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 های کلیدیپیام

 متوسط  باال                 :  متیسطح هشدار ق

، در  سپتامبر به دلیل نگرانی در خصوص تولید محصول و کاهش ذخایر انبار به شدت افزایش یافتهغالت در ماه  جهانی قیمت  

کره فروش و همچنین نزدیک شدن به فصل برداشت در نیم  کاهش  حالی که قیمت برنج به دلیل کاهش تقاضای صادراتی و 

 در تمامی مناطق کاهش یافته است.   ،شمالی

 

آفریقا،  در افزایشی  غرب  قیمت  روند 

دانه درشت   ماه گذشته  غالت  در چند 

در نیجریه به دلیل شرایط اقتصاد کالن  

دلیل   به  عرضه  زنجیره  در  اخالل  و 

از  محدودیت ناشی  اجرایی  های 

کوهمه بیماری  ماه    19د  یوگیری  در 

 .سپتامبر نیز تداوم داشته است

آفریقا شرق  ماه  در  در  درشت  دانه  غالت  قیمت   ،

دلیل تداوم روند فصلی افزایش یافته است.  به    سپتامبر

به استثنای کشورهای سودان  در بسیاری از کشورها  

دانه درشت تقریبا در  و سودان جنوبی   قیمت غالت 

قیمت سال گذشته است. در این دو کشور به    سطح

مسایل   همچنین  و  ملی  پول  ارزش  کاهش  دلیل 

به در    مربوط  درشت  دانه  غالت  قیمت  سیل  وقوع 

 بسیاری از بازارها رکورد جدیدی را ثبت کرده است.



 

 1  
 

 ( مهر  8تا    شهریور  10)  گندم و ذرت و کاهش قیمت برنج در ماه سپتامبرافزایش قیمت  

به دلیل افزایش    سپتامبرقیمت جهانی گندم در ماه  

در   نااطمینانی  افزایش  کنار  در  تجاری  مبادالت  سرعت 

خصوص دورنمای تولید محصول در کشورهای آرژانتین و  

استرالیا و همچنین بروز شرایط آب و هوایی خشک که بر  

های اروپا تاثیر  کشت گندم زمستانه در بسیاری از بخش

افزایش یافته است. تداوم فروش صادراتی    ،گذارد منفی می

در کنار شرایط عرضه محدود محصول نسبت به  محصول  

توجه  بینیپیش قابل  افزایش  باعث  گرفته  صورت  های 

گندم    توسطم پایه  آمریکا  در  قیمت  متحده  شده  ایاالت 

ریکا در  ماست. میانگین قیمت پایه گندم ایاالت متحده آ

دالر به ازای هر تن رسیده که نشان    246ماه سپتامبر به  

درصدی نسبت به ماه آگوست و افزایش    12دهنده رشد  

است.    23 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی 

کشور   به  محصول  فروش  ویژه  به  فروش  سرعت  افزایش 

دریای سیاه   حوزهمصر باعث افزایش قابل توجه قیمت در 

به طوری که به    شده  این منطقه نسبت  قیمت گندم در 

 درصدی را ثبت نموده است.  11ماه آگوست افزایش 

غالت دانه درشت در ماه سپتامبر افزایش قابل  قیمت  

. در این بین ذرت به عنوان مهمترین  است  توجهی داشته

غله دانه درشت که بیشترین مبادله را به خود اختصاص  

است تولی  ،داده  دورنمای  کاهش  دلیل  در  به  ویژه  به  د 

در   انبار  ذخایر  کاهش  همچنین  و  اروپا  اتحادیه  منطقه 

ایاالت متحده آمریکا رشدی دو رقمی را ثبت کرده است.  

