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تحلیلی بر تولید و بازار ذرت در ایران و جهان

مقذمٍ
رست ػوذُتشیي خَسان هَسد هصشف تشای تغزیِ طیَس استّ .ن اوٌَى رست داًِای پس اص گٌذم دٍهیي واالی
وطاٍسصی ساّثشدی خْاى است .تغییشات لیوت رست تأثیش تسیاس صیادی تش لیوت توام ضذُ تَلیذوٌٌذگاى
گَضت هشؽ ،تخن هشؽ ٍ خَخِ یه سٍصُ داسد ٍ ،هوىي است ًَساى ضذیذ لیوت رست تاػث ٍخَد یا ػذم
ٍخَد صشفِ التصادی تشای ایي دستِ اص تَلیذوٌٌذگاى ضَد .هاًٌذ ّش واالی دیگشی ،هیضاى ػشضِ ٍ تماضای
رست دس تاصاس خْاًی ػاهل تؼییي وٌٌذُ لیوت آى است ،الثتِ ػَاهل دیگشی هاًٌذ هیضاى رخیشُ رست تالی هاًذُ
اص سال لثل ،پیطثیٌی دس هَسد هیضاى هحصَل رست تَلیذی دس سال تؼذ وِ خَد تش اساس هساحت صیش وطت
رست ،هیضاى تاصدُ هحصَل دس ّىتاس ٍ ػَاهل آب ٍ َّایی هیتَاًذ تاػث پیچیذُتش ضذى تغییشات لیوت رست
گشدد .دس ایي گضاسش سؼی ضذُ است ػَاهل هؤثش تش ػشضِ ،تماضا ٍ لیوت رست دس تاصاسّای خْاًی ٍ
پیطثیٌیّای هشتثط تا آى تشای سال  )1390-91( 2011-12هَسد تحث ٍ تشسسی لشاس تگیشد تا خَاًٌذگاى ایي
گضاسش یه دٍسًوای ولی اص ٍلایغ ٍ اتفالاتی وِ دس ایي هذت تْای رست سا تحت تأثیش لشاس هیدّذ داضتِ
تاضٌذّ .وچٌیيٍ ،ضغ ٍاسدات رست ٍ تغییشات لیوت آى دس تاصاس ایشاى هَسد تشسسی لشاس هیگیشد.
تاصاس خْاًی رست داسای ضشوای صیادی است ،اها تؼذاد ووی اص تَلیذوٌٌذگاى ٍ صادسوٌٌذگاى رست دس هَاصًِ
ػشضِ ٍ تماضا دس تاصاس خْاًی ًمص اصلی سا داسًذ .تضسگتشیي وطَسّای صادس وٌٌذُ رست ػثاستٌذ اص :آهشیىا
( 56دسصذ اص صادسات هتَسط  5سال تداسی ،)1آسطاًتیي ،تشصیل ٍ اٍوشایي تَدٍُ ٍ ،اسدوٌٌذگاى اصلی ضاهل:
طاپي ،هىضیه ،وشُ خٌَتی ،هصش ،تایَاى ،ولوثیا ٍ ایشاى ّستٌذ .ایي وطَسّا ًمص تؼییي وٌٌذُای دس تؼییي
لیوت خْاًی رست داسًذ .سایش وطَسّای ػوذُ تَلیذ وٌٌذُ رست هاًٌذ چیي ،اتحادیِ اسٍپاٌّ ،ذ ٍ آفشیمای
خٌَتی تِ طَس فؼال دس تاصاس صادسات ٍ ٍاسدات رست هطاسوت ًویوٌٌذ ٍ ػوذُ تَلیذاتطاى سا تِ هصشف
داخلی هیسساًٌذ.
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عًامل مؤثر بر عرضٍ ررت
میسان رخیرٌ آغازیه 1مًجًد اوبارَا :ضاهل رخیشُ پایاًی 2تالی هاًذُ اص هحصَل رست سال صساػی 3لثل دس
اًثاسّا است .سال صساػی تشای رست اص دّن ضْشیَس آغاص ٍ ًْن ضْشیَس سال تؼذ تِ پایاى هیسسذ.
دس صَستی وِ رخیشُ پایاًی اًثاسّا دس یه سال صساػی تیص اص رخیشُ آغاصیي آًْا دس ّواى سال صساػی تاضذ،
ػشضِ تش تماضا پیطی گشفتِ است ٍ لیوت هتوایل تِ واّص خَاّذ تَد .تشػىس دس صَستی وِ هیضاى تماضا
تیص اص ػشضِ تاضذ لیوت سٍ تِ افضایص خَاّذ تَدّ .واًطَس وِ اص ضىل ( )1استٌتاج هیضَد تا واّص رخیشُ
پایاى سال اًثاسّا ،هیضاى لیوت هحصَل صساػی وِ دس ایٌدا رست است افضایص هییاتذ .هیضاى رخیشُ پایاًی سال
صساػی  2011-12پیطثیٌی هیضَد تِ  129/1هیلیَى تي تشسذ وِ  7هیلیَى تي تیص اص سال صساػی 2010-11
خَاّذ تَد.

