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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق
کزی؛ قیمت ذرت مردر آمریکای 

سفید به دلیل بهبود عرضه حاصل از 

به شدت کاهش  ،فصل اول برداشت

 در سال یسالخشکیافته است. بروز 

گذشته در این منطقه باعث افزایش 

قیمت این محصول شده بود و با توجه 

به شرایط تولید سال جاری کاهش 

شدید قیمت در منطقه قابل 

 بوده است. ینیبشیپ

به  علیرغم برداشت مناسب، میزان صادرات گندم و ذرت در ماه سپتامبر کاهش داشته و عرضه این محصوالت

رضه ع در خصوصانداز به دلیل بهبود چشممیزان خود دز سطح جهانی رسیده است. همچنین قیمت برنج  نیکمتر

 کاهش یافته است. ،و کاهش تقاضای وارداتی

در نیجریه به دلیل در آفریقا؛ قیمت غذا 

کاهش ارزش پول ملی و بروز ناامنی در برخی 

از مناطق افزایش یافته است. در سودان 

در ماه سپتامبر به جنوبی نیز قیمت غالت 

دلیل آغاز فصل برداشت کاهش یافته است اما 

همچنان قیمت این محصوالت نسبت به سال 

 گذشته در سطح باالتری قرار دارد.
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 (مهر 10تا  شهریور 11سپتامبر )در ماه کاهش قیمت غالت 

 ،قیمت صادراتی گندم در ماه سپتامبر کاهش یافته

دالر بر تن  188هرچند که قیمت گندم صادراتی آمریکا با 

نسبت به ماه آگوست تغییر محسوسی نداشته است. در 

حالی که افزایش میزان صادرات و رقابت شدید میان تولید 

کنندگان تاثیر بسیار زیادی بر قیمت داشته است اما 

نگرانی از کیفیت تولید گندم در برخی مناطق )کانادا و 

یا( بخشی از فشار کاهشی بر روی قیمت را خنثی استرال

انداز تولید و افزایش نموده است. در آرژانتین بهبود چشم

نقش به سزایی  2016برداشت حاصل از فصل کشت سال 

اتحادیه اروپا نیز بر خالف در کاهش قیمت داشته است. در 

های ش قیمت در ماه گذشته به دلیل کاهش فعالیتافزای

 وند کاهشی داشته است.اه جاری قیمت رصادراتی در م

انی ذرت روند کاهشی را هدر ماه سپتامبر قیمت ج

طی کرده است. قیمت پایه ذزت آمریکا برای سومین ماه 

دالر به ازای  148پیاپی کاهش یافته و در ماه جاری به 

هر تن رسیده است که این قیمت در حدود ده درصد از 

ه گذشته کمتر بود قیمت ذرت نسبت به مدت مشابه سال

قیمت ماه جاری کمترین قیمت در نه سال اخیر بوده  که

انداز عالی تولید با فصل برداشت در چشمهمزمانی است. 

دار بودن از جمله مهمترین عوامل ادامه ،کره شمالینیم

 قیمت ذرت بوده است.روند کاهش 

( 2004-06 =100شاخص قیمت برنج فائو )میانگین 

درصد بوده است که این شاخص  190برابر در ماه سپتامبر 

درصد کاهش یافته و به کمترین  3نسبت به ماه گذشته 

رسیده است. افزایش عرضه و  2008مقدار خود از ژانویه 

از مهمترین عوامل کاهش قیمت 1کیفیت باالتر رقم ایندیکا

ی هاصادراتی در بیشتر کشور محدودیتباشد. برنج می

تولید کننده برنج کاهش یافته که نشان دهنده چشم انداز 

مثبت نسبت به فصل برداشت و آغاز تالش و رقابت برای 

جذب خریداران است. قیمت برنج تایلند در ماه سپتامبر 

دالر به  399درصد کاهش نسبت به ماه آگوست به  8با 

ان و ایاالت متحده نیز در پاکستاست.  رسیدهازای هر تن 

عت اندک فروش این محصول رآغاز فصل برداشت و س

باعث کاهش قیمت برنج شده است. همچنین کاهش 

گوئه نیز از دیگر وفروش آرژانتین، برزیل و ار محدودیت

در سه کشور فروش برنج  سرعت های روند کاهشنشانه

 باشد.میمذکور 

 

