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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

ص   هانیجقیمت  شخ شته درا در ماه نوامبر  یگندم روندی نام ضه فراوان این محصول     ا ست؛ هرچند به دلیل عر   ،ا

سبت به  نآقیمت همچنان  شته      ن سال گذ شابه  ست. قیمت ذرت نیز روندی با ثبات کمتر دوره م شته د یا   ست ا ا

تقاضووای زیاد برای ذخیره با توجه بهن تولید فراوا به علتمحصووول این برای کاهش قیمت موجود انتظارات زیرا 

 سازی تا حدودی خنثی شده است.

 به علت التغبه دلیل عرضه کافی ؛ آفریقاغرب در 

قابل  موجود و ذخیره 2016برداشت مناسب در سال 

کاهش قیمت در بسیاری  ،از تولید سال گذشتهتوجه 

است. هرچند در  افتاده اتفاق های منطقهاز کشور

وجود  ،نیجریه به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی

 طحسقیمت مواد غذایی در  ،منیهای داخلی و نااناآرامی

 سال گذشته باقی مانده است. قیمتباالترین 

های این در شرق آفریقا؛ قیمت غالت در بیشتر کشور

جود ای و وکمبود تولید منطقه، منطقه افزایش یافته است

 دهباعث ش ،تولید غالت اندازچشمدر رابطه با  ینانینا اطم

قیمت این محصوالت نسبت به مدت مشابه سال  است که

در سودان جنوبی کاهش ارزش پول گذشته باالتر باشد. 

ملی در ماه نوامبر باعث شد که قیمت مواد غذایی پس از 

 یابد.افزایش  این ماهدر  مجدداً ،چند ماه کاهش



 

 باال              متوسط          سطح هشدار قیمت: 1 
 

 (آذر 10تا  آبان 11) گندم در سطح پایین قیمت، روند با ثبات قیمت ذرتروند نامشخص قیمت 

صی      شخ صادراتی گندم در ماه نوامبر روند نام قیمت 

را طی کرده اسوووت اما همچنان قیمت آن کمتر از مدت      

سط قیمت گندم           ست. متو شته ا سال گذ شابه  ایاالت  م

حده   ماه برابر  مت به ازای هر تن بوده   191در این  دالر 

ست   سیار ناچیزی کاهش    که ا سبت به ماه اکتبر مقدار ب ن

ست؛ همچنین قیم  سبت به دوره     یافته ا صول ن ت این مح

دهد.  درصدی را نشان می 10مشابه سال گذشته کاهشی   

هانی در سووووال        ید ج و  2016بازنگری در میزان تول

صل      پیش شده در پایان ف صول ذخیره  بینی از میزان مح

مل کاهش قیمت گندم بوده        ند برداشوووت از جمله عوا . ا

یل فوق  کاهش    ،عالوه بر دال افزایش ارزش دالر نیز در 

داشته است. هرچند روند کاهش قیمت   ریتأثقیمت گندم 

یت          حدود با م طه  یل وجود نگرانی در راب عرضوووه  به دل

برای واردات محصول و   اض محصول با کیفیت، افزایش تقا 

 2017 سال  هوایی در فصل کشت  و شرایط نامساعد آب   

ست.  بسیار محدود   دکنندهیتولهای عمده در کشور  بوده ا

ادامه دارد  همچنان محصوووول نتین که برداشوووت  در آرژا

داری کاهش یافته  قیمت گندم در ماه نوامبر به طور معنی

اسووت در مقابل قیمت گندم در محدوده دریای سوویاه به 

صوص کیفیت      ضای واردات و نگرانی در خ دلیل وجود تقا

 تولید افزایش یافته است.