ضکل( )1رابطٍ قیمت با رخیرٌ پایاوی
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ضکل( )2رخیرٌ پایاوی کطًرَای مختلف جُان بیه سالُای تجاری  2008-09تا ( 2010-11میلیًن ته)
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ّواًطَس وِ دس ضىل (ً )2طاى دادُ ضذُ است ،تیطتشیي هیضاى رخایش پایاًی رست دس اختیاس تؼذاد هؼذٍدی
وطَس است .اگش چِ چیي داسای تضسگتشیي رخایش پایاًی است ،اها ایي وطَس تدای دس دستشس لشاس دادى رخایش
خَد دس تاصاس خْاًی تیطتش توایل داسد تا اص رخایش خَد تشای سفغ ًیاصّای داخلی استفادُ وٌذ.
میسان تًلیذ ررت :هیضاى تَلیذ تِ سطح صیش وطت رست ٍ هیضاى تَلیذ آى دس ّش ّىتاس تستگی داسد .گضاسش
تْیِ ضذُ دس تاسیخ  21اسدیثْطت اهسال تَسط ساصهاى غزا ٍ داسٍی آهشیىا ( )FDA1پیطثیٌی ًوَدُ است وِ

Food and Drug Administration
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دس سال تداسی 2011-12هیضاى تَلیذ خْاًی رست تا  52/4هیلیَى تي افضایص تِ  867/7هیلیَى تي دس خْاى
تشسذ ،وِ  343/03هیلیَى تي ( 39دسصذ) اص ول ایي رست سا آهشیىا تِ تٌْایی تَلیذ هیوٌذ.
اًتظاس هیسٍد پس اص آهشیىا تیطتشیي افضایص دس هیضاى تَلیذ رست دس سال تداسی  2011-12هشتَط تِ
وطَسّای آسطاًتیي ،چیي ،سٍسیِ ،هىضیه ٍ اٍوشایي تاضذ .الثتِ دس گضاسضْا آهذُ است وِ ًگشاًی اص سیل دس
ووشتٌذ رست دس هٌطمِ غشب هیاًی 1آهشیىا ٍ اطشاف سٍدخاًِ هیسَسی هوىي است لطوِ خذی تِ تَلیذ رست
تضًذ.
صادرات جُاوی ررت :اصلیتشیي صادس وٌٌذُ رست دس خْاى دس سال تداسی 2010-11آهشیىا است وِ تیص
اص  52دسصذ اص صادسات خْاى سا اًدام هیدّذ .پس اص آهشیىا آسطاًتیي ػوذُتشیي صادس وٌٌذُ رست است وِ
حذٍد  15دسصذ اص صادسات خْاى سا تشػْذُ داسد.
ّواًطَس وِ دس ضىل ( )3هطاّذُ هیوٌیذ تا سال تداسی  2007-08چیي یىی اص تضسگتشیي صادسوٌٌذگاى رست
تَدُ ،اها پس اص ایي سال تِ دلیل افضایص سضذ التصادی ٍ افضایص هصشف رست دس ایي وطَس ،هیضاى صادسات
آى تطذت واّص ٍ حتی تِ ٍاسد وٌٌذُ رست تثذیل ضذُ است؛ تطَسیىِ حتی پیطثیٌی احتوال ٍاسدات رست
تَسط چیي ٍ هیضاى آى تش لیوت خْاًی رست هؤثش است .پیطثیٌی هیضَد دس سال تداسی  2011-12واّص
هیضاى صادسات آهشیىا ،واًادا ٍ تشصیل تا افضایص صادسات آسطاًتیي ،سٍسیِ ٍ اٍوشایي خثشاى ضذُ ٍ هدوَع
هیضاى صادسات خْاًی رست افضایص یاتذ.

