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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

  ،ن باالهای با پروتئیبه خصوص در مورد واریته، گندمکیفیت  افتبه دلیل نگرانی از  ژوئیهجهانی گندم در ماه  قیمت

ادراتی  قیمت ص مقدار افزایش قیمت گندم محدود بوده است.   زیاد گندم در دنیا افزایش یافته، هرچند به دلیل تولید

ه  کاهش تقاضتتا محدود  تتد قیمت برنج به دلیل افزایش  نیز تقریبا بدون تغییر باقی مانده استتتد در لالی کهذرت 

 است.

 

، قیمت (CIS) های مشترک المنافعدر کشور

زمینی با آغاز بردا ت این محصول نسبت به سیب

ن های ایدر بسیاری از کشور ژوئیهرکورد قیمتی ماه 

منطقه به  دت کاهش یافته است. هرچند قیمت 

های زمینی به دلیل افزایش  دید در ماهسیب

گذ ته همچنان باالتر از قیمت آن نسبت به ماه 

 سال گذ ته است. ژوئیه

قیمت غالت به دلیل بردا ت محصول در  رق آفریقاد 

متوالی در بسیاری از  برای دومین ماه ژوئیهدر ماه 

کاهش یافته اما همچنان قیمت این محصوالت  هاکشور

در سطحی باالتر از مدت مشابه سال گذ ته قرار دارد. 

هر چند در اتیوپی، قیمت ذرت به دلیل وجود 

 2017صوص بردا ت محصول سال نااطمینانی در خ

 .رسیده است یافزایش یافته و به رکورد قیمتی جدید



 

 باال              متوسط        سطح هشدار قیمت:   1 
 

 (مرداد 9تا  تیر 10) ژوئیهدر ماه  افزایش قیمت صادراتی گندم و ثبات نسبی قیمت ذرت

 افزایش کلیبه طور  ژوئیهقیمت جهانی گندم در ماه  

یافته استتتت. قیمت پایه گندم ایاالت متحده آمریبا برای 

دالر به ازای   240ماه متوالی افزایش یافته و به  ستتتومین

درصتتد و  6 ژوئنکه نستتبت به ماه هر تن رستتیده استتت 

سال گذ ته         شابه  سبت به مدت م صد افزایش    28ن در

ست.   سی به گندم با   عدمنگرانی در خصوص  یافته ا ستر د

 تتترایط آب و هوایی گرم و  پایداری  کیفیت باال به دلیل     

را به دنبال دا تتته  افزایش قیمت این محصتتول  ،خشتت 

فشتتار بردا تتت محصتتول و چشتت  انداز   چند،هراستتت. 

سب تولید جهانی در نیمه دوم   ر د قیمت     ماه ژوئیهمنا

سبت به ماه گذ ته    ست  کرده تعدیل تا لدودیرا ن ر  . دا

اتحادیه اروپا و لوضتتته دریای ستتتیاه نگرانی از کیفیت         

صول   از جمله عوامل افزایش   ،و تاخیر در بردا ت آن مح

یمت در مدت مشابه  قیمت محصول به سطحی باالتر از ق  

 سال گذ ته است.

ماه  ذرت  جهانی قیمت   یه در  باقی        ژوئ بت  ثا با  تقری

در  آمریبا  در ایاالت متحدهمانده استتت، قیمت پایه ذرت 

یه ماه   به      ژوئ یانگین  به ازای هر تن   159به طور م دالر 

سبت    قیمت ماه گذ ته تغییری ندا ته و   به رسیده که ن

سال گذ ته       شابه  سبت به مدت م سیار ناچیزی ن  مقدار ب

ها ینگرانکاهش یافته است. فشار افزایش قیمت نا ی از    

ساعد آب و هوایی در ماه ژوئیه      صوص  رایط نام و  در خ

 تتترایط آب و هوایی  ت.جه بهتقاضتتتای بستتتیار زیاد با 

بینی مثبت در   پیش توستتتطمناستتتب در نیمه دوم ماه    

پایان سال    تابهبود مقادیر ذخیره  ده محصول   خصوص  

تا لدود زیادی خنثی  تتد. در منطقه دریای   18-2017

صل خش        ا بقیمت سیاه، به دلیل نگرانی در خصوص ف

نرخی بستتتیار آرام افزایش یافته استتتت اما در آمریبای        

بینی در  جنوبی به دلیل ادامه فصتتتل بردا تتتت و پیش    

 کاهش یافته است. ، قیمتخصوص مازاد عرضه

ر ماه  ( د2002-04=100 تتتاخی قیمت برنج فائو )  

سیدن  افزایش یافته و درصد   0.7 یهژوئ والد  210به با ر

ست.        به بیشترین مقدار خود در دو سال گذ ته رسیده ا

افزایش قیمت ماهیانه برنج ارقام جاپنیبا و فراگرنت نا ی  

کاهش   ،از طرف دیگر داز کاهش فصتتلی دستتترستتی بوده

تقاضتتتا برای رق  ایندیبا کاهش قیمت این واریته را به         

ست. در   دنب تایلند میانگین قیمت پایه برنج به  ال دا ته ا

شی     432 سیده که کاه صدی    8دالر به ازای هر تن ر در

نستتتبت به ماه گذ تتتته را ترربه کرده استتتت. افزایش         

دستتترستتی به این محصتتول و عدم وجود تقاضتتا از جمله  

تایلند استتتت. تالر برای         دالیل کاهش قیمت برنج در 

های پاکستان   در کشور  کاهش قیمت برنج ،جلب مشتری 

ست  و ویتنام را به دنبال دا ته  هرچند روند کاهش در   ا

سی و        ستر صلی و کاهش د ستان به دلیل بروز روند ف پاک

در ویتنام به دلیل امید به فرور محصتتتول به فیلی ین         

ست.   آمریبای جنوبی هیرانات  در همچنان محدود بوده ا

ین  و آرژانت های اروگوئهستد کشور  باالبازار به طور نسبی  

ای هستند و از سوی دیگر   به دنبال تامین تقاضای منطقه 

به       یل افزایش قیمت برنج را  قدرت پول ملی برز افزایش 

ست. در ایاالت متحده آمریبا،     انتظارات در  دنبال دا ته ا

خصوص کاهش تولید غالت دانه بلند باعث افزایش قیمت  

سوی دیگر انتظا     ست، از  رات در  این گروه از غالت  ده ا

خصوص تاخیر در بردا ت محصول در ایالت کالیفرنیا در     

مت غالت         با افزایش قی جاپنی کاهش ذخیره رق   نار    ک

 است. را به دنبال دا ته برای دومین ماه متوالی

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

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  240 6.1 25.8 27.8 
 8.2 8.5 5.2 197.5 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  194 3.1 3.1 17.2 
 -8.1 2 1.3 193 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2017 ژوئیه) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  158.58 0.5 1.2 1.6- 
ه دریای سیاهحوز  175.5 2 2.8 12.1- 

 -16.1 -8.7 -3.2 150.25 آرژانتین
 -13.8 0.6 0.1 172 اکراین

 
 دالر/تن (2017 ژوئیه) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 -5.5 9.5 -8 431.75 تایلند
 12.8 14 -1 374.5 ویتنام
 4.6 8.2 1 378.75 هند

آمریکا متحدهاالتیا  453.75 2 12.2 0.1- 
 


