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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

و حوضه  یجنوب یکایدر آمر

 در به خصوص ب،یکارائ یایدر

 کاراگوئهیهندوراس و ن یهاکشور

آغاز برداشت  لیذرت به دل متیق

 یابه صورت قابل مالحظه

 رگید یاست. از سو افتهیکاهش 

ذرت در مناطق جنوب  متیق

سایر نقاطی که  و یتییها یغرب

تحت تاثیر توفان متئو قرار 

 اند افزایش یافته است.گرفته

قیمت ذرت و گندم در ماه اکتبر به دلیل تقاضای وارداتی بسیار زیاد افزایش اندکی داشته است. اما عرضه فراوان 

محصوالت باعث شده است که میانگین قیمت همچنان نسبت به دوره این و انتظارات در رابطه با برداشت مناسب 

غاز فصل برداشت و تقاضای وارداتی ضعیف کاهش مشابه سال گذشته کمتر باشد. در مقابل، قیمت برنج به دلیل آ

 یافته است.

در آفریقا، قیمت غالت دانه درشت در سودان جنوبی کاهش یافته 

است در حالی که در نیجریه آغاز فصل برداشت روند افزایش 

قیمت چند ماه گذشته را متوقف کرده است. هرچند قیمت 

ها در نآها دو تا سه برابر بیشتر از قیمت محصوالت در این کشور

های وارد کننده است. قیمت در کشوردوره مشابه سال گذشته 

عرضه همچنان باال  ایدر جنوب آفریقا به دلیل محدودیت منطقه

 است.

آسیا قیمت برنج در بسیاری در 

ها کاهش یافته و یا به از کشور

طور تقریبی ثابت باقی مانده 

است. هرچند قیمت این 

محصول در بنگالدش به دلیل 

دسترسی محدود رو به افزایش 

بوده و به بیشترین مقدار خود 

 رسیده است. 
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 (آبان 11تا  مهر 10) گندم و کاهش قیمت برنج در ماه اکتبر و افزایش قیمت ذرت

قیمت گندم در ماه اکتبر در مجموع افزایش یافته 

است به طوری که متوسط قیمت گندم ایاالت متحده در 

که نشان دالر به ازای هر تن رسیده است  193این ماه به 

ا ام،.درصدی نسبت به ماه سپتامبر است 2دهنده افزایش 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته میانگین قیمت همچنان 

عدم اطمینان در رابطه با کیفیت  .درصد کمتر است 13

گندم مورد استفاده برای تولید آرد و افزایش تقاضای 

باشند. هرچند صادراتی از جمله دالیل افزایش قیمت می

افزایش عرضه و انتظارات در رابطه با برداشت مناسب 

باعث شده است که افزایش قیمت  2017محصول در سال 

ن که برداشت گندم انتیژاین محصول محدود باشد. در آر

لیل به دبه تازگی آغاز شده است قیمت گندم در ماه اکتبر 

صورت وجود داشته به  2016انداز مثبتی که در سال چشم

 قابل توجهی کاهش یافته است.

قیمت جهانی ذرت در ماه اکتبر روند با ثباتی را طی 

الت متحده در این ماه اکرده است. میانگین قیمت ذرت ای

دالر به ازای هر تن بوده که نسبت به ماه  152معادل 

درصد افزایش یافته است. اما همچنان قیمت  3سپتامبر 

درصد  12این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کمتر است. افزایش تجارت این محصول به همراه تاخیر 

در برداشت آن در ایاالت متحده و غرب اروپا باعث افزایش 

ز اندات. اما به دلیل وجود چشمقیمت این محصول شده اس

مناسب تولید در نیم کره جنوبی این افزایش قیمت بسیار 

 محدود بوده است.

