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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

شت و نگرانی در          قیمت سطح زیرک ست. قیمت گندم به دلیل کاهش  صادراتی غالت در ماه ژانویه ثابت مانده ا

ستان در ایاالت متحده         صل زم ساعد جوی در ف شرایط نام صوص  ست   خ سبی ثابت مانده ا در حالی که   به طور ن

ساعد    به دلیل قیمت ذرت  ضای م ست. افزایش وجود تقا ض د هقیمت جهانی برنج نیز ب یافته ا ا و  لیل افزایش تقا

 ه باسماتی افزایش یافته است.تکاهش دسترسی به واری

قیمت غالت دانه درشت در آفریقا؛ غرب 

در مدت غالت نسبت به قیمت ماه ژانویه 

ه کمشابه سال گذشته کاهش یافته است 

دهنده افزایش عرضه این موضوع نشان

ناشی از برداشت مناسب محصول در سال 

در کشور نیجریه در ماه  .بوده است 2016

ژانویه بر خالف تولید باالتر از سطح 

به دلیل کاهش مداوم ارزش پول  ،میانگین

های نظامی موجود ملی و همچنین ناآرامی

قیمت غالت همچنان باالتر  ،این کشور در

 از مدت مشابه سال گذشته است.

 به دلیل بارشقیمت غالت  شرق آفریقا؛

نامناسب و در نتیجه کاهش برداشت 

های اکتبر و ماه درروند رو به رشد خود 

در ماه ژانویه ادامه داده است  را  دسامبر

 .رسیده استجدید و به رکورد قیمتی 

داران نیز اندازه گله خود را به دلیل گله

کاهش دسترسی به منابع آب و مرتع و 

ه و بله احتمال از بین رفتن بخشی از گ

. اندکاهش دادهمنظور حفظ پایداری گله 

در نتیجه به دلیل افزایش عرضه دام با 

قیمت دام زنده به  ،کیفیت نامناسب

 کاهش یافته است.در بازار شدت 

؛ وجود چشم انداز آفریقاجنوب 

مثبت نسبت به تولید محصوالت 

در آفریقای جنوبی که  کشاورزی

بزرگترین صادر کننده منطقه است 

کاهش قیمت محصوالت کشاورزی 

را در پی داشته در این منطقه 

ها به دلیل . هرچند قیمتاست

و  2016بروز خشکسالی در سال 

همچنان در کاهش تولید در نتیجه 

 سطح باالیی قرار دارد.



 

 باال              متوسط        سطح هشدار قیمت:   1 
 

 (بهمن 11دی تا  11)افزایش عمومی قیمت غالت در ماه ژانویه 

در ماه ژانویه افزایش یافته       قیمت صاااادراتی گندم    

اساات. میانگین قیمت پایه گندم در ایاالت متحده آمریکا  

درصاااد   7دالر به ازای هر تن بوده اسااات که  201برابر 

نسبت به قیمت این محصول در ماه دسامبر افزایش یافته  

درصااد نساابت به قیمت در مدت    6اساات اما همچنان 

ست. قیمت به دلیل       شته کمتر ا سال گذ شابه  سید  م ن  ر

شت    سال   مقدار خودبه کمترین سطح زیرک در   1909از 

ایاالت متحده و همچنین شااارایط آب و هوایی سااارد و   

شک در   شور  خ ست.  این ک و اتحادیه اروپا افزایش یافته ا

کااهش ارزش دالر نیز نقش موثری در افزایش قیماات   

صول به        شت مح ست. در آرژانتین، که بردا شته ا گندم دا

وجود ده اسااات قیمت با توجه به      طور کامل انجام شااا    

ست اما در منطقه دریای       سب افزایش یافته ا ضای منا تقا

قیمت صااادراتی نساابت به ماه گذشااته به دلیل    ساایاه 

تغییرات بساایار اندکی داشااته   های تجاریکاهش فعالیت

 است.

