السوق العالمي للحبوب
( 10-6مارس2017م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً :طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية الستيراد كمية  720ألف طن قمح

 طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع مناقصتها األولى للعام الحالي 1439/1438ه ـ(2017م) الستيراد كمية  720ألف طن من القمح الصلب ( %12.5بروتين) للتوريد خالل الفترة

(مايو-يوليو2017م)  ،وبواقع ( )12شحنة موزعة على ( )8شحنات لميناء جده اإلسالمي

و( )4شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 1438/6/13هـ وتم ترسية توريد كمية ( )735ألف طن قمحصلب ( %12.5بروتين) موزعة على ( )12شحنة منها ( )8شحنات لميناء جده اإلسالمي بكمية

( )480ألف طن ،و( )4شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية ( )255ألف طن
وذلك من المنشأ األوروبي واالسترالي واألمريكي الشمالي والجنوبي والتي تعتبر من أفضل المناشئ

العالمية من حيث الجودة ،وبمتوسط سعر ( )220.49دوالر للطن  C&Fيعادل ( )827لاير واصل
موانئ المملكة.

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً

انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري لو ازرة

الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  751.1مليون

طن مقابل  748.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  735.3مليون طن الموسم السابق ،وكذلك نتيجة
االنخفاض الملحوظ في أسعار الذرة وفول الصويا واللذان تراجعت أسعارهما بشكل ملحوظ تحت ضغوط
التوقعات المتفائلة للحصاد بكل من الب ارزيل واألرجنتين.

فيما تباينت أسعار الشعير حيث ارتفعت أسعار الشعير االسترالي بدعم زيادة الطلب عليه

وانخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود على خلفية توقعات بزيادة مخزونات الشعير في روسيا
نهاية الموسم الحالي بنحو مليون طن.
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر إبريل2017م إلى  200.8دوالر للطن فوب بانخفاض  6.7دوالر
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للطن ( .)%3.2وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  205.2دوالر للطن
فوب بانخفاض  6.5دوالر للطن (.)%3.1
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرإبريل2017م إلى  176.6دوالر للطن فوب بانخفاض  4.7دوالر للطن ( .)%2.6وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  182.3دوالر للطن فوب بانخفاض  4.4دوالر
للطن (.)%2.4
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرإبريل2017م إلى  260.3دوالر للطن فوب بانخفاض  3.4دوالر للطن ( .)%1.3وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  250.1دوالر للطن فوب بانخفاض  3.1دوالر
للطن (.)%1.2
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو2017م إلى  185.4دوالر للطن فوب
بانخفاض  1.8دوالر للطن ( ،)%1وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر2017م إلى
 186.2دوالر للطن فوب بانخفاض  1.2دوالر للطن ( .)%0.6كما انخفضت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر مايو2017م إلى  198.4دوالر للطن فوب
بانخفاض  1.3دوالر للطن (.)%0.7
( )2الشعير
 ثبتت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مارس2017م عند  168دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) .وارتفعت أسعار الشعير االسترالي إلى  171دوالر للطن
فوب بارتفاع  1دوالر للطن ( .)%0.6في حين انخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر
األسود إلى  171دوالر للطن فوب بانخفاض  1دوالر للطن (.)%0.6
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر إبريل2017م إلى  158.4دوالر للطنفوب بانخفاض  7.2دوالر للطن ( .)%4.3وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
إبريل2017م إلى  378.6دوالر للطن فوب بانخفاض  11.1دوالر للطن (.)%2.8
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عالميا
ثالثا :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر مارس2017م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (2017/2016م) إلى  2.573مليار طن مقابل  2.557مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  2.457مليار طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.553مليار طن مقابل
 2.543مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.433مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بنحو  5.4مليون طن
لتصل إلى  622.6مليون طن مقابل  617.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 602.5مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي إلى مستوى قياسي جديد يبلغ  751.1مليون طن بزيادة قدرها  2.8مليون طن مقارنة
بالتوقعات السابقة نتيجة زيادة اإلنتاج في كل من استراليا واألرجنتين .كما رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي من القمح إلى  741.4مليون طن مقابل  740.4مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  712.5مليون طن الموسم السابق.
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(2017/2016م) إلى  249.9مليون طن مقابل  248.6مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 240.3مليون طن نهاية الموسم السابق (2016/2015م).

