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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

در آمریکای جنوبی؛ روند 

افزایشی قیمتت ررت زرد  

که در چنتد متاه شتهتته    

مشاهده هده بود با ادامته  

فصتتتتتا برداهتتتتتت در 

هتتتتای  متتتتده کشتتتتور

تولیدکننتتتده زبرزیتتتا و  

آرژانتین( در این منطقته  

متوقتتش هتتده استتت هتتر 

چنتتتد ایتتتن م صتتتو    

هتتتای همچنتتتان قیمتتتت

کنتد.  ا تجربه متی باالیی ر

بتتا ایتتن دتتا  در ستتایر   

مناطق آمریکتای جنتوبی   

قیمتتت ررت بتته دلیتتا   

بینتتتی کتتتاه   پتتتی 

برداهت م صو ، به طور 

 متتومی ستتطوم قیمتتتی 

 باالیی را هاهد است.

قیمت غالت در ماه جوالی با آغاز فصا برداهت شندم و وجود هرایط جوی مناست  بترای توستعه کشتت ررت بته طتور       

ی را طی کرده کنواختیریغآسیایی روند  دکنندهیتولهای داری کاه  یافته است. از سوی دیگر قیمت برنج در کشورمعنی

 قیمت رو به افزای  بوده است.  مده در آمریکای جنوبی صادرکنندههای در دالی که در کشور

 

در آفریقا؛ قیمت مواد غتایی در کشور سودان جنوبی در 

ماه جوالی به دلیا تشدید ناامنی افتزای  یافتته استت.    

در نیجریتته کتتاه  ارزل پتتو  داخلتتی با تت  افتتزای  

قیمت غالت هده و به طتور همزمتان کتاه  برداهتت     

ی در متاالوی با ت  افتزای     ستال خشت  ررت به دلیتا  

 متوالی هده است.قیمت این م صو  برای دومین ماه 



 

 1 
 متوسط      سطح هشدار قیمت:         باال

 

 (مرداد 9تیر تا  10) جوالیماه یکنواخت قیمت برنج در ت صادراتی گندم و ذرت و روند غیرکاهش قیم

دالر به  188کاه  قیمت شندم صادراتی آمریکا به 

درصتد کتاه     5ازای هر تن که نسبت بته متاه جتون    

 20داهته و نسبت به مدت مشابه سا  شتهته کاهشتی  

درصدی را تجربه کرده با   هده که قیمت جهانی این 

با ادامه م صو  در ماه جوالی به طور کلی کاه  یابد. 

نیمکتتره هتتمالی بتته  رونتتد برداهتتت شنتتدم زمستتتانه در

شیتر  ه صورت ضتربه خصوص در منطقه دریای سیاه که ب

قیمت این م صو  به صورت فصلی  قیمتی  ما نموده،

هتایی در خصتوص   کاه  یافته استت. هرچنتد نگرانتی   

کاه  کیفیت غالت در ات ادیه اروپا بته دلیتا کتاه     

بازنگری در زمان کشتت م صتو  بته    بارل وجود دارد. 

بته طتور   باران با   هده است که  رلبادر  تأخیردلیا 

 تغییری در سهم این کشور به وجود نیاید.تقریبی 

دالر  161میانگین قیمت ررت آمریکا در جوالی به 

 11کتاه  دتدود    دهنتده نشاندر تن رسیده است که 

درصتدی نستبت    10و کاه  ژوئن درصد نسبت به ماه 

به ماه مشابه سا  شتهته است. کاه  هدید قیمت بته  

طور کلی به دلیا افزای  تولید ناهی از هرایط مناست   

شتتار  این افزای  تولید تا دتدی ارتر  آب و هوایی است. 

است که با   هده ارر کتاه  تولیتد برزیتا بته دلیتا      

هرایط نامستا د آب و هتوایی بتر قیمتت خنوتی هتود.       