( در ماه 2002-04=100قیمت برنج فائو ) شاخص

 واحد 186درصد کاهش یافته و به میانگین  2اکتبر 

های رسیده است. قیمت صادراتی برنج در تمامی بازار

تقاضای ضعیف صادراتی  عمده به دلیل فشار عرضه و

کاهش یافته است. در تایلند قیمت برنج این کشور به طور 

دالر به ازای هر تن رسیده است که نشان  375میانگین به 

درصدی قیمت این محصول نسبت به ماه  6دهنده کاهش 

سپتامبر است. دلیل اصلی این کاهش قیمت آرامش نسبی 

 ت. در پاکستانبازار و آغاز فصل برداشت محصول جدید اس

رات امید به صاد .نیز قیمت صادرات برنج کاهش یافته است

به فلیپین باعث شده است که قیمت این محصول در برنج 

کاهش قیمت ویتنام تا حدودی افزایش یابد. در هند نیز 

کاهش تمایل به خرید برنج توسط بخش خصوصی ناشی از 

ه دتا حدودی با خرید این محصول توسط دولت پوشش دا

شده است. در ایاالت متحده نیز قیمت برنج به دلیل 

 نگرانی در رابطه با کیفیت ناشی از ،کاهش تمایل به خرید

 محصول باعث کاهش قیمت شده است.
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 دالر/تن (2016 اکتبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه سه ماهه یک ماهه

 -12.7 2.7 2.4 192.75 ایاالت متحده

 -4.3 1.1 1.5 184.5 اتحادیه اروپا )فرانسه(
ه دریای سیاهزحو  174.75 2.9 5.6 11.1- 

 -17.7 -12.4 -8.6 184 آرژانتین

 
 ( دالر / تن2016اکتبر آخرین قیمت ذرت ) منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه سه ماهه یک ماهه

 -11.7 -5.7 2.8 151.99 ایاالت متحده

ه دریای سیاهحوز  167 2.5- 16.4- 0.6- 
 12.5 2.3 1.5 189.25 برزیل

 6.4 -2.7 2.2 174.25 آرژانتین

 
 دالر/تن( 2016اکتبر ) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه سه ماهه یک ماهه

 -0.4 -18 -6 374.75 تایلند

 -4.7 -4.6 -0.8 316.75 ویتنام
 5.1 -9.4 0.6 328 هند

متحدهاالتیا  402 4.6- 11.5- 19.1- 
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 های داخلیهشدار در خصوص قیمت

 کاهشباال بودن سطح قیمت ذرت زرد با وجود : آرژانتین

 قیمت اخیر

اکتبر  مقدار بسیار کمی افزایش قیمت ذرت زرد در ماه 

یافته و به دو برابر قیمت خود در مدت مشابه سال گذشته 

رسیده است. روند فصلی قیمت با افزایش پایدار تقاضای 

صادراتی ناشی از کاهش ارزش پول ملی تشدید شده است. 

قدار باالترین مدهنده افزایش صادرات به ها نشانبینیپیش

خود در سال جاری است. همچنین به تعویق افتادن 

عملیات کاشت به دلیل بارش شدید باران و شرایط 

نامساعد باعث شده است قیمت ذرت افزایش یابد. قیمت 

گندم مورد استفاده برای تولید آرد و گندم مورد استفاده 

ت. سبه عنوان غله در ماه اکتبر به طور نسبی با ثبات بوده ا

پول ملی تاثیر برداشت محصول سال جاری ارزش تضعیف 

درصد  70را تا حدودی خنثی کرده است و قیمت گندم 

 بیشتر از قیمت آن در مدت مشابه سال گذشته است.

 ذرت |آرژانتین

 نرخ رشد )%(
 مشابه متوسط دوره 2016اکتبر تا  

 0.2 -3.5 ماهه 3

 0.3 ▲3.7 ماهه 12

 

به باالترین مقدار خود در بنگالدش: رسیدن قیمت برنج 

 ماه اکتبر

قیمت عمده فروشی و خرده فروشی برنج در این کشور 

برای پنجمین ماه متوالی به دلیل عرضه محدود داخلی 

روند افزایشی را طی کرده و در ماه اکتبر به رکورد جدیدی 

فشار قیمتی فصلی به همراه کاهش برداشت  .رسیده است

از جمله  2016ارقام اصلی برنج در این کشور در سال 

عوامل افزایش قیمت برنج در این کشور است. در کنار این 

دو عامل خرید برنج توسط دولت با وجود مقدار اندک 

خریداری شده تا حدودی در افزایش قیمت نقش داشته 

ماه می آغاز پنجم ( از Boroاست. روند خرید رقم بورو )

