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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

در آمریکای جنوبی؛ قیمت داخلی 

ذرت زرد در آرژانتین به تبع افزایش 

عرضه و اتمام زمان برداشت این 

به شدت کاهش پیدا کرده  ،محصول

است؛ هرچند در سایر مناطق به دلیل 

شاهد  ،بینی کاهش تولیدپیش

ها افزایش عمومی در سطح قیمت

  .باشیممی

 جدار قیمت غالت شده است. قیمت ذرت و برن  عرضه فراوان و بهبود کیفیت تولیدات باعث کاهش عمومی و ادامه 

ضا برای این        شده باعث ایجاد افزایش تقا شترین کاهش را تجربه کرده، در حالی که کیفیت باالی گندم تولید  بی

 محصول شده است.

ماه آگوست کاهش  در آفریقا؛ قیمت غذا در سودان جنوبی در

یافته است هرچند که سطوح قیمت در این کشور همچنان 

باال است. در همین حال ضعف پول ملی نیجریه قیمت مواد 

غذایی را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. همچنین 

جنوبی منجر به کاهش قیمت این کاهش سهم ذرت آفریقای 

 .محصول در کشورهای وارد کننده شده است

در آسیا؛ قیمت داخلی 

برنج در ماه آگوست در 

کشورهای عمده صادر 

کننده به خصوص تایلند 

انداز به دلیل وجود چشم

مثبت تولید در سال 

و تقاضای صادراتی 2016

روندی کاهشی  ،اندک

 داشته است.
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 (شهریور 10مرداد تا  11) در کنار کاهش قیمت برنج و ذرت در ماه اوتثبات قیمت گندم 

سیار اندکی    در ماه اوت قیمت جهانی گندم افزایش ب

یاالت           ندم ا مت گ ماه قی به کرده استتتت. در این  را تجر

دالر به ازای هر تن  188متحده آمریکا به طور متوستتتط 

مقدار بستتیار ناچیزی  ژویئهبوده استتت که نستتبت به ماه 

افزایش یافته استتت؛ اما همچنان نستتبت به قیمت دوره    

تر استت. در ابتدا  درصتد پایین  12مشتابه ستال گذشتته    

صوص        صادرات و نگرانی در خ سریع  شد  قیمت به دلیل ر

ش  ادیه اروپا افزاییت تولید در برخی مناطق مانند اتح  کیف

یافت. اما در ادامه فشتتتار برداشتتتت محصتتتول و افزایش  

شد که روند کاهش قیمت تا انتهای      صادرات گندم باعث 

دریای ستتیاه عرضتته   ه قماه ادامه داشتتته باشتتد. در منط 

باال       یت  با کیف ندم  حدود گ قاضتتتای      م نار افزایش ت در ک

صول    3صادراتی منجر به افزایش   صدی قیمت این مح در

قیمت ذرت آمریکا در ماه اوت شتتده استتت.  ژویئهدر ماه 

برای دومین ماه متوالی کاهش یافت و به طور متوستط با  

درصدی نسبت   8و  ژویئهدرصدی نسبت به ماه  7کاهش 

شته به       سال گذ شابه  سیده    150به مدت م دالر بر تن ر

است. بهبود چشم انداز تولید ناشی از شرایط مساعد آب       

و هوایی به خصتتتوص در ایاالت متحده آمریکا به عنوان        

بزرگترین تولید کننده ذرت از عوامل اصلی کاهش قیمت   

این محصتتول بوده استتت. ستتهم مصتترس داخلی ستتایر    

ضه داخلی باال   برزتولیدکنندگان به جز  یل که به دلیل عر

و کمبود تولید افزایش داشتتته استتت در ماه اوت روندی   

 کاهشی را طی کرده است. 

