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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

وی از س، رشد کردهانداز نگران کننده در خصوص عرضه محدود جهانی چشمبه دلیل  اکتبردر ماه جهانی گندم  قیمت

عمدتا به دلیل صادرات قابل توجه محصول افزایش یافته است. در مقابل، نیز قیمت ذرت در ایاالت متحده آمریکا  دیگر

اشته روندی کاهشی دقیمت برنج صادراتی به دلیل فشار برداشت محصول، رقابت در بخش صادرات و تغییرات نرخ ارز 

 .است

، قیمت ذرت سفید به دلیل دسترسی بیشتر مرکزی آمریکایدر 

برداشت محصول در فصل کشت  ناشی ازبه محصول در بازار که 

 ،بوده به شدت کاهش یافته است. هرچند قیمت 2018اصلی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بیشتر کشورها در سطح 

 هیط به طور مشخص در کشور نیکاراگوئاین شرا .باالتری قرار دارد

محصول روند رشد پایداری را از آغاز  قیمت شود کهمشاهده می

 است.  ثبت کرده 2018سال 

یمت ق هآسیا و در کشور فیلیپین روند فزاینددر 

 موجودی کمبرنج که در چند ماه گذشته به دلیل 

محصول در انبارهای عمومی و افزایش قیمت 

ایجاد شده بود با آغاز فصل برداشت سوخت 

با این وجود قیمت همچنان بیشتر از متوقف شد. 

بوده و در سطح  2017قیمت اکتبر سال 

 حداکثری قرار دارد. 
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 (آبان 9تا  مهر 9) اکتبرماه افزایش قیمت گندم و ذرت و کاهش قیمت برنج در 

پس از طی کردن  و اکتبردر ماه گندم جهانی قیمت 

تغییرات اندکی را ثبت کرده  ،روند کاهشی در ماه سپتامبر

میانگین قیمت پایه گندم در ایاالت متحده آمریکا  است.

که نسبت به ماه رسیده دالر به ازای هر تن  240 به

درصد  12اما همچنان سپتامبر تغییر محسوسی نداشته 

 م اندازچشاست.  بیشتر گذشتهسال مدت مشابه نسبت به 

، وبیکره جنکننده نیمنامناسب تولید در کشورهای تولید

شرایط  محصول در کشور کانادا و تاخیر در برداشت

در کشورهای اروپایی  2019نامساعد کشت زمستانه سال 

از جمله دالیل افزایش قیمت محصول بوده است. هرچند، 

ب بخش بیشتری از تقاضای حارقابت شدید به منظور تص

نماید به خصوص در منطقه که با روند کندی تغییر می

قیمت را تعدیل کرده  اتحادیه اروپا تا حدودی روند افزایش

منطقه دریای سیاه از این شرایط  از سوی دیگراست. 

را  f.o.bمستثنی بوده و افزایش صادرات محصول قیمت 

  درصد افزایش داده است. 4در حدود 

میانگین قیمت پایه ذرت ایاالت متحده آمریکا در ماه 

دالر به ازای هر تن بوده، که نسبت  160اکتبر در حدود 

درصد و نسبت به ماه اکتبر سال گذشته  3پتامبر به ماه س

وقوع بارندگی در درصد افزایش یافته است.  8در حدود 

فصل برداشت و ایجاد تاخیر در برداشت محصول در کنار 

بینی کاهش تولید محصول در ایاالت متحده )هرچند پیش

که همچنان تولید در سطح باالیی قرار دارد( و افزایش 

ل از جمله دالیل افزایش قیمت ذرت تقاضا برای محصو

د شدیبوده است. هرچند برداشت فصلی در کنار افزایش 

د رش اکتبر در نیمه دوم ماه ،رقابت برای صادرات محصول

قیمت ماهیانه را محدود نموده است. قیمت ذرت در کشور 

آرژانتین نیز اندکی افزایش یافته اما در منطقه دریای سیاه 

ن مانند اوکرایاین منطقه نده کنو در کشورهای عمده تولید

اهش ک ،بینی تولید بسیار زیاد و تقاضای ضعیفپیش

 قیمت را به دنبال داشته است.

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

به دلیل کاهش قیمت برنج معطر و واریته ژاپنیکا  اکتبر

کاهش یافته است. قیمت واریته ایندیکا به دلیل اعالم 

 ،نددر ویتنام و تایلافزایش خرید توسط کشور فیلیپین 

در حالی که قیمت این ورایته در  است افزایش یافته

آغاز برداشت محصول دلیل کشورهای پاکستان و هند به 

رزش پول ملی کاهش یافته و کاهش ا 2018در سال 

است. در هند، کاهش سرعت مبادالت دلیل کاهش قیمت 

بوده در حالی که در پاکستان فروش محصول به کشورهای 

آفریقایی تا حدودی روند کاهش قیمت را کند نموده است. 

در آمریکا، ادامه برداشت غالت دانه بلند در ایاالت متحده 

کاهش ماه متوالی  چهارمینقیمت این محصوالت را برای 

ماه  14داده و قیمت به کمترین مقدار خود در طول 

گذشته رسیده است. در حالی که قیمت در کشورهای 

کننده عمده در آمریکای جنوبی به دلیل تغییرات تولید

نرخ ارز و فروش محصول به عراق ثابت مانده یا تا حدودی 

 .افزایش یافته است

.
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 دالر/تن (2018 اکتبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  239.6 0.9- 1.8 12 
 22.6 3.5 -1.2 235.2 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  231.8 4.2 11.7 19.1 
 27.9 -4.8 -0.6 233.2 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2018 اکتبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  160.09 2.6 2 7.8 
 2.1 -8.6 -5.5 165.6 حوزه دریای سیاه

 9 -1.6 1.5 162.4 آرژانتین
کراینوا  168 3.6- 8.2- 2.9 

 
 ( دالر/تن2018 اکتبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 5 2.9 1.2 431.67 تایلند
 4.7 3.2 2.1 381.75 ویتنام
 -3.4 -9.6 -3.2 350.25 هند

آمریکا متحده االتیا  509.5 1.7- 6.6- 1.3- 
 