Midwest
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ضىل ( )3هیضاى صادسات رست تش حسة هیلیَى تي تِ تفىیه وطَسّا
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سال تجاری

عًامل مؤثر بر تقاضای ررت
تماضا تشای رست تِ دلیل استفادُ ّای هتٌَع اص آى است .اگش چِ استفادُ اٍلیِ رست تشای خَسان دام است ،اها
رست داًِای تا هحصَالت هتٌَع است .رست پس گزساًذى فشآیٌذّای تِ هحصَالت هتٌَػی ضاهلً :طاستِ،
طؼن دٌّذُّا ،سٍغي رستًَ ،ضاتِّا ،الىل صٌؼتی ٍ سَخت اتاًَل تثذیل هیضَدّ .ضاساى ًَع هادُ غزایی ٍ
دیگش الالم سٍصاًِ -اص خویش دًذاى ٍ هَاد آسایطی تا چسة ٍ ٍاوس وفص -حاٍی تشویثات رست ّستٌذ.
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تقاضا برای خًراک دام :تیطتشیي هصشف وًٌَی رست تِ ػٌَاى خَسان دام است .تا افضایص تماضا تشای
خَسان دام وِ آًْن دس ًتیدِ افضایص تماضا تشای گَضت است ،تماضای رست افضایص هییاتذ.
تقاضا برای استفادٌ بٍ عىًان سًخت زیستی (تًلیذ اتاوًل) ي سایر مصارف صىعتی :واّص هیضاى رخایش
ًفتی خْاى ٍ ٍاتستگی ضذیذ التصادّای خْاى تِ ًفتّ ،وچٌیي آلَدگی ًاضی اص سَختْای فسیلی ،تاػث ضذُ
وِ دٍلتْا الذام تِ تحمیمات گستشدُ تشای یافتي سَختْای خایگضیي وٌٌذ .یىی اص سَختْای خایگضیي وِ
اهشٍصُ استفادُ صیادی ًیض دس وطَسّای صٌؼتی یافتِ ،اتاًَل است .دس صَست افضایص تماضا تشای سَخت
صیستی یا اتاًَل ،تماضا تشای رست ًیض افضایص خَاّذ یافت.
میسان تقاضا برای ياردات :طثك پیطثیٌیّا ،هیضاى ٍاسدات رست دس سال تداسی  2010-11تِ  92هیلیَى تي
خَاّذ سسیذ .هیضاى ٍاسدات رست تیي سالْای صساػی  1970-71حذٍد  28هیلیَى تي تَدُ ٍ تا 2010-11
تمشیثا تِ طَس هتَسط حذٍد  1هیلیَى تي افضایص سالیاًِ ًطاى هیدّذّ .شچٌذ دس تیي سالْای  1998-99تا
 2010-11داسای سضذ تیطتشی داضتِ است (حذٍد دٍ هیلیَى تي دس سال) .اص ًظش هیضاى ٍاسدات سِ وطَس
تضسي ٍاسد وٌٌذُ رست تِ تشتیة طاپي ،هىضیه ٍ وشُ خٌَتی تَدُ است.
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ضىل ( )4تغییشات ٍاسدات رست دس  10سال اخیش دس وطَسّای هختلف تش اساس هیلیَى تي
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سال تجاری

