آﺧﺮﯾـﻦ وﺿﻌﯿـﺖ ﺑـﺎزار داﺧﻠـﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
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ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺪﯾﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ﺟﻮ در ﺑﺎزار
ﺣﺪود  ۲۰روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺣﺠﻢ واردات ﺑﺎﻻ ،ﻋﺪم
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ورود دوﻟﺖ در ﺑﺎزار از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،وی آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده
ﻫﺎ در ﺑﺎزار را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :از اواﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ
ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻮ و ذرت در
ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر و ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻗﺪرت
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮﯾﺪاران و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﺳﺎن در
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را در ﺑﺎزار
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ اﻗﻼم روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اداﻣﻪ داد :در ﻣﺎه
ﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﮔﺮﭼﻪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ
ﺑﺎزار ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺮخ
اﻗﻼم ﮐﺸﺎورزی از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺪﯾﺮی ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻧﻬﺎده داﻣﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻞ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد:
–۱ﮐﻨﺠـﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾـﺎ ﭘﻠـﺖ آرژاﻧﺘﯿـﻦ در ﺑﻨـﺎدر ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧـﺮخ
ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۱۴۲۰۰- ۱۴۴۰۰رﯾﺎل
ـﻮﮔﺮم
ـﺮخ ﻫﺮﮐﯿﻠـ
ـﻂ ﻧـ
ـﺎدرﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳـ
ـﻞ در ﺑﻨـ
ـﺎ ﺑﺮزﯾـ
ـﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾـ
–۲ﮐﻨﺠـ
۱۳۹۰۰۰–۱۴۰۰۰رﯾﺎل
–۳ذرت روس درﻣﺒﺪا ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ۸۵۰۰-۸۷۰۰رﯾﺎل
–۴ذرت ﺑﺮزﯾﻞ در ﺑﻨﺎدرﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم –۷۹۰۰-۸۱۰۰رﯾﺎل
–۵ﺟﻮ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﻨﺎدرﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم۸۹۰۰-۹۱۰۰رﯾﺎل

–۶ﺟﻮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮب  ٨٨٠٠ – ۸۹۰۰رﯾﺎل
–۷ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
–۸ﮔﻨﺪم

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ۷۳۰۰ –۷۴۰۰رﯾﺎل

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ۱۱۷۰۰رﯾﺎل و ﮔﻨﺪم ﺷﮑﺴﺘﻪ –۱۱۵۰۰رﯾﺎل

–-۹ذرت اﮐﺮاﯾﻦ در ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮب ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۷۹۰۰-۸۰۰۰رﯾﺎل
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎده
ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ
اﯾﺮان از ﻣﺎه ﺟﻮﻻی اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮدی ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ .از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎی آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ ۱.۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۳.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﺎزار
ﺑﻮرس ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آﺗﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎی ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از
 ۳۰۰دﻻر در ﺗﻦ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ۱۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻗﺪﯾﺮی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﺎﺷﺖ ﺳﻮﯾﺎ در
ﺑﺮزﯾﻞ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻣﺮﮐﺰ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺳﻮد در
ﮐﺎﺷﺖ ذرت و ﭘﺲ از آن ﮔﻨﺪم و  ۲ﺑﺎر ﮐﺎﺷﺖ ﺳﻮﯾﺎﺳﺖ؛ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۲۰۱۷-۱۸ﮐﺎﺷﺖ ﺳﻮﯾﺎ در آرژاﻧﺘﯿﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮوش آﺗﯽ ذرت و ﮔﻨﺪم دﯾﺮوز در ﺑﺎزار
ﺑﻮرس ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ رﺳﯿﺪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوﺷﻬﺎی
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و دورﻧﻤﺎی ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎی زﯾﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ذرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
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