السوق العالمي للحبوب
( 15-11سبتمبر2017م)
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ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري
لو ازرة الزراعة األمريكية الذي خفض توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من المحصول بنهاية الموسم
الحالي 2018/2017م إلى  263.1مليون طن مقابل  264.7مليون طن (توقعات سابقة).
كما ارتفعت أسعار فول الصويا مدعومة بتخفيض وحدة االستشارات الزراعية األمريكية "إنفورما"
توقعاتها للمساحة المزروعة منه بالواليات المتحدة األمريكية العام الحالي إلى  89.1مليون فدان مقابل
 90.34مليون فدان العام السابق ،وخالفت أسعار الذرة االتجاه وانخفضت بفعل ضغوط زيادة حصاد
المحصول األمريكي على نحو مغاير لتوقعات المحللين.

أول :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر نوفمبر2017م إلى  229.3دوالر للطن فوب بارتفاع  6.5دوالر
للطن ( .)%2.9وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  232.9دوالر للطن فوب
بارتفاع  6.1دوالر للطن (.)%2.7

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهرنوفمبر2017م إلى  183.3دوالر للطن فوب بارتفاع  5.9دوالر للطن ( .)%3.3وارتفعت
كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  187.4دوالر للطن فوب بارتفاع  3.1دوالر للطن
(.)%1.7

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرنوفمبر2017م إلى  276.1دوالر للطن فوب بانخفاض  2.4دوالر للطن (.)%0.9

وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  281دوالر للطن فوب بانخفاض
 2.2دوالر للطن (.)%0.8

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر2017م إلى  194.9دوالر للطن فوب بارتفاع
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 3دوالر للطن ( ،)%1.6وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس2018م إلى  201.2دوالر
للطن فوب بارتفاع  1.4دوالر للطن ( .)%0.7كما ارتفعت أسعار القمح األلماني الصلب

( %12.5بروتين) لعقود شهر ديسمبر2017م إلى  206.6دوالر للطن فوب بارتفاع  2دوالر
للطن (.)%1

( )2الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر نوفمبر2017م إلى  186دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  1دوالر للطن ( .)%0.5في حين ارتفعت
أسعار الشعير االسترالي إلى  194دوالر للطن فوب بارتفاع  1دوالر للطن ( ،)%0.5وارتفعت

كذلك أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  181دوالر للطن فوب بارتفاع  1دوالر
للطن (.)%0.6

( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر نوفمبر2017م إلى  153.4دوالر للطنفوب بانخفاض  1.2دوالر للطن ( .)%0.8في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر
نوفمبر2017م إلى  371.7دوالر للطن فوب بارتفاع  2.1دوالر للطن (.)%0.6

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر سبتمبر2017م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  2.545مليار طن مقابل  2.540مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.604مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .في حين

أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي عند  2.565مليار
طن مقابل  2.576مليار طن الموسم السابق .ورفع توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من
الحبوب في نهاية الموسم الحالي إلى  616.9مليون طن مقابل  615.8مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  637.7مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2018/2017م) بنحو  2مليون طن ليصل إلى  744.9مليون طن مقابل

 743.2مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه ال يزال أقل من الحصاد القياسي الموسم السابق
والبالغ  753.3مليون طن .وع از زيادة إنتاج الموسم الحالي إلى توقع زيادة الحصاد في روسيا
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بنحو  3.5مليون طن ليصل إجمالي إنتاجها إلى  81مليون طن بشكل عوض التراجع البالغ

 1.7مليون طن في إنتاج كال من استراليا ودول االتحاد األوروبي .كما رفع توقعاته إلجمالي

االستهالك العالمي من القمح إلى  737.5مليون طن مقابل  737.1مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  738.7مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(2018/2017م) إلى  263.1مليون طن مقابل  264.7مليون طن (توقعات سابقة)  ،ومع
ذلك تظل أعلى من مخزونات الموسم السابق (2017/2016م) والمقدرة بنحو  255.8مليون

طن.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2018/2017م) عند  47.3مليون طن مقابل  62.9مليون طن الموسم السابق

(2017/2016م) .كما أبقى على توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي عند  25.4مليون

طن مقابل  32.2مليون طن نهاية الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي صادرات
الواليات المتحدة األمريكية من المحصول عند  26.5مليون طن مقابل  28.7مليون طن

الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (2018/2017م)على غير المتوقع إلى  360.3مليون طن مقابل  359.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 384.8مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية
الموسم الحالي بنحو  1.6مليون طن إلى  59.3مليون طن مقابل  57.7مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  59.7مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي(2018/2017م) إلى  120.6مليون طن مقابل  119.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 117.2مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .في حين أبقى على توقعاته لمخزونات
فول الصويا بنهاية الموسم الحالي عند  12.9مليون طن مقابل  9.4مليون طن نهاية الموسم

السابق.

