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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

و ذرت به دلیل تقاضای بسیار زیاد برای این    است. قیمت گندم   فوریه افزایش یافتهصادراتی غالت در ماه   قیمت

در سطح جهان و همچنین وجود دورنمای مناسب تولید     هاآنمحصوالت افزایش یافته است؛ اما، عرضه مناسب      

  . قیمت جهانی برنج نیز افزایش یافتهباشد  یت همراهمحدود با باعث شده است که افزایش قیمت   ،2017در سال  

 برای فروش مناسب واریته باسماتی است. امیدییرات نرخ ارز و این افزایش ناشی از تغ که

در ماه فوریه به دلیل قیمت غالت  در شرق آفریقا؛

در  ناشی از خشکسالی محصولکاهش برداشت 

در باالترین نرخ خود قرار گرفته ، 2016-17 سال

کمبود آب و دسترسی نامناسب به مراتع،  است.

فروش دام  در نتیجهمنجر به افت وزن دام شده و 

 قیمت گوشت در بازار ،به دلیل نبود مراتع مناسب

 است. دادهبه شدت کاهش را 

در نیجریه، قیمت مواد غذایی اساسی شامل غالت 

ای، در ماه ژانویه به شدت افزایش و مواد نشاسته

های قیمتی پیشین خود رسیده وردیافته و به رک

های است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه

های نظامی موجود باعث شده حمل و نقل و ناامنی

است که اثر تولید مناسب محصوالت کشاورزی در 

 به طور کامل از بین برود. 2016سال 
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 (اسفند 10تا  بهمن 13) فوریهقیمت غالت در ماه  بیشترافزایش 

فوریه برای دومین ماه در ماه قیمت صااادراتی گندم 

ر  دافزایش یافته اساات. میانگین قیمت پایه گندم متوالی 

دالر به ازای هر تن بوده   210ایاالت متحده آمریکا برابر    

ست که   سبت    5ا صد ن صول در ماه   به قیمت  در این مح

همچنین قیمت گندم نساابت   .افزایش یافته اساات ژانویه

ش  افزایمقدار بسیار ناچیزی   به مدت مشابه سال گذشته   

ست.   شی از افزایش معامالت   یافته ا این افزایش قیمت نا

بازار و همچنین     جاری در  آب و هوایی بروز شااارایط ت

خشااار در مناطص اصااالی تولیدکننده گندم در ایاالت        

افزایش قیمت ناشی    ،در منطقه دریای سیاه  متحده است. 

شور  ست؛ در   از افزایش ارزش پول ملی در ک های منطقه ا

که    مت در آرژانتین   ،حالی  یل   افزایش قی   افزایش به دل

هرچند عرضه بسیار زیاد گندم و    .اتفاق افتاده است  تقاضا 

کره شمالی  در نیم 2017انداز مناسب تولید در سال چشم

 ده افزایش قیمت محدود باشد.باعث ش

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

بوده اسااات. میانگین قیمت پایه ذرت در ایاالت متحده         

که    163آمریکا معادل    به ازای هر تن بوده  به طور  دالر 

  افزایش ژانویهنساابت به ماه متوسااط مقدار بساایار کمی 

مدت مشااابه  نساابت به قیمت این محصااول  .یافته اساات

 یافته اساات. درصااد افزایش 2سااال گذشااته در حدود  

افزایش تقاضا برای ذرت در ایاالت متحده و حوضه دریای  

ست.       شده ا سیاه باعث افزایش قیمت در این دو منطقه 

تا حدی به دلیل وجود چشم ،هرچند این روند رو به رشد

سب تولید در نیم  ست.    انداز منا شده ا کره جنوبی خنثی 

شت    در آرژ صادراتی ذرت به دلیل آغاز بردا انتین، قیمت 

زود هنگام در ماه فوریه کاهش یافته و انتظار بر این است 

که تولید در سااال جاری بیش از تولید در سااال گذشااته  

 باشد.