به طور نسوووبی         ماه نوامبر  هانی ذرت در  مت ج قی

روندی با ثبات را طی کرده اسوووت. میانگین قیمت ذرت       

دالر به ازای هر تن ثبت شووده   152معادل ایاالت متحده 

ا نسبت  ام ه ماه اکتبر تغییر محسوسی نداشته،که نسبت ب

سال قبل در حدود    درصد کاهش یافته    8به مدت مشابه 

بینی  ول و بازنگری در پیشاسووت. فشووار برداشووت محصوو

و رسیدن آن به باالترین مقدار   2016تولید محصول سال 

  دهصادرکنن  نیتربزرگتولید در ایاالت متحده آمریکا که 

روندی  باعث شووده که قیمت این محصووول   ،ذرت اسووت

اثر کاهش قیمت به دلیل   ،کاهشووی را طی نماید. هرچند

ارزش دالر  افزایش  باوجودحجم انبوه صادرات تا حدودی  

خنثی شوده اسوت. وجود تقاضوای صوادراتی پایدار باعث      

ست اما قیمت       شده ا سیاه  افزایش قیمت در حوزه دریای 

مثبت تولید در فصوول   اندازچشوومذرت در برزیل به دلیل 

 کاهش یافته است. 2017اول کشت سال 

در ماه ( 2004-06= 100شوواخق قیمت برنف فا و  

واحد محاسبه شده است  185نوامبر به طور متوسط برابر 

که به دلیل کاهش قیمت برنف معطر نسووبت به ماه اکتبر  

ست. در تایلند میانگین      سیار اندکی کاهش یافته ا مقدار ب

دالر به ازای هر تن بوده  369قیمت برنف سفید در حدود 

است که نسبت به ماه اکتبر دو درصد کاهش یافته است.     

سوورعت بسوویار اندک فروش و برداشووت محصووول جدید   

باعث شده است که روند نزولی قیمت ادامه داشته باشد و 

  (ام به ازای گرو گذاشتن مزرعهو رحط های دولت حمایت

در فیلیپین  فروش محصوول به بخش خصووصوی     کنار در

خنثی نماید. به طور    قیمت را   یکاهشووو ند  رونتوانسوووته  

مشووابه برداشووت محصووول برنف در هند نیز عامل اصوولی   

کاهش قیمت در این کشووور بوده اسووت. از سوووی دیگر  

قیمت این محصول در پاکستان به دلیل افزایش صادرات     

در برداشوووت ناشوووی از بارش   ریتأخو در ویتنام به دلیل 

مت برنف   ،باران  کای   . داده اسوووتافزایش را قی در آمری

قاضوووای برای برنف    عث      یوارداتجنوبی نیز افزایش ت با

کاهش بیشتر قیمت در این منطقه شده است.

 



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     2 
 

 

 دالر/تن (2016 نوامبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -9.7 1.3 -1.1 190.6 ایاالت متحده

)فرانسه(اتحادیه اروپا   187 1.4 0.4- 2- 
ه دریای سیاهزحو  182.2 4.3 6.4 8- 

 -16 -18 -4.1 176.4 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016 نوامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -8.4 1.3 0.1 152.08 ایاالت متحده

ه دریای سیاهحوز  169 1.2 14.7- 0.1 
 7.5 -4.9 -4.5 180.8 برزیل

 6.5 0.2 1.9 177.6 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016 نوامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -2.8 -15.1 -1.5 369 تایلند