( در ماه 2004-06= 100شتتاخق قیمت برنج فا و  

شی که از ماه می      2اوت  صد کاهش یافت و روند افزای در

آغاز شتتتده بود را معکوس کرد؛ دلیل اصتتتلی این  2016

سهم  صرس داخلی برنج دانه بلند    کاهش قیمت کاهش  م

در تمامی مناطق به جز آمریکای جنوبی بوده استتتت به       

خصتتوص در برزیل که افزایش ستتهم مصتترفی داخلی و   

صول افزایش قیمت برنج را       سی محدود به این مح ستر د

عدم پایداری   لدر این ماه به دنبال داشتتته استتت. به دلی

شوره          صادارتی ک سهم  سط ایران و نیجریه  ضا تو ای  تقا

هش یافته و به این    یتنام، هند، پاکستتتتان و تایلند کا        و

شاخق قیمت   سفید در ماه اوت با کاهش  ترتیب   5برنج 

هزار تنی روند  250رو شده است؛ و افزایش   درصدی روبه 

بل توجهی       قا تاثیر  ماه اوت  واردات فیلیپین نیز در اواخر 

بر قیمت برنج نداشتتته استتت. ستتهمیه صتتادراتی ایاالت   

آمریکا با وجود وقوع ستتتیل در ایاالت جنوبی این متحده 

شور که تولید کننده عمده برنج دانه بلند بوده  تغییر   اندک

 محسوسی نداشته است.
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 دالر/تن (2016)جوالی گندمآخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه سه ماهه یک ماهه

 -12.8 -2.6 0.2 188.2 ایاالت متحده

 -0.1 7.1 2.9 187.8 اتحادیه اروپا )فرانسه(
ه دریای سیاهزحو  171.2 3.4 11.5- 8.4- 

 -5.2 6.4 2.4 215 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016)جوالی  ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه سه ماهه یک ماهه

 -7.9 -11.3 -6.8 150.19 ایاالت متحده

ه دریای سیاهحوز  198.2 0.8- 6 5.1 
 15.1 2.8 2.8 190.2 برزیل

 11.1 -5.1 -1 177.2 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016)جوالی  برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه سه ماهه ماههیک 

 14 -2.9 -4.9 434.75 تایلند

 3.7 -5.3 -1.4 327.5 ویتنام
 -0.5 -2.6 -6.9 337 هند

متحدهاالتیا  447 1.5- 1.2 3.7- 
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 های داخلیهشدار در خصوص قیمت

با وجود      : آرژانتین مت ذرت زرد  باال بودن سطططق قی

 قیمت کاهش اخیر

سطوح قبلی      ژویئهزرد در ماه قیمت ذرت  سبت به  ن

شدت کاهش یافته       شت به  صل بردا خود به دلیل پایان ف

است؛ هرچند قیمت این محصول همچنان سه برابر باالتر    

ست        شته ا سال گذ سطوح قیمیتی  ضوع  که از  ه باین مو

  بینی افزایش تولیدپیشاز دلیل افزایش صتتادرات ناشتتی 

ودیت صادراتی و  است. برداشتن محد   2016-17در سال  

سال     صادرات در اواخر  اهش  به همراه ک 2015مالیات بر 

نتین را در بازار جهانی  ارزش پول ملی صتتادرات ذرت آرژا

ساله باعث    ست این م صادرات ذرت   رقابتی کرده ا افزایش 

و تاثیرگذاری آن بر قیمت این محصول شده است. قیمت     

رای ب بینی شدهگندم داخلی آرژانتین بیش از قیمت پیش

فصتتل برداشتتت کاهش یافته استتت اما همچنان به دلیل   

سال جاری قیمت آن دو برابر      صادراتی در  ضای باالی  تقا

ست. قیمت آرد            شته ا سال گذ سطوح قیمتی  شتر از  بی

نیز افزایش یافته و به طور تقریبی به دو برابر قیمت  گندم 

 سال گذشته رسیده است. ژویئهخود نسبت به ماه 

 تذر |آرژانتین

 نرخ رشد  %(
 مشابه متوسط دوره 2016 اوتتا  

 -2.4 -4.1 ماهه 3

 0.0 ▲6.7 ماهه 12

 