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

به طور  ماه متوالی افزایش یافته و     ساااومینبرای فوریه  

واحد بیشااتر از  2که در حدود  رساایده 194میانگین به 

مقدار ثبت شااده در ماه ژانویه اساات. افزایش شاااخی    

 ز افزایش قیمت برنج باسماتی است.قیمت برنج ناشی ا

در هند و پاکساااتان، وجود انتظارات مبنی بر فروش 

صول     سماتی به ایران باعث افزایش قیمت این مح برنج با

به دلیل  شااده اساات. همچنین قیمت برنج معطر در هند 

افزایش قاادرت پول داخلی و افزایش سااارعاات خریااد 

محصااول توسااط دولت افزایش یافته اساات. در ویتنام،    

های فصااالی و بروز  محدودیت  قیمت برنج به دلیل بروز    

سیار      شدید باران مقدار ب اختالل در تولید به دلیل بارش 

کمی افزایش یافته است. از سوی دیگر در تایلند، میانگین  

شور به    صادراتی برنج این ک دالر به ازای   384قیمت پایه 

سبت        شان دهنده کاهش دو درصدی ن هرتن رسیده که ن

دلیل کاهش تقاضااای  هش به به ماه ژانویه اساات. این کا

و افزایش دسترسی به محصول ناشی از آزادسازی  وارداتی 

های  در کشور  ذخیره برنج توسظ دولت اتفاق افتاده است.  

صادراتی   سبی ثاب برنج آمریکای جنوبی قیمت  ت به طور ن

 مانده است.باقی

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

 سالیانه ماههسه ماههکی

 2.3 10.2 4.7 210 ایاالت متحده
 11.8 2.3 0.8 191.25 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  191.25 3.6 5 5.7 
 -4 5.6 5.1 186.25 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016 نوامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 1.6 7.2 2.2 162.96 ایاالت متحده
ه دریای سیاهحوز  170.75 0.9 1 1.8 

 عدم وجود اطالعات عدم وجود اطالعات عدم وجود اطالعات عدم وجود اطالعات برزیل
 7.3 0.9 -2.3 179.25 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2016 نوامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -1.3 4.1 -2 384 تایلند
 -1.2 0.7 1.5 326.25 ویتنام
 9.1 6.2 2.1 345 هند

متحدهاالتیا  401 1.5 0.1- 13.9- 
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 های داخلیقیمت هشدار در خصوص

 ماه فوریهدر ذرت زرد  قیمت یافزایشروند : اکوادور

ندی       قیمت ذرت   یه رو ماه فور ند  مان زرد در اکوادور 

و به حدود رکورد قیمتی قبلی خود  را طی نمودهافزایشی 

ست.    سیده ا صول       ر شت مح صلی، عدم بردا وجود روند ف

تا ماه آوریل و محدودیت عرضاااه به دلیل    2017ساااال 

سال    شدید تولید در  صلی    2016کاهش  از جمله عوامل ا

افزایش قیمت ذرت بوده اساات. کاهش سااطح زیرکشاات  

نار  فات      ،کاهش عملکرد  درک له آ یل حم له    ،به دل از جم

درصاادی تولید در سااال گذشااته بوده  20عوامل کاهش 

 با توجه به ،2017انداز اولیه تولید در ساال  اسات. چشام  

ناشاای از حداقلی ، خسااارات مناساابهای وجود بارندگی

بسیار مناسب است. در   ای دولتهای نهادهآفات و حمایت

دولت واردات ذرت   ،هش قیمتحال حاضااار به منظور کا

های اخیر وص به منظور تامین علوفه را در ماهزرد به خص 

 به شدت افزایش داده است  

 ذرت |اکوادور

 نرخ رشد  %(
 مشابه متوسط دوره 2017 فوریهتا  

 3 ▲5.6 ماهه 3

 0.1 ▲1.1 ماهه 12

 

