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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

شرایط آب و هوایی افزایش یافته سپتامبر به دلیل نگرانی ا جهانی گندم در ماه  قیمت ه ؛ در حالی که قیمت ذرت بز 

ه به دلیل تغییرات فصلی، کاهش دسترسی ب   المللی برنح قیمت بیندلیل ادامه برداشت محصول کاهش یافته است.    

 است.مانده تقریبا ثابت باقیواریته ایندیکا باکیفیت تقاضای بسیار زیاد برای برنج  برنج معطر و

 

بنگالدش مجددا برنج در آسیا، قیمت در 

ه ببر ماافزایش یافته است و در ماه سپت

دلیل همزمانی تغییرات فصلی و کاهش 

تولید در فصل کشت اصلی و همچنین 

نگرانی از عملکرد فصل کشت دوم به 

های ژوئن و اوت دلیل وقوع سیل در ماه

به که در ماه نوامبر برداشت خواهد شد 

 مقدار خود رسیده است. بیشترین

در قیمت غالت در شرق آفریقا؛ 

سطحی باالتر از بسیاری از کشورها در 

ه سال گذشته قرار دارد. مدت مشابه

الخصوص در اتیوپی، به دلیل بروز علی

ات آفشرایط فصلی و درگیری مزارع با 

سودان جنوبی  و دردر فصل برداشت 

نظامی های به دلیل ادامه درگیری

  افزایش قیمت مشهود است



 

 باال              متوسط        سطح هشدار قیمت:   1 
 

 (شهریور 9تا  مرداد 10)ت و ثبات نسبی قیمت برنج یمت صادراتی گندم و ذرت در ماه آوکاهش عمومی سطح ق

قیمت   گندم در ماه اوت   جهانی  از کاهش قیمت   پس 

درصدددی در   6با افزایش پایه گندم ایاالت متحده آمریکا 

سپتامبر به طور میانگی  دالر به ازای هر تن  215ن به ماه 

، 2016رسددیده اسددت که نسددبت به ماه سددپتامبر سددال  

  شتر در کایتاخ است. ودهبرا شاهد  یدرصد 14 افزایشی

شرایط     گندم زمستانه در برخی از مناطق آمریکا به دلیل 

شک و نگ  صوص میزان تولید در   آب و هوایی خ رانی در خ

  شهای آرژانتین و اسدددترالیا از جمله عوامل افزایرکشدددو

ست.   ضای واردات گندم به دلیل   قیمت بوده ا افزایش تقا

ته   کاهش ارزش دالر   مت نقش داشددد   ،نیز در افزایش قی

رقابت شدددید در میان  با وجود فراوانی عرضدده و د هرچن

ست.       سیار محدود بوده ا صادر کنندگان افزایش قیمت ب

سیاه به      صول گندم در منطقه دریای  صادراتی مح قیمت 

س  سوی دیگ ا ؛تدلیل تولید قابل توجه کاهش یافته ا  ،رز 

یزان مبه دلیل کاهش قیمت صدددادراتی      اروپا اتحادیه    در

 کاهش یافته است. های تجاریفعالیت

کاهش یافته  پتامبر نیز سدددر ماه ذرت  جهانیقیمت 

سیار اندک   ست هرچند که مقدار کاهش ب   میانگین. بوده ا

یاالت متحده  در قیمت پایه ذرت     به   در آمریکا   ا این ماه 

به    یانگین  یده    147طور م به ازای هر تن رسددد که   دالر 

سبت   صد کاهش یافته   1وت اقیمت ماه به ن سبت  در و ن

سال گذشته      سیار ناچیزی به مدت مشابه    کاهش مقدار ب

ها در خصدددوص شدددرایط   بر خالف نگرانییافته اسدددت.   

نامساعد تولید محصول، انتظارات در خصوص تولید بسیار  

  ذرت زیاد در ایاالت متحده آمریکا منجر به کاهش قیمت       

عرضه فراوان محصول در بازار جهانی و سطح     شده است.   

مت موثر بوده         کاهش قی جاری نیز در  بادالت ت پایین م

رت در منطقه دریای سیاه نیز به دلیل آغاز  ذقیمت است. 

شت و روند کند مع    صل بردا مالت در بازار کاهش یافته  اف

  اشدددتکاخیر در . در منطقه آمریکای جنوبی نیز تاسدددت

 محصددول جدید به دلیل شددرایط نامسدداعد آب و هوایی و

 را تقریبا ثابت نگاه داشته است. قیمت ،تقاضای زیاد

( در ماه  2002-04=100شددداخی قیمت برنج فائو    

رسیده است که  واحد  213.1 طور میانگین به هب پتامبرس

ش ب ست.   ه مقدار این  سیار نزدیک ا به  اخی در ماه اوت ب

مت برنج معطر   یت    طور کلی افزایش قی با کیف ته  واریو 

کاهش قیمت        با  کا  ندی ته      ای نامرغوب همین واری کیفیت 

امبر  در ماه سپتبیشترین افزایش قیمت خنثی شده است.  

ی  . کاهش دسترسبوده استتایلندی  معطرمربوط به برنج 

ه  برنج واریت به محصول در بازار باعث شده است که قیمت

مالی  بت رکورد    هوم  به ازای هر تن  1064با ث به   دالر 

شترین مقدار خود در   سد.    29بی شته بر شاخی    ماه گذ

کا نیز          حده آمری یاالت مت ند در ا نه بل مت غالت دا در  قی

که  افزایشدی قابل توجه داشدته اسدت    شدش ماه گذشدته   

ه کاهش بسددیار زیاد تولید این محصددوالت  ن دهندانشدد

های  ررنج مرغوب واریته ایندیکا در کشددوقیمت باسددت. 

  کاهش اشدددی ازن ین افزایشا ،هند و تایلند افزایش یافته     

ضا برای   وارزش پول ملی  شور    برنجافزایش تقا سط ک   تو

ر  د .وده اسددتببنگالدش و برخی از کشددورهای آفریقایی 

اهش  کدر پاکستان افزایش فشار برداشت محصول    ،مقابل

ماه متوالی را در پاکسددتان به برای سددومین قیمت برنج 

مقدار تقاضددا برای واریته  ، مچنینه. دنبال داشددته اسددت

مت  قیایندیکا در کشددور ویتنام بسددیار اندک بوده اسددت. 

شور برزیل   ص برنج در ک ست  نیز تغییرات خا شته ا و  ی ندا

بازار داخلی در  روش محصددول در فهدف اصددلی افزایش 

 .است 2018فصل کشت سال 
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 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     2 
 

 

 دالر/تن (2017 پتامبرسگندم )آخرین قیمت  منطقه
رصد تغییراتد  

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  215.25 6.3 4.9- 14.3 
 4.4 1.1 -0.1 189.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  187 2- 0.7- 10.2 
 -9.9 -4.9 -4.7 181.25 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2017 پتامبرس) ذرتآخرین قیمت  منطقه

رصد تغییراتد  

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  146.55 1.1- 7.1- 0.9- 
ه دریای سیاهحوز  162 2.8- 5.8- 5.4- 

 -12.5 -3.9 0.3 149.25 آرژانتین
 -3.4 -0.1 -3.5 171.6 اکراین

 
 دالر/تن (2017 پتامبرس) برنجآخرین قیمت  منطقه

تغییراترصد د  

 سالیانه ماههسه ماههکی

 3.9 -11.7 1.1 414.2 تایلند
 11.8 -5.7 -4 357 ویتنام
 14.4 -0.5 -0.2 373 هند

آمریکا متحدهاالتیا  515.8 5.1 15.9 22.4 
 