بات        قیمت بین  با ث با  یه تقری ماه ژانو المللی ذرت در 

در ایاالت متحده    بوده اسااات. میانگین قیمت پایه ذرت      

به طور     159آمریکا معادل    که  به ازای هر تن بوده  دالر 

سامبر افزایش       4متوسط در حدود   سبت به ماه د درصد ن

یافته اساات و نساابت به مدت مشااابه سااال گذشااته یک  

فروش عمده صاااادراتی و   درصاااد کاهش یافته اسااات.    

همزمانی آن با کاهش ارزش دالر باعث ایجاد ثبات نسبی   

ست.   در قیمت  شده ا ها در  نگرانی ذرت در ایاالت متحده 

کای جنوبی نیز   خصاااوص تغییرات آب و هوایی در آمری

باعث افزایش قیمت ذرت در این منطقه شده است. برخی 

از مناطق عمده تولیدی در آرژاتنتین با بارش بیش از حد  

اند در حالی که ساااایر مناطق با آب و       مواجه بوده  انبار 

اند. هرچند در مجموع هوایی بساایار خشااک مواجه شااده

چشم انداز مثبت نسبت به تولید محصول از افزایش بیش 

 کرده است. مت جلوگیرییاز حد ق

( در ماه  2002-04=100شااااخی قیمت برنج فا)و    

شاای  ا افزایژانویه برای دومین ماه متوالی افزایش یافته و ب

واحد در ماه   190دو واحدی نسااابت به ماه دساااامبر به 

  یقیمت برنج ناش افزایش  سیده است. دلیل اصلی   ژانویه ر

از افزایش قیمت واریته باسااماتی در هند و پاکسااتان به  

دلیل کاهش برداشاات برنج معطر و انتظار افزایش تقاضااا  

ست  شور هن ا   د. قیمت برنج واریته ایندیکا نیز در هر دو ک

و پاکسااتان افزایش یافته اساات. کاهش دسااترساای به   

افزایش خرید توسااط دولت در   و محصااول در پاکسااتان

هند از جمله عوامل موثر بر افزایش قیمت این واریته در       

این دو منطقه بوده اساات. در تایلند شاااخی پایه قیمت  

سیار      سفید به دلیل افزایش ارزش پول ملی مقدار ب برنج 

افزایش یافته اسااات در حالی که در        کمی در ماه ژانویه  

ویتنام تغییرات قیمت به دلیل تغیرات اندک در بازار این       

محصااول بساایار ناچیز بوده اساات. در آرژانتین و اروگو)ه 

یل آن تغییرات         که دل به افزایش اسااات  قیمت برنج رو 

فصلی و دسترسی محدود به محصول است، در حالی که        

یاالت متحده آمریکا و    کاهش تمایل برای خرید برنج در ا    

 برزیل باعث کاهش قیمت این محصول شده است.

.
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 دالر/تن (2017 ژانویهگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -6.2 4.1 7.4 200.6 ایاالت متحده

 8 2.9 4.4 189.8 اتحادیه اروپا )فرانسه(
ه دریای سیاهزحو  184.6 0.7 5.6 0.9 

 -8.9 -3.7 5.5 177.2 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016 نوامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -0.9 4.9 3.5 159.44 ایاالت متحده

ه دریای سیاهحوز  169.2 1.3 1.3 3 
 عدم وجود اطالعات -2.6 -0.2 184.33 برزیل
 13.9 5.3 0.6 183.4 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016 نوامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 4.5 4.6 2 392 تایلند

 -5.6 1.5 0.5 321.5 ویتنام
 5.1 3 2.7 337.75 هند

متحدهاالتیا  395.25 1.7- 1.7- 16.6- 
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 های داخلیهشدار در خصوص قیمت

