(၂-၄-၂၀၂၁) မှ (၈-၄-၂၀၂၁)ထိ ဆန် ြပည်တ ွ င ် း ေစျးန န ် း နှင ် ့ ကမ္ဘ ာ့ ေဈးကွ က ် အေြခအေန
ေလ့ လ ာ သု ံ း သပ် တ င် ြ ပြခင် း
၁။

ြပည် ပ ဆန်ေစျးကွ က ် က ိ ု ေလ့လာကည် ့ ပ ါက ၂၀၂၁ ခု နှစ ် ၊ ဧပီလ ၅ ရက် ေ န့တွ င ်

International Rice Market Website တွင် ေဖာ်ြပချက်အရ ပါကစ္စတန် ဆန်ေစျးနန်းများမှာ
ဧည့်မထ (၅ %) တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒါလာ ၄၃၈ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဧည့်မထ (၂၅ %) တစ်
တန်လင် အေမရိကန်ေဒါလာ ၃၉၂ ြဖင်လ
့ ည်းေကာင်း ြဖစ်ေပါခဲသ
့ ည်ကို သိရရ
ိှ ပါသည်။ ထိင
ု း် ဆန်
ေစျးနန်းများမှာ (၁၀၀ %) ဘီဂရိတ်ဆန် တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒါလာ ၅၂၅ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊
ဧည့်မထ (၅ %) တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒါလာ ၅၀၉ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဧည့်မထ (၂၅ %) ဆန်
တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒါလာ ၄၉၈ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေပါင်းဆန် တစ်တန်လင် အေမရိကန်
ေဒါလာ ၅၁၂ ြဖင်လ
့ ည်းေကာင်း အသီးသီး ြဖစ်ေပါခဲသ
့ ည်ကုိ ေလ့လာ သိရရ
ိှ ပါသည်။
၂။

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ဆန်ေဈးကွက်တွင် ဧည့်မထ (၅ %) တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒါလာ

၅၀၈ ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဧည့်မထ (၂၅ %) ဆန်တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒါလာ ၄၈၃ ြဖင့်
လည်းေကာင်း ရှိခဲ့ပီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဧည့်မထ (၂၅ %) ဆန်တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒါလာ
၃၆၈ ြဖင်လ
့ ည်းေကာင်း အသီးသီး ရှိခဲ့သည်ကို ေလ့လာေတွ့ရှိရပါသည်။
၃။

ဆန်ေဈးကွက်နှင့်ပတ်သက်သည့် ြပည်ပသတင်းများအေနြဖင့် Thai Rice Exporter

Association တွင်ေဖာ်ြပချက်အရ ယခုတစ်ပတ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ (၁၀၀ %) ဘီဂရိတ်ဆန်၊ ဧည့်မထ
(၅ %) ဆန်၊ ဧည်မ
့ ထ (၂၅ %) ဆန်ေစျးများ ကျဆင်းေနခဲ့ပီး ပါကစ္စတန်တွင် ဧည့်မထ (၅ %)
ဆန်ေစျးနနး် မှာ တည်ငိမ်ေနပီး၊ ဧည်မ
့ ထ (၂၅ %) ဆန်ေစျးနန်းမှာ ကျဆင်းခဲသ
့ ည်ကုိ သိရရ
ိှ ပါသည်။
အိနယ
ိ္ဒ နိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် ဆန်ေဈးနနး် များ တည်ငိမေ
် နခဲ့ ပီး ဗီယက်နမ်နုိငင
် တ
ံ င
ွ မ
် ူ ဆန်ေဈးများ ေဈးနနး်
ကျဆင်းခဲသ
့ ည်ကုိ သိရရ
ိှ ပါသည်။
၄။

ဆန်ေဈးကွကန
် င
ှ ပ
့် တ်သက်သည့် ြပည်တွင်းသတင်းများအေနြဖင့် လက်ရှိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘာနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ ဧပီလ ၂ ရက်ေန့အထိ (ယာယီ) စာရင်းများအရ ကမ္ဘာ့
နိုင်ငံေပါင်း (၃၀) ေကျာ်သို့ ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲ တင်ပို့နိုင်မ ဆန်တန်ချိန် ၆၅၆၆၂၁.၅၉၃ တန်၊ တန်ဖိုး
အေမရိကန်ေဒါလာ ၂၆၅.၃၄၀ သန်း၊ ဆန်ကွဲ တန်ချိန် ၄၇၅၀၂၃.၄၅၀ တန်၊ တန်ဖးုိ အေမရိကန်
ေဒါလာ ၁၆၅.၃၂၇ သန်း၊ စုစုေပါင်း ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲ တင်ပို့နိုင်မ တန်ချိန် ၁၁၃၁၆၄၅.၀၄၃ တန်၊ တန်ဖိုး
အေမရိကန်ေဒါလာ သန်းေပါင်း ၄၃၀.၆၆၇ သန်း ရရှိထားပီး၊ ယခင် နှစ်ကာလတူတွင် ဆန်တန်ချိန်

