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مجـله ترویـجی
سـال اول -  شـماره اول تحلیل  قیمت برنج های صادراتی در تجارت جهانی

  در تجارت جهانی یصادرات يها برنج تحلیل قیمت 

  1قیشا زادهیعل لیجم

  رانیا برنج رانجمنیدب - 1

  

پاکستانی، ویتنامی، هندي و اروگوئه  ،هاي تایلنديهاي صادراتی مهم در تجارت جهانی مربوط به برنجبرنج

  باشند.می

  يلندیتا يها برنج – الف

  :است گرفته قرار همطالع مورد يلندیتا برنج نوع شش ،آورده عمل به فائو که یئها یبررس در

 برنج-4  پائین برنج خرده با تایلندي برنج -A1 3سوپر تایلندي برنج - 2 معطر تایلندي رنجب-1

 باال برنج خرده با يلندیتا برنج - 6 دیسف صددرصد يلندیتا برنج -5 لیپاربو يلندیتا

  معطر يلندیتا برنج – 1 – الف

 سال در که بود هرتن در دالر 1150 ،است مطالعات هیپا سال که 2014 سال در برنج رقم نیا یصادرات نرخ

 از. کرد سقوط هرتن در دالر 768 به 2016 درسال و هرتن در دالر 1008 به ،دیشد کاهش کی با 2015

 سال در و هرتن در دالر 843 به رقم نیا ،یصادرات نرخ شیافزا با میبود مواجه مجددا ،يالدیم 2017 سال

 مشاهده برنج نیا نرخ در یمحسوس راتییتغ ،2018 لیآور از. رسید تن در دالر 1167 به ،يالدیم 2018

  .رسید تن هر در دالر به1170 ،يالدیم 2018 دسامبر در سرانجام و 1150,1246,1191,1178 – شود ینم

 تا کاهش باز و هرتن در دالر 1201. میبود رقم نیا یصادرات نرخ شیافزا شاهد ،يالدیم 2019 هیژانو در

  .دیرس هرتن در دالر1185 به که يالدیم 2019 سال لیآور

 تا هیژانو فاصله در و 1155 ،يالدیم 2018 سال لیآور تا هیژانو فاصله در رقم نیا یصادرات نرخ متوسط

  .شد درصد 1/4 معادل شیافزا هرتن در دالر 1202 برابر ،2019 لیآور

  A1 سوپر يلندیتا برنج -2- الف

 در دالر 322 از( يصعود روند ،يالدیم 2018 تا 2014 سال از ،يلندیتا يها برنج از رقم نیا یصادرات نرخ

  .داشت )هرتن در دالر 365 تا هرتن

 دسامبر در 365 تا 2018 لیآور در دالر 385 از رقم نیا نرخ سقوط شاهد ،يالدیم 2018 سال طول در

  .هرتن در دالر 374 نرخ به دنیرس و يالدیم 2019 سال لیآور تا نرخ کاهش ادامه و .میبود سال همان
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 در و هرتن در دالر 369 يالدیم 2018 لیآور تا هیژانو فاصله در برنج رقم نیا نرخ متوسط ،یکل طوره ب

  .دهد یم نشان شیافزا درصد 9/1 یعنی. بود تن هر در دالر 376 برابر ،2019 لیآور تا هیژانو فاصله

  نیپائ برنج خرده با يلندیتا برنج -3 – الف

 ،يالدیم 2014 سال در. ندارند یباالئ نرخ ،بازار در – نیپائ برنج خرده با ولو – یمعمول يلندیتا يها برنج

 به متوسط طوره ب، 2018 سال در که بود هرتن در دالر 423 یجهان بازار در رقم نیا فروش متوسط نرخ

 در دالر 404 به هرتن در ردال 451 از ،سال همان دسامبر تا 2018 لیآور فاصله در .افتی کاهش دالر 421

 2019 هیژانو در دالر 410 از رقم نیا نرخ در یاندک شیافزا شاهد ،2019 سال در. افتی کاهش هرتن

  .میبود سال همان لیآور در دالر 413 به يالدیم

 هیژانو فاصله در و هرتن در دالر 437 حدود ،2018 لیآور تا هیژانو فاصله در برنج نیا نرخ ،متوسط طوره ب

  .نرخ کاهش درصد -3/6 ،بود هرتن در دالر 410 ،يالدیم 2019 سال لیآور تا

  لیپاربو يلندیتا برنج - 4 - الف

 2018 سال در که بود دالر 435 ،متوسط طوره ب ،يالدیم 2014 سال در لیپاربو يلندیتا برنج یصادرات نرخ

 طوره ب ،سال همان دسامبر تا 2018 لیآور از رقم نیا نرخ راتییتغ. افتی کاهش دالر 431 به يالدیم