تی ررت سایر مناطق نظیتر داهتیه دریتای    ات صادرقیم

هود کاه  تولیتد بته   بینی میسیاه و آرژانتین که پی 

در بارل به وقوع بپیوندد نیز در ماه جوالی  تأخیردلیا 

هتتاخق قیمتتت بتترنج  داهتتته استتت. یرونتتدی کاهشتت

( در متتاه 2002-04=100م استتبه هتتده توستتط فتتائو ز

بتوده استت کته     وادد 200جوالی به طور متوسط برابر 

نسبت به ماه ژوئن افزای  نتاچیزی داهتته استت. ایتن     

 1افزای  ناچیز ناهتی از بهبتود کیفیتت بترنج باستماتی     

                                                           

1 Basmati 

هندوستتتان بتتوده استتت. مقتتادیر در دستتترس بتترنج    

هندوستان به منظور صادرات به دلیا رکود در تقاضتای  

برابر مقادیر قابا صتادرات متاه ژوئتن     تقریباًبرنج سفید 

در تایلند نیتز قیمتت بترنج ستفید تایلنتدی      بوده است. 

نسبت به ماه ژوئتن تغییترات چنتدانی را تجربته نکترده      

دالر بتته ازای هتتر تتتن  457استتت بتتا توجتته بتته قیمتتت 

ستیار زیتادی بترنج در    هتود کته مقتادیر ب   بینی میپی 

در اواخر ماه جتوالی بته فترول رستد. در     بورس تایلند 

قیمت رونتدی   پاکستان به دلیا  رضه کم برنج باسماتی

افزایشی را طی نموده در دالی که در ویتنتام تتالل بته    

با   کتاه  ستهم ایتن کشتور      دارانیخرمنظور جتب 

هتتده استتت. در آمریکتتای جنتتوبی افتتزای  ارزل پتتو  

داخلی برزیا در کنار  رضته داخلتی انتدک ستهم ایتن      

دالی کته در   کشور را در بازار صادراتی افزای  داده؛ در

وئه افتزای  ستر ت فترول ستهم ایتن      آرژانتین و اروش

 ها را افزای  داده است.کشور



 

 متوسط              باال      سطح هشدار قیمت:     2 
 

 
 دالر/تن (2016آخرین قیمت ذرت )جوالی  منطقه

 درصد تغییرات

هسالیان سه ماهه یک ماهه  

متحدهایاالت   161.17 10.8- 1.7- 9.9- 

 3.2 16.1 -3 199.75 حوضه دریای سیاه
 2.1 6.7 -7.2 185 برزیل

 1.6 5 -8.9 179 آرژانتین

 
 دالر/تن (2016)جوالی  گندمآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

هسالیان سه ماهه یک ماهه  

 -20.9 -6.5 -5.2 187.78 ایاالت متحده

)فرانسه(اتحادیه اروپا   182.5 0.8- 6.4 10.9- 
 -16 -11 -11.6 165.5 حوضه دریای سیاه

 -8.1 5.7 0 210 آرژانتین

 
 دالر/تن (2016)جوالی  برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

هسالیان سه ماهه یک ماهه  

 13.9 14 0.3 457 تایلند

 2.8 -3.8 -1.6 332 ویتنام
 3.1 10.7 0.3 362 هند
متحدهاالتیا  454.4 1.4 3.2 2.1 



 

 متوسط              باال      سطح هشدار قیمت:     3 
 

 های داخلیهشدار در خصوص قیمت

 قیمت ذرت زرد در باالترین حد: آرژانتین

پس از افزای  پایتدار  قیمت ررت زرد در ماه جوالی 

ماه شتهته به دلیا افزای  صادرات و کاه  ارزل پتو   

رونتدی بتا ربتات را     تقریباًدر باالترین مقدار خود داخلی 

 تتأخیر هرچند روند تولید ررت به دلیتا  طی کرده است. 

در بارندشی بتا مشتکالتی مواجته بتوده استت امتا ادامته        

نقتت  بستتزایی در ایجتتاد  2016برداهتتت ررت در ستتا  

هتود کته مقتدار    بینی میربات قیمتی داهته است. پی 

تولید به دلیا افزای  سطح زیر کشت ایتن م صتو  بته    

 لیون تن دست یابد.می 39.8

قیمت شندم و آرد شندم در ماه جتوالی نیتز مقتادیر    

بیشتری را نسبت بته دوره مشتابه ستا  شتهتته تجربته      

اند که دالیا آن کاه   رضه و افزای  صتادرات و  نموده

کاه  تولید در سا  شتهته بوده است. هرچنتد کاهتت   

انجام شرفتت   تأخیرشندم به دلیا کمبود رطوبت خاک با 

کشت نیتز کتاه  یافتته استت امتا بته نظتر        ح زیرو سط

رستد میتزان تولیتد ایتن م صتو  بتوانتد بته  نتوان         می

 شیر قیمتی  ما نماید.ضربه

 ررت |آرژانتین

 نرخ رهد ز%(
 مشابه متوسط دوره 2016تا آگوست  

 - 1،8 ▲2.7 ماهه 3

 0.0 ▲8.1 ماهه 12

 

