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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

ی در رل صادراتتقیمت صادراتی گندم در ماه آوریل به دلیل افزایش قابل توجه تقاضا در سطح جهانی که به منظور ابزار کن

ادرات های موقتی صهمچنین قیمت جهانی برنج نیز به دلیل محدودیت .به کار گرفته شده افزایش یافتمنطقه دریای سیاه 

ت ذرت به دلیل عرضه گسترده و مشکالت حمل و نقل در برخی از کشورهای صادرکننده افزایش یافته است. در مقابل، قیم

 ه است.جهان و کاهش تقاضا برای سوخت زیستی و علوفه دام سقوط کرد در سطح

 

در جنوب قاره آفریقا، آغاز فصل اصلی برداشت 

باعث افزایش عرضه محصول در بازار و کاهش 

فصلی قیمت ذرت در برخی از کشورها در ماه 

آوریل شده است. هرچند به دلیل تاثیرات 

ناشی از کاهش برداشت محصول در سال 

ها همچنان در سطحی باالتر از گذشته قیمت

 مدت مشابه سال گذشته قرار دارند.

الل در زنجیره بروز اخت

عرضه مواد غذایی در کنار 

افزایش تقاضا ناشی از 

-گیری بیماری کوئیدهمه

، موجبات تداوم افزایش 01

کشورها قیمت در برخی از 

 را به وجود آورده است.

در شرق آفریقا و در کشورهای سودان و 

سودان جنوبی، شرایط نامناسب اقتصاد 

کالن در کنار عرضه بسیار محدود داخلی 

و تشدید اختالل در بازار و تجارت جهانی 

، افزایش 01-به دلیل بروز بیمای کوئید

شدید قیمت مواد غذایی را در پی داشته 

 .است
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 (اردیبهشت 22تا  فروردین 20) افزایش قیمت جهانی گندم و برنج و کاهش قیمت ذرت در ماه آوریل

قیمت جهانی گندم در ماه آوریل به دلیل افزایش 

ه صادرات در منطقبا هدف کنترل که المللی تقاضای بین

افزایش یافته است.  ر کلد ،شکل گرفتهدریای سیاه 

نگرانی در خصوص تأثیر آب و هوای خشک بر تولید 

در کشورهای اصلی تولید کننده نیز  3131محصول سال 

در افزایش قیمت نقش داشته است. قیمت پایه گندم 

ایاالت متحده آمریکا پس از کاهش در دو ماه متوالی 

دالر به ازای هر تن  343افزایش اندکی را ثبت نموده و به 

درصدی نسبت به  3رسیده است که نشان دهنده افزایش 

همچین نسبت به مدت مشابه سال ماه مارس است و 

درصدی را ثبت کرده است. در حالی که  1رشد  3101

الت متحده آمریکا به دلیل اافزایش قیمت گندم در ای

سرعت اندک مبادالت صادراتی محدود شده است در 

مبادالت قابل توجه اتحادیه اروپا و منطقه دریای سیاه 

  .تداوم روند پایدار افزایش قیمت شده استباعث 

قیمت صادراتی ذرت در ماه آوریل کاهش بیشتری را 

ثبت کرده است. قیمت پایه ذرت ایاالت متحده آمریکا با 

دالر  038درصدی به طور متوسط به  01کاهش ماهیانه 

به ازای هر تن رسیده و همچنین نسبت به قیمت مدت 

درصدی را ثبت کرده  01مشابه سال گذشته نیز کاهشی 

خود در ده سال گذشته رسیده است. و به کمترین قیمت 

مریکای انداز مناسب تولید در آوجه و چشمعرضه قابل ت

جنوبی که در حال برداشت محصول هستند باعث کاهش 

شدیدتر قیمت محصول شده است. در مقابل، کاهش تقاضا 

ذرت برای تولید سوخت زیستی و صنایع تولید علوفه دام 

 ست. در اوکراین بهباعث تشدید روند کاهشی قیمت شده ا

عنوان یکی از کشورهای عمده تولید کننده ذرت، قیمت 

باقی مانده است چرا که روند حمایت  به طور نسبی ثابت

از افزایش قیمت به دلیل تقاضای صادراتی در اوایل ماه 

آوریل در نیمه دوم ماه به دلیل کاهش تقاضا خنثی شده 

 است.

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

ین مقدار خود از ماه ردرصدی به بیشت 8آوریل با افزایشی 

رسیده است. قیمت برنج واریته  3100دسامبر سال 

ایندیکا در نیمه نخست ماه به دلیل محدودیت موقت 

صادرات در اواخر ماه مارس در کشور ویتنام و ممنوعیت 

درات برنج ایندیکا از کامبوج و همچنین توقف ارائه صا

مجوز صادرات برنج در کشور میانمار به شدت افزایش یافته 

های حمل و نقل به دلیل سیاست است. محدودیت

قرنطینه به ویژه در هندوستان از جمله دیگر دالیل افزایش 

زایش قیمت در اواسط ماه . هرچند روند افقیمت بوده است

های صادراتی در ویتنام و سازی محدودیتزادبه دلیل آ

رفع مشکالت حمل و نقل در هندوستان متوقف شد. در 

ایاالت متحده آمریکا، کشت محدود و صادرات گسترده 

 قیمت این محصول را به باالترین سطحبرنج واریته ایندیکا 

رسانده است در حالی که فشار  3104خود از آگوست سال 

ات نرخ ارز روند افزایش قیمت برداشت محصول و تغییر

برنج در کشورهای عمده تولید کننده در آمریکای جنوبی 

 را محدود کرده است.
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 دالر/تن (0202  آوریلگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  343 3.3 3.0- 7.7 
اروپا )فرانسه(اتحادیه   334.8 3.4 0 4.1 

ه دریای سیاهزحو  337.88 8.4 0.3 3.0 
 00 7 1.3 333.38 آرژانتین

 

 ( دالر/تن0202 آوریل) ذرتآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  038.33 01.0- 08.4- 1.8- 
 0.8 -3.4 -1.3 088.38 حوزه دریای سیاه

 1.4 -04.0 -7.4 088.8 آرژانتین
کراینوا  088.88 1.4 0.8- 0.8 

 

 ( دالر/تن0202 آوریل) برنجآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 48.8 33.3 03.4 873.38 تایلند
 38.1 34.1 01.1 331 ویتنام
 4.8 3 3.4 480.38 هند

آمریکا متحده االتیا  444.44 1.8 01.8 41.1 
 