يضع ررت در ایران:
اص آًدا وِ ایشاى خضٍ هٌاطك خطه خْاى است ٍ ،اص سَی دیگش رست خضٍ هحصَالت آب تش است وِ دس
سال ّای ون آتی ٍ تی آتی ،تَلیذ رست دچاس سوَد هی ضَد ،لزا هیضاى وطت رست دس ایشاى هحذٍد است .دس
سال  2010حذٍد ّ 280ضاس ّىتاس اص صهیٌْای وطاٍسصی ایشاى صیش وطت رست سفت .اص ایي ًظش همام پٌداُ ٍ
پٌدن سا دس خْاى داسا ّستین .اص ًظش هیضاى تَلیذ تا تَلیذ حذٍد دٍ هیلیَى تي رست دس سال  2010همام تیست ٍ
دٍم خْاى سا وسة وشدین .لطة ّای ػوذُ تَلیذ رست استاىّای فاسس ،خَصستاى ٍ وشهاًطاُ ّستٌذ .ایي
استاىّا دس ضشایطی تِ ػٌَاى لطة تَلیذ دس رست اًتخاب ضذُاًذ وِ دٍ استاى اٍل ،اص ًظش تَلیذ آب دچاس
هطىل ّستٌذ .دس سال  2010همذاس هصشف رست ایشاى  5/65هیلیَى تي تَد وِ تشای خثشاى ووثَد آى 3/2
هیلیَى تي ٍاسدات داضتِاین ٍ ،ایي تاػث ضذ تِ ػٌَاى ّطتویي وطَس ٍاسد وٌٌذُ رست دس خْاى ضٌاختِ ضَین.
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دس ضىل ( )5هیضاى ٍاسدات رست ایشاى دس  10سال اخیش تِ تصَیش وطیذُ ضذُ استّ .شچٌذ هیضاى ٍاسدات
ایشاى ًیض دس سالْای هختلف ًَساًاتی داضتِ است ٍلی سًٍذ آى سٍ تِ افضایص تَدُ است.

ضىل ( )5هیضاى ٍاسدات رست ایشاى تش اساس هیلیَى تي
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ّ 2003ضاس تي دس سال  2009تا  25دسصذ واّص تِ حذٍد ّ 1503ضاس تي دس سال  2010سسیذ(ضىل .)6
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گسارش تحلیلی قیمت ررت در بازارَای جُاوی

تعاریف
 :)The Chicago Board of Trade( CBOTتاصاس هثادلِ واال دس آهشیىا است وِ اص سال  1848دس اتتذا تشای
هثادلِ هحصَالت وطاٍسصی دس ضیىاگَ تأسیس ضذ ،اها اهشٍصُ دس ایي تاصاس ػالٍُ تش هحصَالت وطاٍسصی،
لشاسدادّای تداسی ٍ لشاسدادّای پیص خشیذ (سلف) هحصَالت هختلفی ضاهل طالً ،مشُ ،اٍساق لشضِ خضاًِ-
داسی آهشیىا ٍ اًشطی هؼاهلِ هیضَد.
بًضل ( :)bushelتَضل یه ٍاحذ ٍصًی حدوی هشسَم دس آهشیىا است وِ هؼوَال تشای هَاد خطه واستشد
داسد ٍ ،هؼادل  8گالي است ٍ تستِ تِ چگالی هَادٍ ،صى تَضل هحصَالت هختلف هتفاٍت است .یه تَضل
رست هؼادل  56پًَذ یا  25/4ویلَگشم رست استٍ ،لی یه تَضل گٌذم یا سَیا هؼادل  60پًَذ یا 27/2
ویلَگشم اص ّش وذام اص آًْا است.
پیص خریذ ررت ( :)Corn futuresلیوت رست هؼوَال تش پایِ لیوتْای لشاسدادّای پیص خشیذ رست -لیوت
خشیذ یه تَضل اص رست وِ دس تاسیخ خاصی تحَیل دادُ هیضَد -تؼییي هیضَد .هؼوَلتشیي لشاسدادّای پیص
خشیذ رست لشاسدادّایی ّستٌذ وِ دس تاصاس هثادالت تداسی ضیىاگَ ( )CBOTهؼاهلِ هیضًَذ .لیوتْای پیص
خشیذ رست هوىي است دس هاُّای هختلف سال هتفاٍت تاضٌذ ،هثال لیوت لشاسداد پیص خشیذ همذاس هطخصی
رست دس هاُ ضْشیَس هتفاٍت اص لیوت لشاسداد پیص خشیذ ّواى همذاس رست دس آرس هاُ ّواى سال تاضذ.
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تغییرات قیمت ررت
ّواًطَس وِ دس ضىل ( )7هطاّذُ هیوٌیذ دس  10سال اخیش لیوت رست دس تاصاسّای خْاًی یه سًٍذ افضایطی
سا تدشتِ وشدُ است ،الثتِ تدض سال  1388وِ تِ دلیل تحشاى التصادی دس خْاى لیوت ایي هحصَل تطذت
واّص یافت.
ضىل ( )7هتَسط لیوت یه تي رست تِ دالس دس دُ سال اخیش
350.0

