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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

سب تولید و کاهش دسترسی به محصول      در ماه اوت به دلیل چشم جهانی گندم  قیمت   صادرات به منظور انداز نامنا

 ت.افزایش یافته اسافزایش یافته است. قیمت ذرت نیز به دلیل افزایش تقاضا برای اولین بار در سه ماه گذشته 

سفید به ، قیمت ذرت مرکزیآمریکای در 

آب و هوای گرم و خشک منفی دلیل تاثیر 

بر روی چشم انداز تولید در فصل اصلی 

 و به سطحکشت به شدت افزایش یافته 

قیمتی باالتری نسبت به مدت مشابه سال 

  گذشته رسیده است.

ف حذغالت به دلیل در کشور سودان؛ قیمت در شرق آفریقا؛ 

یارانه گندم، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش هزینه 

نقل در ماه اوت به شدت افزایش یافته و به رکورد حمل و 

جدیدی رسیده است. در سایر مناطق، قاره آفریقا، قیمت به 

طور کلی کاهش یافته و در بیشتر کشورها به سطح قیمتی 

 تری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسیده است.پایین
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 (شهریور 9تا  مرداد 10) اوتماه  قیمت برنج در کاهشقیمت غالت و  افزایش

 افزایش یافته استتت، اوتدر ماه گندم جهانی قیمت 

میانگین قیمت پایه گندم در ایاالت متحده آمریکا برابر          

سبت به ماه   بودهدالر به ازای هر تن  250  6 جوالیکه ن

سبت به     صد و ن شابه  در شته سال  مدت م صد    23 گذ در

  اندازافزایش قیمت به دلیل چشتتتمافزایش یافته استتتت. 

شک        شی از بروز آب و هوایی گرم و خ سب تولید نا نامنا

  منطقهدر الخصوص  علیکننده در کشورهای عمده تولید  

همچنین گزارشات رسیده در خصوص اتحادیه اروپا است. 

ات گندم از روستتتیه نیز دلیل  محدودیت احتمالی صتتتادر

صلی     ست. هرچند به دلیل افزایش ف دیگر افزایش قیمت ا

برداشت محصول و عدم بروز محدودیت در صادرات گندم  

روستتتیه قیمت گندم صتتتادراتی در نیمه دوم ماه روندی  

را تجربه نموده است. در آرژانتین، قیمت محصول  یکاهش

  که خود ناشی انداز مناسب تولید،  صادراتی به دلیل چشم  

از افزایش سطح زیر کشت و شرایط مناسب آبی و هوایی     

 .بوده، برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است

 .یافته استتتت   افزایش اوتدر ماه   ذرت جهانی قیمت  

از  پسآمریکا   در ایاالت متحده  قیمت پایه ذرت    میانگین  

شته در ماه        شدید در دو ماه گذ شی  طی کردن روند کاه

ست. میانگین قیمت پایه        صد افزایش یافته ا سه در اوت 

به       ماه اوت  کا در  به ازای هر تن   162ذرت آمری دالر 

درصتتد بیشتتتر از قیمت محصتتول   10رستتیده استتت که 

ست. به طور کلی            شته ا سال گذ شابه  سبت به مدت م ن

ید     نگرانی در خصتتتوص گرمای ه  وا در مناطق عمده تول

مت           کا و افزایش قی حده آمری یاالت مت نده ذرت در ا کن

گندم صتتادراتی از دالیل اصتتلی افزایش قیمت ذرت بوده 

است. به عالوه افزایش تقاضا در کنار سرعت اندک عرضه      

از دیگر دالیل افزایش  نیز محصتتتول در آرژانتین و برزیل 

حصتتول قیمت م. در نظر گرفته شتتده استتتقیمت ذرت 

سیاه نیز به تبعیت از افزایش      صادراتی در منطقه دریای 

ته          یاف یاالت متحده افزایش  قیمت صتتتادراتی ذرت در ا

 است. 

( در ماه  2002-04=100شتتتاخی قیمت برنا فا)و    

واحد رستتیده که نستتبت به ماه    222.6میانگین به  اوت

که ناشی از کاهش قیمت  یافته  کاهشدرصد  2.2 جوالی

سیا،   در آ .و برنا ایندیکا درجه دو بوده است برنا جاپنیکا 

ترین کاهش را در هندوستتتان  قیمت برنا ایندیکا شتتدید

تجربه نموده استت؛کاهش شتدید قیمت ناشتی از کاهش     

شدید ارزش پول ملی و عدم تمایل برای خرید این واریته  

قیمت محصول  ا توجه به محدودیت تقاضای جدیداست. ب

  ثابت باقی مانده یا کاهش یافتهدر پاکستتتان و ویتنام نیز 

یل فروش           به دل تایلندی  بل، قیمت برنا  استتتت. در مقا

محصتتتول به خریداران محلی و کاهش ارزش پولی ملی      

در   بلند این کشتتور افزایش یافته استتت. قیمت برنا دانه 

ایاالت متحده آمریکا به دلیل آغاز برداشتتت محصتتول و   

  نوبی کاهشکنندگان آمریکای جافزایش رقابت با عرضتته

یافته استتتت. در آرژآنتین و اروگو)ه، قیمت برنا به طور       

نستتتبی ثابت باقی مانده و در برزیل روندی افزایشتتتی را  

 تجربه نموده است.

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

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  249.75 6.1 0.1 23.4 
 29.3 19.4 8.2 45.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  230. 10.8 8.1 20.5 
 27 -7.4 -1.4 241.5 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2018 اوت) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  162.32 3.4 9.5- 9.6 
 13.3 -5.3 4.2 188.75 حوزه دریای سیاه

 12.9 -12.3 1.8 168 آرژانتین
 7.1 -5.6 4 190.4 اکراین

 
 ( دالر/تن2018 اوت) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 4.2 -10.6 1.7 426.6 تایلند
 -0.6 -13.4 -0.1 369.4 ویتنام
 -0.2 -2 -3.7 373 هند

آمریکا متحدهاالتیا  534.6 2- 2.8- 8.9 
 


