 روندی نزولی را ثبت نموده است. میانگین 30/3131

 334در ماه می به قیمت پایه گندم ایاالت متحده آمریکا 

درصد  3نسبت به ماه آوریل دالر به ازای هر تن رسیده که 

کاهش یافته و این کاهش بیشتر از افزایش ماه گذشته 

ه گندم ایاالت متحده هرچند میانگین قیمت پایاست. 

درصد  8 حدود ،3101آمریکا نسبت به مدت مشابه سال 

در حالی که رکود در مبادالت تجاری دلیل  بیشتر است

 بروز شرایط آب و هوایی خشک ؛اصلی کاهش قیمت بوده

در اروپا و منطقه دریای سیاه از افزایش بیشتر قیمت گندم 

  جلوگیری نموده است.

کاهش بیشتری را  میقیمت صادراتی ذرت در ماه 

ثبت کرده است. قیمت پایه ذرت ایاالت متحده آمریکا به 

که نسبت دالر به ازای هر تن رسیده  033طور متوسط به 

در مت نسبت به قیو درصدی  0به ماه گذشته کاهش 

درصدی را ثبت  01مدت مشابه سال گذشته نیز کاهشی 

انداز مناسب تولید در وجه و چشمکرده است. عرضه قابل ت

ی هایکره شمالی و جنوبی و همچنین عدم بروز نشانهنیم

از بهبود تقاضا برای علوفه دام و مصارف صنعتی باعث 

هرچند در ایاالت متحده شده است.  ذرتکاهش قیمت 

افزایش تقاضا  و فزایش درآمد از طریق بازار نفتآمریکا ا

صادراتی روند کاهش قیمت ذرت را محدود کرده است. در 

مقابل کاهش قیمت در آرژانتین به دلیل فشار برداشت 

محصول و افزایش حجم عرضه و ذخیره محصول در بنادر 

کاهش شدید  ،کاهش سطح آب به دلیلحوضه رودخانه 

 . قیمت را در پی داشته است

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

ی اپونیکا و باسماته دلیل افزایش قیمت برنج واریته جب

لی خود را ثبت نموده است. قیمت اپنجمین افزایش متو

صادراتی برنج در اکثر کشورهای تولید کننده عمده 

 ناهمگنی را ثبت نموده است. در تایلندآسیایی روند 

با سایر رقبا  یتافزایش تالش برای کاهش شکاف قیم

درصد کاهش داده است.  7.0قیمت برنج این کشور را 

درصدی قیمت  38رقابت هند و پاکستان نیز باعث کاهش 

در کشور پاکستان شده است هرچند کاهش  دانهیمنبرنج 

ر این کشور را ارزش پول ملی قیمت سایر ارقام برنج د

ل و قابتحت تأثیر قرار داده است. تقاضا صادراتی پایدار 

باعث افزایش قیمت این محصول در  ،برای برنج توجه

در ایاالت متحده  هند و ویتنام شده است.کشورهای 

آمریکا، دسترسی محدود به برنج باعث تداوم افزایش 

قیمت شده است و افزایش عرضه محصول از مبادی 

نوبی که برداشت محصول در آن همچنان ادامه آمریکای ج

دارد در کنار کاهش ارزش پولی ملی در کشورهای این 

قیمت برنج در ایاالت متحده را تا حدودی متعادل  ،حوضه

  .نموده است

 



 

 3  
 

 

 دالر/تن (0202  میگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  334 4.1- 4.0- 8.3 
 3.8 3.3 -0.4 331.8 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  338 0.1- 0.8 7.8 
 1.3 -1.3 -3.0 341 آرژانتین

 

 ( دالر/تن0202 می) ذرتآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  033.03 1.1- 08- 01.4- 
 0.3 -3 -0 084.8 حوزه دریای سیاه

 -00.1 -07.8 -8.1 031.38 آرژانتین
کراینوا  088 0.8- 4.1- 1.8 

 

 ( دالر/تن0202 می) برنجآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 38.1 03.8 -7.0 848.3 تایلند
 38.1 33.4 0.3 338 ویتنام
 1.7 8.0 4.1 473.1 هند

آمریکا متحده االتیا  131 0.8 08.7 43.4 
 