y = 18.621x + 45.546
R² = 0.7821
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ضىل ً 8طاى دٌّذُ هیاًگیي تْای رست طی سال ّای  1380-89هی تاضذّ .واًطَس وِ هالحظِ هیگشدد
ووتشیي تْای هتَسط رست دس سال  ٍ 1380حذٍد  1249سیال ٍ تیطتشیي آى دس سال  1387حذٍد  3371سیال
هیتاضذ .سضذ هتَسط تْا طی ایي سال ّا حذٍد  10/8دسصذ تَدُ است .لیوت سال  90لیوت دٍ هاِّ
فشٍسدیي ٍ اسدیثْطت است.
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ضىل( )8هیاًگیي لیوت رست دس ایشاى طی سال ّای 1380-1389
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ضىل ً 9طاى دٌّذُ هیاًگیي تْای رست ٍ ًَساًات آى دس هاُ ّای هختلف سال  ٍ 1389دٍ هاُ اص سال 1390
هی تاضذ .تاالتشیي تْای رست دس اسفٌذ هاُ سال  ٍ 89هؼادل  4111سیال ٍ ووتشیي تْای آى دس تیشهاُ ّواى
سال ٍ هؼادل  2406سیال تَدُ است .اختالف تْای حذاوثش ٍ حذالل  1705سیال تَدُ است .تْای رست
تیطتشیي ًَساى سا دس هاُ ضْشیَس ٍ تِ هیضاى  10دسصذ داضتِ ٍ ووتشیي ًَساى آى دس تْوي هاُ  ٍ 89حذٍد یه
دسصذ تَدُ است .هیاًگیي تْای رست دس سال  1389حذٍد  3153سیال ٍ ًَساى آى دس سشتاسش سال حذٍد 18
دسصذ تَدُ است .هطاتك اًتظاس سًٍذ لیوت رست خاسخی دس ایشاى ًیض تمشیثا تاتغ سًٍذ لیوت رست دس
تاصاسّای خْاًی است.
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ضىل ( )9هیاًگیي لیوت رست ٍ هیضاى ًَساى هاّاًِ لیوت آى دس سال 1390 ٍ 1389
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عًامل مؤثر بر قیمت جُاوی ررت
الف) قیمت وفت
تِ دلیل تذست آهذى سَخت صیستی اص رست ،یىی اص دالیل اصلی افضایص لیوت رست دس تاصاسّای خْاًی
افضایص لیوت ًفت است .تا افضایص لیوت ًفت تَلیذ سَخت صیستی اص رست همشٍى تِ صشفِ ضذُ ٍ دس ًتیدِ
تماضا تشای آى افضایص هییاتذ .تِ طَس هثال آًالیضّای  IFPR1تشآٍسد وشد وِ افضایص تماضای اتاًَل دس سال
International Food Policy Research