 بیشتر قیمت ذرت زرد در اوتافزایش : بولیوی

برای ستتومین ماه متوالی  قیمت ذرت زرد در بولیوی 

تان          تابستتت ید در  کاهش تول یل  و همچنین   2016به دل

شت به         صل دوم ک صول در ف شت مح سطح زیر ک کاهش 

شتتترایط نامستتتاعد آب و هوایی در ماه اوت برای      لدلی 

ستتتومین ماه متوالی افزایش یافت و به باالترین ستتتطوح 

سید. کاهش واردات ذرت در نیمه   خود در ماه های اخیر ر

اول ستتال و عرضتته محدود این محصتتوالز دیگر عوامل   

افزایش قیمت ذرت در این کشتتتور بوده استتتت. کاهش     

کاهش تولید و عرضه  در کنار در ماه گذشته واردات گندم 

مت آرد        عث افزایش عمومی قی با حدود این محصتتتول  م

شده          شته  سال گذ سطوح قیمتی باالتر از اوت  گندم به 

 است.

 ذرت |بولیوی

 نرخ رشد  %(
 مشابه متوسط دوره 2016تا آگوست  

 -1.7 ▲11.1 ماهه 3

 -0.6 ▲6.1 ماهه 12

 

سطوح باالی   افزایش قیمت غالت در ماه اوت : برزیل در 

 قیمتی

در ماه اوت نستتتبت به ماه گذشتتتته به          ذرتقیمت  

ندکی افزایش یافته استتتت.       به دلیل    این افزایش مقدار ا

 بتتهمیلیون تن    68کتتاهش مقتتدار تولیتتدی ذرت بتته     

سال  پایین سو بوده   2011ترین مقدار تولید از    کهبه این 

 .های انجام شتتده کمتر بوده استتت بینینستتبت به پیش

 90رت زرد در ماه اوت ستتتال جاری در حدود     قیمت ذ 

درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیشتر است که          

با وجود       نشتتتان دهنده عرضتتته محدود این محصتتتول 

آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک ذرت و واردات این    

محصتتول از پاراگو ه و آرژانتین استتت. با توجه به کاهش  

ست که به   ،تولید   دلیل قیمت داخلی باالیانتظار بر این ا

گندم و آرد گندم و جذابیت آن برای کشتتتاورزان مقدار        

صتتتادرات این محصتتتوالت در ماهای آتی کاهش یابد و       

سطوح قیمت در ماه قیمت آن شته    ها پس از افزایش  گذ

در ماه جاری بدون تغییر باقی بماند. هرچند قیمت گندم          

به دلیل عرضتتته محدود همچنان از قیم         ت  و آرد گندم 
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ست.           آن شتر ا شته بی سال گذ شابه  سبت به دوره م ها ن

شد قیمت برنج نیز در ماه اوت همچنان رو به  بوده و به  ر

 ؛به باالترین سطح خود رسیده است    ،دلیل عرضه محدود 

شتر به برنج و       سی بی ستر به این جهت دولت به منظور د

کاهش قیمت این محصتول بخشتی از ذخایر استتراتژیک    

 د نموده است.این محصول را آزا

 ذرت |برزیل

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 -0.9 -2.1 ماهه 3

 -0.2 ▲4.7 ماهه 12

 

سطق باالتر نسبت به    بهافزایش قیمت ذرت زرد شیلی:  

 سال گذشته

ای  هقیمت ذرت زرد با وجود افزایش واردات از کشور 

و عرضتتته   ذرت زردتولید کم   لآمریکا و آرژانتین به دلی   

حدود   ماه متوالی      آن م هارمین  ماه اوت برای چ  به در 

ست       شته افزایش یافته ا سال گذ  .سطحی باالتر از قیمت 

شی از      ذرت زردتولید  شت نا سطح زیر ک به دلیل کاهش 

 هایپایین بودن قیمت در فصتتل کشتتت و افزایش هزینه

شته کاهش یافته         25تا  ،تولید سال گذ سبت به  صد ن در

ش    ست. همچنین  صل    ا سب آب و هوایی در ف رایط نامنا

سطح تولید        شت نیز از دیگر عوامل کاهش  شت و بردا کا

 در این کشور بوده است.