 الوضع في استراليا

 خفض المكتب االسترالي للزراعة والموارد االقتصادية توقعاته لمحصول القمح في استرالياوالمزمع البدء في حصاده الشهر القادم إلى  21.64مليون طن مقابل  23.98مليون طن
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(توقعات سابقة) ومقابل  32.64مليون طن الموسم السابق ،وهو األمر الذي حال تحققه

سيمثل أدنى مستوى للمحصول منذ ثمان سنوات ،وع از ذلك بشكل رئيسي إلى موجة الطقس
الجاف التي تجتاح المناطق الرئيسية لزراعته والتي أدت إلى تراجع ملحوظ في إنتاجيته .وتشير

كثير من مناطق زراعة القمح استقبلت أمطا ار تقل في كميتها عن نصف
بيانات رسمية إلى أن ا

المتوسط خالل الفترة (يونيو -أغسطس2017م) وذلك على الرغم من استقبال بعضها مؤخ ار
لكميات من األمطار أدت إلى الحد من خسائر المحصول .كما أدت موجة الصقيع التي
ضربت الساحل الشرقي الستراليا خالل األسابيع األخيرة إلى انخفاض اإلنتاج في واليتي نيو
ساوث ويلز وكوينز الند بنسبة  %45مقارنة بالعام الماضي .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه
المناطق متخصصة في إنتاج القمح عالي الجودة.

 الوضع في روسيا

 -أظهرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية اكتمال حصاد  109مليون طن من محصول الحبوب

حتى تاريخ  14سبتمبر بمتوسط إنتاجية  3.18طن/هكتار ومن مساحة تصل نسبتها إلى
 %71.5من إجمالي المساحة المزروعة مقابل  102.8مليون طن تم حصادها حتى نفس
التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية  2.69طن/هكتار .واشتمل الحصاد الجديد على

 75.7مليون طن قمح و 19.3مليون طن شعير و 1.4مليون طن ذرة مقابل  70.5مليون
طن قمح و 18.1مليون طن شعير و 1.6مليون طن ذرة في نفس التاريخ من عام 2016م.

 -وفيما يتعلق بزراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أظهرت البيانات اكتمال زراعة  7.3مليون

هكتار مقابل  8.3مليون هكتار حتى نفس التاريخ من العام الماضي ،وتستهدف روسيا زراعة
 17.5مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية هذا الموسم مقابل  17.4مليون هكتار

الموسم السابق.

 الوضع في أوكرانيا

 قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن أوكرانيا قامت بتصدير  7.77مليون طن من محصول الحبوبمنذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  13سبتمبر بانخفاض طفيف مقداره ألف طن فقط مقارنة
بالفترة المماثلة من الموسم السابق ،وأوضحت أن هذه الصادرات تتألف من  4.2مليون طن
قمح و 2.3مليون طن شعير باإلضافة إلى  1.2مليون طن من الذرة .وتتوقع أوكرانيا أن يتراوح
حصاد الموسم الحالي بين  63-61مليون طن وأن تصل إجمالي الصادرات إلى  45مليون
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طن مقارنة بالحصاد القياسي الموسم السابق والبالغ  66مليون طن والذي وصلت إجمالي
صادراته إلى  43.9مليون طن.

 الوضع في كازاخستان

 رفع نائب وزير الزراعة الكازاخستاني توقعاته لمحصول القمح في بالده الموسم الحالي2018/2017م إلى  19.5مليون طن مقابل  19.2مليون طن (توقعات سابقة) ،ومن ثم توقع
أن تصل إجمالي صادرات المحصول إلى  8مليون طن مقابل  8.25مليون طن الموسم
السابق .وأشار خالل اجتماع بمجلس الوزراء في أستانا إلى اكتمال حصاد محصول القمح
بنسبة  .%76.7الجدير بالذكر أن كازاخستان حصدت نحو  23.7مليون طن من محصول
الحبوب في الموسم 2017/2016م بزيادة نسبتها  %18.5مقارنة بالموسم السابق
2016/2015م ،وخالل الموسم الحالي تمكن المزارعون من جمع  14.7مليون طن من
محصول الحبوب حتى تاريخ  13سبتمبر بمتوسط إنتاجية بلغت  1.26طن/هكتار.

