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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

انداز تولید در اروپا و افزایش چشم در غالت در ماه اگوست به طور کلی افزایش یافته است. قیمت گندم به دلیل کاهشقیمت 

خرید افزایش یافته است. قیمت جهانی برنج نیز به دلیل روند فصلی، محدودیت صادرات به دلیل دسترسی شدید تمایل به 

اندک به محصول و افزایش تقاضای کشورهای آفریقایی افزایش یافته است. روند تغییرات قیمت ذرت در مناطق مختلف یکسان 

سبت به ماه گذشته روندی کاهشی داشته و در مقابل قیمت محصول قیمت پایه ذرت در ایاالت متحده ن ینبوده است، به عبارت

 افزایش یافته است. در آمریکای جنوبی

 

نسبت به ماه آگوست آمریکای مرکزی، قیمت حبوبات در 

 ت.کاهش یافته اس ،که به بیشترین مقدار خود رسیده بود

آغاز برداشت محصول در فصل  ازاین کاهش قیمت نشان 

که چشم انداز مناسبی نیز برای  داشته 2020اول سال 

آن ترسیم شده است. همچنین قیمت ذرت سفید نیز به 

دلیل افزایش دسترسی داخلی به این محصول نسبت به 

 مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

طور به  آگوست، قیمت غالت دانه درشت در ماه در شرق آفریقا

نیز  یتئاکلی کاهش یافته است، البته در این خصوص استثنا

ثنا در این منطقه کشور سودان است، مهمترین استوجود دارد. 

در این کشور افزایش قیمت به دلیل تغییرات فصلی و که 

ملی در بازارهای موازی اتفاق افتاده کاهش بیشتر ارزش پول 

سومالی، به دلیل  ت. همچنین افزایش قیمت در کشوراس

انداز نامناسب تولید و اخالل در خرید و فروش کاالها به چشم

 دلیل جاری شدن سیل افزایش یافته است.
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 (شهریور 9مرداد تا  10) افزایش قیمت غالت در ماه آگوست

اگوست به دلیل افزایش قیمت جهانی گندم در ماه 

به دلیل کاهش  قیمت صادراتی محصول در اتحادیه اروپا

افزایش یافته برای دومین ماه متوالی بینی تولید پیش

است. این افزایش قیمت به دلیل نگرانی در خصوص 

 میانگین انداز تولید در آرژانتین تشدید شده است.چشم

به  آگوستدر ماه الت متحده آمریکا قیمت پایه گندم ایا

گذشته نسبت به ماه دالر به ازای هر تن رسیده که  221

ل و نسبت به مدت مشابه سامانده تقریبا بدون تغییر باقی

 کاهندهدرصدی را ثبت کرده است. فشار  9افزایش  2019

 برداشت محصول زمستانه و بهاره با توجهناشی از بهبود 

 زیادی خنثی شدهبه تقاضای قابل توجه صادراتی تا حدود 

است. در مقابل کاهش قیمت در منطقه دریای سیاه به 

دلیل بیشتر بودن فشار فصلی ناشی از برداشت محصول 

 در کنار تولید بیش از انتظار محصول در کشور روسیه با

تا وجود تقاضای قابل توجه صادراتی از افزایش قیمت 

گندم  و منجر به کاهش قیمتجلوگیری نموده انتهای ماه 

 .در این منطقه شده است

در ایاالت متحده آمریکا پس از قیمت صادراتی ذرت 

طی کردن روندی افزایشی در ماه جوالی در ماه آگوست 

الت اکاهش یافته است. میانگین قیمت پایه ذرت در ای

دالر به ازای هر تن  148متحده آمریکا در ماه آگوست به 

درصد از ماه  9رسیده که دو درصد نسبت به ماه جوالی و 

کمتر است. انتظار افزایش قابل توجه  2019آگوست سال 

اهش قیمت ذرت است. کتولید در سال جاری دلیل اصلی 

هرچند نگرانی در خصوص خسارات ناشی از وقوع 

و هوایی و تقاضای پایدار صادراتی باعث  های آبپدیده

افزایش قیمت در نیمه دوم ماه شده است. همچنین در 

؛ در سیاه قیمت ذرت روندی کاهشی داشتهمنطقه دریای 

حالی که در کشور آرژانتین افزایش تقاضای صادراتی و 

نگرانی در خصوص اثرات آب و هوای خشک بر کشت سال 

شده  کشوریمت ذرت در این باعث تداوم افزایش ق 2021

 است.

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

رسیده که نسبت به  113.2به طور میانگین به  آگوست

و نسبت به مدت مشابه سال گذشته درصد  2.7 جوالیماه 

در میان کشورهای . درصد افزایش یافته است 8.7

صادرکننده عمده آسیایی، قیمت برنج واریته ایندیکا در 

کشور ویتنام به دلیل افزایش سریع تقاضای داخلی و 

پاییزه و -همزمانی آن با کاهش تدریجی محصول تابستانه

رسیدن به موعد فروش محصول صادراتی بیشتر از سایر 

ند نیز به قیمت برنج در تایلها افزایش یافته است. واریته

واسطه محدود شدن دسترسی به محصول و نگرانی در 

خصوص عرضه آب برای آبیاری برنج افزایش یافته است. 

در پاکستان نیز قیمت برنج قبل از آغاز فصل برداشت تا 

حدودی کاهش یافته است. در هندوستان، چشم انداز 

، باعث کاهش )پاییزه( مناسب محصول در فصل خریف

است در حالی که افزایش قیمت برنج با کیفیت شده 

تقاضای کشورهای آفریقایی قیمت محصوالت با کیفیت 

در ایاالت متحده افزایش داده است. حدودی کمتر را تا 

آمریکا، در ماه جوالی و با نزدیک شدن به فصل برداشت 

محصول یارانه قیمتی که به بیشترین مقادیر خود در 

ست. محدوده زمانی هفت ساله رسیده، برقرار شده ا
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 دالر/تن (2020 آگوستگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  220.75 0.1 1.0- 8.9 
 16.9 -0.5 1.6 219.5 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  204.5 1.5- 9.4- 4.8 
 4.9 -9.3 -1.1 203.75 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2020 آگوست) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  147.88 2.4- 2.6 8.5- 
 7.8 4.7 -1.1 181.67 حوزه دریای سیاه

 9.2 12.6 7.6 164.67 آرژانتین
کراینوا  180.75 0.4- 3.3 5.8- 

 
 ( دالر/تن2020 آگوست) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 17.2 -2.7 4.9 520.75 تایلند
 43.6 7.2 12.1 445.75 ویتنام
 0.7 -4.4 1 367.5 هند

آمریکا متحده االتیا  614.5 4.9- 4.9- 21 
 