 و افتهی شیافزا برنج رقم نیا نرخ متوسط ،2019 سال آغاز در. افتی تنزل دالر 412 به دالر 459 از متوسط

 نرخ متوسط. کرد دایپ شیافزا دالر کی فقط ،يجار سال لیآور در و افتی شیافزا تن هر در دالر 422 به

 يجار سال لیآور تا هیژانو فاصله در که بود دالر 452 حدود 2018 سال لیآور تا هیژانو فاصله در برنج نیا

  .افتی کاهشدرصد  8/6 یعنی دالر 422 به

   دیسف درصد 100 يلندیتا برنج -5 – الف

 در. داشت نوسان هرتن در دالر 430 – 420 حوش و حول در تاکنون 2014 سال در برنج نیا یصادرات نرخ

 به ،يالدیم 2016 سال در که است یحال در نیا و دیرس دالر 445 هب 2018 سال در دالر 435 ،2014 سال

  .بود دهیرس تن در دالر 407

 را دسامبر ماه در دالر 425 تا ،لیآور ماه در دالر 478 نیب نوسان برنج رقم نیا ،يالدیم 2018 سال طول در

  .بود گذشته سال 6 طول در برنج نیا نرخ نیباالتر ،2018 لیآور در دالر 478 نرخ و کرد تجربه



54

مجـله ترویـجی
سـال اول -  شـماره اول تحلیل  قیمت برنج های صادراتی در تجارت جهانی

 طوره ب. بود هرتن در دالر 429 و 432 نیب برنج نیا نرخ نوسان ،سال نیهم لیآور تا 2019 هیژانو فاصله در

ه ب که بود دالر 427 ،يالدیم 2019 سال در دالر 464 ،يالدیم 2018 سال در برنج نیا نرخ متوسط ،خالصه

  .است کاهش درصد -9/7 يمعنا

  باال برنج خرده درصد با يلندیتا برنج - 6- الف

 به يالدیم 2018 سال در که. بود هرتن در دالر 382 ،يالدیم 2014 سال در رقم نیا یصادرات فروش نرخ

 در دالر 436 ،برنج رقم نیا یصادرات نرخ بهاء يالدیم 2018 سال لیآور در. افتی ارتقاء تن در دالر 408

 يالدیم 2019 هیژانو در. افتی کاهش تن هر در ردال 395 به نرخ نیا ،سال همان دسامبر در. بود هرتن

 2018 لیآور تا هیژانو فاصله در متوسط طوره ب ،برنج نیا نرخ. میبود تن در دالر 402 به نرخ شیافزا شاهد

  . دیرس کاهش صد در 7/4 یعنی دالر 402 به 2019 لیآور تا هیژانو فاصله در و دالر 422 به ،يالدیم

   یپاکستان يها برنج -ب

  :کرد اشاره رقم دو به توان یم هستند یالملل نیب عرضه چرخه در که یپاکستان يها برنج از یارقام

  باال برنج خرده با برنج رقم -2 باسماتی رقم -1

  

 یپاکستان یباسمات برنج - 1 - ب

 نرخ. دانست یجهان مرغوب ارقام از و یپاکستان يها برنج نیتر تیفیک خوش از یکی توان یم را رقم نیا

 که یحال در. دیرس هرتن در دالر 1324 به یحت يالدیم 2019 تا 2014 يها سال فاصله در برنج نیا روشف

  .بود دهیرس هرتن در دالر 795 یعنی خود نرخ نیتر نیپائ به يالدیم 2016 سال در تنها

 921 به سال همان دسامبر در و شد معامله هرتن در دالر 1053 نرخ با برنج نیا يالدیم 2018 لیآور در

  .کرد تجربه را دالر 983 نرخ ،يالدیم 2019 سال لیآور در و دیرس دالر

 هیژانو فاصله در و بود هرتن در دالر 1077 ،يالدیم 2018 لیآور تا هیژانو فاصله در برنج نیا نرخ متوسط

  .داشت متیق کاهش درصد 7/13 یعنی. دیرس دالر 929 به يالدیم 2019 لیآور تا

  باال برنج خرده درصد با ینپاکستا برنج -2- ب

 برنج نیا فروش نرخ نیباالتر ،لیدل نیهمه ب. ستین مطلوب چندان ،باال برنج خرده درصد با یپاکستان برنج

با  2018 دسامبر در زین را نرخ نیتر نیپائ البته و). يالدیم 2018 سال یم ماه در( بود تن هر در دالر 397

 هیژانو در دالر 319 از و بود برنج نیا يبرا رونق پر سال ،يالدیم 2019 سال .کرد تجربه هرتن در دالر 316
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 دالر 322 ،يالدیم 2019 لیآور تا هیژانو فاصله در برنج رقم نیا نرخ متوسط.رسید لیآور در دالر 328 به

