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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

و ذرت در ماه ژانویه به دلیل نگرانی در خصوووش اوورایط نام وواود آب و هوایی و کاه  ارز   جهانی گندم  قیمت

 در آسیا افزای  یافته است. صادراتی برنج نیز به دلیل افزای  تقاضادالر افزای  یافته است. قیمت 

قیمت غالت دانه درات با وجود ، غرب آفریقادر 

 2017برداات مناسب محصول در پایان سال 

به دلیل افزای  تقاضا برای تامین ذخیره 

ناامنی در برخی از مناطق در محصول و بروز 

 ماه ژانویه در سطح باالیی قرار گرفته است.

در کشور سودان؛ قیمت مواد غذایی در ارق آفریقا؛ 

ومده مانند سورگوم، ارزن و گندم در ماه ژانویه برای 

سومین ماه متوالی به ادت افزای  یافته و به باالترین 

گندم و حذف نمودن یارانه مقدار خود رسیده است. 

کاه  ادید ارز  پول سودان در افزای  ادید قیمت 

 موثر بوده است.مواد غذایی 
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 (شهریور 9تا  مرداد 10)افزایش عمومی قیمت جهانی غالت در ماه ژانویه 

ست.   افزای قیمت جهانی گندم  ژانویهدر ماه  یافته ا

 229به  قیمت پایه گندم ایاالت متحده آمریکا         میانگین  

ست. قیمت گندم ن بت به       سیده ا دالر به ازای هر تن ر

درصدی را تجربه نموده و ن بت به    4ماه گذاته رادی   

درصوود راوود دااووته اسووت.  14، 2017ماه ژانویه سووال 

قیمت گندم در ایاالت متحده به دلیل کاه  ارز  دالر         

نطور افزای  نگرانی در خصووووش تولیود گنودم    و همی

شک بودن هوا افزای  یافته          سرد و خ ای از  زم تانه نا

هرچند ورضووه مناسووب در سووطح جهان و وجود  اسووت. 

صادرات افزای  قیمت را و  صوش   لیرقابت به منظور  الخ

ی سویاه محدود نموده  دریا شوورهای حااویه  کدر اروپا و 

فصووول   قیمت گندم به دلیل اتمام       ناسوووت. در آرژانتی

بردااووت و سووروت زیاد صووادرات به طور ن ووبی ثابت   

 مانده است.باقی

مت   هانی قی ماه  ذرت  ج یه در  به طور ومومی    ژانو

  در ایاالت متحده  ، قیمت پایه ذرت    یافته اسوووت   افزای 

به      در آمریکا   به طور میانگین  ماه  به ازای   156این  دالر 

دسووامبر سووال   قیمت ماه به که ن ووبت  هر تن رسوویده

و ن بت به مدت مشابه سال     یافته  راد درصد   5گذاته  

  قیمتکاه  یافته اسووت.  مقدار ب وویار ناچیزیگذاووته 

کاه  ارز  دالر و افزای         یل  به دل ذرت صوووادراتی 

ست. نگرانی در خصوش       صادراتی افزای  یافته ا ضای  تقا

تاثیر هوای گرم و خشک بر روی تولید در آرژانتین که در  

باوث افزای  فشار   استکشت  ریزی برای آغازحال برنامه

بر روی قیمت اووده اسووت. در حالی که افزای  تقاضووا    

دریای سوویاه   شووورهای حااوویهکقیمت صووادراتی را در 

ورضه فراوان محصول قیمت را در سطحی     و  افزای  داده

 تر از مدت مشابه سال گذاته نگاه دااته است.پایین

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

به بیشترین مقدار  واحد  225 میانگین به رسیدنژانویه با 

  ناای که این م اله   رسیده است  ماه گذاته   38خود در 

مامی بخ     مت در ت بازار در    از افزای  قی   مه ههای 

اسوووت. در تایلند و ویتنام،   بوده های تولید کنندهکشوووور

ید توسوووط              یل افزای  خر به دل کا  ندی ته ای مت واری قی

ست  بینی کاه  ارز  بات  . پی اندونزی افزای  یافته ا

ود              قا لت فیلیپین را مت کا دو بل دالر آمری قا ند در م تایل

بازار          یت  به منظور تقو قدار واردات برنج را  که م نموده 

و پاک ووتان نیز افزای    افزای  دهد. قیمت برنج در هند

افزای  خرید توسووط دولت به منظور تامین   .یافته اسووت

ه  نگالد  از جملبه به نیاز داخلی در کنار صادرات گ ترد

ووامل افزای  قیمت برنج در هند بوده اسووت. در آمریکا،  

در   رنجبورضوووه محدود باوث افزای  قیمت صوووادراتی      

ایاالت متحده اووده اسووت. در مقابل در آمریکای جنوبی، 

های ومده  به دلیل ودم وجود تقاضای صادراتی در کشور   

نده    ید کن بت      رنجبتول ثا به طور ن وووبی  یا    بوده، قیمت 

اندکی کاه  یافته است. در کشور برزیل نیز وجود اضافه  

 را به دنبال دااته است.کاه  قیمت برنج محصول 

.
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 دالر/تن (2018 ژانویه)گندم آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  228.6 4.3 6.8 14 
 3 1.9 2.3 195.40 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  193.2 1.2 0.7- 4.7 
 0.2 -2.6 -0.2 177.6 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2018 ژانویه) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  155.52 4.6 4.7 2.5- 
ه دریای سیاهحوز  170.2 4.7 4.9 0.6 

 -10.8 9.8 3.7 163.6 آرژانتین
 0.1 4 3.3 169.75 اکراین

 
 دالر/تن (2018 ژانویه) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 17.8 12.3 6.9 461.67 تایلند
 21.5 7.1 7.4 390.75 ویتنام
 13.6 5.9 3.4 383.75 هند

آمریکا متحدهاالتیا  525.5 1.4 1.8 33 
 