 افزایش سریع قیمت ذرت زرد در بولیوی: بولیوی

قیمت ررت زرد در بولیوی به دلیا کاه  سطح زیر 

کشت ناهی از قیمت پتایین دوره شتهتته، خشکستالی و    

بترای   2016هجوم آفات به دلیا کاه  تولیتد در ستا    

دومین ماه متوالی رونتد افزایشتی ستریعی را طتی کترده      

است. همچنین انتظار بر این است که ستطح کشتت دوم   

بارل در ماه می و ژوئتن  در این کشور به دلیا مقدار کم 

کاه  پیدا کرده باهد. قیمت وارداتی آرد شنتدم نیتز در   

ماه جوالی نسبت به دوره مشتابه ستا  شتهتته افتزای      

ناهتی از افتزای  ستهم     مسئلهداری داهته که این معنی

 متده   دکننتدشان یتولصادراتی آرژانتین به  نوان یکی از 

 است.

 ررت |بولیوی

 نرخ رهد ز%(
 مشابه متوسط دوره 2016آگوست تا  

 - 1 ▲14.9 ماهه 3

 -0.5 ▲5.1 ماهه 12

 

 قیمت باالی غالت با وجود کاهش اخیر: برزیل

با ادامه فصا دوم برداهت ررت در برزیا قیمت این 

داری کاه  یافتته  م صو  در ماه جوالی به هکا معنی

است. هرچند قیمت این م صو  به دلیا کتاه  تولیتد   

برداهت که ناهی از هترایط نامناست  آب و   در دو فصا 

هوایی بوده نسبت به دوره مشابه سا  شتهتته در دتدود   

 دو سوم بیشتر است.

به طور کلی انتظار بر این است کته مقتدار واردات از   

 طتور همانهای آتی افزای  یابد کور در ماهتهای مکشور

مقتدار واردات   2016که در هت  متاه شتهتته از ستا      

وره مشابه سا  شتهته بتوده استت. همچنتین    بیشتر از د

از طریق هزار تن ررت را  50دولت به منظور تقویت بازار 

مرغ و خوک واشتار کرده است و  به صنایع پرورلبورس 

هزار تن ررت در ماه ژوئن  500توافقات به منظور فرول 

 ختته یتترا ر انجام شرفته است به  الوه اجازه واردات ررت 

ختوراک دام در دستت    تتأمین ه منظور از ایاالت مت ده ب

بررسی است. قیمت شندم و آرد شندم در ماه جوالی نیتز  

تتری نستبت بته دوره    روند افزایشی خود را در سطوم باال



 

 متوسط              باال      سطح هشدار قیمت:     4 
 

مشابه سا  شتهته ادامته داده کته ایتن افتزای  قیمتت      

 انتظاراتبوده است؛  2015ناهی از کاه  تولید در سا  

در برزیتا در ستا     بر این است که میتزان تولیتد شنتدم   

  بینی هده باهد.بیشتر از مقدار پی  2016

میانگین قیمت اسمی برنج در برزیا رونتد افزایشتی   

این افتزای   .داهته و به باالترین مقدار خود رسیده استت 

قیمت ناهی از کاه   رضه در نتیجه کتاه  تولیتد در   

سا  جاری بوده که کاه  موجودی انبار را نیز به دنبا  

دلیا  متده کتاه  تولیتد در ستا  جتاری       است.داهته 

های تولید و بارل بی  از انتدازه بتاران در   افزای  هزینه

زمان نامناس  است که بر روی سطح زیرکشتت و تولیتد   

 شتارد.منفی می ریتأر

 ررت |برزیا

 نرخ رهد ز%(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 - 1.8 0.4 ماهه 3

 -0.3 ▲4.8 ماهه 12

 

 

ثبات تقریبی قیمت در سطح بااالتر نسابت باه    شیلی: 