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 2007تاػث  40دسصذ افضایص دس لیوت رست ضذّ .وچٌیي ،آًالیضّای تاصاس هثادالت ضیىاگَ(ً)CBOTطاى داد
افضایص ًیاص تِ اتاًَل دس سال  2008تاػث سضذ  35دسصذی لیوت رست ضذ.
ب) تغییر در قًاویه ديلتی
تِ طَس هثال اگش دٍلت آهشیىا لَاًیٌی خْت حوایت اص سَختْای صیستی تصَیة وٌذ ،تا افضایص تماضا تشای
رست تشای تثذیل ضذى تِ سَخت صیستی ،لیوت رست دس تاصاسّای خْاًی افضایص پیذا خَاّذ وشد.
ج) تقاضا برای گًضت
تا افضایص تماضا تشای گَضت ،تماضا تشای خَسان دام ًیض افضایص هییاتذ وِ دس ًتیدِ تاػث افضایص لیوت
رست خَاّذ ضذ.
د) قیمت سایر داوٍَای زراعی
دس صَستی وِ لیوت سایش الالم صساػی هاًٌذ گٌذم ،خَ ،ولضا ٍ ...افضایص یاتذ ،اهىاى داسد تشای وطاٍسصاى
واضت سایش الالم صساػی تدای رست تِ صشفِ تش ضذُ ٍ دس ًتیدِ هیضاى سطح صیش وطت رست واّص یاتذ .ایي
اتفاق تاػث خَاّذ ضذ دس سال تؼذ تا واّص هیضاى رست تَلیذی لیوت آى افضایص یاتذ.
ٌ) آب ي ًَا
تذ تَدى ضشایط آب ٍ َّایی هاًٌذ آب ٍ َّای تسیاس خطه یا تسیاس هشطَب تاػث واّص هیضاى تَلیذ رست ٍ
دس ًتیدِ افضایص لیوت رست خَاّذ ضذ.
پیص خریذ ررت ( :)Corn futuresلیوت رست هؼوَال تش پایِ لیوتْای لشاسدادّای پیص خشیذ رست -لیوت
خشیذ یه تَضل اص رست وِ دس تاسیخ خاصی تحَیل دادُ هیضَد -تؼییي هیضَد .هؼوَلتشیي لشاسدادّای پیص
خشیذ رست لشاسدادّایی ّستٌذ وِ دس تاصاس هثادلِ واالی ضیىاگَ ( )CBOTهؼاهلِ هیضًَذ .لیوتْای پیص خشیذ
رست هوىي است دس هاُّای هختلف سال هتفاٍت تاضٌذ ،هثال لیوت لشاسداد پیص خشیذ همذاس هطخصی رست
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دس هاُ ضْشیَس هتفاٍت اص لیوت لشاسداد پیص خشیذ ّواى همذاس رست دس آرس هاُ ّواى سال تاضذ .لشاسدادّای
پیص خشیذ رست فمط تشای پٌح تاسیخ هختلف تحَیل (هاسس ،هی ،خَالی ،سپتاهثش ٍ دساهثش هؼادل تمشیثا هاُ-
ّای اسفٌذ ،اسدیثْطت ،تیش ،ضْشیَس ٍ آرس) رست تستِ هیضَد .همذاس ّش لشاسداد پیص خشیذ رست هؼادل 5000
تَضل یا تمشیثا  127تي است.

