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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

یمت است در حالی که ق به طور نسبی ثابت باقی مانده مناسب عرضهبه دلیل  نوامبردر ماه و ذرت گندم  جهانی قیمت

 افزایش تمایل به خرید و تغییرات نرخ ارز افزایش یافته است. به دلیل  صادراتی برنج

 

قیمت ذرت ، آمریکای مرکزیدر 

سفید به دلیل بازگشت بازار به 

شرایط نرمال، )اتمام بارش شدید 

کاهش یافته است. عرضه  باران(،

مناسب محصول دلیل کاهش 

قیمت نسبت به مدت مشابه سال 

 گذشته است.

باعث شده است که  ادامه فصل برداشتآفریقا؛  در شرق

قیمت غالت در ماه نوامبر، به استثنای چند منطقه، کمتر 

ها یا مشابه سال گذشته باشد. در مقابل، در سودان قیمت

به دلیل کاهش ارزش پول ملی سودان در سایر بازارها 

ها به روندی افزایشی را دنبال کرده و در برخی از بازار

 باالترین مقدار خود رسیده است.
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 (آذر 9تا  آبان 10)قیمت برنج  گندم و ذرت و افزایش عمومییمت ق ثبات نسبی

قیمت جهانی گندم به دلیل عرضه زیاد محصول و 

افزایش رقابت صادراتی مقدار بسیار اندکی تغییر کرده 

با اندکی قیمت پایه گندم ایاالت متحده آمریکا است. 

دالر به ازای هر تن رسیده است که نسبت  220به  افزایش

 نسبت به نوامبر سال و درصدی سه افزایشگذشته به ماه 

افزایش  دهد.درصدی را نشان می 16 افزایش 2016

قیمت محصول ناشی از افزایش تقاضا و نگرانی در خصوص 

ایط راست. همچنین ش 2018 کشت زمستانه سال 

نامناسب آب و هوایی در استرالیا که زمان برداشت 

در افزایش قیمت نقش  ،محصول را تحت تاثیر قرار داده

 ندم روندیقیمت صادراتی گمناطق در سایر است. داشته 

کاهشی را طی نموده است. این کاهش قیمت به طور 

های مایوس کننده مشخص در آرژانتین، با وجود گزارش

، مصداق داشته 2017در خصوص برداشت محصول سال 

  است.

رت در ماه نوامبر مقدار بسیار اندکی جهانی ذقیمت 

ن آمریکا با ثبت میانگیذرت  پایهقیمت تغییر کرده است. 

 ثابت مانده ونسبت به ماه اکتبر دالر به ازای هر تن  148

مقدار بسیار اندکی کاهش  2016نوامبر سال نسبت به ماه 

با وجود اتمام فصل برداشت در ایاالت متحده  یافته است.

در سطح پایینی است و نتایج اولیه همچنان  ذرت قیمت

نسبت به مقادیر  دهنده برداشت بیشتر محصولنشان

 زیاد صادرات بینی شده است. هرچند، سرعت نسبتاًپیش

تا حدودی روند کاهشی قیمت را محدود کرده است. در 

کراین قیمت صادراتی محصول به دلیل روند کند وا

صادرات کاهش یافته است. در آمریکای جنوبی، تقاضای 

نگرانی در خصوص شرایط نامساعد  به همراهبسیار زیاد 

و هوایی در مناطق عمده تولید کننده افزایش قیمت آب 

 را به دنبال داشته است.

( در ماه 2002-04=100شاخص قیمت برنج فائو )

رسیده است که واحد  218.7 طور میانگین به هب نوامبر

و به بیشترین  یافتهواحد افزایش  1.1 اکتبرنسبت به ماه 

هرچند روند . رسیده است 2015مقدار خود از ماه مارس 

افزایش قیمت برنج معطر در ماه نوامبر متوقف شده، اما 

افزایش تمایل به خرید و تغییرات نرخ ارز باعث افزایش 

د، در تایلنبازار شده است. اصلی های قیمت در سایر بخش

و در ماه  درصد افزایش یافته 3قیمت پایه برنج سفید 

دالر به ازای هر تن رسیده است.  افزایش  424نوامبر به 

به منظور فروش تایلند ارزش پول ملی و برنامه دولت 

محصول با بازپرداخت دو تا شش ماهه از جمله عوامل 

افزایش قیمت برنج در این کشور بوده است. در قاره آمریکا، 

حده االت متنتین و ایت صادراتی واریته ایندیکا در آرژاقیم

ه به وئآمریکا ثابت مانده است در حالی که در برزیل و اروگ

کاهش دسترسی به محصول قیمت روندی افزایشی  دلیل

را طی نموده است. 
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 دالر/تن (2017 نوامبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  220.25 2.9 8.8 15.6 
 1.9 0.3 -0.7 190.5 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  192 1.3- 0.6 5.4 
 1.5 -5.9 -1.9 197 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2017 نوامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  148.27 0.1- 0.1 2.5- 
ه دریای سیاهحوز  163.25 0.6 2- 3.4- 

 -15.5 0.8 0.7 150 آرژانتین
 -3.6 -8.3 -0.2 163 اکراین

 
 دالر/تن (2017 نوامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 14.8 3.5 3 423.67 تایلند
 12.1 -2.3 -0.4 363.25 ویتنام
 12.5 -2.1 0.9 365.75 هند

آمریکا متحدهاالتیا  516 0 5.1 28.6 
 