 الوضع في التحاد األوروبي

 خفضت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتها لصادرات دولاالتحاد األوروبي ( 28دولة) من محصول القمح الطري الموسم الحالي ،على الرغم من رفع
تقديراتها لإلنتاج حيث أضرت األمطار الصيفية المتكررة على محصول القمح األلماني بجودته
إضافة إلى زيادة حدة المنافسة من دول البحر األسود السيما روسيا وأوكرانيا .وتوقعت في
تقريرها الشهري أن تتراجع صادرات دول االتحاد األوروبي من القمح الطري الموسم الحالي
2018/2017م إلى  23.1مليون طن مقابل  24.4مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 24مليون طن الموسم السابق 2017/2016م .في الوقت الذي رفعت فيه تقديراتها لإلنتاج
بدول االتحاد األوروبي إلى  142.5مليون طن مقابل  141مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل
 135.7مليون طن الموسم السابق .كما رفعت تقديراتها لمحصول الشعير إلى  58.5مليون
طن مقابل  58.1مليون طن (تقديرات سابقة) ،إال أنه يظل أقل من محصول الموسم السابق
البالغ  59.8مليون طن .كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة والتي بدأت عمليات حصاده
جنوب أوروبا بمقدار طفيف إلى  59مليون طن مقابل  58.9مليون طن (توقعات سابقة) وسط
توقعات بزيادة إنتاج فرنسا وبولندا والنمسا بشكل أكبر من النقص المتوقع في إنتاج كل من
إيطاليا وأسبانيا والمجر وسلوفاكيا وكرواتيا وليتوانيا.
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 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  182ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  12سبتمبر لتصل بذلك إجمالي صادراته من
المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى  3.15مليون طن مقارنة
بـ  5.7مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%45كما منح
رخصا لتصدير  639ألف طن من الشعير منذ بداية الموسم في األول من شهر يوليو مقارنة
بـ  1.3مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%49وفي المقابل
منح رخصا الستيراد  2.6مليون طن من الذرة مقارنة بـ  1.8مليون طن خالل الفترة المماثلة
من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%43ومنح كذلك رخصا الستيراد  2.4مليون طن من فول
الصويا مقارنة بـ  3مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%20

 الوضع في فرنسا

 رفعت و ازرة الزراعة الفرنسية تقديراتها لمحصول القمح الفرنسي الطري الموسم الحالي2018/2017م إلى  37.8مليون طن مقابل  36.8مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل
 27.6مليون طن الموسم السابق 2017/2016م .ويعد هذا ثالت أعلى حصاد تاريخي بعد
الحصاد القياسي البالغ  40.8مليون طن في الموسم 2016/2015م ويليه الحصاد البالغ
 38.2مليون طن في الموسم 1999/1998م .في حين أبقت على تقديراتها إلجمالي إنتاج
محصول الشعير بنوعيه الشتوي والربيعي عند  12.3مليون طن والذي يزيد بنسبة
 %17مقارنة بمحصول الموسم السابق .وأبقت كذلك على توقعاتها لمحصول الذرة والذي يتهيأ
حاليا للجمع والحصاد عند  12.75مليون طن مقابل  11.7مليون طن الموسم السابق.
 أشار التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجريميير" في  11سبتمبر إلى بدء أعمال حصاد محصول الذرة في فرنسا ،وفي ذات السياق أبقى
على تقديراته لحالة المحصول المصنف عند مستوى "جيد أو ممتاز" دون تغيير مقارنة باألسبوع
السابق عند  ،%79وهي النسبة التي تظل أعلى من مستوى المحصول في نفس التاريخ من
العام الماضي والمقدرة بنحو .%54
 رفع المكتب الزراعي الفرنسي توقعاته لصادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول االتحاداألوروبي الموسم الحالي إلى  10.2مليون طن مقابل  5مليون طن الموسم السابق ،إال أنها
تظل أقل مقارنة بالمواسم الثالثة السابقة .كما رفع توقعاته للصادرات داخل دول االتحاد
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األوروبي بنسبة  %25لتصل إلى  7.85مليون طن ،وأضاف أن المحصلة النهائية للصادرات
تتوقف على نسبة خلط الحبوب المستخدمة من قبل مصنعي األعالف في شمال أوروبا
باإلضافة إلى مدى تنافسية القمح الفرنسي في السوق األوروبي .ورفع كذلك توقعاته لمخزونات
فرنسا من القمح الطري بنهاية الموسم الحالي إلى  3.4مليون طن مقابل  2.9مليون طن نهاية
الموسم السابق .ويرى محللون أن فرنسا باستطاعتها تصدير  8مليون طن من القمح الطري
على األقل داخل دول االتحاد األوروبي خالل هذا الموسم حيث إن الفرصة سانحة أمامها
للتصدير لبعض األسواق التي كانت تعتمد في إمداداتها على ألمانيا ودول بحر البلطيق والذي
تأثر الحصاد فيها هذا العام من حيث الكمية والجودة بموجة الطقس السيئ ،في الوقت الذي
تشير فيه التقارير التي أجريت بواسطة بعض المعاهد التقنية إلى ارتفاع متوسط نسبة البروتين
بمحصول القمح الفرنسي إلى  %12.3وكذلك ارتفاع متوسط نسبة الوزن النوعي إلى 77.2
كجم/هكتولتر وهي النسب التي تتماشي مع المواصفات المطلوبة في العديد من الدول المستوردة
للقمح داخل دول االتحاد األوروبي.