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2017/2016م) عند  62.9مليون طن مقابل  56مليون طن الموسم السابق
(2016/2015م) .كما أبقى على توقعاته لصادرات القمح األمريكي بمختلف أنواعه عند
 27.9مليون طن مقابل  21.1مليون طن الموسم السابق .في حين خفض توقعاته للمخزونات
بنهاية الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى  30.7مليون طن مقابل  31مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  26.6مليون طن نهاية الموسم السابق.
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 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول الموسم الحالي(2017/2016م) عند  384.8مليون طن مقابل  345.5مليون طن الموسم السابق
(2016/2015م) .كما أبقى على توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي عند
 58.9مليون طن وذلك في مقابل  44مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وفيما يخص فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول الموسم الحالي عند 117.2مليون طن مقابل  106.9مليون طن الموسم السابق .في حين رفع توقعاته لمخزونات
فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بنحو  400ألف طن لتصل إلى  11.8مليون طن مقابل
 11.4مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  5.4مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في استراليا

 خفض المكتب االسترالي للزراعة والموارد االقتصادية توقعاته لمحصول القمح في استرالياالموسم القادم 2018/2017م بشكل ملحوظ إلى  23.98مليون طن مقارنة بالمحصول
القياسي الموسم الحالي 2017/2016م والبالغ  35.13مليون طن وذلك على خلفية توقعات
للمكتب االسترالي لألرصاد بعودة ظاهرة "النينيو" المناخية واحتمال تأثر البالد بها بنسبة %50
مما سيترتب عليه تعرض البالد لموجة شديدة من الجفاف قد تؤدي إلى تراجع إنتاجية
المحصول وعودتها لمتوسط معدالتها في الموسمين الماضيين.

 الوضع في روسيا

 قالت هيئة األرصاد الجوية الروسية إن معظم محاصيل الحبوب الشتوية لم تتأثر بأحوال الطقسخالل الفترة (ديسمبر-فبراير) ،وأنها في حالة جيدة مقارنة بالمعدالت المعتادة .وأضافت أن
روسيا حصدت نحو  121مليون طن من محصول الحبوب الموسم الحالي 2017/2016م
وتوقعت أن ينخفض محصول الموسم القادم 2018/2017م مقارنة بالموسم الحالي أال أنه
سيظل عند مستوى قياسي.
 وأكدت على أن إجمالي المساحة المزروعة من محاصيل الحبوب الشتوية والمعدة للحصادالموسم القادم 2018/2017م وصلت إلى  17.4مليون هكتار ارتفاعا من  16.3مليون هكتار
الموسم السابق ،وقدرت نسبة  %3منها ( 0.5مليون هكتار) بحالة رديئة وذلك في األول من
شهر مارس الجاري .وأعطت الهيئة أهمية كبيرة ألحوال الطقس خالل شهري مايو ويونيو
المقبلين لما سيكون لهما من تأثير ملموس على مستوى إنتاجية المحاصيل.
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 الوضع في أوكرانيا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير  29.9مليون طن من الحبوبمنذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  7مارس ،توزعت هذه الصادرات ما بين  13.7مليون

طن قمح و 11.4مليون طن ذرة و 4.7مليون طن من الشعير.

 الوضع في كازاخستان

 قالت و ازرة الخارجية الكازاخستانية إن كازاخستان قامت بتصدير أول شحنة قمح كميتها 720طن إلى فيتنام عبر الصين ،وأضافت أن فيتنام استقبلت هذه الشحنة في الرابع من شهر
مارس الجاري عبر أحد موانيها وقامت بفحصها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات ،وفي حال

توافقها مع المواصفات المطلوبة سيكون هناك مجال لتصدير مزيد من الكميات لفيتنام وغيرها
من دول جنوب شرق آسيا من خالل ممر النقل الجديد الذي يمر عبر األراضي الصينية.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  235ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  7مارس لتصل بذلك إجمالي صادراته من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  16.5مليون طن مقارنة

بـ  19.1مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%13كما منح

رخصا لتصدير  3.2مليون طن من الشعير العلفي مقارنة بـ  7.8مليون طن خالل نفس الفترة
ً
من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته  ،%59وفي المقابل بلغ إجمالي واردات االتحاد
األوروبي من الذرة نحو  7.4مليون طن بانخفاض نسبته  %24مقارنة بنفس الفترة من الموسم

السابق ،كما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة  %4لتسجل  8.9مليون طن مقارنة
بـ  9.2مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق.

خصا الستيراد كمية  1.6ألف طن شعير من
 كما منح االتحاد االوروبي خالل نفس األسبوع ر ًأوكرانيا في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تبلغ إجمالي الكميات
المخصصة لها هذا العام نحو  270ألف طن.