پیطبیىی تًلیذ ي مصرف ررت
سًٍذ خْاًی ػشضِ ٍ تماضای رست
( Daniel O’Brienهتخصص التصاد تَسؼِ وطاٍسصی ،داًطگاُ آسواًضاس  3اسدیثْطت  )1390پیطثیٌی وشدُ
وِ تاصاس خْاًی رست اص ًظش تَلیذ ،رخیشُ ٍ استفادُ اص رست تحت سلطِ آهشیىا ٍ چیي تِ ّوشاُ چٌذ وطَس
دیگش وِ ًمص ولیذی دس ٍاسدات ٍ صادسات رست داسًذ ،لشاس خَاّذ گشفت .استفادُ تیطتش اص رست تشای تَلیذ
اتاًَل دس آهشیىا وِ ػوذُتشیي صادس وٌٌذُ رست دس خْاى است هیتَاًذ تأثیش لاتل هالحظِای ّن تش صادسات
ٍ ّن تش لیوت رست داضتِ تاضذ.
تا ٍخَدی وِ چیي یىی اص تَلیذوٌٌذگاى تضسي رست است اها رست تَلیذی چیي تِ هصشف داخلی هیسسذّ .ش
چٌذ تا ایي تماضای سٍ تِ افضایص چیي تشای داًِّای خَساوی ،تِ ًظش هیسسذ ،چیي هدثَس تِ تأهیي ًیاص داخلی
خَد اص طشیك ٍاسدات رست ضَد .تِ ّویي دلیل هتٌاٍتاًً تاصاس خْاًی رست یا تحت تأثیش ضایؼات هشتَط تِ هیضاى
خشیذ رست تَسط چیي یا هیضاى خشیذ ٍالؼی رست تَسط چیي است ،در ياقع چیه مطخص کىىذٌ مًازوٍ
عرضٍ ي تقاضا در بازار جُاوی ررت است.
واّص طَالًی هذت دس رخایش رست وِ تا سال تداسی  2006-07اداهِ داضت ،تیي سال تداسی  2006-07تا
 2009-10هتَلف ضذ ٍ تا حذی افضایص دس رخایش رست ًیض داضتینٍ ،لی دس سال تداسی  2010-11هتؼالة
تشداضت ووتش اص پیطثیٌی دس آهشیىا دٍتاسُ ضاّذ واّص ضذیذ دس رخایش رست تَدین .حتی تا ٍخَد ایي اًتظاس
هؼمَل وِ هیضاى رست تشداضتی آهشیىا ٍ خْاى دس تْاس افضایص یاتذ ،تَخَد آهذى هطىالت تَلیذ رست دس
آهشیىا دس تْاس  2011تاػث واّص رخایش خْاًی رست هیضَد .تؼالٍُ ،افضایص استفادُ اص رست تشای تَلیذ
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اتاًَل تؼٌَاى سَخت (هخلَط تا سایش سَختْا) تأثیش ػوذُای تش تماضای خْاًی رست داسد .افضایص استفادُ اص
رست تشای تَلیذ اتاًَل تاػث تَخَد آهذى یه هساتمِ لیوت تیي داهذاساى ٍ خشیذاساى خاسخی هٌاتغ دس حال
واّص رست آهشیىا هیضَد .افضایص تَلیذ سایش داًِّای لاتل تمطیش تشای تَلیذ اتاًَل تاػث واّص ایي هساتمِ
لیوت هیضَد.
هطىالت وًٌَی دس وطت رست وِ دس هاُّای فشٍسدیي ٍ اسدیثْطت اهسال تَخَد آهذُ ،اهىاى داسد تاػث
تَلیذ ووتش اص هیضاى پیطثیٌی رست ضَد ،وِ هیتَاًذ هٌدش تِ افضایص تیص اص حذ لیوت رست ٍ تدا گزاضتي
سوَسد تاسیخی آى ضَد ( .)2011 ،O’Brienطثك گضاسش Charles Robertsonتحلیلگش