 -6.1 -1.1 2.3 324 ویتنام
 4.7 -3.6 -0.9 325 هند

متحدهاالتیا  401.25 0.2- 10.3- 19.8- 



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     3 
 

 های داخلیهشدار در خصوص قیمت

مت : آرژانتین باالی     افزایش قی ذرت زرد در سطططوب 

 قیمتی

در ماه نوامبر برای دومین ماه متوالی  زرد قیمت ذرت 

قیمت ماه جوالی رسیده است    نزدیکیافزایش یافته و به 

افزایشی دو برابری نسبت به دوره مشابه سال گذشته را  و

شان می  صول با    دهد. ن صلی افزایش قیمت این مح روند ف

توجه به تقاضوای قوی صوادراتی ناشوی از کاهش بیشوتر      

ارزش پول ملی در ماه نوامبر تشوودید شووده اسووت. میزان 

سال تجاری جاری در حدود     صادرات پیش  شده در  بینی 

رد شووده اسووت که با توجه به حذ    میلیون تن برآو 24

سی      محدودیت ستر صادراتی و د صول   فراوانهای  به مح

سال ثبت      صادرات ذرت را در این  شترین مقدار  رکورد بی

نیز روند مناسبی را   2017نموده است. فصل کاشت سال     

سب آب و هوایی         شرایط نامنا شته هرچند  سر گذا شت  پ

بینی  یشپموانعی را در فصوول کشووت ایجاد نموده اسووت. 

شوووود که به دلیل باال بودن قیمت داخلی و پایداری          می

تقاضای وارداتی میزان تولید در سال آتی به رکورد جدید    

ضای واردت برای گندم و آرد گندم      ست یابد. وجود تقا د

کاهش قیمت ناشووی از ادامه فصوول برداشووت را تا     ریتأث

مت         حدودی خنثی نموده اسوووت.    که قی به این جه  با تو

درصوود بیشووتر از قیمت   70تا  50در حدود  محصوووالت

ست       سال گذشته ا که میزان شود  برآورد میمدت مشابه 

میلیون تن  14.9تولید در سوووال زراعی جاری به رکورد    

ست     ست یابد. کاهش ارزش پول ملی از جمله عواملی ا د

 روند افزایش قیمت شده است. دار بودنادامهکه باعث 

 ذرت |آرژانتین

 نرخ رشد  %(
 مشابه متوسط دوره 2016 نوامبرتا  

 2.5 0.3 ماهه 3

 0.4 ▲2.9 ماهه 12

 

 کاهش اخیر باوجودباال بودن قیمت ذرت : بولیوی

مت ذرت زرد در بولیوی   یل      قی به دل ماه نوامبر  در 

صول و واردات کاهش یافته        شت دوم مح صل بردا آغاز ف

اسوووت؛ هرچند قیمت این محصوووول به دلیل محدودیت  

شی از     ضه نا شک عر سبت به دوره    2016سال   یسال خ ن

 162نوامبر دولت  21مشابه سال گذشته بیشتر است. در     

خانوار،   تار زمین زارعی و   607هزار  هزار  600هزار هک

  اضطرار در شرایط   یسال خشک دام را به دلیل وقوع  رأس

ناشی از طوالنی شدن    وجود عدم قطعیت قرار داده است.  

ذرت باعث   2017در رابطه کشووت سووال فصوول خشووک 

افزایش قیمت این محصووول شووده اسووت. دولت با تهیه    

های  بهبود زیر سووواختهایی نظیر بذر، کود در کنار نهاده

از تولیدکنندگان نموده سوویسووتم آبیاری اقدام به حمایت 

ست. قیمت آرد گندم به طور کلی در ماه نوامبر به دلیل    ا

عرضووه محصوووالت وارداتی به بازار کاهش یافته اسووت.   

در مناطق عمده تولید کننده  سوووانتا کروز( به        هرچند  

در  دلیل کاهش میزان تولید محصووول و عرضووه محدود  

قیمت به صووورت پایدار در سووطحی باالتر   2016سووال 

شته قرار دارد. همچنین کاهش میزان      سال گذ سبت به  ن

سیب  سی در     تولید قیمت  سا زمینی را به عنوان کاالیی ا

 ماه نوامبر افزایش داده است.

