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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

تر تقاضا برای صادرات و پایین های متوالی چند ماهه به دلیل افزایشگندم در ماه اکتبر پس از کاهشقیمت جهانی 

است.  کننده در نیمکره جنوبی افزایش یافتهبینی شده در کشورهای عمده تولیدنسبت به مقدار پیشبودن میزان تولید 

رژانتین و مریکا و افزایش فروش در کشورهای آقیمت ذرت نیز به دلیل کاهش عرضه محصول در ایاالت متحده آ

 کاهش قیمت جهانی برنج شده است.برداشت محصول باعث اثر و  کماوکراین افزایش یافته است. در مقابل تقاضای 

  

آفریقا،  جنوبمناطق در 

عرضه محدود محصول و 

کاهش ارزش پول ملی در 

برخی از کشورهای منطقه 

باعث افزایش قیمت مواد 

و قیمت  غذایی اصلی شده

ذرت نیز در تمامی منطقه در 

 سطح باالیی قرار دارد.

 در برخیقیمت غالت دانه درشت ، شرق آفریقادر 

به دلیل کاهش برداشت از کشورهای این منطقه 

در سطح باالتری نسبت به مدت مشابه سال 

در کشورهای سودان و سودان گذشته قرار دارد. 

جنوبی، قیمت غالت دانه درشت کاهش یافته و 

یا ثابت باقی مانده است اما به دلیل شرایط دشوار 

قیمت محصوالت  ،اقتصاد کالن در این کشورها

 همچنان در سطح باالیی قرار دارد. 

، قیمت آرد گندم CISدر کشورهای 

در تاجیکستان و قرقیزستان در ماه 

س از چند ماه ثبات قیمت به اکتبر پ

معمولی افزایش یافته و به طور غیر

رکورد جدیدی رسیده است. افزایش 

شی از اقیمت آرد در این کشورها ن

افزایش قیمت محصول صادراتی در 

 بازارهای صادراتی منطقه است.
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 (2991 آبان 9 تا مهر 9) و ذرت در ماه اکتبر افزایش قیمت گندم

 زایشاف لیکبه طور  اکتبرقیمت صادراتی گندم در ماه 

س از پپایه گندم ایاالت متحده آمریکا قیمت  یافته است.

های گذشته به طور میانگین به در ماه ،سه کاهش متوالی

دالر به ازای هر تن رسده که نسبت به ماه سپتامبر  303

درصد  00درصد و نسبت به ماه اکتبر سال گذشته  6

یل دلیافته است. افزایش قیمت در ماه اکتبر به افزایش 

انداز تولید در کشورهای آرژانتین و استرالیا کاهش چشم

در کنار نگرانی در خصوص کیفیت تولید محصول بهاره و 

تاخیر در برداشت آن به دلیل بروز شرایط آب و هوایی 

مرطوب به وقوع پیوسته است. همچنین تقاضای قابل 

یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت توجه برای صادرات 

است. هرچند به دلیل عرضه قابل توجه محصول قیمت 

ای هتر از میانگین قیمتگندم همچنان در سطحی پایین

 سال گذشته قرار دارد.

نیز در ماه اکتبر افزایش یافته قیمت ذرت صادراتی 

س پمیانگین قیمت پایه ذرت ایاالت متحده آمریکا . است

به طور متوسط به های گذشته از سه کاهش متوالی در ماه

 برسپتامدالر به ازای هر تن رسیده که نسبت به ماه  067

درصد  8ماه اکتبر سال گذشته نسبت به  درصد و 8

افزایش یافته است. افزایش قیمت ذرت ناشی از بازنگری 

مقدار ذخایر ایاالت متحده آمریکا در سال در کاهشی 

و آسیب محصول از شرایط نامساعد آب و  31/3102

تقاضای صادراتی  عیفضهوایی بوده است. هرچند که روند 

از افزایش شدید قیمت جلوگیری کرده است. همچنین در 

رژانتین و اوکراین افزایش صادرات محصول و آکشورهای 

 را بهو نگرانی در خصوص شرایط کشت افزایش قیمت 

 .استدنبال داشته 

( 13-3113=011قیمت برنج فائو )شاخص میانگین 

های گذشته رسیده و نسبت به ماه 338.0 اکتبردر ماه 

در آسیا قیمت برنج نمیه آماده . استکاهش یافته  0.0

هندی و تایلندی به دلیل کاهش شدت صادرات و کاهش 

احتمال بارگیری محموله به مقصد نیجریه کاهش یافته 

است. همچنین قیمت برنج سفید در تایلند به دلیل کاهش 

تمایل برای خرید و در پاکستان به دلیل فشار برداشت که 

به کاهش یافته است. در هندوستان  ،همچنان تداوم دارد

قیمت این  برنج معمولیدسترسی به محدودیت دلیل 

قی مانده اما در ویتنام کاهش قیمت ناشی ثابت با محصول

از برداشت محصول پاییزه به دلیل تقاضای باالی 

کشورهای آفریقایی جبران شده است. در کشورهای 

آمریکایی نیز تقاضای محلی در کنار تقاضای واردات 

ه برنج ایندیکا شدثبات قیمت باعث  عراقمحصول توسط 

 .است
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 دالر/تن (1029 اکتبرگندم )آخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  303.3 8.2 0.7- 00.3- 
 -06.3 0.4 6.7 028 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  310.3 8.7 4.3 04.0- 
 -3 -6.4 1.4 337.6 آرژانتین

 
 ( دالر/تن1029 اکتبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  068.88 6.6 01.6- 3.7 
 -0.3 -08.8 4.8 064.6 حوزه دریای سیاه

 -4.6 -01.8 8.6 086.6 آرژانتین
 -0.8 -08.4 1.4 068.8 اوکراین

 
 ( دالر/تن1029 اکتبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 3 3.0 -1.7 331.38 تایلند
 -08 3.7 6.7 433.8 ویتنام
 4.6 1.0 1 464 هند

آمریکا متحده االتیا  812 1.3 3.0 1.0- 
 