ند  : آرژانتین مت  یافزایش  رو  در رکوردذرت زرد  قی

 قیمتی

ژانویه افزایش یافته اسااات و    در ماه  زرد قیمت ذرت  

مقدار بساایار ناچیزی نساابت به حداکثر خود که در ماه   

جوالی سال گذشته به وقوع پیوسته فاصله دارد. با وجود     

سال      سب ذرت در  سیار منا صلی    2016تولید ب افزایش ف

در ماه ژانویه و تشااادید آن با توجه به افزایش         تقاضاااا  

کا       کاهش ارزش پول ملی   یل  به دل  16هش صاااادرات 

درصااادی ارزش پول ملی به دلیل آزادساااازی( منجر به 

افزایش قیمت ذرت در این کشااور شااده اساات. کاهش    

های صااادراتی و ارزش پول ملی در کنار حذف محدودیت

سال گذشته           دسترسی فراوان به محصول تولید شده در 

بینی افزایش صااادرات این محصااول به حدود  باعث پیش

سال جاری  24 ست؛     میلیون تن در  شت     شده ا صل ک ف

شود در   که برداشت آن در ماه مارس آغاز می  2017سال  

برد و سااطح زیرکشاات آن  مراحل اولیه خود به ساار می

درصد افزایش یافته است. قیمت   5نسبت به سال گذشته 

  افزایش عرضه ناشی   منفیثر اگندم به دلیل خنثی شدن  

ید ساااال    مت  2016از افزایش تول یل      بر روی قی به دل

درصد افزایش    13حدود  ضای بسیار زیاد ماه ژانویه در  تقا

قیمت در مدت  درصد بیشتر از  35و در حدود یافته است 

این افزایش قیمت برای آرد   مشاابه ساال گذشاته اسات.    

شته در حدود         سال گذ شابه  سبت به دوره م  66گندم ن

 درصد است.

 ذرت |آرژانتین

 نرخ رشد  %(
 مشابه متوسط دوره 2017 ژانویهتا  

 5.2 -0.1 ماهه 3

 0.8 ▲-0.2 ماهه 12

 

 افزایش قیمت ذرت زرد در ماه ژانویه: اکوادور

مت ذرت زرد   ماه       قی یه برای ساااومین  ماه ژانو در 

متوالی به دلیل تشاادید اثرات فصاالی ناشاای از عرضااه    

ید        محدود محصاااول که خود متاثر از کاهش میزان تول

به دلیل کاهش سااطح زیر کشاات و حمله    2016سااال 

ست.     صورت قابل توجهی افزایش یافته ا ر  دآفات بوده به 

ه ن محصااول در ماه ژانویه نساابت بیبازار اصاالی قیمت ا

درصد رشد داشته    10مدت مشابه سال گذشته در حدود    

  ،اسااات. به منظور کاهش قیمت این محصاااول در بازار     

واردات ذرت زرد توساااط دولت به خصاااوص به منظور      

چشاام انداز  .اسااتفاده دام به شاادت افزایش یافته اساات 

که برداشاات آن در   2017تولید محصااول ذرت در سااال 

بینی شاارایط  لیل پیششااود به داواخر ماه مارس آغاز می

مساااعد آب و هوایی در کنار کاهش احتمال بروز بیماری  

 های دولت مساعد است.و افزایش حمایت

 ذرت|اکوادور

 نرخ رشد  %(
 مشابه متوسط دوره 2016 ژانویهتا  

 2 ▲7.5 ماهه 3

 0 ▲1.2 ماهه 12

 

 و لوبیا در ماه ژانویهافزایش قیمت ذرت : کنیا

های مورد بررساای در  در تمامی بازارزرد قیمت ذرت 

شی از         صول نا سب مح شت نامنا شور کنیا به دلیل بردا ک

باران بین    بارش  ته      14تا   9کمبود  یاف درصاااد افزایش 

اساات. قیمت ذرت در ماه جاری میالدی نساابت به مدت  

 20ها با رشد قیمتی  مشابه سال گذشته در برخی از بازار   

ست. واردا     30تا  شده ا صدی مواجه  شور   در ت پایدار از ک

اوگاندا باعث شده است که افزایش قیمت این محصول تا     

حدودی کنترل شود. تاثیر خشکسالی در مناطق ساحلی       

باعث شده است که قیمت ذرت در برخی از بازارهای این   



 