 ذرت|بولیوی

 نرخ رشد  %(
 مشابه متوسط دوره 2016 نوامبرتا  
 -2.3 -6.2 ماهه 3

 -0.6 ▲4.8 ماهه 12

 

سال    االتربافزایش قیمت ذرت زرد به : اکوادور از ارزش 

 گذشته

زرد در ماه نوامبر به دلیل همزمانی روند       ذرتقیمت  

فصوولی با عرضووه محدود به دلیل کاهش تولید ناشووی از  



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     4 
 

شوویوع بیماری قارچی به شوودت افزایش یافته اسووت به   

طوری که قیمت این محصول نسبت به مدت مشابه سال      

ته اسوووت.     20گذشوووته در حدود      یاف درصووود افزایش 

شی از      هنگرانی شت آتی نا صل ک ای موجود در رابطه با ف

صلی افزایش قیمت       صل خشک دلیل ا ادامه پیدا کردن ف

. است دریا در مناطق عمده تولید کننده در حاشیه ساحل

مه حمایت     های دولت از کشووواورزان در کنار      هرچند ادا

ست که سطح زیر کشت         سطح باالی قیمتی باعث شده ا

شته      سال گذ سبت به  سال جاری ن افزایش یابد.  ذرت در 

شی     ددر مقابل قیمت برنف  شته روندی کاه ر چند ماه گذ

را آغاز نموده اسووت و در ماه نوامبر به دلیل دسووترسووی   

قیمت برنف به کمتر از قیمت در مدت مشووابه   ،مناسووب 

 سال گذشته رسیده است.

 ذرت |اکوادور

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 نوامبرتا  

 0.7 ▲3.1 ماهه 3

 -0.2 ▲1.3 ماهه 12

 

ضه محدود عامل     : ماالوی سبی قیمت ذرت؛ عر کاهش ن

اصططلی ثبات قیمت در سطططحی باالتر از قیمت سططال      

 گذشته

  یرگذار یتأث میانگین قیمت ذرت در ماالوی به دلیل      

کاهش       کمک  ماه اکتبر  غذایی و افزایش واردات در  های 

هزار تن  100دولت به منظور کاهش قیمت،  .یافته اسووت

ای به محصوووول ذرت وارداتی از زیمباوه را با قیمت یارانه

وسوویله شوورکت توسووعه کشوواورزی و بازاریابی در بازار به 

فروش رساند. با این وجود قیمت محصول به دلیل عرضه     

شک  ریتأثمحدود داخلی،  بر تولید ذرت و کمبود   یسال خ

رصد باالتر از مدت مشابه سال     د 50محصول ذخیره شده   

شت  ست.   هگذ شترین    ا شور بی را از  ریتأثمناطق جنوبی ک

ند و قیمت باالی ذرت در این    پذیرفته   یسوووالخشوووک ا

همین موضوع است. کاهش ارزش   دهندهنشانمناطق نیز 

مل       پول ملی و افزایش قیمت سووووخت نیز از جمله عوا

صول بوده   رگذاریتأث س بر روی افزایش قیمت این مح ت. ا

ضر   سال      برنامهدر حال حا صول در  شت مح ریزی برای ک

بینی شرایط مساعد آب و هوایی و با توجه به پیش 2017

بارش باران بیش از میانگین سووالیان اخیر در این کشووور  

 در دست انجام است.

 ذرت |ماالوی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 نوامبرتا  
 1.4 -2.8 ماهه 3

 0.7 ▲1.8 ماهه 12

 