 الوضع في األرجنتين

 -خفض محللون ببورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب توقعاتهم لمحصول فول الصويا في

األرجنتين الموسم الحالي 2018/2017م إلى  52مليون طن مقابل  55.9مليون طن الموسم

السابق 2017/2016م على خلفية انخفاض هامش ربحية المحصول مقارنة بمحصولي الذرة

والقمح بعد قيام حكومة األرجنتين بإلغاء الضرائب والحصص الكمية التي كانت مفروضة على

صادراتهما في أعقاب رئاسة موريسو ماكري بشكل شجع المزارعين على التوسع في زراعتهما
للعام الثالث على التوالي مقارنة بفول الصويا ،إضافة إلى عوامل تتعلق بالطقس تتمثل في زيادة

مستوى الماء في التربة والناتج عن الفيضانات .الجدير بالذكر أن األرجنتين تعد أكبر مصدر
لزيت وعلف الصويا في العالم ،ومن المتوقع أن تبدأ أعمال زراعة فول الصويا الشهر المقبل
إال أن العديد من المناطق الزراعية غ ِمرت بمياه الفيضانات بفعل العواصف القوية الشهرين

الماضيين.

 قالت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب إن الفيضانات التي حدثت نهاية األسبوعالماضي قد تسبب خسارة مقدراها  70ألف هكتار من إجمالي المساحة المزروعة الموسم الحالي

2018/2017م والمقدرة بنحو  5.35مليون هكتار .وذكرت أن هذه المساحة تضاف إلى

مساحة  80ألف هكتار فقدت الشهر الماضي على خلفية األمطار الغزيرة ،إضافة إلى
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 150ألف هكتار لم يتم زراعتها على اإلطالق نتيجة الفيضانات التي حدثت في بداية موسم

الزراعة ،لتصل معها إجمالي الخسائر المتعلقة بالفيضانات إلى  300ألف هكتار .وأوضحت
أن مناطق الغرب والوسط والجنوب من محافظة بوينس آيرس كانت األكثر تضر ار.

 الوضع في البرازيل

 -أبقت الوكالة الب ارزيلية لإلحصاءات الزراعية وامدادات الغذاء " "Conabعلى تقديراتها

لمحصول فول الصويا في الب ارزيل للموسم 2017/2016م عند  114مليون طن  ،فيما رفعت
تقديراتها لمحصول الذرة إلى  97.7مليون طن مقابل  97.2مليون طن (تقديرات سابقة).

 وفي سيا ٍق متصل أشار بعض خبراء األرصاد إلى احتمالية تأخر زراعة محصول فول الصويا
في الب ارزيل الموسم الحالي 2018/2017م بسبب ندرة األمطار المتوقع سقوطها على المناطق

الرئيسية لزراعته ،إذ توقعوا أن يؤدي غياب األمطار خالل األيام العشرة المقبلة على واليات

(بارانا وماتو غروسو وماتو غروسو دو سول) والتي يزرع بها نحو  %51من إجمالي محصول
فول الصويا إلى تأخر أعمال زراعته هذا العام مقارنة بالعام السابق .وعلى النقيض قلل خبراء

آخرون من التأثير المحتمل لندرة األمطار على زراعة محصول فول الصويا ،إذ أشاروا إلى أن
عمليات الزراعة بدأت العام الماضي في وقت مبكر عن المعتاد ،وأضافوا أن موسم األمطار

في الب ارزيل يبدأ عادة منتصف شهر أكتوبر وبالتالي قالوا إن الوضع ال يشير إلى أي شيئ غير

معتاد.