 متوسط           باال    سطح هشدار قیمت:     4 
 

شدی           شته ر سال گذ شابه  سبت به مدت م  40منطقه ن

شور در      صدی را تجربه نماید. قیمت لوبیا نیز در این ک در

اه ژانویه افزایش یافته اساات و نساابت به مدت مشااابه   م

دهد.  درصاادی را نشااان می 40سااال گذشااته افزایشاای 

اتع را در این کشااور تحت تاثیر  رهمچنین خشااکسااالی م

قرار داده اسااات و در نتیجه قیمت محصاااوالت دامی به 

نامناساااب در ماه       های اخیر کاهش یافته       دلیل کیفیت 

ست. به عنوان مثال در مناطق   شور قیمت   ا مختلف این ک

نساابت به دوره مشااابه سااال    2016بز در ماه دسااامبر 

 درصد کاهش یافته است. 30تا  15گذشته بین 

 ذرت |کنیا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 ژانویهتا  

 1.1 ▲3.8 ماهه 3

 -0.2 1.3 ماهه 12

 

 افزایش قیمت ذرت در ماه دسامبر: ماالوی

مت ذرت     یانگین قی ماالوی م ماه دساااامبر     در  در 

عامل اصاالی افزایش  افزایش یافته که محدودیت عرضااه 

شور           سته در این ک سالی به وقوع پیو شک ست. خ قیمت ا

 2.4در حدود  2016باعث شاااده که میزان تولید ساااال 

درصااد   15میلیون تن برآورد شااود که این مقدار تولید 

و نسبت   بوده 2015کمتر از محصول تولید شده در سال    

به میانگین پنج سااااله تولید نیز کاهش بسااایار زیادی           

داشاااته اسااات. کاهش ارزش پولی ملی در کنار افزایش  

قیمت ساااوخت نیز به دلیل آثار تورمی بر روی افزایش        

 هرچند به دلیل وجود برنامه .قیمت تاثیرگذار بوده اساات

گاذاری عوامال   حماایتی و افزایش واردات میزان تااثیر  

س   وذکم شده ا بینی بارش باران بیش از پیش .تر محدود 

ماه       مدت در  ند یانگین بل که         م عث شاااده  با های آتی 

  ،ولیدو با افزایش ت یافتهتولید سال آینده بهبود  اندازچشم

 عرضه بر روی قیمت کاهش خواهد یافت. کسریفشار 

 ذرت |ماالوی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 دسامبرتا  

 4.4 -1.3 ماهه 3

 0.4 ▲2.7 ماهه 12

 

به      : موزامبیک  افزایش چش  مریر قیمت ذرت نس  بت 

 مدت مشابه سال گذشته

این  .ذرت در ماه دسااامبر افزایش یافته اسااتقیمت 

به شااادت ت      که  ناطق جنوبی  تاثیر    افزایش در م حت 

به دلیل کاهش عرضاااه  اند،خشاااکساااالی قرار داشاااته 

قیمت سااال   ،در پایتخت این کشااور چشاامگیرتر اساات.

جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش      

ست  شد       .یافته ا شور نیز ر شمال ک صدی در     25در  در

قیمت محصول ذرت اتفاق افتاده است. کاهش ارزش پول    

سال   صول در مناطق      2016ملی در  ضه مح و کاهش عر

ساسی     ،جنوبی به دلیل وقوع خشکسالی   از جمله عوامل ا

این کشاااور بوده اسااات. هرچند وجود افزایش قیمت در 

انداز مثبت مبنی بر افزایش تولید در سااال جاری  چشاام

 احتمال کاهش فشار قیمتی تقاضا را افزایش داده است.