 فوریهو لوبیا در ماه قیمت ذرت دارادامهافزایش : کنیا

های مورد بررساای در  در تمامی بازارزرد قیمت ذرت 

باران         بارش  یل کمبود  به دل یا  و برداشااات کشاااور کن

ها در حدود  نامناسب محصول در مناطص ساحلی و دشت     

ست. همچنین    23 صد افزایش یافته ا قیمت ذرت در   ،در

این کشااور در ماه فوریه نساابت به مدت مشااابه سااال    

  ،ریفمحصول در دشت   به دلیل کاهش برداشت   ،گذشته 

درصد افزایش یافته است. بروز خشکسالی       40تا  30بین 

باعث افزایش شاادید قیمت ذرت در  در مناطص ساااحلی 

ست به طوری که قیمت در این مناطص     شده ا این مناطص 

 64در ماه ژانویه نساابت به مدت مشااابه سااال گذشااته  

ست.     صد افزایش یافته ا شور   در قیمت لوبیا نیز در این ک

ت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی      نسب  فوریهدر ماه 

اتع رم ،همچنین خشکسالی  دهد. درصدی را نشان می   60

را در این کشااور تحت تاثیر قرار داده اساات و در نتیجه   

ناساااب در   قیمت محصاااوالت دامی به دلیل کیفیت نام     

اندازه گله نیز به عالوه،  اساات. های اخیر کاهش یافتهماه

ناسااب کاهش یافته  به دلیل عدم دسااترساای به علوفه م

اساات. در بساایاری از مناطص این کشااور قیمت بز در ماه  

درصد کمتر از قیمت آن  55تا  20ژانویه سال جاری بین 

 است. بوده در مدت مشابه سال گذشته

 ذرت|کنیا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 فوریهتا  

 0.3 ▲8.1 ماهه 3

 -0.4 ▲2.3 ماهه 12

 

یه:   یه و        افزایش نیجر ماه ژانو غذایی در  مت مواد  قی

 رسیدن به باالترین مقدار خود

ماااننااد ذرت،   تولیاادی داخلیقیماات محصاااوالت 

سورگوم، ارزن و سایر مواد غذایی اصلی به استثناء کاساوا      

به دلیل اتمام فصل برداشت و تولید   ،پس از کاهش نسبی

ها  در بسیاری از بازار ،نسبتا مناسب محصول در ماه ژانویه

قیمت برنج   ،شااادت افزایش یافته اسااات. همچنین    به 

با روندی کند    به افزایش بوده  وارداتی و داخلی نیز  تر رو 

های  کاهش پایدار ارزش پول ملی و وجود ناآرامیاسااات. 

شته و باعث      صوالت تاثیر دا نظامی بر روی قیمت این مح

ژانویه شااده  رساایدن قیمت به حداکثر مقدار خود در ماه 

اسااات. کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش صاااادرات      

شور      شاورزی به ک صوالت ک شده و در     مح سایه  های هم
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نتیجه میزان عرضه داخلی محصول یکی از دالیل افزایش    

  ،قیمت مواد غذایی در این کشاااور بوده اسااات. همچنین

های پرداختی باعث     کاهش ارزش پول ملی و حذف یارانه    

یش هزینه حمل و نقل  سوختی و افزا  افزایش قیمت مواد

هزینه حمل و نقل بر     ،به طوری که   محصاااوالت شاااده

درصاااد   300تا   200های متعدد بین   اسااااس گزارش

ده اساات. در  افزایش یافته و باعث محدودیت واردات شاا

های نظامی باعث     مناطص شااامالی کشاااور وجود ناآرامی   

شده   شدید خرید و فروش در بازار  ست. کاهش  سوی   ا از 

غذایی     دی یت  مت، امن با    را گر، افزایش قی در این منطقه 

  ید داخلیلرو کرده است. به منظور افزایش توروبه همخاطر

و کاهش قیمت مواد غذایی دولت صااادرات ذرت را از ماه  

تامبر ساااال    عه   ممنوع اعالم کرده و  2016سااام مجمو

ای و همچنین تالش برای بهبود های مالی و نهاده  حمایت  

توزیع مواد غذایی را در دستور کار قرار داده  کارایی شبکه 

 است.