 رکورد قیمت د ثبتدر حنیجریه: قیمت غالت 

حصووول مقیمت غالت در ماه اکتبر به دلیل عرضووه 

ثابت باقی مانده است.  تقریباً 2016سال  شده دربرداشت 

در مقابل قیمت برنف وارداتی در این کشووور رو به افزایش  

 2016مناسب در سال    نسبتاً بوده است. با وجود برداشت   

ناامنی      کاهش ارزش پول ملی و  یل  های داخلی در   به دل

مبادالت در بازار دچار اختالل شووده اسووت و  ،این کشووور

  .این عوامل قرار دارد ریتأثت قیمت محصوالت مختلف تح

مذکور     مل  حدود رکورد          همه عوا بات قیمت در  عث ث با

. کاهش ارزش پول ملی بر شده است  قیمتی در ماه اکتبر 

روی جریان مبادالت بازرگانی در این کشور اثر گذاشته و   

شده و      باعث  شور  ضای واردات غالت از این ک افزایش تقا

است  ای همسایه را افزایش دادههمیزان صادرات به کشور

فشوووار تقاضوووای داخلی بر روی قیمت      آن، جه یدرنت که 

ست. به عالوه کاهش ارزش پول ملی باعث    افزایش یافته ا

هاده    های مورد   افزایش قیمت مواد سووووختی و سوووایر ن

های  رمیزان واردات از کشووو تعاقب آنمه و اسووتفاده شوود

ست.    سایه کاهش یافته ا شور بروز   هم شمالی ک در بخش 



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     5 
 

محصوووالت   اختالل در مبادله بحران و ناامنی باعث ایجاد

 شده است منجر به افزایش قیمت کشاورزی شده که

 غالت دانه درشت|نیجریه

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 نوامبرتا  

 0.7 ▲9.0 ماهه 3

 -0.9 ▲9.6 ماهه 12
 

در ماه  افزایش شدید قیمت مواد غذایی  : سودان جنوبی 

 نوامبر

س  شور پس از سی  اقیمت مواد غذایی ا طی   در این ک

به دلیل کاهش   اخیرسووه ماه کردن روندی کاهشووی در 

ست.     شدید ارزش پولی ملی در ماه نوامبر افزایش یافته ا

انتظارات موجود در رابطه با میزان تولید کمتر از میانگین  

مدت نیز از جمله عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت در       بلند 

وبا  پایتخت  در شووهر جشووود. این کشووور محسوووب می 

سووودان جنوبی( قیمت سووورگوم و ذرت در ماه نوامبر به 

درصد افزایش یافت. دیگر مواد  20و  12ترتیب در حدود 

غذایی نیز روند مشابهی را طی کرده است و قیمت کاساوا  

درصد افزایش یافته است.  38و  24و آرد گندم به ترتیب 

سی در ماه نوامبر به       سا سمی مواد غذایی ا دلیل  قیمت ا

بازار، عرضوووه محدود         ناامنی و اختالل در فعالیت  وجود 

محصووووالت غووذایی، کوواهش ارزش پول ملی، کوواهش  

سوختی و افزایش هزینه      سی به مواد  ستر های حمل و د

شتر           سه برابر بی شته  سال گذ شابه  سبت به مدت م نقل ن

 بوده است.

 غذاهای اساسی|سودان جنوبی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 نوامبرتا  

 -1.7 ▲-17.3 ماهه 3

 3.4 -9.5 ماهه 12

باال بودن قیمت     : سططوازیلند   کاهش اندک قیمت ذرت، 

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته ترذ

قیمت آرد ذرت در ماه اکتبر به دلیل کاهش قیمت         

 نیتأماین محصووول در آفریقای جنوبی که منبا اصوولی  

یافته اسوووت.   باشووود کاهش   کننده ذرت سووووازیلند می  

دهد که به احتمال  های انجام گرفته نشووان میبینیپیش

 2016-17ش باران در فصووول کشوووت   رفراوان میزان با 

مدت خواهد بود با توجه به اینکه  بیشوووتر از میانگین بلند

ست پیش      شور انجام گرفته ا شت غالت در این ک ی  بینک

اثر کاهشووی بر قیمت   سوواعد آب و هواییموجود شوورایط 

غالت داشوووته اسوووت. با این وجود قیمت غالت به دلیل  

های باالتر واردات در سووال جاری نسووبت به سووال  هزینه

نینو که  پدیده ال ریتأثگذشووته بیشووتر اسووت. همچنین  

درصوودی میزان  60و کاهش  یسووالخشووکمنجر به بروز 

از جمله دالیل دیگر برداشووت ذرت در این کشووور شووده  

ست.  باال اری قیمت این محصول در سطح   پاید دولت در  ا

به منظور کاهش قیمت در بازار و افزایش      ماه سوووپتامبر   

 حذ  نمود.را  وارداتیهای محدودیت ،عرضه محصول

 ذرت |سوازیلند

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 نوامبرتا  
 -0.7 -2.3 ماهه 3