 

                                                           

1 Indica 
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 دالر/تن (2016 سپتامبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه سه ماهه یک ماهه

 -13.8 -4.9 0 188.2 ایاالت متحده

 1.1 -1.2 -3.2 181.75 اتحادیه اروپا )فرانسه(
ه دریای سیاهزحو  169.75 0.8- 9.3- 7.1- 

 -9.8 -4.2 -6.4 201.25 آرژانتین

 
 ( دالر / تن2016آخرین قیمت ذرت )سپتامبر  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه سه ماهه یک ماهه

 -10.9 -18.2 -1.6 147.81 ایاالت متحده

ه دریای سیاهحوز  171.25 13.6- 16.9- 0.5 
 12.2 -6.4 -1.9 186.5 برزیل

 5.8 -13.2 -3.8 170.5 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016)جوالی  برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه سه ماهه یک ماهه

 8.6 -12.5 -8.3 398.6 تایلند

 1.5 -5.4 -2.5 319.2 ویتنام
 0.4 -9.7 -3.3 326 هند

متحدهاالتیا  421.4 5.8- 5.9- 14.2- 
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 های داخلیهشدار در خصوص قیمت

باال بودن سطح قیمت ذرت زرد با وجود کاهش : آرژانتین

 قیمت اخیر

قیمت ذرت زرد در ماه سپتامبر در آرژانتین پس از کاهش 

شدید در ماه اوت به طور تقریبی ثابت مانده است. در 

پایداری همزمانی کاهش ارزش پول ملی و حالی که 

اثر منفی برداشت محصول در سال  با تقاضای صادراتی

است و قیمت ذرت همچنان در سطحی  شدهخنثی  2016

باالتر از قیمت آن در دوره مشابه سال گذشته قرار گرفته 

میزان صادرات است که  آنها حاکی از بینیاست. پیش

و فوریه به رکورد جدیدی دست  های مارسذرت در ماه

 انداز مناسب تولید سالیز بر اثر چشمیابد. قیمت گندم ن

میلیون تن( باعث کاهش شدید  15)در حدود  2016

قیمت این محصول در ماه سپتامبر شده است. هرچند 

تقاضای باالی صادراتی به دلیل کاهش ارزش پول ملی 

درصد باالتر  80باعث شده است که قیمت گندم در حدود 

شد. درآمد از قیمت آن در مدت مشابه سال گذشته با

صادراتی حاصل از صادرات غالت به دلیل سیاست دولت 

در خصوص آزادسازی بازار این محصوالت نسبت به سال 

 گذشته به شدت افزایش یافته است.

 ذرت |آرژانتین

 نرخ رشد )%(

 
سپتامبر تا 

2016 
 مشابه متوسط دوره

 -2.2 -4.8 ماهه 3

 0.0 ▲5 ماهه 12

 

برنج به رکوردی جدید در ماه بنگالدش: رسیدن قیمت 

 سپتامبر

                                                           

2 . boro 

قیمت عمده فروشی و خرده فروشی برنج در ماه سپتامبر 

و پس از افزایش شدید در ماه ژوئیه به دلیل محدودیت 

عرضه داخلی به رکورد جدید قیمتی دست یافت. روند 

افزایشی قیمت به دالیل فصلی با کاهش تولید رقم 

و افزایش قیمت این همراه شد و منجر به تشدید 2بر

محصول شده است. هر چند محصول خریداری شده از این 

نترل نمود. سط دولت تا حدودی این افزایش را کرقم تو

عامل دیگر افزایش قیمت برنج در بنگالدش ناشی از 

از آغاز سال مالی در جوالی کاهش واردات برنج بوده است. 

