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 کلیدی هایپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

که   در حالی ؛روندی کاهشی را طی نموده است   ،افزایش عرضه  امید بهبه دلیل آمریکا گندم پایه  قیمت اکتبردر ماه 

شی از بارش باران تقریبا     شت نا ست. قیمت جهانی برنج در ماه اکتبر    قیمت ذرت به دلیل تاخیر در بردا ثابت مانده ا

 .های معطر افزایش یافته استبه دلیل وجود روند فصلی در عرضه محدود محصول جاپنیکا و واریته

 

بارش شدید باران در ماه اکتبر ، آمریکای مرکزیدر 

قیمت ذرت و بینی نشده پیشمنجر به افزایش 

حبوبات شده است. با این وجود قیمت این محصوالت 

به دلیل عرضه داخلی مناسب ناشی از برداشت مناسب 

نسبت به مدت  2017و فصل اول سال  2016در سال 

 مشابه سال گذشته کمتر بوده است.

با آغاز برداشت محصول در آفریقا؛  غرب و در شرق

ماه اکتبر قیمت غالت روندی کاهشی را آغاز نموده 

ها در خصوص میزان تولید هرچند نگرانیاست. 

های داخلی های ناشی از جنگمحصول و ناامنی

دان و سوهای اتیوپی، نیجریه الخصوص در کشورعلی

 .جنوبی قیمت را در سطح باالیی نگاه داشته 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

  ،سدداتامبرقیمت گندم در ماه  افزایش شدددیدپس از 

کا          میانگین   یاالت متحده آمری یه گندم ا پا ماه قیمت    در 

دالر به ازای هر تن رسیده    214به اکتبر با اندکی کاهش 

یک درصدددی را  کاهش گذشددتهاسددت که نسددبت به ماه 

 11افزایش  2016نسبت به اکتبر سال    اما دهد؛نشان می 

کاهش قیمت گندم آمریکا   دهد.نشدددان میرا درصددددی 

و همچنین بهبود شرایط    بهبود چشم انداز عرضه  ناشی از  

کننده گندم بوده آب و هوایی در سایر مناطق عمده تولید 

اسددت. در مقابل، قیمت صددادراتی گندم در منطقه دریای  

ضای          شی از تقا ست؛ این افزایش نا سیاه افزایش یافته ا

زیاد صددادراتی بوده اسددت. از سددوی دیگر در آر،انتین،     

فیت محصول به دلیل باراش شدید    نگرانی در خصوص کی 

 باران باعث شده قیمت محصول تا حدودی افزایش یابد.

ن با ثبت میانگی    اکتبردر ماه  آمریکا  ذرت  پایه  قیمت  

دالر به ازای هر تن تقریبا ثابت مانده و نسدددبت به           148

،  دهدماه سدداتامبر رشدددی یک درصدددی را نشددان می   

هش  نسددبت به مدت مشددابه سددال گذشددته کا همچنین 

اندکی را تجربه کرده اسددت. تاخیر در برداشددت به دلیل   

کننده  بارش شدددید باران در برخی از مناطق عمده تولید 

مت بوده         ندک قی یل افزایش ا حده دل یاالت مت ذرت در ا

امل افزایش  دیگر عاسددت. همچنین افزایش صددادرات نیز 

یاد        قیمت در این کشدددور بوده اسدددت. هرچند، حجم ز

باعث شددده اسددت که افزایش   محصددول در سددطح جهان

قیمت محدود باشددد. در اکراین، قیمت صددادراتی ذرت به 

دلیل افزایش برداشددت محصددول به شدددت کاهش یافته   

شددود مقدار تولید در سددال جاری   اسددت؛ پیش بینی می

سی  بیش از میانگین تولید بلند شد و تنها مقدار ب ار  مدت با

  شدد. در ناچیزی کمتر از رکورد تولید در سدال گذشدته با  

قه آمری  یل عرضدددده فراوان      منط به دل کای جنوبی نیز 

 محصول قیمت ذرت روندی کاهشی داشته است.

( در ماه  2002-04=100شددداخی قیمت برنج فا)و    

رسددیده اسددت که  واحد  216.3 طور میانگین به هب اکتبر

دهد.  واحد افزایش نشددان می 2نسددبت به ماه سدداتامبر  

سی به برنج دانه کوتاه و دانه متوسط معطر      ستر کاهش د

از جمله دالیل افزایش قیمت بوده است. در مقابل، قیمت   

صادر    شورهای  سیایی و  واریته ایندیکا در اکثر ک کننده آ

سیار ناچیزی کاهش    آمریکایی تقریبا ثابت بوده یا مقدار ب

ته   یل ترییرات نرر ارز        یاف به دل اسدددت. در هند، قیمت 

ته      یاف ند و         کاهش  تایل های  که در کشدددور حالی  ؛ در 

پاکسددتان، قیمت به دلیل محدودیت تقاضددا کاهش یافته  

در این میان از بین رفتن تمایل خریداران در قاره  اسددت. 

ین  و همچنبرنج نیمه آماده از سریالنکا آفریقا، برای خرید 

 رنجبره الزم در هند باعث شددد که قیمت عدم وجود ذخی

بل قیمت برنج در             قا بد. در م یا ندکی افزایش  ند ا تایل در 

ویتنام به دلیل پایان فصل برداشت و همچنین نگرانی در    

سیل افزایش       ست رفتن تولید به دلیل بروز  صوص از د خ

  یافته است.

.
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 دالر/تن (2017 اکتبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  214.00 0.6- 10.8- 11 
 4 -2.9 1.1 191.80 اتحادیه اروپا )فرانسه(

سیاهه دریای زحو  194.60 4.1 0.3 11.4 
 -0.9 -5.5 0.6 182.40 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2017 اکتبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  148.48 1.3 6.4- 2.3- 
ه دریای سیاهحوز  162.20 0.1 7.6- 2.9- 

 -14.5 -0.8 -0.2 149.00 آرژانتین
 -2.8 -5.1 -4.9 163.25 اکراین

 
 دالر/تن (2017 اکتبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 9.7 -4.7 -0.7 411.25 تایلند
 15.2 -2.6 2.2 364.75 ویتنام
 10.5 -4.3 -2.8 362.5 هند

آمریکا متحدهاالتیا  516.25 0.1 13.8 28.4 
 