 ذرت |شیلی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 1.3 ▲3.1 ماهه 3

 -0.3 0.3 ماهه 12

 

 

به ماه      ثبات  : وتوسططل ر د ژویئه تقریبی قیمت نسططبت 

 نزدیکی رکورد قیمت

به طور نسبی در سطوح  ژویئهر ماه دذرت آرد قیمت 

باال بدون تغییر باقی مانده استتت. ثبات قیمتی مشتتاهده   

شتتتده در قیمت ذرت تا حدودی از کاهش قیمت ذرت        

آفریقای جنوبی که عمده تامین کننده نیاز مصرفی لسوتو 

ست.       ،به ذرت بوده شده ا شی  سطوح     نا صورتی که  در 

االی قیمت ذرت در این کشتتور به دلیل عرضتته محدود   ب

سال         شت  صل بردا سالی در ف شک شی از بروز خ و  2016نا

 افزایش هزینه واردات نسبت به سال گذشته است.

 ذرت |لسوتو

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 0.5 -2 ماهه 3

 0.1 ▲2.4 ماهه 12

 

ضه      ذرت ثبات قیمت: ماالوی سطوح باال به دلیل عر در 

 محدود

کشتتوری ذرت در ماه اوت نستتبت به قیمت متوستتط 

شته ثابت باقی مانده   صد باال  80حدود  کهماه گذ تر از در

قیمت آن در مدت مشتتابه ستتال گذشتتته استتت. عرضتته  

سطح تولید     محدود  شدید  داخلی در کنار برآورد کاهش 

 الینو و به دلیل تاخیر در آغاز فصتتتل بارش، بروز پدیده        

شت که مناطق مرکزی و      صل ک شکی در تمامی ف بروز خ

تاثیر قرار داده استتتت از     حت  یل     جنوبی را ت له دال جم

در نتیجه کاهش تولید      استتتت. ذرت بودهافزایش قیمت  

ندک این محصتتتوالت    هو ذخیر 2016غالت در ستتتال  ا

سال       بینی میپیش شور در  شود که مقدار واردات این ک

یابد. در کنار ستتایر عوامل  به شتتدت افزایش 17-2016

ستتتطوح باالی   ارزش پایین پول ملی این کشتتتور نیز در  

  ذار بوده است.گقیمتی اثر
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 ذرت |ماالوی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 7.8 8.4 ماهه 3

 0.5 ▲3.2 ماهه 12

 

ذرت در سطططوح باالی   آرد کاهش اندک قیمت    : ای بینام 

 قیمتی

کاهش اندکی داشتتتته      ژویئه در ماه   آرد ذرتقیمت  

درصتتد   20استت اما همچنان قیمت این محصتول حدود   

  کاهشنستتبت به دوره مشتتابه گذشتتته باالتر بوده استتت. 

شده قیمت  شی از کاهش قیمت بزرگترین تامین    ایجاد  نا

کننده غالت این کشتتتور  آفریقای جنوبی( بوده استتتت.    

 برداشت و کاهشای منطقه یسالخشکهرچند تاثیر بروز 

باعث شتتده که   2016و  2015های محصتتوالت در ستتال

ها همچنان در سطوح باالتری نسبت به دوره مشابه  قیمت

 سال گذشته باشند.

 ذرت |نامبیا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 0.4 ▲3.5 ماهه 3

 0.5 ▲1.2 ماهه 12

 

 

یه  مت : نیجر نه درشططت و عبور   افزایش قی از  غالت دا

 های قیمتیرکود

شت در   شی    ژویئه ماهقیمت غالت دانه در روند افزای

قیمت  داشتتته و به بیشتتترین مقدار خود رستتیده استتت.  

ه جوالی سال گذشته به ارزن، سرگوم و ذرت نسبت به ما  

زایش یافته استتتت همچنین قیمت برنج نیز در  دو برابر اف

کاهش شتتدید ارزش   این کشتتور باال گزارش شتتده استتت.