 سال گذشته

قیمتتت ررت زرد در متتاه جتتوالی بتته دلیتتا افتتزای  

واردات نسبت به ماه شتهته رابتت مانتده استت هرچنتد     

نسبت به قیمت در دوره مشابه سا  شتهته همچنان باال 

. استتتکتته دلیتتا آن کتتاه  تولیتتد ستتا  جتتاری  بتتوده

نستبت   2016هود که تولید ررت در ستا   بینی میپی 

در ستا  شتهتته بته دلیتا کتاه        دهدهیتولبه مقادیر 

سطح زیر کشت ناهتی از قیمتت کتم در فصتا کشتت و      

های تولید کاه  هدیدی داهته همچنین افزای  هزینه

باهد. همچنین بارل نامناس  بتاران در زمتان کاهتت و    

متوده استت.  تالوه بتر     برداهت کاه  تولید را تشدید ن

کاه  دجم واردات در پنج ماهه ابتدایی  رکرهدهدالیا 

سا  جاری نسبت به دوره مشتابه ستا  شتهتته و ستا      

ماقبا از آن نیز با   افزای  قیمت ایتن م صتو  هتده    

 است.

 ررت |هیلی

 نرخ رهد ز%(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 - 0.7 ▲3.3 ماهه 3

 -0.3 0.4 ماهه 12

 

 

 ثبات نسبی قیمت ذرت در سطح باال: وتوسل

قیمت ررت خوراکی در ماه ژوئن در سطوم بتاالتر از  

های ابتدایی سا  رابت مانده است. کتاه  هتدید   قیمت

درصتد   70برداهت که نستبت بته ستا  شتهتته دتدود      

کاه  یافته است دلیا اصلی سطوم باالی قیمت استت.  

ناهتی از پدیتده    یستال خشت  دلیا اصلی کاه  تولیتد  

 16/2015نینو بوده است. کشت م صو  ررت در سا ا 

با مشکالتی نظیر بارندشی کمتتر از دتد متوستط، دمتای     

در کشتت هتده، افتزای      تتأخیر بته   رباالی هوا که منج

ای از ستطح  های تولید و از بین رفتن بخ   متده هزینه

زیر کشت همراه بوده است در  ین دا  افتزای  هزینته   

ننتده  ک تتأمین از آفریقای جنوبی که کشور اصلی  واردات

و است نیز دلیا دیگری بر افزای  قیمتت ررت  تونیاز لس

 .هستخوراکی 

 ررت |لسوتو

 نرخ رهد ز%(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 1.8 ▲3.3 ماهه 3

 0.1 ▲2.3 ماهه 12



 

 متوسط              باال      سطح هشدار قیمت:     5 
 

افزایش قیمت برای دومین ماه متوالی به دلیال  : ماالوی

 عرضهکاهش 

بته  ستا  جتاری   میانگین قیمت ررت در ماه جوالی 

درصد بیشتتر   90و طور قابا توجهی افزای  یافته است 

بته طتوری   ن در دوره مشابه سا  شتهته است آاز قیمت 

 افتادبه طور معمو  اتفاق میکه کاه  قیمت فصلی که 

دلیتا اصتلی افتزای  قیمتت ررت     را خنوی نموده است. 

ولید به دلیا بارل نامناست  و  کاه  هدید ت ینیب یپ

نینو در طتو  فصتا   ناهی از پدیده ا  یسالخش وجود 

کشت در مناطق جنوبی و مرکزی آفریقا بتوده استت. بته    

دلیا  ملکرد نامناس  تولید و همچنین رخیره نامناس  

الوی در ستتا  ارستتد کتته واردات متتغتتالت بتته نظتتر متتی

بر دالیتا  داری افزای  یابد. الوه به طور معنی17/2016

رکر هده کاه  ارزل پتو  ملتی در ایتن کشتور نیتز از      

 جمله دالیا افزای  قیمت م صوالت است.

 ررت |ماالوی

 نرخ رهد ز%(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 0.9 ▲7.9 ماهه 3

 0.6 3.3 ماهه 12

 

باال بودن قیمت برنج با وجود کاهش نسابی در  : میانمار

 ماه جوالی

در بیشترین واریته متورد استتفاده    2امات قیمت برنج

به دلیا افزای   رضه ناهتی از برداهتت کشتت     انماریم

کتتاه  یافتتته استتت و میتتزان   16/2015دوم در ستتا  

واردات این کشور از چین نیز کاه  یافته است. بتا ایتن   

به دلیا افزای  با ربتات در قیمتت در   وجود قیمت برنج 

شتهتته،   دو ستا  د در های ابتدایی سا ، کاه  تولیماه

                                                           