 مواد غذایی اساسی|نیجریه

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 ژانویهتا  

 -0.1 ▲11.7 ماهه 3

 -0.1 ▲5.9 ماهه 12

 

سورگوم با وجود روند  : سومالی  باال بودن قیمت ذرت و 

 کاهشی در ماه فوریه

 پسقیمت ذرت و سورگوم تولید داخل در این کشور 

ماه     ید در  یه در      ،های اخیر از افزایش شاااد ماه فور در 

ها مانند بازار موگادیشاااو به دلیل پایان  بسااایاری از بازار

درصد کاهش   10تا  5فصل برداشت و افزایش عرضه بین 

های غذایی نیز ادامه توزیع کمر ،یافته اسااات. همچنین

ین محصاااوالت کمر نموده اسااات. با به کاهش قیمت ا

وجود این، به دلیل بروز خشااکسااالی و تاثیر آن بر تولید  

سال      شدید تولید در  شت و کاهش  ، 2016غالت دانه در

سال جاری تقریبا دو      صوالت در ماه فوریه  قیمت این مح

برابر مدت مشابه سال گذشته است. میزان تولید در سال       

سال   کمترین مقدار تولید از آغاز 2016  1988بحران در 

ست.       45بوده و  ساله تولید ا سط پنج  صد کمتر از متو در

بروز خشااکسااالی باعث کاهش میزان علوفه در   ،همچنین

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

صوالت دامی   سبت به مدت   در ماه فوریه دام قیمت مح ن

 که اینکاهش یافته است  درصد   60مشابه سال گذشته    

بل          قا به خوبی  کاهش قیمت در مناطص جنوبی کشاااور 

ست.    شاهده ا صوالت دامی و افزایش    م کاهش قیمت مح

قیمت غالت باعث شاااده اسااات که رابطه مبادله برای          

به شدت رو به وخامت  هماه گذشت 12محصوالت دامی در 

با ج       غذیه بز  به طوری که ذرت مصااارفی برای ت ه ث رود 

 30به حدود    2016 کیلوگرم در ژانویه  114متوساااط از 

رسیده است. خشکسالی شدید        2017کیلوگرم در ژانویه 

در این کشااور باعث کاهش شاادید تولید شاایر و افزایش  

 قیمت این محصول لبنی نیز شده است.

 

 غالت دانه درشت |سومالی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 فوریهتا  

 2.5 8.9 ماهه 3

 -0.3 ▲2.4 ماهه 12

 

 افزایش قیمت مواد غذایی در ماه فوریه: جنوبی سودان

سورگوم در   فوریه، پس از در ماه  ،جوباقیمت ذرت و 

کاهش اندک در ماه ژانویه به دلیل رسااایدن به فصااال           

  درصااد افزایش 30، حدود 2016براشاات دوم در سااال  

. کاهش میزان تولید در کنار کاهش ارزش      یافته اسااات  

مل افزایش شااادید          یه از جمله عوا ماه فور پول ملی در 

شامل          سی  سا سایر مواد غذایی ا ست. قیمت  قیمت بوده ا
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شابه را طی      ساوا و بادام زمینی نیز روندی م آرد گندم، کا

ست. در بازار  سورگوم   های مرکزی و شمالی  کرده ا قیمت 

سال     راصعودی  دار ادامهروند  سامبر   2016که در ماه د

های  در ماه فوریه قیمت سااورگوم در بازارکه آغاز شااده 

ته اسااات.     20تا   6مختلف بین  یاف در  درصاااد افزایش 

مجموع قیمت اسااامی مواد غذایی به دلیل بروز ناامنی،        

سیار زیاد و کاهش ارزش پول ملی      ضه محدود، تورم ب عر

برابر نساابت به مدت مشااابه سااال گذشااته دو تا چهار   

  افزایش یافته است.