اکتبر نیز ادامه داشته است که در این بازه  31شده و تا 

هزار تن آرد برنج  850هزار تن شلتوک برنج و  700زمانی 

خریداری شده است. عامل دیگر افزایش قیمت برنج در 

به طوری  استبنگالدش کاهش مقدار واردات این محصول 

اکتبر هیچ برنجی توسط بخش  27از آغاز سال مالی تا که 

است و مقدار برنج وارد شده توسط بخش دولتی وارد نشده 

تن بوده است. در مدت مشابه  4040خصوصی نیز معادل 

سال گذشته بخش خصوصی و دولتی در مجموع در حدود 

ودند. در ابتدای ماه نوامبر هزار تن برنج وارد کرده ب 117

آغاز فصل برداشت برنج دانه درشت قیمت این  للیبه د

ز سهم تولید را به خود درصد ا 40محصول که در حدود 

 اختصاص داده است در سطح مزرعه کاهش یافته است. 

 برنج |بنگالدش

 نرخ رشد )%(
 مشابه متوسط دوره 2016 اکتبرتا  

 -0.9 ▲6.7 ماهه 3

 -0.5 ▲1.4 ماهه 12

 

 

ا بسال گذشته  نسبت بهقیمت باالی ذرت زرد : بولیوی

 های اخیر وجود کاهش

به دلیل بهبود عرضه  اکتبردر ماه قیمت ذرت زرد در 

و افزایش واردات پس از لغو  ناشی از برداشت فصل دوم

قوانین واردات توسط دولت در اوایل ماه اوت روندی 

کاهشی را طی کرده است. هرچند قیمت این محصول به 

دلیل کاهش تولید ناشی از بروز خشکسالی و حمله آفات 

از باالتر درصد  90تا  70بین همچنان  ،در سال گذشته

ی فصل اصل سطح قیمت در مدت مشابه سال گذشته است.

در این کشور به  17/2016کاشت محصوالت در سال 

کاشت شود که بینی میتازگی آغاز شده است و پیش

خاک که ناشی از محصوالت به دلیل وجود رطوبت 
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ن اشد. همچنیهای گذشته است مناسب ببارندگی در هفته

های خرد نیماز تولید محصوالت در زهای دولت حمایت

ر های بیشتری دنتواند باعث زیر کشت رفتن زمیز مینی

ا زمینی در ماه اکتبر بفصل کشت جدید شود. قیمت سیب

توجه به بهبود شرایط عرضه ناشی از برداشت محصول 

کاهش یافته است. هرچند قیمت این محصول به دلیل 

به دلیل شرایط  های گذشتهافزایش شدید قیمت در ماه

نامساعد آب و هوایی که بر تولید محصول اثر گذاشته 

بیشتر است. باال بودن قیمت  قبلنسبت به سال 

زمینی و گوشت مرغ باعث شده است که تورم نقطه سیب

درصد افزایش  0.4به نقطه ماهیانه در این کشور در حدود 

 یابد.

 ذرت |بولیوی

 نرخ رشد )%(
 مشابه متوسط دوره 2016 اکتبرتا  

 -3.4 -1.5 ماهه 3

 -0.5 ▲4.3 ماهه 12

 