 سپتامبر هیچ محموله برنجی توسط بخش دولتی 29تا 

به بخش احالی که در مدت مشدر وارد کشور نشده است؛ 

تن برنج وارد نموده است. در مدت  2460خصوصی تنها 

مشابه سال گذشته در حالی که بخش دولتی اقدام به 

واردت برنج نکرده بود اما بخش خصوصی در همین مدت 

تن برنج وارد کرده بود. در میانه ماه سپتامبر دولت  60890

یت برنامه جدید امن ،رسی افراد فقیر به برنجبه منظور دست

های در دست اقدام در اجتماعی را در کنار سایر برنامه

 دستور کار خود قرار داده است.

 برنج |بنگالدش

 نرخ رشد )%(

 
سپتامبر تا 

2016 
 مشابه متوسط دوره

 -0.4 ▲7.3 ماهه 3

 -0.5 ▲1 ماهه 12

 

 

ذرت زرد از سطح قیمت سال  قیمت باالی: بولیوی

قیمت  ؛ رکوردهای اخیربا وجود کاهشگذشته 

 زمینی سیب

در ماه سپتامبر به دلیل بهبود قیمت ذرت زرد در 

و افزایش واردات پس از  عرضه ناشی از برداشت فصل دوم
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لغو قوانین واردات توسط دولت در اوایل ماه اوت روندی 

ین محصول به کاهشی را طی کرده است. هرچند قیمت ا

دلیل کاهش تولید ناشی از بروز خشکسالی و حمله آفات 

همچنان باالتر از سطح قیمت در مدت  ،در سال گذشته

ش زمینی نیز با افزایقیمت سیبمشابه سال گذشته است. 

شدید به رکورد جدیدی در ماه سپتامبر رسید و نقش 

ای در افزایش نرخ تورم داشته است. افزایش فشار عمده

ها در خصوص بروز لی بر قیمت با توجه به نگرانیفص

خشکسالی و کاهش تولید در مناطق شمالی منجر به 

تشدید قیمت این محصول شده است. قیمت مرغ نیز در 

داری افزایش دو ماه گذشته در این کشور به شکل معنی

 و مرغیافته است؛ دولت برای مقابله با افزایش قیمت 

های از ابزار ،ابر خشکسالیحمایت از کشاورزان در بر

و جیزه غذایی  دانهای آب، متعددی مانند ارسال تانکر

 برای کشاورزان استفاده کرده است. طیور

 ذرت |بولیوی

 نرخ رشد )%(
 مشابه متوسط دوره 2016 سپتامبرتا  

 -3.1 ▲11.8 ماهه 3

 -0.4 ▲4.1 ماهه 12

 

 ؛های اخیرکاهشباال ماندن قیمت ذرت با وجود : برزیل

 رکورد شکنی قیمت برنج

سپتامبر به دلیل افزایش قیمت ذرت زرد در ماه 

ه فصل برداشت دوم و آزادسازی بخشی از مواردات، ادا

به طور کلی کاهش یافته است.  ،ذخایر ذرت توسط دولت

هرچند به دلیل عدم پاسخگویی به تقاضای داخلی به دلیل 

 2016بر تولید سال  خشک که آب و هوایو  صادرات زیاد

تاثیر منفی داشته است همچنان قیمت این محصول در 

ته ت مشابه سال گذشدسطحی قیمتی باالتری نسبت به م

رت در این کشور برای ر دارد. آخرین برآورد از تولید ذقرا

میلیون تن بوده است که در  65.5سال جاری معادل 

 هک درصد از تولید سال گذشته کمتر بوده است 23ود حد

است. به منظور  تا بحال 2011کمترین مقدار تولید از سال 

مقدار زیادی ذرت از  ،تامین تقاضای داخلی در این کشور

مالیات واردات های آرژانتین و پاراگوئه وارد شده و کشور

 .های خارج از پیمان مرکوسور نیز حذف شده استاز کشور

از ایاالت متحده  ذرت همچنین واردات سه رقم جدید

یز در ن برنجآمریکا نیز مورد تایید قرار گرفته است. قیمت 

ماه سپتامبر روند افزایشی خود را که از ماه گذشته آغاز 

 که شده بود ادامه داده و به رکورد جدیدی رسیده است

 15این موضوع به دنبال عدم دسترسی داخلی و کاهش 

به  ولت نیزدرصدی تولید نسبت به سال گذشته است. د

هزار تن برنج  70 ،ر کاهش قیمت و افزایش دسترسیومنظ

را در ماه سپتامبر در بازار فروخته و مناقصه جدیدی را نیز 

 نماید.برگزار میبرای فروش برنج در ماه اکتبر 

 ذرت |برزیل

 نرخ رشد )%(
 متوسط دوره مشابه 2016سپتامبر تا  

 1.2 -7.6 ماهه 3

 -0.1 ▲2.3 ماهه 12

 