 مواد غذایی اساسی |سودان جنوبی

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 فوریهتا  

 17.4 ▲6.9 ماهه 3

 0.9 -2 ماهه 12
 

 

کاهش اندک قیمت برنج در نزدی:ی رکورد    سررریالن:ا:  

 قیمتی

ضه  قیمت برنج  ش در ماه فوریه به دلیل بهبود عر ی نا

آغاز برداشاات محصااول مقدار بساایار   از افزایش واردات و

  ،اندکی کاهش یافته اساات. دولت به منظور کنترل قیمت

یات          مال مت فروش برنج را تعیین نموده و  حداکثر قی

که این عوامل تا حدی   واردات محصول را نیز کاهش داده

 ،در کاهش قیمت برنج تاثیرگذار بوده اساات. با این وجود

های گذشااته،  در ماه قیمت برنج به دلیل افزایش شاادید

به دلیل بروز فصل  2016ناشی از کاهش برداشت در سال 

خشر و سیل، همچنان در سطح باالیی قرار دارد. وجود    

در فصل کشت اول سال     نامناسب برنج  چشم انداز تولید  

که از ماه اکتبر آغاز شااده اساات به دلیل کاهش    2017

به میانگین بلند        بارندگی نسااابت  مدت و کاهش    میزان 

میزان دسترسی به منابع آب به منظور آبیاری و همچنین  

 کشت چندان مناسب نیست.  کاهش سطح زیر

 برنج|سریالنکا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 فوریهتا  

 0.9 ▲4.3 ماهه 3

 -0.1 ▲1.7 ماهه 12

 

 پایداری قیمت ذرت در حداکثر: اوگاندا

فصل برداشت ه دلیل اتمام ذرت در ماه فوریه بقیمت 

ثابت باقی مانده اساات. قیمت ذرت در   ،و افزایش عرضااه

درصد بیشتر از مدت مشابه سال        60ماه فوریه در حدود 

 .ه اسااتگذشااته اساات و به نزدیکی بیشااینه خود رسااید

شی از کاهش         شت که نا صل دوم ک شت در ف کاهش بردا

شور بوده  در کنار وجود  ،بارندگی در نواحی جنوبی این ک

های همسااایه از جمله  ارداتی از کشااورتقاضااای پایدار و

قیمت  عوامل افزایش قیمت ذرت بوده اساات. در کامماال، 

شته در          سال گذ سبت به ماه فوریه  سی ن سا مواد غذایی ا

 درصد افزایش یافته است. 25حدود 

 ذرت |اوگاندا

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2017 فوریهتا  

 -3.1 ▲2.9 ماهه 3

 0.1 ▲3.3 ماهه 12

 

دار قیمت ذرت در ادامهافزایش : انزانیات هجمهوری متحد

 سطح باال

در ماه فوریه افزایش یافته اسااات و به       ذرت قیمت  

های مورد بررسااای بیشاااترین مقدار خود در تمامی بازار

رساایده اساات. کاهش برداشاات محصااول به دلیل بروز   

خشااکسااالی و کاهش بارش باران از جمله دالیل افزایش  

چشاام انداز نامناسااب  قیمت ذرت بوده اساات. همچنین 



 

 متوسط                باال      سطح هشدار قیمت:     6 
 

کاهش   به دلیل بروز فصل خشر و   2017تولید در سال  

سبت به میانگین بلند مدت یکی دیگر از   میزان بارندگی ن

 عوامل افزایش قیمت ذرت بوده است.

 ذرت|تانزانیا هجمهوری متحد

 نرخ رشد  %(
 متوسط دوره مشابه 2016 دسامبرتا  

 1.5 ▲11.8 ماهه 3

 0.4 2.7 ماهه 12
 