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول االتحاد األوروبيخالل شهر يناير الماضي لتسجل أعلى مستوى لها منذ  5أشهر مدعومة بزيادة الصادرات لكل
من الجزائر واليمن وكوبا ،ووفقا ألرقام الجمارك وصلت إجمالي صادرات القمح الفرنسي الطري
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في يناير الماضي إلى  372ألف طن مقارنة بـ  361ألف طن الشهر السابق وبذلك تصل
إجمالي صادراتها من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  2.8مليون

طن مقارنة بـ  5.7مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق .أما بالنسبة لصادرات
القمح الفرنسي الطري داخل دول االتحاد األوروبي فقد بلغت  441.5ألف طن في شهر يناير

الماضي .وعلى المستوى اإلجمالي تراجعت صادرات القمح الفرنسي الطري خالل األشهر
السبعة األولى من الموسم الحالي إلى  9.6مليون طن مقارنة بـ  16.6مليون طن خالل نفس
الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%42

 وفيما يتعلق بصادرات الشعير الفرنسي خارج دول االتحاد األوروبي فقد وصلت خالل شهريناير الماضي إلى  269ألف طن ،لتصل معها إجمالي الصادرات منذ بداية الموسم الحالي

إلى  1.2مليون طن بانخفاض نسبته  %61مقارنة بالفترة المماثلة من الموسم السابق.

 وفي سيا ٍق متصل رفع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لمخزونات القمح
الفرنسي الطري بنهاية الموسم الحالي 2017/2016م إلى  3مليون طن مقابل  2.75مليون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.7مليون طن (متوسط المواسم الخمسة الماضية) .في حين

خفض توقعاته لمخزونات الشعير إلى  1.65مليون طن مقابل  1.9مليون طن (توقعات
سابقة) ،كما خفض توقعاته لمخزونات الذرة إلى  1.9مليون طن مقابل  2مليون طن (توقعات

سابقة).

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي في 6مارس إلى استمرار تقدم أعمال زراعة محصول الشعير الربيعي مقارنة بالعام الماضي وذلك
على الرغم من تباطؤ المعدالت في األسبوع األخير نتيجة الطقس الرطب حيث سجلت إجمالي

المساحة المزروعة نحو  %36مقابل  %32األسبوع السابق ومقابل  %29في نفس التوقيت
من العام الماضي .وفيما يتعلق بمحاصيل الحبوب الشتوية فقد خفض التقرير تقديراته لنسبة
محصولي القمح الطري المصنف بحالة جيدة أو ممتازة إلى  %92مقابل  %93األسبوع

السابق ،وخفض كذلك تصنيف محصول الشعير الشتوي إلى  %88بحالة جيدة أو ممتازة مقابل

 %90األسبوع السابق.

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول فول الصويا في األرجنتين الموسمالحالي 2017/2016م إلى  56مليون طن مقابل  54.5مليون طن (توقعات سابقة) ،كما
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رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى  38مليون طن مقابل  36.5مليون طن (توقعات سابقة)

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع إنتاجية الهكتار مقارنة بالتوقعات السابقة ،والى التحسن الملموس في

أحوال الطقس أواخر شهر فبراير الماضي.

 الوضع في البرازيل

 رفعت شركة " "INTL FCStoneإحدى الشركات األمريكية المتخصصة في تجارة السلعاألساسية توقعاتها لمحصول فول الصويا في الب ارزيل الموسم الحالي 2017/2016م إلى

 109.1مليون طن مقابل  104مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  94مليون طن الموسم
السابق 2016/2015م نتيجة ارتفاع اإلنتاجية بمعظم المناطق الرئيسية لزراعة المحصول بفعل
التحسن الملموس في أحوال الطقس .كما رفعت توقعاتها لصادرات الب ارزيل من المحصول إلى

 59مليون طن مقابل  57مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  51.6مليون طن الموسم
السابق .ورفعت كذلك توقعاتها لمحصول الذرة إلى  93.3مليون طن مقابل  91.5مليون طن

(توقعات سابقة).

 وفي ذات السياق أوضحت شركة " "AgRuralلالستشارات الزراعية إلى انتهاء المزارعين فيالب ارزيل من حصاد  %56من محصول فول الصويا حتى تاريخ  9مارس الجاري مقابل

 %52في نفس التوقيت من العام الماضي ومقابل ( %47متوسط السنوات الخمسة الماضية)
وأشارت إلى تقدم ملحوظ في عمليات الحصاد بكبرى الواليات المنتجة للمحصول وهي والية

"ماتو غروسو" حيث اكتمل حصاد  %88من المحصول بها مقابل مقابل  %77العام الماضي

ومقابل ( %74متوسط السنوات الخمسة الماضية) ،وكذلك الحال بالنسبة لثاني أكبر الواليات
المنتجة وهي والية "بارانا" والتي اكتمل الحصاد بها بنسبة  %59مقابل ( %52متوسط السنوات

الخمسة الماضية) .أما فيما يتعلق بمحصول الذرة الثاني والذي تتم زراعته بعد حصاد فول
الصويا مباشرة ،ويمثل ثلثي إنتاج الذرة بالب ارزيل فتشير البيانات إلى تقدم أعمال زراعته بنسبة

 %88من إجمالي المساحة المستهدف زراعتها مقابل  %83في نفس التوقيت من العام

الماضي.