 رکورد شکنی قیمت برنج ؛باال ماندن قیمت ذرت: برزیل

 ،اکتبر به دلیل روند فصلیقیمت ذرت زرد در ماه 

آزادسازی ذخایر دولتی این و کاهش ارزش پول ملی 

محصول در کنار واردات افزایش بسیار ناچیزی را تجربه 

هرچند عدم پاسخگویی به تقاضای داخلی به . نموده است

خشک که بر تولید  آب و هوایو محدودیت عرضه دلیل 

تاثیر منفی داشته است همچنان قیمت این  2016سال 

ابه ت مشدمحصول در سطحی قیمتی باالتری نسبت به م

رت در این ر دارد. آخرین برآورد از تولید ذسال گذشته قرا

میلیون تن بوده است  64معادل  2016کشور برای سال 

 ودرصد از تولید سال گذشته کمتر بوده  25ود که در حد

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

مالیات واردات از  ،تامین تقاضای داخلی در این کشور

 .های خارج از پیمان مرکوسور نیز حذف شده استکشور

یط کلی آب و نیز با توجه به شرا 17/2016فصل کاشت 

ه های اولیبینیپیشرفت مناسبی داشته و پیش ییهوا

افزایش احتمالی . حاکی از افزایش سطح زیر کشت است

به دلیل کاهش ارزش پول  اکتبرنیز در ماه  برنجقیمت 

ملی با توجه به واردات و آزادسازی ذخایر دولتی خنثی 

ه نسبت ب ،شده است و قیمت این محصول به طور نسبی

ای گذشته تغییری نداشته است. هرچند، محدودیت هماه

و  2016دسترسی داخلی در کنار کاهش تولید در سال 

باعث شده است  2016صادرات محصول در نیمه اول سال 

که قیمت در سطح باالیی قرار داشته باشد. فصل کشت 

های اولیه حاکی از این است بینیادامه دارد و پیش 2017

درصد  14تا  9، 2016ایسه با سال که میزان تولید در مق

 بیشتر خواهد بود.

 ذرت |برزیل

 نرخ رشد )%(
 متوسط دوره مشابه 2016 اکتبرتا  

 2.4 -1.8 ماهه 3

 0.0 ▲1.6 ماهه 12

 

عرضه قیمت باال بعلت کاهش قیمت ذرت، : ماالوی

 محدود 

به طور  اکتبرکشوری 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 

ی خشکسالی و کمبود ذخایر دولتشدید تولید به دلیل بروز 

درصد بیشتر از قیمت آن نسبت به مدت  50محصول 

ت. خشکسالی در نواحی جنوبی این مشابه سال گذشته اس

 ،تولید ذرت وارد کرده مقدارکشور صدمات بیشتری را به 

 .نواحی بیشتر استاین این محصول در  تبنابراین قیم

تاثیر تورمی کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که 
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میزان نیاز به واردات برای تامین کسری محصول ذرت 

نیز در افزایش  افزایش یابد. افزایش اخیر قیمت سوخت

اکتبر تعاونی  24وده است. در ها تاثیرگذار بسطح قیمت

توسعه کشاورزی و بازاریابی اعالم کرد که به منظور  یتدول

پذیر فروش ذرت به قیمت افزایش دسترسی افراد آسیب

ای را آغاز خواهد کرد و همچین برنامه خود برای رانهای

 .کندفروش در آینده را نیز اعالم می

 ذرت |ماالوی

 نرخ رشد )%(
 متوسط دوره مشابه 2016 اکتبرتا  

 1.4 -2.8 ماهه 3

 0.7 ▲1.8 ماهه 12

 

کاهش یا ثبات قیمت غالت دانه درشت در : نیجریه

 قیمتیهای رکود نزدیکی

در ماه سپتامبر به دلیل آغاز قیمت غالت دانه درشت 

فصل برداشت کاهش یافته و یا تغییری در آن به وجود 

نیامده است. بخش عمده برداشت محصوالت در ماه اکتبر 

شود که تولید محصوالت بینی میانجام خواهد شد و پیش

در بسیاری از مناطق در حد متوسط باشد. هرچند قیمت 

های در ماهمحصوالت به دلیل افزایش شدید قیمت 

به ادو برابر بیشتر از قیمت محصول در دوره مشگذشته 

 کاهش سال گذشته است. تاثیر افزایش قیمت ناشی از

در ماه سپتامبر نیز ادامه داشته شدید ارزش پول ملی که 

عرضه محصول خنثی شده است. است تا حدودی به وسیله 

کاهش ارزش پول ملی باعث شده است تقاضا برای واردات 

ت از نیجریه افزایش یابد و در نتیجه قیمت سوخت و غال

 های به وجودو ناامنی لهای تولید افزایش یابد. اختالنهاده

آمده در بازار باعث شده است که قیمت غالت دانه در شت 

 همچنان باال باقی بماند.

 

 غالت دانه درشت|نیجریه

 نرخ رشد )%(
 متوسط دوره مشابه 2016 اکتبرتا  

 -2.3 ▲7.1 ماهه 3

 -0.6 ▲6.2 ماهه 12
 

 

در اکتبر در قیمت مواد غذایی  کاهش: سودان جنوبی

 رکورد قیمتنزدیکی 

اکتبر برای سومین در ماه قیمت غالت دانه درشت 

های مختلف در سراسر کشور کاهش ماه متوالی در بازار

یافته است. به استثناء برخی از مناطق کشور که ناامنی 

عرضه محصوالت را محدود کرده است؛ میزان دسترسی به 

غالت به دلیل افزایش دسترسی به محصوالت تازه برداشت 

های کمکشده، ثبات واردات از اوگانداو ادامه ارسال 

تغییرات قیمت مواد غذایی غذایی بهبود یافته است. 

