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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

تولید جهانی  انداز چشتت به دلیل بهبود چند ماهه افزایش یک دوره آگوستتت پا از طی جهانی گندم در ماه  قیمت

شی از بهبود   سال    نا سیاه در  ست. قیمت ذرت نیز به     2017تولید در منطقه دریای  شی را آغاز نموده ا روندی کاه

را در پیش گرفته استتت. قیمت   ی قیمتدلیل بهبود شتترایط آب و هوایی و فراوانی ضر تته م رتتول روندی کاهشتت 

را   یروندی یکسان  فهای مختلالمللی برنج نیز به طور نسبی روندی ثابت داشته هرچند تغییرات قیمت در کشور   بین

 .دنبال نکرده است

 

آسیا، قیمت داخلی برنج در ماه آگوست به دلیل شرایط مناسب تولید در 

و کاهش تقا ا به طور نسبی ثابت مانده یا کاهش  2017برنج در سال 

سریالنکا، با وجود اینکه قیمت روندی یافته است. در کشورهای بنگالدش و 

کاهشی را طی نموده است اما بروز شرایط نامناسب آب و هوایی در فرل 

اصلی کشت باضث شده است که قیمت در سطوحی باالتر از مدت مشابه 

 سال گذشته باشد.

قیمت غالت در شرق آفریقا؛ 

به دلیل برداشت م رول 

است. تنها  کاهش یافته

قیمت م روالت در کشور 

اتیوپی به دلیل ضملکرد 

 و نامناسب فرل دوم برداشت

نگرانی در خروص تولید 

م رول در فرل اصلی 

با رشدی سریع  کشت

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

ماه       ته     اگوستتتت کاهش قیمت جهانی گندم در  یاف

پا از طی  استتت. قیمت پایه گندم ایاالت مت ده آمریکا 

کردن روندی افزایشی برای سه ماه متوالی در ماه اوت به   

ازای هر دالر به   202شتتتدت کاهش یافته و به میانگین      

شی      شان دهنده کاه سیده که ن سبت      16تن ر صدی ن در

 8به ماه ژوئن بوده است. اما قیمت این م رول همچنان   

شار               ست. ف شته ا سال گذ شابه  شتر از مدت م صد بی در

انداز مناسب تولید جهانی   برداشت م رول در کنار چش    

که ناشتتتی از امید به تولید مناستتتب در م دوده دریای           

ود نگرانی در خرتتوص دستتترستتی به  حتی با وج ،ستتیاه

م رول با کیفیت مناسب باضث کاهش قیمت گندم شده  

در آرژانتین با وجود بازنگری و کاهش ستتطح زیر استتت. 

تر از مدت مشابه   درصد پایین  12قیمت همچنان کشت،  

 سال گذشته است.

اوت به طور ضمومی کاهش  در ماه ذرت  جهانیقیمت 

ر  دآمریکا  یاالت مت دهدر ا، قیمت پایه ذرت یافته استتت

به        یانگین  به طور م ماه  به ازای هر تن   148این  دالر 

درصتتد کاهش   7قیمت ماه ژوئن به که نستتبت  رستتیده

شته       یافته  سال گذ شابه  سبت به مدت م سی و ن ار  مقدار ب

ست.   ناچیزی در کنار  افزایش مقدار ضر ه،  کاهش یافته ا

  شد گیاهبهبود شرایط آب و هوایی در دورانی که بر روی ر

تاثیرگذار بوده استتتت از جمله ضوامل کاهش قیمت ذرت    

یل         به دل مت ذرت  کای جنوبی، قی بوده استتتت. در آمری

سال       رول  شت م  ست   2017تداوم بردا کاهش یافته ا

هرچند روند کند فروش م رول توسط کشاورزان کاهش  

قیمت را م دود کرده استتتت. در اکراین، قیمت ذرت به     

تقا ای پایدار در کنار    دی و وجودلیل همزمانی روند فرل 

نگرانی در خرتتوص شتترایط نامستتاضد آب و هوایی مقدار  

 بسیار کمی افزایش یافته است.

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

رسیده است که مقدار    واحد  211 طور میانگین به هب اوت

بستتیار کمی نستتبت به ماه ژوئن افزایش یافته استتت. این 

نامعین را در بخش     ندی  مت رو های مختلف   افزایش قی

ست. قیمت     ییکاایند واریته رنجببازار برنج تجربه نموده ا

  کاهش یافته است در حالیکه قیمتپایین با کیفیت باال و 

ی     کا افزایش  ته ژاپنی بازار برنج    برنج واری ته استتتت. در  اف

معطر، کاهش ستترضت خرید و فروش باضث کاهش قیمت  

که این کاهش قیمت تا  برنج باسماتی شده است در حالی 

شده   حدودی با افزایش قیمت برنج معطر تایلندی خنثی 

مهمترین ضامل کاهش قیمت در   ،کاهش تقا تتتااستتتت. 

شور   سیاری از ک ست.     ب شته بوده ا سیایی در ماه گذ های آ

ست به        ا سیار ملموس بوده ا شور تایلند ب ساله در ک ین م

  طوری که برداشت م رول برنج باضث کاهش قیمت شده

ست.  ستان تالش در  ا هایی برای کاهش مقدار ذخیره  پاک

که این مو وع منجر به  قبل از آغاز برداشت انجام گرفته  

ست. قیمت برنج      شده ا شور  کاهش قیمت برنج در این ک

هند نیز روندی کاهشتتی داشتتته، این کاهش  در ویتنام و 

قیمت در حالی اتفاق افتاده استتت که فروش م رتتول به 

فیلیپین در متتاه ژوئن و همچنین تغییرات نرا ارز تتتا 

حدودی از کاهش قیمت جلوگیری کرده بود. در آمریکا،      

قیمت برنج در بستتتیاری از کشتتتورهای تولید کننده در        

ردار بوده در حالی   آمریکای جنوبی از ثبات نستتتبی برخو  

که در ایاالت مت ده به دلیل کاهش انتظارات در خروص 

قیمت برنج تا حدودی افزایش   2017تولید م رول سال  

 یافته است.

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

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  202.4 15.7- 1.1 7.5 
 1.2 1.5 -3.8 190 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  190.8 1.6- 2.1 11.4 
 -11.5 0.8 -1.5 190.2 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2017 آگوست) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  148.14 6.6- 6.1- 1.4- 
ه دریای سیاهحوز  166.6 5.1- 2.5- 15.9- 

 -16 -7.8 -1 148.8 آرژانتین
 -10.2 3.9 3.3 177.75 اکراین

 
 دالر/تن (2017 آگوست) برنجآخرین قیمت  منطقه

تغییراتدرصد   

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -5.8 -4.7 -5.2 409.5 تایلند
 13.5 12.1 -0.7 371.75 ویتنام
 10.9 3.8 -1.3 373.75 هند

آمریکا متحدهاالتیا  491 8.2 17.4 9.7 
 