 الوضع في الصين

 أظهرت بيانات اإلدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين من فول الصويا خاللشهر فبراير الماضي بنسبة  %23مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتحقق بذلك أعلى
مستوى شهري للواردات في هذا الشهر منذ عام 2010م عند مستوى  5.54مليون طن ،وعلى
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الرغم من ذلك فقد سجلت انخفاضا بنحو  %28مقارنة بواردات شهر يناير2017م والتي بلغت

 7.66مليون طن.

 وفي المقابل خفض مركز المعلومات الوطني للحبوب والزيوت في الصين توقعاته لوارداتالصين من الذرة الموسم الحالي 2017/2016م إلى  1مليون طن مقابل  2مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  2.7مليون طن الموسم السابق 2016/2015م .يأتي هذا الخفض
على خلفية قيام حكومة بكين بتبني برنامج إلنهاء تخزين محصول الذرة عن طريق ضخ كميات
كبيرة من المخزونات والتي كانت تغطي حاجة االستهالك المحلي ألكثر من عام بالسوق من

خالل مزادات ،والتوقف عن دعم زراعته باستثناء المناطق ذات الميزة النسبية.

 الوضع في الهند

 خفضت و ازرة الزراعة األمريكية توقعاتها لمحصول القمح في الهند الموسم الحالي2017/2016م إلى  95مليون طن مقارنة بـ  96.6مليون طن (توقعات و ازرة الزراعة الهندية)

نتيجة مخاوف من عدم استمرار التحسن في أحوال الطقس حيث أشار تقرير و ازرة الزراعة
األمريكية إلى أن أحوال الطقس ظلت أفضل من العام الماضي منذ شهر ديسمبر الماضي

ولكن درجات الح اررة بدأت في االرتفاع منذ األسبوع الثاني من شهر فبراير الماضي لتفوق
معدالتها الطبيعية ،واستمرت في االرتفاع التدريجي منذ ذلك الوقت بشكل ينذر بعدم وجود
طقس مثالي للحصول على محصول قياسي مثلما كان الحال عام 2014م عندما قفز

المحصول ليسجل  95.9مليون طن.

ابعا :أهم أخبار األسبوع
رً

 مصر ترفع أسعار توريد القمح المحلي إلى  575-555جنيها لألردب الموسم الجديد

 حددت مصر (أكبر مستورد للقمح في العالم) أسعار شراء القمح المحلي من المزارعين فيموسم التوريد الجديد والمزمع بدايته منتصف شهر إبريل المقبل بين  555و 575جنيها لألردب

( 150كجم) بما يعادل  3833 -3700جنيه للطن حسب درجة النقاء .جاء ذلك نقال عن

وزير التموين المصري الذي أوضح أن أسعار شراء الموسم الجديد تم زيادتها بنحو

 155-135جنيه لألردب لتعكس الزيادة في أسعار المدخالت وسعر صرف الدوالر .وأضاف
أن مصر تستهدف شراء  4.5مليون طن قمح محلي خالل موسم التوريد المقبل والذي سيمتد

حتى منتصف شهر يوليو2017م.
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 قال تجار حبوب إن مصر رفضت شحنتين من القمح الروسي وشحنة من القمح األرجنتيني فيموانئ التصدير ألسباب تتعلق بالجودة .وأضافوا أن هذه الشحنات كانت ستورد لحساب الهيئة
العامة للسلع التموينية وتم رفضها من قبل شركات الفحص المستقلة المتعاقد معها من قبل
الهيئة لفحص شحنات القمح المستورد في بلد المنشأ.

 تونس تشتري  75ألف طن قمح

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  75ألف طن قمح اختياري المنشأ في مناقصة عالميةأغلقت يوم  10مارس بواقع ( )3شحنات كمية كل منها  25ألف طن ،فازت شركة ندي ار
بشحنتين وشركة جلينكور بشحنة واحدة .وبلغ بمتوسط السعر إلجمالي المناقصة
 205.5دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهري إبريل أو مايو2017م حسب المنشأ الذي سيتم
اختياره.