اساسی نظیر گندم، بادام زمینی و کاساوا الگوی مشابهی 

ز پس ا نمایند. تثبیت نرخ ارز در ماه اکتبررا دنبال می

 2015کاهش شدید ارزش پول ملی از ماه دسامبر سال 

به این سو باعث کاهش اثر تورمی و کاهش قیمت مواد 

ها هرچند با وجود روند کاهشی قیمتی شده است. غذای

در سه ماه گذشته همچنان قیمت اسمی غالت در سال 

جاری دو تا سه برابر بیشتر از قیمت غالت در ماه اکتبر 

ناامنی گسترده و ایجاد اختالل در روند  .سال گذشته است

تجارت محصوالت کشاورزی، عرضه محدود، کاهش ارزش 

ت و هزینه باالی حمل و نقل از پول ملی، کمبود سوخ

 باشند.جمله عوامل موثر در افزایش قیمت مواد غذایی می

 غذاهای اساسی|سودان جنوبی

 نرخ رشد )%(
 متوسط دوره مشابه 2016سپتامبر تا  

 3.2 ▲-22.2 ماهه 3

 1.3 -7 ماهه 12



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     6 
 

در سطوح قیمتی سوازیلند: ثبات نسبی در قیمت ذرت 

 باالتر از سال گذشته

پس از افزایش شدید در ابتدای سال قیمت آرد ذرت 

جاری به طور کلی ثابت بوده است هرچند همچنان قیمت 

است. قیمت  2015آن باالتر از قیمت ماه دسامبر سال 

دومین خشکسالی پیاپی در این کشور  لباالی ذرت به دلی

است که میزان تولید ذرت را به شدت کاهش داده است و 

درصد  60شود که تولید محصول در حدود بینی میپیش

کمتر از تولید سال گذشته باشد. همچنین افزایش هزینه 

واردات از آفریقای جنوبی به عنوان بزرگترین تامین کننده 

باعث شد که تعاونی ملی ذرت  2016غالت در ابتدای سال 

برای افزایش قیمت ذرت در ماه فوریه قوانین خود را که 

ین همچن .در ماه سپتامبر لغو نماید ،وضع کرده بودسفید 

محدودیت وارداتی آرد ذرت از آفریقای جنوبی که توسط 

دولت وضع شده بود به منظور کاهش قیمت این محصول 

 لغو گردید.

 ذرت |سوازیلند
 رشد )%(نرخ 

 متوسط دوره مشابه 2016 اکتبرتا  
 0.4 -0.2 ماهه 3

 -0.1 ▲2.6 ماهه 12
 

درصدی قیمت در ماه اکتبر نسبت به  30زامبیا: افزایش 

 مدت مشابه سال گذشته

قیمت ذرت و آرد ذرت در ماه اکتبر افزایش یافته 

درصد نسبت به مدت مشابه سال  25است و در حدود 

گذشته افزایش یافته است. برخالف افزایش اندک تولید 

عرضه داخلی ذرت به دلیل حجم باالی  2016در سال 

صادرات و کاهش تولید سال گذشته و در نتیجه ذخیره 

ه است. افزایش شدید اندک محصول بسیار محدود بود

قیمت خرده فروشی سوخت در اواسط ماه اکتبر نیز در 

افزایش قیمت غالت نقش ایفا کره است. افزایش قیمت 

 0.6ذرت و آرد ذرت در ماه اکتبر عامل اصلی افزایش 

درصدی تورم  0.5درصدی شاخص قیمت مواد غذایی و 

د. باشهای گذشته است میکه باالترین نرخ در ماهماهیانه 

در راستای اطمینان از عرضه مناسب این محصوالت در 

داخل کشور و کاهش قیمت، در اواسط ماه اکتبر دولت 

های صادرات ذرت به جز صادرات به منظور تمامی مجوز

  اهداف بشر دوستانه را لغو نمود.

 ذرت |زامبیا
 نرخ رشد )%(

 متوسط دوره مشابه 2016تا اکتبر  

 2.9 ▲4.4 ماهه 3

 0 1.1 ماهه 12

 


