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 ّای کلیذیپیام

 هتَسط باال              ;  وتیسطح ّشذاس ق

اص ، سشذ کشدُاًذاص ًگشاى کٌٌذُ دس خظَص عشضِ هحذٍد جْاًی چشنبِ دلیل  اکتبشدس هاُ جْاًی گٌذم  قیوت

عوذتا بِ دلیل طادسات قابل تَجِ هحظَل افضایش یافتِ است. ًیض قیوت رست دس ایاالت هتحذُ آهشیکا  سَی دیگش

سًٍذی دس هقابل، قیوت بشًج طادساتی بِ دلیل فشاس بشداشت هحظَل، سقابت دس بخش طادسات ٍ تغییشات ًشخ اسص 

 .کاّشی داشتِ است

، قیوت رست سفیذ بِ دلیل دستشسی بیشتش هشکضی آهشیکایدس 

بشداشت هحظَل دس فظل کشت  ًاشی اصبِ هحظَل دس باصاس کِ 

 ،بَدُ بِ شذت کاّش یافتِ است. ّشچٌذ قیوت 3109اطلی 

ًسبت بِ هذت هشابِ سال گزشتِ دس بیشتش کشَسّا دس سطح 

یط بِ طَس هشخض دس کشَس ایي ششا .باالتشی قشاس داسد

هحظَل سًٍذ سشذ  قیوت شَد کِهشاّذُ هیِ ًیکاساگَئ

 است.  ثبت کشدُ 3109پایذاسی سا اص آغاص سال 

قیوت  ُآسیا ٍ دس کشَس فیلیپیي سًٍذ فضایٌذدس 

هَجَدی بشًج کِ دس چٌذ هاُ گزشتِ بِ دلیل 

کن هحظَل دس اًباسّای عوَهی ٍ افضایش قیوت 

ایجاد شذُ بَد با آغاص فظل بشداشت سَخت 

با ایي ٍجَد قیوت ّوچٌاى بیشتش هتَقف شذ. 

بَدُ ٍ دس سطح  3108اص قیوت اکتبش سال 

 حذاکثشی قشاس داسد. 
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 دالز/تن (2018 اکتبسگندم )آخسین قیمت  منطقه
 دزصد تغییسات

 سالیانه ماهه سه ماهه کی

آمسیکا ایاالت متحده  34:.7 1.:- 0.9 03 
 33.7 4.6 -0.3 346.3 اتحادیه ازوپا )فسانسه(

ه دزیای سیاهشحو  340.9 5.3 00.8 0:.0 
 :.38 -5.9 -1.7 344.3 آزضانتین

 
 ( دالز/تن2018 اکتبس) ذزتآخسین قیمت  منطقه

 دزصد تغییسات

 سالیانه ماهه سه ماهه کی

آمسیکا ایاالت متحده  071.1: 3.7 3 8.9 
 3.0 -9.7 -6.6 076.7 حوشه دزیای سیاه

 : -0.7 0.6 073.5 آزضانتین
کساینوا  079 4.7- 9.3- 3.: 

 
 ( دالز/تن2018 اکتبس) بسنجآخسین قیمت  منطقه

 دزصد تغییسات

 سالیانه ماهه سه ماهه کی

 6 :.3 0.3 540.78 تایلند
 5.8 4.3 3.0 490.86 ویتنام
 -4.5 -7.: -4.3 461.36 هند

آمسیکا متحده  االتیا  61:.6 0.8- 7.7- 0.4- 
 