های نفتی از جمله عوامل    ملی به دلیل کاهش درآمد     پول

صلی تاثیر  شور   ا گذار بر روی قیمت مواد غذایی در این ک

های تولیدی به همراه افزایش قیمت سوخت و نهاده .است

تقاضتتتای باالی وارداتی به دلیل کاهش ارزش پول ملی        

شاخق        ست.  شده ا صوالت  باعث افزایش قیمت این مح

( در این کشتتتور روند رو 2009=100قیمت مواد غذایی  

به       مه داده استتتت و در ماه جوالی  به افزایش خود را ادا

سیده که در حدود     207.9 صد ر سبت به     16در صد ن در

ست که این افزایش            شتر ا شته بی سال گذ شابه  مدت م

 ناشی از افزایش قیمت غالت، گوشت و آبزیان است.

 غالت دانه درشت|نیجریه

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016آگوست تا  

 1.0 ▲8.7 ماهه 3

 -0.8 ▲5.6 ماهه 12
 

 

افزایش شططدید قیمت مواد غذایی و      : سططودان جنوبی

 رسیدن به رکورد جدید قیمتی

یل از         به دل ماه اوت  نه درشتتتت در  مت غالت دا قی

شت         صل بردا شور اوگاندا و آغاز ف سرگیری واردات از ک

این کشتتتور و بهبود کشتتتت اول در مناطق بارانی جنوب 

عرضه داخلی مقدار جزیی کاهش یافته است. قیمت سایر   

ساوا و بادام زمینی      شت مانند آرد گندم، کا غالت دانه در

الگوی مشتتابهی را نشتتان داده استتت. بر خالس روند اخیر 

سمی به دالیلی    کاهش قیمت، قیمت مواد غذایی به نرخ ا

ول ملی  دار پنظیر ناامنی، عرضتتته محدود و کاهش معنی   

چهار تا پنج برابر بیشتتتر از قیمت ماه اوت ستتال گذشتتته  

مقامات دولتی در ماه دستتامبر ستتال گذشتتته به  استتت. 

های موازی زی نرخ ارز رستتمی و بازاراستتمنظور هماهنگ

  ،تصمیم بر آزادسازی نرخ ارز رسمی در این کشور گرفت    

های واردات  این موضوع باعث افزایش فشار بر روی هزینه  



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     6 
 

غذایی شده است. ارزش پول ملی در این کشور پس     مواد 

های ایجاد شده در ماه ژو ن بیشتر کاهش یافته  از ناآرامی

استتت؛ این مستتاله در کنار کاهش دستتترستتی به مواد    

ستتتوختی و هزینه باالی تهیه آن از جمله دالیل افزایش       

شاخق قیمت      ست. تغییرات ماهیانه  قیمت مواد غذایی ا

درصتتد افزایش   20.3وستتت با مصتترس کننده در ماه آگ

شاخق فوق         شد  سالیانه ر ست و در مقیاس  شده ا مواجه 

که وزنی           غذایی  مت مواد  باال بودن قی یل   71.4به دل

صرس کننده دارد به      شاخق قیمت م صدی در   729.7در

 درصد رسیده است.

 غذاهای اساسی|سودان جنوبی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 -3.6 ▲2.8 ماهه 3

 0.8 -2.2 ماهه 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاهش قیمت ذرت در نتیجه تقویت پول ملیسوازیلند: 

ند       به طور کلی رو مت آرد ذرت در این کشتتتور  قی

باثباتی را در سطوح باالی قیمتی نسبت به ماه ژو ن سال  

گذشته و پس از افزایش شدید قیمت در ماه گذشته ثبت   

محصول نشان دهنده فشار     نموده است. قیمت باالی این  

باالی عرضتته در پی دومین دوره متوالی خشتتکستتالی در  

درصدی تولید نسبت     60است که باعث افت   2016سال  

به دوره گذشتتتته شتتتده استتتت. در مجموع هزینه باالتر 

تامین        که مهمترین کشتتتور  قای جنوبی  واردات از آفری

کننده نیاز ستتوازیلند به ذرت استتت باعث افزایش قیمت   

 محصول شده است.این 

 ذرت|سوازیلند

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 0 -2.4 ماهه 3

 -0.2 ▲2.7 ماهه 12

 