اه م تثبیت قیمت ذرت نزدیک به رکورد قیمت در :لسوتو

 اوت

قیمت آرد ذرت نسبت به ماه آگوست تقریبا بدون تغییر و 

سطح در همچنان نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

. دلیل اصلی افزایش قیمت این استقیمتی باالتری 

درصدی تولید نسبت به سال گذشته  70کاهش  ،محصول

به دلیل بروز پدیده النینو و خشکسالی و همچنین بوده که 

غالت در آفریقای جنوبی به عنوان  هزینه وارداتافزایش 

 ؛ده استبواین کشور مین کننده نیاز مصرفی أبزرگترین ت

هرچند کاهش قیمت غالت در آفریقای جنوبی و برنامه 

و ایجاد پرداخت یارانه توسط دولت باعث کاهش تورم 



 

 متوسط                باال      ر قیمت:    سطح هشدا 5 
 

بر  تاثیر منفی ی غالتاست. قیمت باالثبات قیمتی شده 

 40 دسترسی خانوار به مواد غذایی داشته است و حدوداً

درصد از مخارج خود  50که های روستایی درصد از خانوار

 تحت تاثیر منفی اندرا به خرید مواد غذایی اختصاص داده

 .اندقرار گرفته افزایش قیمت غالت

 ذرت |لسوتو

 نرخ رشد )%(
 متوسط دوره مشابه 2016سپتمابر تا  

 -0.5 -2.3 ماهه 3

 0.3 ▲1.5 ماهه 12

 

عرضه قیمت باال بعلت کاهش آرام قیمت ذرت، : ماالوی

 محدود 

سپتامبر به طور کشوری ذرت در ماه قیمت متوسط 

تقریبی کاهش یافته که به دلیل افزایش واردات و 

همچنان  ،های غذایی دولت بوده است. هرچندکمک

محصول به دلیل عرضه محدود داخلی و کاهش قیمت این 

درصد بیشتر  66نینو شدید تولید به دلیل بروز پدیده ال

از قیمت آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

خشکسالی در نواحی جنوبی این کشور صدمات بیشتری 

این  تبنابراین قیم ،تولید ذرت وارد کرده مقداررا به 

نواحی بیشتر است به طوری که قیمت در این محصول در 

درصد بیشتر از متوسط قیمت ذرت در  26این نواحی 

کاهش ارزش پول ملی و فشار تورمی سطح کشور است. 

نیز باعث شده است که برای تامین نیاز مصرفی داخلی 

 حجم بیشتری ذرت وارد شود.

 ذرت |ماالوی

 نرخ رشد )%(
 مشابه متوسط دوره 2016 سپتامبرتا  

 3.7 1.9 ماهه 3

 0.6 ▲3 ماهه 12

 

 

ذرت در سطوح باالی آرد کاهش اندک قیمت : ایبینام

 قیمتی

فزایش مالیمی داشته و ادر ماه اوت  آرد ذرتقیمت 

قیمت آن باالتر از مدت مشابه سال گذشته است. دلیل 

 2015های بروز خشکسالی در سال ،اصلی افزایش قیمت

افزایش هزینه واردات از آفریقای همچنین و  2016و 

جنوبی است. کاهش قیمت غالت در آفریقای جنوبی باعث 

 17کاهش هزینه واردات شده است هرچند افزایش 

تواند باعث افزایش در ماه اوت می برقدرصدی هزینه 

های آتی شود. تولید کمتر از رد ذرت در ماهآقیمت 

و  شودمیمیانگین باعث کاهش دسترسی به مواد غذایی 

در کنار آن قیمت باالی غالت منجر به کاهش دستیابی 

همچنین تورم سالیانه در ماه به مواد غذایی خواهد شد. 