چین   کشور  به  محصول  عمده  فروش  تداوم  بین  این  در 

متحده   ایاالت  ذرت  پایه  قیمت  میانگین  که  شده  باعث 

  برسد دالر به ازای هر تن    165آمریکا در ماه سپتامبر به  

درصدی و نسبت به    12رشدی    آگوستکه نسبت به ماه  

درصدی را ثبت کرده    5رشدی    مدت مشابه سال گذشته

بروز شرایط آب و  است. د نگرانی در خصوص  ر آرژانتین 

خشک  سیاست  ترهوایی  و  نرمال  شرایط  به  های  نسبت 

ها را به  های نهادهکنترل نرخ ارز که انتظار افزایش هزینه

آورده ا   ،وجود  ذرت    13فزایش  باعث  قیمت  درصدی 

دورنمای   است.  شده  گذشته  ماه  به  نسبت  صادراتی 

نامناسب تولید ذرت در کشورهای روسیه و اوکراین باعث  

افزایش قیمت صادراتی این محصول در حوزه دریای سیاه  

  4شده به طوری که قیمت نسبت به ماه آگوست افزایش  

 درصدی را ثبت کرده است. 

انی برنج در تمامی بازارهای عمده  هدر مقابل، قیمت ج

شاخص قیمت برنج فائو  کاهش یافته است. این کاهش در  

میانگین  (  2002-04=100) به طوری که  است  مشخص 

رسیده که نسبت به ماه    111.6به  سپتامبر  اه  شاخص در م

است  کاهشدرصد    1.4  آگوست ماه  .  یافته  در  آسیا  در 

سپتامبر قیمت برنج واریته ایندیکا در کشورهای پاکستان  

و ویتنام بیشترین کاهش را ثبت کرده است. در پاکستان  

است.   2020این کاهش به دلیل برداشت محصول در سال  

  در حالی که در ویتنام کاهش در قیمت صادراتی ناشی از 

دات در کشور فیلیپین  نگرانی در خصوص انقضای مجور وار

کاهش فزاینده    اثر است. در مقابل، قیمت برنج در تایلند  

تا حدودی    بر روی قیمت  دسترسی به محصول صادراتی 

خنثی شده است  کاهش تمایل خرید محصول باعث  در اثر  

اما در مجموع قیمت برنج در این کشور افزایش یافته است.  

برداشت خریف  کشورهای آفریقایی نیز پیش از آغاز فصل 

هندوستان   از  را  آماده  نیمه  برنج  خرید  میزان  )پاییز( 

در نتیجه قیمت این محصول افزایش یافته    اندافزایش داده

اندک  است تقاضای  دلیل  به  برنج  انواع  سایر  قیمت  اما   ،

اهش اندکی را ثبت کرده است. در ایاالت  ک ثابت مانده و یا  

ب محصول  برداشت  تداوم  نیز  آمریکا  کاهش  متحده  اعث 

بیشتر قیمت برنج واریته آیندیکا شده است.  
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 دالر/تن  (2020 سپتامبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات 

 سالیانه  ماهه سه ماههکی

آمریکا  ایاالت متحده  246.4 11.6 13.9 22.9 
 24.6 9.8 4.7 229.8 اتحادیه اروپا )فرانسه(

دریای سیاهه  زحو  227.75 11.4 9.5 22.1 
 22.2 9.5 11.3 226.75 آرژانتین 

 
 ( دالر/تن2020 سپتامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات 

 سالیانه  ماهه سه ماههکی

آمریکا  ایاالت متحده  165.52 11.9 11.3 5.2 
 19.6 4.8 4 189 حوزه دریای سیاه

 27 23.7 13.4 184.8 آرژانتین 
کراینوا  190.25 5.3 4.7 15.3 

 
 ( دالر/تن2020 سپتامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات 

 سالیانه  ماهه سه ماههکی

 18.5 -1.9 1 526 تایلند
 44.4 7 -3.7 438.75 ویتنام
 -0.1 -4.6 -1.4 362.5 هند 

آمریکا  متحده االتیا  600.25 2.3- 7.1- 18.2 
 