2. Emata 

هرایط نامناس  آب و هوایی و افزای  صادرات به چتین  

همچنان به طتور نستبی در    2016و  2015های در سا 

 درصد بیشتر از قیمت ابتدای سا  است. 30ددود 

 برنج |میانمار

 نرخ رهد ز%(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 1.5 1.8 ماهه 3

 -0.1 ▲1.5 ماهه 12

 

 

کاهش اندک قیمات ذرت خاوراکی در ساطو     : ایبینام

 باالی قیمتی

قیمت ررت ختوراکی در متاه ژوئتن کتاه  انتدکی      

داهته است اما همچنان قیمت ایتن م صتو  در دتدود    

درصد نسبت به دوره مشابه شتهته باالتر بوده استت.   20

دلیتتا اصتتلی افتتزای  قیمتتت متتواد غتتتایی بتتروز پدیتتده 

هتای   صتوالت در ستا   و کاه  برداهت م یسالخش 

بوده است که در ایتن دو دوره بته دلیتا     2016و  2015

نینو بارل باران به هدت کاه  یافته و در بروز پدیده ا 

نتیجه میزان م صو  تولید هده نیز کاه  یافته استت.  

ای از نیاز این کشور به ررت با توجه به اینکه بخ   مده

ستهم وارداتتی   هود و افتزای   می تأمیناز طریق واردات 

توان افتزای  قیمتت اتفتاق افتتاده را     ررت در منطقه می

 توجیه نمود.

 ررت |نامبیا

 نرخ رهد ز%(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 0.6 -0.1 ماهه 3

 1.1 ▲0.8 ماهه 12
 

 

 

 



 

 متوسط              باال      سطح هشدار قیمت:     6 
 

 

غالت داناه درشات و عباور از     افزایش قیمت: نیجریه

 های قیمتیرکود

ژوئن رونتد افزایشتی    ماهقیمت غالت دانه درهت در 

داهته و به بیشترین مقدار خود رسیده است. قیمت ارزن 

درصد بیشتتر از قیمتت آن در دوره مشتابه     80در ددود 

سا  شتهته است همچنین قیمتت ررت و ستورشوم نیتز    

برابتر هتده استت.     2نسبت به مدت مشابه سا  شتهتته  

قیمت برنج نیز بتاال شتزارل هتده استت. دلیتا        الوهبه

هتای داخلتی و   صلی افزای  قیمت مواد غتتایی در بتازار  ا

وارداتی بروز رکود و کاه  ارزل پو  ملی این کشور در 

باهد. کاه  پایتدار قیمتت   نتیجه کاه  درآمد نفتی می

های دولت هتده و منتابع   نفت با   افزای  پایدار بدهی

ارزل خارجی این کشور را کتاه  داده استت. در کنتار    

ها و سوخت همراه بتا  فزای  قیمت نهادهموارد رکر هده ا

ای به دلیا کاه  ارزل پو  ملی افزای  تقاضای منطقه

افزای  قیمت مواد غتایی را تشدید کرده است. در اواخر 

بان  مرکزی نیجریه ارزل پو  ملی این کشتور   ژوئنماه 

را که از ماه فوریه سا  شتهته رابتت نگتاه   در مقابا دالر 

هتای  ظتور ایجتاد همتاهنگی در بتازار    بته من داهته بود را 

نمود و در نتیجه  آزاد موازی و ایجاد ربات در اقتصاد ملی

 ارزل پو  ملی این کشور در ماه جوالی سقوط کرد.

 غالت دانه درهت|نیجریه

 نرخ رهد ز%(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 0.0 ▲10.9 ماهه 3

 -0.7 ▲4.9 ماهه 12
 

 