درصد رسیده است که نسبت به نرخ تورم  6.8آگوست به 

 درصدی ماه مشابه سال قبل افزایش محسوسی داشته 3.4

ناشی از افزایش قیمت مواد  ،دلیل اصلی این افزایش است.

 غذایی است.

 ذرت |نامبیا

 نرخ رشد )%(
 متوسط دوره مشابه 2016تا سپتامبر  

 -2.6 -2.7 ماهه 3

 -0.1 ▲1.3 ماهه 12
 

غالت دانه درشت و عبور از  افزایش قیمت: نیجریه

 های قیمتیرکود

ت رشد بسیار زیادی در ماه آوقیمت غالت دانه درشت 

داشته و رکورد قیمتی جدیدی را ثبت کرده است. به 

 215ماه اوت سال جاری طوری که قیمت سورگوم در 

درصد بیشتر از قیمت آن در مدت مشابه سال گذشته 

و ذرت نیز تقریبا سه برابر بیشتر از  ناست. قیمت ارز



 

 متوسط                باال      ر قیمت:    سطح هشدا 6 
 

قیمت این محصوالت در مدت مشابه سال گذشته است. 

د ارزش پول ملی که ناشی از کاهش درآمد کاهش شدی

 نفتی و تصمیم دولت برای آزادسازی نرخ ارز در ماه ژوئن

، باعث افزایش قیمت مواد غذایی در ماه آگوست شده بوده

است. افزایش قیمت سوخت به همراه افزایش قیمت 

ها و تقاضای باالی واردات محصوالت به دلیل کاهش نهاده

قدار واردت از جمله دالیل ارزش پول ملی و کاهش م

ها در شمال ادامه تنشاند. افزایش شدید قیمت بوده

نیجریه باعث مختل شدن نظام بازار شده و دسترسی 

ای از جمعیت به مواد غذایی، آب و خدمات بخش عمده

بهداشتی به شدت کاهش یافته است. شاخص قیمت مواد 

 210.3( در ماه آوت سال جاری به 2009=100غذایی )

بیشتر از  درصد 16درصد افزایش یافته است که در حدود 

افزایش قیمت غالت، گوشت و  ماه مشابه سال قبل است.

ماهی از عوامل اصلی افزایش شاخص قیمت مواد غذایی 

 است.

 غالت دانه درشت|نیجریه

 نرخ رشد )%(
 متوسط دوره مشابه 2016سپتامبر تا  

 -1.1 ▲9.7 ماهه 3

 -0.7 ▲7.3 ماهه 12
 

 

افزایش شدید قیمت مواد غذایی و : سودان جنوبی

 رسیدن به رکورد جدید قیمتی

در ماه سپتامبر برای دومین قیمت غالت دانه درشت 

های متعددی در سراسر کشور به ماه متوالی در بازار

استثنای مناطقی که به دلیل وجود درگیری حمل و نقل 

کاال با محدودیت مواجه بوده کاهش یافته است. همچنین 

دسترسی به مواد غذایی به دلیل آغاز مجدد واردات از 

افته است. قیمت اوگاندا و اتمام فصل برداشت افزایش ی

سایر غالت نظیر گندم و کاساوا نیز روند مشابهی را طی 

های اخیر کرده است. هرچند با وجود کاهش قیمت در ماه

قیمت اسمی غالت دانه درشت نسبت به ماه سپتامبر سال 

امنی، عرضه محدود و کاهش ارزش گذشته به دلیل بروز نا

ار برابر در بین سه تا چه 2016پول ملی از آغاز سال 

افزایش داشته است. کمبود سوخت و هزینه حمل و نقل 

نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت غالت دانه درشت 

 در این کشور بوده است.

 غذاهای اساسی|سودان جنوبی

 نرخ رشد )%(
 متوسط دوره مشابه 2016سپتامبر تا  

 -2.3 -20 ماهه 3

 1.9 ▲-5.5 ماهه 12

 