2

၁၁၁၄၉၆၅.၀၀၃ တန် ၊ တန် ဖ ိ ုး အေမရိက န်ေ ဒါလာ ၃၃၉.၇၄၅ သန်း ၊ ဆန်က ွ ဲ တန်ခ ျ န
ိ ်
၅၆၉၃၁၉.၀၈၀ တန်၊ တန်ဖးုိ အေမရိကန်ေဒါလာ ၁၄၈.၆၆၅ သန်း၊ စုစုေပါင်း ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲ
တင်ပို့နိုင်မတန်ချိန် ၁၆၈၄၂၈၄.၀၈၃ တန်၊ တန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒါလာ သန်းေပါင်း ၄၈၈.၄၁၀ သန်း
ြဖစ်ေကာင်း ကုန်သွယ်မစာရင်းများအရ သိရှိရပါသည်။
၅။

ယခင်နှစ်ကာလတူနှင့် နင်း ယှဉ်လင် ဆန်တန်ချ န
ိ ် ၄၅၈၃၄၃.၄၁၀ တန်၊ တန်ဖ ိုး

အေမရိကန်ေဒါလာ ၇၄.၄၀၅ သန်း တင်ပမ
့ုိ  ေလျာ့နည်းခဲသ
့ ည်ကုိ ေတွ့ရှရ
ိ ပါသည်။ ဆန်ကွဲ တင်ပို့မ
တွင် တန်ချိန် ၉၄၂၉၅.၆၃၀ တန် တင်ပို့မ ေလျာ့နည်းခဲ့ေသာ်လည်း တန်ဖိုး အေမရိကန်ေဒါလာ
၁၆.၆၆၂ သန်း ပိုမိုခဲ့သည်ကို သိရှိရပါသည်။ ဆန်နှင့်ဆန်ကွဲကို တရုတ်နုင
ိ ်ငံသို့ အများဆုံး တင်ပို့
ေရာင်းချနိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံသို့လည်း ဆန်ကတ
ွဲ င်ပို့နိုင်မ ြမင့်တက်ခဲ့ေကာင်း ြမန်မာ
နိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ သိရှိရပါသည်။
၆။

ြမန်မာ-တရုတန
် ယ်စပ်ေဒသြဖစ်ေသာ မူဆယ်မို့တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ၊် ဧပီလ ၇ ရက်ေန့

တွင် ြဖစ်ေပါေနေသာ ေစျးနနး် များအရ ြပင်ပေငွလန
ဲ န
 း် ၁ ယွမလ
် င် ၂၃၉ ကျပ်နန်းရှိပီး၊ ဧည့်မထ
၂၅ % ဆန်တစ်အိတ်လင် ၂၇၄၈၅ ကျပ်မှ ၂၈၆၈၀ ကျပ်ကား ေပါက်ေစျးရှိေကာင်း သိရှိရပါသည်။
ြမန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ေဒသြဖစ်ေသာ ြမဝတီမို့တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပီလ ၇ ရက်ေန့တွင် ြဖစ်ေပါ
ေနေသာ ေစျးနန်းများအရ ြပင်ပေငွလဲနန်းအေနြဖင့် ၁ ဘတ်လင် ၄၅ ကျပ်နန်း ေပါက်ေစျးရှိေကာင်း
သိရှိရပါသည်။
၇။

တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရှိ မို့ကီးများ၌ ေန့စဉ်ြဖစ်ေပါေနေသာ ဧည့်မထဆန်

ေစျးနန်းများကို ေလ့လာကည့်ပါက ဧည့်မထဆန် တစ်ြပည်လင် ဟားခါးမို့တွင် ၂၃၀၀ ကျပ်၊ မုံရွာ
မို့တွင် ၂၁၀၀ ကျပ်၊ မေကွးမို့တွင် ၁၅၀၀ ကျပ်ြဖင့် အြမင့်ဆုံးေစျးနန်းများ ြဖစ်ေပါခဲ့ပီး ပဲခူးမို့
တွင် ၁၂၀၀ ကျပ်၊ ေမာ်လမိုင်မို့နှင့် ြပည်မို့တိတ
့ု င
ွ ် ၁၁၀၀ ကျပ်တြ့ုိ ဖင့် အနိမဆ
့် းံု ေစျးနန်းများ
ြဖစ်ခဲ့သည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။
၈။

Trading Economics Website တွင် ေဖာ်ြပချက်အရ ယခုတစ်ပတ်တွင် ကမ္ဘာ့ဆန်

ေစျးနန်းမှာ ယခင်အပတ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၃၀ ရာခိုင်နန်း ေစျးနန်း ကျဆင်းခဲ့ေကာင်း သိရှိရ
ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပီလ ပထမဆုံးအပတ်တွင် နိုင်ငံတကာဆန် ေစျးနနး် များတွင် အတက်/
အကျ ေြပာင်းလဲမမ ျားရှိသကဲ့သို့ ြမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ဆန်ေစျးနန်းများ အတက်/ အကျ
ေြပာင်းလဲမများ ြဖစ်ေပါေနသည်ကို ေလ့လာ သုံးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။

D:\CJ Website9-3-2021\9-4-2021\gas,sugar\3. Rice (2-8).4.21.docx