Dow Jones

 Newswiresوِ دس تاسیخ  19هی  29( 2011اسدیثْطت ًَ )1390ضتِ ضذُ است ،تذلیل افضایص تماضا تشای
رست ،حتی تذٍى دس ًظش گشفتي واّص احتوالی هحصَالت دس اثش آب ٍ َّای ًاهطلَب ،احتواال لیوت رست
اص آگَست سال ( 2011هشداد  )90تا آگَست ( 2012هشداد  35 )91دس صذ افضایص خَاّذ داضت.
الثتِ اص ًظش پشفسَس ّیلىش استاد داًطگاُ هیطیگاى (دس  14اسدیثْطت) اهسال لیوت رست ّوچٌاى پشًَساى
خَاّذ هاًذ ٍ احتواال دس وَتاُ هذت سًٍذ ًضٍلی خَاّذ داضت.
طثك پیطثیٌیّا تیطتش تحلیلّای هَخَد ًطاى هیدّذ وِ تا ٍخَد افضایص تَلیذ رست دس آهشیىا ،تذلیل افضایص
ٍاسدات آى تَسط چیي ٍ افضایص استفادُ اص رست تشای تَلیذ اتاًَل تؼٌَاى سَخت احتواال سًٍذ افضایص لیوت
رست تشای سال آیٌذُ اداهِ خَاّذ داضت.
دس تاسیخ  5خشداد ٍ 1390صاست وطاٍسص ایاالت هتحذُ 1پیطثیٌی وشد تذلیل ٍلَع طَفاى دس غشب هیاًِ آهشیىا
تشداضت رست دس  2/3 ،2012دسصذ واّص یافتِ ٍ اص  343/03هیلیَى تي پیطثیٌی ضذُ تِ حذٍد 335/28
هیلیَى تي تشسذ.
لیوت پیص خشیذ رست دس تاسیخ  10طٍئي یا  20خشداد  1390تشای تحَیل دس خَالی  10 ( 2011تیش تا 10
هشداد) تا لیوت آغاصیي  778/75سٌت تِ اصای تَضل ( یا  307دالس دس تي) هؼاهلِ ضذ حذالل لیوت هؼاهلِ ضذُ
)United States Department of Agriculture (USDA
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آى  777سٌت تِ اصای تَضل (یا  306دالس دس تي) ٍ حذاوثش  779سٌت تِ اصای تَضل (یا  314/6دالس دس تي)
آخشیي لیوت هؼاهلِ ضذُ آى  787سٌت تِ اصای تَضل (یا  310دالس دس تي) تَدُ است .دس خذٍل لیوتْای پیص
فشٍش رست دس تاسیخ  10طٍئي یا  20خشداد  1390تشای تحَیل دس هاُّای هختلف گضاسش ضذُ است .ایي
لیوتْا دس تاصاس هثادالت تداسی تش اساس سٌت تش تَضل است ٍلی دس ایٌدا تشای فْن سادُتش ایي لیوتْا تثذیل
تِ دالس تش تي ضذ.
جذيل ( )1قیمتُای معاملٍ ضذٌ پیص خریذ ررت در CBOT

لیوت تش اساس دالس تش تي

ماٌ ي سال تحًیل ررت
آغاصیي

تاالتشیي

پاییيتشیي

آخشیي

جًالی  10( 2011تیر تا  9مرداد )1390

307

314/6

306

310

سپتامبر  10( 2011ضُریًر تا  9مُر )1390

294/5

299

294/1

297/6

دسامبر  10( 2011آرر تا  9دی )1390

277

281/1

277

280/5

مارس  10( 2012اسفىذ تا  10فريردیه )1391

281/5

285

281/5

284/6

می  12( 2012اردیبُطت تا  11خرداد )1391

283/6

287/4

283/6

287/1

جًالی  10( 2012تیر تا  9مرداد )1391

286/2

289/4

286/2

288/6

سپتامبر  11( 2012ضُریًر تا  10مُر )1391

268/5

268/9

268/5

268/9

دسامبر  11( 2012آرر تا  109دی )1390

250/4

253/1

248/8

253/1
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آگاَی از قیمتُای ريز جُاوی
تثادل لشاسدادّای پیص خشیذ رست دس تاصاس  CBOTآهشیىا تحت ًواد  Cهؼاهلِ هیضَد ٍ لیوت آى تش اساس
سٌت تِ اصای تَضل( )cents per bushelاست.
سایتَای اعالم قیمت ررت
لیوتْای سٍصاًِ ٍ سالیاًِ ٍ هاّیاًِ رست سا تش اساس سٌت تِ اصای تَضل دس تَسس واالی ّ ٍ CBOTوچٌیي
هیضاى تغییش لیوت آى سا تِ طَس سٍصاًِ اص سایت صیش دسیافت وٌیذ:
http://www.wikinvest.com/wiki/Corn

ّوچٌیي لیوت رست  U.S. No. 2 Yellowتش اساس فَب ( )FOBخلیح هىضیه تش اساس دالس تش تي سا هی-
تَاًیذ تِ صَست سٍصاًِ اص سایت صیش دسیافت وٌیذ:
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn

تشای دسیافت آخشیي لیوتْای پیص خشیذ رست دس هاُّای هختلف هیتَاًیذ تِ سایت صیش وِ سایت سسوی
 CBOTاست هشاخؼِ وٌیذ.
http://www.cmegroup.com/product-codes-listing/cbot-market.html
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