 ذرت|موزامبیک

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 دسامبرتا  

 6.4 3.7 ماهه 3

 0.6 ▲2.8 ماهه 12
 

 سطح باالباال ماندن قیمت غالت در : نیجریه

غالت در نیجریه روندی غیریکنواخت را طی      قیمت 

با وجود آغاز   این محصااوالتنموده اساات هرچند قیمت 

همچنان نساابت به دوره   2016عرضااه محصااول سااال  

ست         شتر ا شته بی سال گذ شابه  سورگوم تحت   .م قیمت 
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تاثیر تغییرات فصااالی در تعدادی از بازاها کاهش یافته          

برنج وارداتی افزایش   اسااات در حالی که قیمت ذرت و    

یافته اسااات. کاهش ارزش پول ملی در کنار بروز ناامنی       

های بازار تاثیر  اجتماعی و نظامی همچنان بر روی فعالیت

کاهش ارزش  داشااته و باعث افزایش قیمت شااده اساات. 

پول ملی نیجریه باعث شااده اساات که تقاضااای وارداتی   

ه  ر نتیجای برای غالت این کشااور افزایش یابد و دمنطقه

شار بر       شور افزایش یافته و ف صادرات غالت این ک میزان 

هد. همچنین      مت داخلی را افزایش د روی عرضاااه و قی

کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش قیمت سااوخت و در  

شود و میزان واردات از   نتیجه افزایش هزینه حمل و نقل 

کشورهای همسایه کاهش یابد. در قسمت شمالی کشور        

های کشاورزی   نظامی باعث کاهش فعالیت ادامه تعارضات 

و در   شااادهو کاهش خرید و فروش محصاااوالت در بازار 

اعث افزایش قیمت و بدتر شاادن شاارایط امنیت   نهایت ب

شور   ست   غذایی در این ک . دولت به منظور افزایش  شده ا

کشااااورزی و کاهش قیمت، مجموعه   تولید محصاااوالت

برای بهبود  ای و همچنین تالشهای مالی و نهاده  تحمای  

کارایی شبکه توزیع مواد غذایی را در دستور کار قرار داده  

 است.

 غالت|نیجریه

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 دسامبرتا  

 0.6 -0.3 ماهه 3

 -0.9 ▲7 ماهه 12

 