 باالتر ذرت نسبت با سال گذشته سطو  قیمتی: پرو

قیمت ررت زرد در پرو همچنان در سطوم بتاالی دو  

به دلیتا کتاه   رضته    باقی مانده است که  ماه شتهته

نستبت بته دوره   این م صو  و تقاضا برای پرورل طیور 

درصد بیشتر استت. بته    20تهته در ددود مشابه سا  ش

دلیا کاه  سطح زیر کشتت و کتاه   ملکترد ررت و    

رایط نامناس  آب و هوایی در منتاطق  متده تولیتدی    ه

هود که میزان تولید این م صو  در ستا   بینی میپی 

کاه  یابد. همچنین کاه  واردات این م صو   2016

در چهار ماهه ابتدایی ستا  جتاری افتزای  قیمتت ایتن      

م صو  را تشدید نموده است. قیمت برنج در این کشتور  

ه کافی به طتور نستبی برابتر    در ماه جوالی به دلیا  رض

هتا  بینیقیمت سا  شتهته این م صو  بوده است. پی 

در  2016دهد که میتزان تولیتد بترنج در ستا      نشان می

افزای   2015درصد نسبت به سا  پر م صو   1ددود 

یابد که این موضوع ناهی از افزای  ستطح زیتر کشتت و    

هرایط مناس  آب و هوایی در زمتان برداهتت م صتو     

 رنج زآشوست( است.ب

 ررت|پرو

 نرخ رهد ز%(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 1.2 2.5 ماهه 3

 0.0 ▲1.3 ماهه 12

 

کاهش قیمت ذرت در نتیجاه تقویات   : آفریقای جنوبی

 پول ملی

در ماه جتاری بته دلیتا افتزای  قتدرت پتو  ملتی        

آفریقای جنوبی زراند( نسبت به ماه شتهتته قیمتت ررت   

ای بته طتور نستبی کتاه  یافتته استت. همچنتین        دانه

بته کتاه  قیمتت ایتن     بینی افزای  نستبی تولیتد   پی 

هتای  م صو  کم  کرده است. هر چند با وجود کتاه  

در سا  جاری نسبت بته   م صو  نیااتفاق افتاده قیمت 

اند دوره مشابه سا  شتهته در سطوم باالتری قرار شرفته

م صتو  ناهتی از کتاه     که نشان دهنده کمبود  رضه 

است. کاه  هدید تولید بته دلیتا    2016تولید در سا  



 

 متوسط              باال      سطح هشدار قیمت:     7 
 

 25نینتتو با تت  کتتاه  ناهتتی از پدیتتد ا  یستتالخشتت 

درصدی تولید ررت سفید نسبت به میتانگین پتنج ستاله    

تولید هده است و در کنار آن کتاه  ستطح تولیتد نیتز     

 با   خواهد هد که کا م صو  تولید هده کاه  یابد.

 ررت|ای جنوبیآفریق

 نرخ رهد ز%(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 -0.4 -0.9 ماهه 3

 0.5 ▲2.4 ماهه 12
 

 

افزایش شادید قیمات ماواد غاذایی و     : سودان جنوبی

 رسیدن به رکورد جدید قیمتی

قیمت اسمی غالت در ماه جوالی به هتدت افتزای    

یافته است و قیمت آن نسبت به متاه ژوئتن بته دو برابتر     

قیمت سایر مواد غتایی اساسی نظیتر  افزای  یافته است. 

کاساوا و بادام زمینی نیز روند مشابهی را طی کرده است. 

هتایی را در اویتا متاه    افزای  قیمت مواد غتایی نتاآرامی 

با  داهت. بروز تعارضتات جدیتد و افتزای     جوالی به دن

ناامنی اختالالت بیشتری را در روند تجارت ایجتاد کترده   

منفی داهتته در   ریتأرهای تجاری است و بر روی فعالیت

کنار این مسائا کاه   رضه و کاه  ارزل پتو  ملتی   

با   تشدید افزای  قیمت هده است. هناور کردن نترخ  

سازی نرخ شتهته به منظور هماهنگ سا ارز در دسامبر 

 های موازی با   هده استت کته فشتار   ارز رسمی با بازار

ای برای واردات مواد غتایی و سوخت افزای  یابتد.  هزینه

قیمت غالت دانته درهتت در متاه     مسائابا توجه به این 

 دتدوداً جوالی سا  جاری نسبت به دوره مشابه شتهتته  

وزن زیاد متواد غتتایی در    برابر هده است. با توجه به 10

هاخق قیمت مصرف کننده افزای  قیمت متواد غتتایی   

در ماه اخیر با   خواهد هد کته مقتدار ایتن هتاخق از     

درصد در ماه جتاری   77.7درصد در ماه شتهته به  71.4

افتزای  هتدید قیمتت متواد      تیت درنهاافزای  یابد کته  

درصتد   661.3 بته غتایی منجر به افزای  تتورم ستالیانه   

 خواهد هد.

 غتاهای اساسی|سودان جنوبی

 
 نرخ رهد ز%(

 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  
 6.3 1.3 ماهه 3

 -0.1 ▲1.6 ماهه 12

 


