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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

یا کاهش  و هثابت ماند ،در ماه سپتامبر به دلیل افزایش میزان موجودی محصوالت صادراتی اصلیقیمت جهانی غالت 

 ثبت نموده است.  بسیار اندکی را

قیمت غالت در آفریقا،  جنوبمناطق در 

 ،یل بروز مشکالت اقتصادیزیمباوه به دل

روندی افزایشی داشته در حالی که در زامبیا 

به قیمت ذرت به دلیل محدودیت عرضه 

 باالترین مقدار خود رسیده است.

قیمت غالت دانه درشت در برخی از ، شرق آفریقادر 

کشورهای این ناحیه در ماه سپتامبر به دلیل کاهش 

برداشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر است. 

در کشورهای سودان و سودان جنوبی دلیل اصلی 

 کاهش ارزش پول ملی است. ،افزایش شدید قیمت
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 (مهر 8 تا شهریور 10) کاهش اندک قیمت صادراتی گندم و ذرت در ماه سپتامبر

قیمت صادراتی گندم در ماه سپتامبر به طور عمومی 

 پایه گندم ایاالت متحده آمریکاقیمت  کاهش یافته است.

ه ب سپتامبر برای سومین ماه متوالی کاهش یافته ودر ماه 

اگوست دالر به ازای هر تن رسیده که نسبت به ماه  201

درصد  17سال گذشته  هبو نسبت به مدت مشادرصد  1

زیاد صادرات محصول،  مقدارهرچند  کاهش یافته است.

د شده و تاخیر در نگرانی در خصوص کیفیت محصول تولی

برداشت کشت بهاره تا حدودی این روند کاهشی را محدود 

 نموده است. در مقابل، قیمت گندم صادراتی استرالیا به

انداز تولید محصول و کاهش عرضه دلیل کاهش چشم

محصول صادراتی روندی صعودی را تجربه نموده است. 

 اشیهمچنین قیمت گندم صادراتی کانادا به دلیل نگرانی ن

از تاثیر بارش باران بر روی کیفیت محصول تا حدودی 

 افزایش یافته است.

یافته  کاهش سپتامبرقیمت ذرت صادراتی در ماه 

به میانگین قیمت پایه ذرت ایاالت متحده آمریکا است. 

دالر به ازای هر تن رسیده که نسبت  157طور متوسط به 

و نسبت به رکورد قیمتی یازده ماه گذشته 3آگوست به ماه 

 درصد کاهش یافته است. 20 ،ثبت شده ژوئنکه در ماه 

موجودی  ناشی ازکاهش قیمت در ماه سپتامبر علت 

محدود تقاضای  محصول صادراتی بسیار زیاد و رشد

است. هرچند نگرانی در خصوص بروز رطوبت  یتصادرا

کننده و افزایش میزان بیش از حد در مناطق اصلی تولید 

صادرات در بازه زمانی منتهی به پایان ماه از کاهش 

تر قیمت محصول جلوگیری کرده است. قیمت ذرت شدید

های اوکراین و آرژانتین نیز به دلیل تولید قابل در کشور

 توجه و افزایش فشار عرضه کاهش یافته است.

( 04-2002=100شاخص قیمت برنج فائو )میانگین 

های گذشته رسیده و نسبت به ماه 227.5 سپتامبره در ما

هر چند این روند در خصوص . تقریبا ثابت مانده است

کشور پاکستان صادق نیست چرا که کاهش ارزش پول 

باعث ملی و محدودیت فصلی عرضه محصول صادراتی 

افزایش قیمت صادراتی شده است. قیمت برنج صادراتی 

شورهای منطقه آسیا کاهش از ک یواریته ایندیکا در بسیار

بیشترین میزان کاهش قیمت برنج در کشور  ؛یافته است

ترین ویتنام اتفاق افتاده به طوری که قیمت برنج به پایین

سال گذشته رسیده است. این کاهش  12حد خود در 

قیمت ناشی از کاهش مقدار فروش محصول و تصمیم 

ت برنج اعمال تعرفه وارداجدید دولت فیلیپین به منظور 

در کشور آمریکا قیمت برنج دانه بلند به دلیل  .بوده است

انداز نامناسب فشار فروش محصول در گذشته و چشم

ماهه که در ماه آگوست  7تولید در حوالی رکورد قیمتی 

  .ثبت شده ثابت باقی مانده است
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 دالر/تن (2019 سپتامبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -17.1 -11.9 -1.1 200.5 ایاالت متحده آمریکا
 -22.5 -14.2 -1.7 184.5 اتحادیه اروپا )فرانسه(

 -16.1 -6.3 -3.5 186.75 حوزه دریای سیاه
 -13.7 -4.7 5.9 228 آرژانتین

 

 ( دالر/تن2019 سپتامبرآخرین قیمت ذرت ) منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 0.9 -19.8 -2.7 157.33 ایاالت متحده آمریکا
 -9.8 -13.9 -6.2 158 حوزه دریای سیاه

 -9.1 -20.6 -3.5 145.5 آرژانتین
 -5.3 -10.6 -14 165 اوکراین

 

 ( دالر/تن2019 سپتامبرآخرین قیمت برنج ) منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 4 2 0 444 تایلند
 -18.7 -1.2 -4.3 303.75 ویتنام
 0.3 0.5 -0.5 363 هند

آمریکا متحده االتیا  508 0 6.1 2- 
 