ثالثاً :أهم أخبار األسبوع
 اتجاه إللغاء التحفظ على شحنتي القمح الفرنسي والروماني بمصر

 قال مدير ميناء سفاجا المصري إن شحنتي القمح الفرنسي والروماني اللتان تم رفضهما من قبلإدارة الحجر الزراعي بو ازرة الزراعة المصرية الحتوائهما على بذور الخشخاش الضارة ما زالتا

تحت التحفظ وتنتظران قرار النائب العام .وقال وزير الزراعة المصري يوم األربعاء إن بذور

الخشخاش التي وجدت في هاتين الشحنتين ليست بالخطيرة جدا وان السلطات بصدد اإلفراج
عنها ولكن سيتم غربلتها ،وهو األمر الذي أكده المتحدث باسم و ازرة الزراعة المصرية بعد أن
أدى نبأ رفضهما إلى حالة من السخط بين أوساط الموردين وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك

إلى عزوفهم عن المشاركة في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية مثلما حدث العام

الماضي في أعقاب النزاع حول فطر األرجوت الشائع في القمح والذي حظرته و ازرة الزراعة

مؤقتا.
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 اليابان تشتري  139.4ألف طن من القمح

 -اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  139.3ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها

األسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  14سبتمبر ،توزعت هذه الكمية ما بين

 55.6ألف طن قمح أمريكي و 50.1ألف طن قمح كندي و 33.6ألف طن قمح استرالي.

 سوريا تلغي اتفاقا لشراء مليون طن من القمح الروسي

 قال مصدر حكومي إن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب "حبوب" المشتري الحكوميللحبوب في سوريا ألغت اتفاقا لشراء مليون طن من القمح الروسي من شركة زيرنومير الروسية
المغمورة بسبب صعوبات في العمليات البنكية والتنفيذ .وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االتفاق تم

إبرامه ف ي شهر أكتوبر من العام الماضي في مناقصة شراء ضخمة كانت تهدف إلى تأمين
إمدادات الغذاء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

 تركيا تشتري  60ألف طن من الشعير العلفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التركية اشترت كمية  60ألف طن من الشعير العلفي فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  11سبتمبر بمتوسط سعر  204.81دوالر/طن  C&Fللشحن
خالل شهر سبتمبر الجاري.

 كوريا الجنوبية تشتري  138ألف طن من الذرة

 اشترت كبرى شركات تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية " "NOFIكمية  138ألف طن منالذرة في مناقصة عالمية أغلقت يوم  13سبتمبر وذلك بواقع شحنتين كمية كل منهما  69ألف

طن وبمتوسط سعر  190.8دوالر/طن  C&Fللتوريد في  20يناير و 5فبراير2018م.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1521نقطة مقابل  1375نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  146نقطة بنسبة (.)%10.6

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  91.85نقطة مقابل 91.33نقطة األسبوع الماضي  ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.75

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.194

1.203

%0.75 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

8-Sep-17

15-Sep-17

Change

Change %

Nov.017

222.8

229.3

6.5

2.9%

Jan.018

226.8

232.9

6.1

2.7%

8-Sep-17

15-Sep-17

Change

Change %

Nov.017

177.4

183.3

5.9

3.3%

Jan.018

184.3

187.4

3.1

1.7%

8-Sep-17

15-Sep-17

Change

Change %

Nov.017

278.5

276.1

-2.4

-0.9%

Jan.018

283.2

281.0

-2.2

-0.8%

8-Sep-17

15-Sep-17

Change

Change %

Dec.017

191.9

194.9

3.0

1.6%

Mar.018

199.8

201.2

1.4

0.7%

8-Sep-17

15-Sep-17

Change

Change %

Dec.017

204.6

206.6

2.0

1.0%

Mar.018

207.9

210.2

2.3

1.1%

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

Matif France (11-11.5 % Protein)

Germany Wheat (12.5 % Protein)

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

8-Sep-17

15-Sep-17

Change

Change %

Nov.017

154.6

153.4

-1.2

-0.8%

Jan.018

159.7

158.4

-1.3

-0.8%

Corn CBT-USA
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Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

8-Sep-17

15-Sep-17

Change

Change %

Nov.017

369.6

371.7

2.1

0.6%

Jan.018

376.0

378.7

2.7

0.7%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Nov.017

Australia Feed Barley
Nov.017

Black Sea Feed Barley
Nov.017

8-Sep-17

15-Sep-17

Change

Change %

187.0

186.0

-1.0

-0.5%

8-Sep-17

15-Sep-17

Change

Change %

193.0

194.0

1.0

0.5%

8-Sep-17

15-Sep-17

Change

Change %

180.0

181.0

1.0

0.6%

Freight Rates US $ /Ton
6-Sep-17

13-Sep-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

20.8

21.3

0.5

2%

Germany-Hamburg

23.3

24.0

0.8

3%

French - Dunkerque

25.0

25.8

0.8

3%

Australia (East Coast)

28.0

29.5

1.5

5%

Load/ports
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