سورگوم در ماه ژانویه و   : سومالی  افزایش قیمت ذرت و 

 رسیدن به بیشترین مقدار  

شور در     قیمت  سورگوم تولید داخل در این ک ذرت و 

ماه ژانویه به دلیل کاهش تولید در فصل دوم کشت ناشی  

از وقوع خشاکساالی شادید و کاهش میزان تولید به یک     

، افزایش یافته  چهارم متوسااط تولید پنج سااال گذشااته 

 35گادیشو قیمت غالت دانه درشت در حدود  است. در ما 

منطقه    یها اکثر بازار درصاااد افزایش یافته اسااات و در    

درصد رشد داشته است.      41تا  32قیمت ذرت بین ،شابل 

های مرکزی در مجموع قیمت غالت دانه درشاات در بازار

سال گذشته دو          شابه  سبت به مدت م سومالی ن و جنوبی 

ست.    شده ا های آتی  ها در ماهاحتمال افزایش قیمت برابر 

بااه دلیاال کاااهش ذخااایر موجود و همچنین عملکرد         

وجود دارد.   2017امناسااب در فصاال برداشاات سااال   ن

بروز خشااکسااالی باعث کاهش میزان علوفه در  همچنین 

مراتع این کشور شده است و با توجه به افت کیفیت الشه  

سال         ،دام شابه  سبت به مدت م صوالت دامی ن قیمت مح

به خصااوص در   ؛گذشااته به شاادت کاهش یافته اساات 

 60مناطق جنوبی که قیمت محصاااوالت دامی در حدود 

ست.        سال گذشته کاهش یافته ا سبت به    کاهشدرصد ن

قیمت محصوالت دامی و افزایش قیمت غالت باعث شده    

ماه   12اساات که رابطه مبادله برای محصااوالت دامی در 

گذشاات به شاادت رو به وخامت رود به طوری که ذرت   

صرفی برای تغذیه بز  سط از     اب م سه متو کیلوگرم   114ج

یه   یه   30به حدود    2016در ژانو  2017کیلوگرم در ژانو

خشکسالی شدید در این کشور باعث        کاهش یافته است. 

کاهش شاادید تولید شاایر و افزایش قیمت این محصااول 

 شده است.نیز لبنی 

 غالت دانه درشت |سومالی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 ژانویهتا  

 0.2 ▲17.5 ماهه 3

 -0.2 ▲3 ماهه 12
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قیمت باالی غالت در ماه ژانویه با وجود : سودان جنوبی 

 کاهش نسبی قیمت  

سودان جنوبی در    قیمت  سورگوم در پایتخت  ذرت و 

درصاااد کاهش یافته اسااات که        10تا   6ماه ژانویه بین   

بخشی از این کاهش ناشی از بهبود شرایط تولید در فصل  

بوده که منجر به بهبود میزان  2016کشااات دوم ساااال 

عرضه محصوالت کشاورزی شده است. قیمت مواد غذایی       

م زمینی روند مشابهی را  و بادااساسی، آرد گندم، کاساوا،    

های مناطق مرکزی و شاامالی  طی نموده اساات. در بازار

 2016قیمت سورگوم پس از کاهش نسبی در پایان سال    

صول     شت مح سال   (با توجه به بردا  2017در ماه ژانویه 

 20تا  15در حدود  2016نساابت به ماه دسااامبر سااال  

ی  درصااد افزایش یافته اساات. در ماه ژانویه، قیمت اساام 

سبت به  شته به دلیل       مواد غذایی ن سال گذ شابه  مدت م

وجود ناامنی نظامی، عرضه محدود، نرخ تورم بسیار باال و   

تا چهار برابر      کاهش چشااامگیر ارزش پول ملی بین دو 

 افزایش یافته است.

 مواد غذایی اساسی |سودان جنوبی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 ژانویهتا  

 1.7 ▲1.5 ماهه 3

 2 -4.2 ماهه 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنج و رس  یدن به باالترین     افزایش قیمت  : س  ریالن ا 

 سطح قیمت

ماه ژانویه      قیمت   ماه متوالی در  برنج برای چهارمین 

افزایش یافته و به رکورد قیمتی جدیدی رساایده اساات.  

شدید قیمت به دلیل کاهش تولید  صل دوم  افزایش    در ف

برداشت شده در این   بوده که محصول   2016کشت سال   

فصااال تحت تاثیر بروز غیر معمول خشاااکی و همچنین  

صول برنج       شم انداز تولید مح ست. چ سیل کاهش یافته ا

که از ماه اکتبر آغاز شده    2017در فصل کشت اول سال    

اساات به دلیل کاهش میزان بارندگی نساابت به میانگین  

بلند مدت و کاهش میزان دساااترسااای به منابع آب به        

یاری و همچنین کاهش سطح زیر کشت چندان    منظور آب

مناسب نیست. به منظور کاهش قیمت برنج دولت بخشی  

سامبر در اختیار مراکز فراوری برنج   از ذخایر خود را ماه د

سط دولت کاهش    قرار داد بود و مالیات بر واردات برنج تو

یافته است و همچنین سقف قیمت نیز برای قیمت خرده   

 ین شده است.فروشی این محصول تعی

 برنج|سریالنکا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 ژانویهتا  

 1.8 ▲7.2 ماهه 3

 0 ▲1.7 ماهه 12

 