 ▲2.1 -0.2 ماهه 12

 

رکورد  بت ثقیمت ذرت در ماه نوامبر و   افزایش : اوگاندا  

 جدید قیمت

اوگاندا به دلیل همزمانی الگوی فصلی   قیمت ذرت در

به شوودت افزایش یافته اسووت.   ،با کمبود عرضووه محلی

محصول  های موجود در رابطه با برداشت  همچنین نگرانی

ادامه داشتن فصل خشک در ماه   نیهمچنفصل دوم و در 

ریزی تولید در شوورق و جنوبی برنامه و نوامبر که براکتبر 

عوامل دیگر از جمله  ،شوورقی کشووور ا اثر گذاشووته اسووت
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باشووند. در  در افزایش قیمت ذرت در این کشووور می مؤثر

شهر لیرا که در   در  کامپاال( و  وگاندااپایتخت کشور   بازار 

شوومال کشووور واقا شووده و از جمله مناطق مهم تولید    

فروشی این محصول در    ت عمده محصول ذرت است قیم  

درصووود افزایش یافته اسوووت در   20وامبر در حدود ماه ن 

که در خطوط سوواحلی کشووور    ایحالی که در بازار بویسوو

شناخته        صلی تجارت  شته و به عنوان مرکز ا کنیا قرار دا

ست.     12شود قیمت ذرت تنها  می صد افزایش یافته ا در

 تافزایش قیمت اخیر در مراکز عمده تولید باعث شده اس

  های که قیمت ذرت در این مناطق به نزدیکی قیمت بازار      

 ذکر شده برسد.

 ذرت |اوگاندا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 نوامبرتا  

 4.2 ▲12.6 ماهه 3

 0.3 2 ماهه 12
 

یا  ماه اکتبر، افزایش    : زامب مت ذرت در   30افزایش قی

 درصدی قیمت نسبت به دوره مشابه سال گذشته

قیمت ذرت و آرد ذرت در ماه اکتبر افزایش یافته و     

مدت مشووابه سووال گذشووته  قیمت درصوود نسووبت به  25

دهد و قیمت آرد ذرت به بیشوووترین     نشوووان میافزایش 

ست. برخال  افزایش اندک تولید در      سیده ا مقدار خود ر

مقدار عرضووه ذرت در سووال جاری به دلیل   2016سووال 

بسووویار اندک بوده  حجم باالی صوووادرات و ذخیره ناچیز

سط ماه اکتبر         سوخت در اوا شدید قیمت  ست. افزایش  ا

ست.      شته ا سزایی در افزایش قیمت غالت دا نیز نقش به 

افزایش قیمت ذرت و آرد ذرت در ماه اکتبر عامل اصوولی  

ی  درصووودی در شووواخق ماهیانه بها    0.5و  0.6افزایش 

ست.  کاال   به منظور های مصرفی و نرخ تورم ماهیانه بوده ا

عرضه کافی در بازار داخلی و کاهش قیمت این محصوالت  

های صادرات به غیر  دولت در اوایل ماه اکتبر تمامی مجوز

ستانه       از مجوز سان دو شده به منظور اهدا  ان صادر  های 

هزار تن ذرت   160را لغو نموده است و در این راستا تنها   

 به کشورهای ماالوی و زیمباوه صادر شده است.

 ذرت|زامبیا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016تا آگوست  

 0.3 ▲3.3 ماهه 3

 1.0 0 ماهه 12

 