  داشت. کاهش درصد -4/12 کال یعنی. بود هرتن در

   یتنامیو برنج -ج

  :هستند نوع دو عمدتا ینجها بازار در جیرا یتنامیو يها برنج

 پائین خرده درصد با هاي برنج -2 باال خرده درصد با هاي برنج -1

  

  نیپائ خرده درصد با یتنامیو برنج -1- ج

 پشت 2019 و 2014 نیب يها سال در را تن هر در دالر 450 و هرتن در دالر 325 نیب یهائ نرخ  برنج نیا

  .است سرگذاشته

  .بود 2019 سال هیفور ماه در ،نیارزانتر و 2018 سال یم ماه ،رقم نیا يبرا برهه نیتر گران

 در و برهه همان در و دالر 420 برابر 2018 سال لیآور – هیژانو يها ماه فاصله در ،برنج نیا نرخ متوسط

  .دهد یم نشان کاهش درصد - 2/17 یعنی بود؛ دالر 348 معادل ،2019 سال

  باال خرده درصد با یتنامیو برنج -2- ج

 در ،هرتن در دالر 323 با را نرخ نیارزانتر و بود 2018 سال یم ماه در دالر 427 ،برنج نیا نرخ نیترگران

  .کرد تجربه يالدیم 2019 سال هیفور ماه

 لیآور تا هیژانو فاصله در و دالر 398 معادل، 2018 سال لیآور تا هیژانو فاصله در برنج نیا نرخ متوسط

  .درصد - 5/16 برابر کاهش با. بود دالر 332 ،يالدیم 2019 سال

  باال خرده درصد با يهند برنج - د

 نیارزانتر از!!!!  تصادفا ،دارد قرار واردکنندگان توجه مورد اریبس رانیا يتجار بازار در که يهند برنج

  .است یجهان یصادراتهاي  برنج

 يها برنج ،هرتن در دالر 1324 ،پاکستان یباسمات برنج یصادرات نرخ متوسط که يالدیم 2014 سال در

 یکائیآمر يها برنج و بود دالر 400 حدود یتنامیو برنج ،بودند نوسان در دالر 435 دالرتا 322 نیب يلندیتا
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 2016 سال در که بود هرتن در دالر 377 يهند برنج یصادرات نرخ ،شدند معامله هم دالر 1000 تا که

  .دیرس دالر 333 به يالدیم

 کنیل ،کرد تجربه خود سطح نیباالتر در را دالر 388 نرخ 2018 سال يوالج ماه در يهند برنج گرچه

 سال مشابه برهه در که بود دالر 386 ،يالدیم 2018 سال لیآور تا هیژانو فاصله در برنج نیا نرخ متوسط

   .دیرس نزول درصد 6/6 یعنی  دالر 360 به 2019

  نیپائ خرده درصد با اوروگوئه برنج -ه

 به نسبت اوال: دیرس حداقل به لیدل دو به که بود برنج کنندگان وارد توجه مورد یزمان زین اوروگوئه برنج

 عتایطب که یداخل دیتول يها برنج با ارائه قابل و بود تیفیک خوش ایثان. بود تر گران يلندیتا و يهند يها برنج

  .نبود یداخل کنندگان دیتول مطلوب

 نزول کی با که بود هرتن در دالر 600 متوسط طوره ب يالدیم 2014 سال در رقم نیا یصادرات نرخ

 تن هر در دالر 500 حدود رقم نیا نرخ ،2018 سال لیآور در. دیرس 2018 سال در دالر 497 به محسوس

 تا نرخ نیهم و 2018 دسامبر در دالر 490 سرانجام و 495-500. نبود عیوس چندان نرخ راتییتغ دامنه. بود

  یافت. ادامه 2019 سال لیآور

 کاهش درصد 2 تنها,  2019 تا 2018 يها سال لیآور – هیژانو فاصله در اوروگوئه برنج گفت توان یم

  .داشت متیق

 کاهش نیا. است برنج یجهان نرخ کاهش نشانگر ،برنج مختلف ارقام در ها آن راتییتغ و ها نرخ به ینگاه

 به بیقر تیاکثر یعنی. بود درصد 2/17 تا 9/1 نیب 2019 سال و 2018 سال لیآور – هیژانو یزمان برهه در

 که است یحال در نیا و داشتند یمنف نرخ رشد ،تاکنون يالدیم 2014 سال از جهان یصادرات يها برنج اتفاق

  .بود شیافزاه ب رو مرتبا) یفیک چه و پرمحصول چه( یرانیا يها برنج فروش و دیتول نرخ

 قرار ارمیاخت در را رفته کاره ب یجهان آمار که کنم يسپاسگزار تهران در فائو همکاران از ستا الزم انیپا در 

  .دادند
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