 تركيا تشتري  130ألف طن قمح من االتحاد األوروبي

 اشترت وكالة الحبوب التركية كمية  130ألف طن قمح عالي الجودة من االتحاد األوروبي فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  8مارس بواقع ( )13شحنة كمية كل منها  10آالف طن وبمتوسط
سعر  225.18دوالر/طن  C&Fللشحن الفوري خالل الفترة  25-15مارس2017م .وفي ذات
السياق قال تجار أوروبيون إن تركيا حصدت كمية معقولة من القمح الصيف الماضي إال أن
المحصول لم يكن على مستوى الجودة المطلوبة ،وفي ظل محدودية إمدادات القمح ذات الجودة
العالية من روسيا اتجهت تركيا إلى االتحاد األوروبي وقد بلغ إجمالي مشترياتها من القمح
األوروبي في المناقصة السابقة والتي أغلقت يوم  13يناير الماضي نحو  99ألف طن.

 األردن تشتري  150ألف طن قمح صلب وشعير علفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب األردنية اشترت كمية  50ألف طن قمح صلب اختياريالمنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  7مارس وكانت لكمية تصل إلى  100ألف طن فازت
بها شركة أميروبا .وأوضحوا أن سعر الشراء بلغ نحو  203دوالر/طن  C&Fللتوريد خالل
النصف األول من شهر أغسطس2017م .كما اشترت كمية  100ألف طن شعير علفي
اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  8مارس بمتوسط سعر  178.4دوالر/طن
 C&Fللشحن خالل شهر يوليو2017م وفازت بها شركة كاسيللو.
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 الفلبين تشتري  165ألف طن قمح علفي من استراليا

 -اشترى تجار في الفلبين كمية  165ألف طن قمح علفي من استراليا في مناقصة أغلقت يوم

 7مارس بواقع ( )3شحنات كمية كل منها  55ألف طن للشحن خالل الفترة

(مايو-يوليو2017م) ،وتم شراء هذه الكمية بمتوسط سعر  207.67دوالر/طن .C&F

 كوريا الجنوبية تشتري  60ألف طن ذرة

 اشترت كوريا الجنوبية كمية  60ألف طن ذرة اختيارية المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم 10مارس بسعر  191.9دوالر/طن  C&Fللتوريد في منتصف شهر يونيو2017م.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1211نقطة مقابل  1118نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  93نقطة بنسبة (.)%8.3

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  101.38نقطة مقابل 101.34نقطة األسبوع الماضي ،وعلى الرغم من ذلك ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر
بنسبة .%0.47

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.067

1.062

%0.47 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

3-Mar-17

10-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

207.5

200.8

-6.7

-3.2%

Jun.017

211.7

205.2

-6.5

-3.1%

3-Mar-17

10-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

181.3

176.6

-4.7

-2.6%

Jun.017

186.7

182.3

-4.4

-2.4%

3-Mar-17

10-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

263.7

260.3

-3.4

-1.3%

Jun.017

253.2

250.1

-3.1

-1.2%

3-Mar-17

10-Mar-17

Change

Change %

May.017

187.2

185.4

-1.8

-1.0%

Sep.017

187.4

186.2

-1.2

-0.6%

3-Mar-17

10-Mar-17

Change

Change %

May.017

199.7

198.4

-1.3

-0.7%

Jun.017

201.8

199.5

-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

3-Mar-17

10-Mar-17

Change

Change %

Mar.017

164.1

155.9

-8.2

-5.0%

Apr.017

165.6

158.4

-7.2

-4.3%

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

3-Mar-17

10-Mar-17

Change

Change %

Mar.017

385.8

375.6

-10.2

-2.6%

Apr.017

389.7

378.6

-11.1

-2.8%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Mar.017

Australia Feed Barley
Mar.017

Black Sea Feed Barley
Mar.017

3-Mar-17

10-Mar-17

Change

Change %

168.0

168.0

0.0

0.0%

3-Mar-17

10-Mar-17

Change

Change %

170.0

171.0

1.0

0.6%

3-Mar-17

10-Mar-17

Change

Change %

172.0

171.0

-1.0

-0.6%

Freight Rates US $ /Ton
24-Feb-17

3-Mar-17

Change

Change %

Black Sea

24.0

23.0

-1.0

-4%

Germany-Hamburg

25.0

24.0

-1.0

-4%

French Rouen

19.0

17.0

-2.0

-11%

Canada/USA (P.N.W)

24.0

26.0

2.0

8%

Australia (East Coast)

18.0

18.0

0.0

0%

Load/ports
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