السوق العالمي لمحبوب
( 48-42أغسطس 4102م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية لألسبوع الثالث عمى التوالي لتقترب

من أدنى مستوى خالل الثالثة أشير الماضية عمى خمفية صدور التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي
الذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من المحصول الموسم الحالي بشكل ممحوظ إلى  720مميون

طن مقابل  710مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقعات بزيادة اإلنتاج في كل من االتحاد األوروبي
وروسيا وأوكرانيا وتركيا والمغرب .باإلضافة إلى توقع زيادة مخزونات القمح العالمية بنياية الموسم

الحالي إلى  206مميون طن مقابل  201مميون طن (توقعات سابقة).

وامتد االنخفاض إلى أسعار الشعير وفول الصويا نتيجة توقعات بوفرة اإلمدادات والمخزونات

العالمية ،واستمرار المخاوف بشأن تراجع الطمب عمى فول الصويا من قبل الصين أكبر مستورد
لممحصول عمى مستوى العالم.

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )0القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر 2015م إلى  210.4دوالر لمطن فوب بانخفاض
 4.9دوالر لمطن ( .)%2.3وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر 2015م إلى

 219.9دوالر لمطن فوب بانخفاض  3.4دوالر لمطن (.)%1.5

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيرسبتمبر 2015م إلى  193.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  8.3دوالر لمطن (.)%4.1
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر 2015م إلى  203.5دوالر لمطن فوب بانخفاض
 7.4دوالر لمطن (.)%3.5

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرسبتمبر 2015م إلى  226.2دوالر لمطن فوب بانخفاض  4.2دوالر لمطن (.)%1.8

وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2015م إلى  239.4دوالر لمطن فوب بانخفاض
 2.6دوالر لمطن (.)%1.1
 في أوروبا بورصة الماتيف بفرنسا (تداول القمح الطري)  -المرجع األساسي ألسعار القمـحفي االتحاد األوروبي – انخفضت أسعار عقود شير ديسمبر 2015م إلى  193.7دوالر
لمطن فوب بانخفاض  6.8دوالر لمطن (.)%3.4
( )4الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير أغسطس 2015م إلى  178دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  2دوالر لمطن ( .)%1.1وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى
 175دوالر لمطن فوب بانخفاض  19دوالر لمطن (.)%9.8
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير أكتوبر 2015م إلى  170.9دوالرلمطن فوب بانخفاض  0.8دوالر لمطن ( .)%0.5وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود
شير أكتوبر 2015م إلى  356.2دوالر لمطن فوب بانخفاض  3دوالر لمطن (.)%0.8

ثانيا :تطورات األوضاع عالمياً
ً
 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجمس الحبوب الدولي عن شير أغسطس 2015م توقعاتو إلجمالي اإلنتاجالعالمي من الحبوب الموسم الحالي (2016/2015م) إلى  1.988مميار طن مقابل
 1.970مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.015مميار طن الموسم السابق
(2015/2014م) .ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم
الحالي إلى  1.985مميار طن مقابل  1.978مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل
 1.977مميار طن الموسم السابق .كما رفع توقعاتو إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب
الموسم الحالي إلى  314مميون طن مقابل  312مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 322مميون طن الموسم السابق.

 ورفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2016/2015م)بمقدار  10مميون طن إلى  720مميون طن مقابل  710مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  720مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) نتيجة توقع زيادة اإلنتاج في كل
من االتحاد األوروبي ،روسيا ،أوكرانيا ،تركيا والمغرب .كما رفع توقعاتو إلجمالي االستيالك

العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  716مميون طن مقابل  712مميون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  707مميون طن الموسم السابق .وفيما يتعمق بالمخزونات العالمية من القمح

فقد رفع التقرير توقعاتو ليذه المخزونات إلى  206مميون طن مقابل  201مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  202مميون طن الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (2016/2015م) إلى  968مميون طن مقابل  966مميون طن (توقعات سابقة)
بارتفاع  2مميون طن ،إال أنو يظل أقل من محصول الموسم السابق (2015/2014م)

والمقدر بنحو  1.003مميار طن .فيما أبقى عمى توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من

الذرة الموسم الحالي عند  972مميون طن مقابل  978مميون طن الموسم السابق .ورفع
التقرير توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي إلى  198مميون طن مقابل

 195مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  202مميون طن نياية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (2016/2015م) إلى  140مميون طن مقابل  135.7مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  141مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) .ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي
االستيالك العالمي منو إلى  139مميون طن مقابل  138مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 141مميون طن الموسم السابق .كما رفع توقعاتو لمطمب العالمي عمى الشعير العمفي إلى

 93مميون طن مقابل  91مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  93مميون طن الموسم
السابق .وفيما يتعمق بالمخزونات العالمية من الشعير فقد رفع التقرير توقعاتو ليذه

المخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  27مميون طن مقابل  24مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  26مميون طن الموسم السابق .في حين أبقى عمى توقعاتو لحجم التجارة الدولية من
الشعير عند  24مميون طن مقابل  29مميون طن الموسم السابق.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي عمى توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2016/2015م) عند  58.5مميون طن مقابل  55مميون طن الموسم السابق

(2015/2014م) ،في حين رفع توقعاتو لممخزونات األمريكية من المحصول بنياية الموسم
الحالي إلى  24.3مميون طن مقابل  23.6مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  20.5مميون

طن نياية الموسم السابق.

 وفيما يتعمق بالذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2016/2015م) إلى  340مميون طن مقابل  332مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  361مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) .كما رفع توقعاتو

لمخزونات الذرة نياية الموسم الحالي إلى  41مميون طن مقابل  36.1مميون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  45مميون طن نياية الموسم السابق.

 الوضع في كندا

 خفض التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي توقعاتو لمحصول القمح في كندا الموسمالحالي إلى  25.5مميون طن مقابل  28مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  29.3مميون

طن الموسم السابق ،كما خفض توقعاتو إلجمالي صادرات كندا من المحصول إلى

 18.5مميون طن مقابل  21مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  24مميون طن الموسم
السابق.

 الوضع في روسيا

 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتيا لمحصول الحبوب فيروسيا الموسم الحالي إلى  101مميون طن مقارنة بـ  99مميون طن (توقعات سابقة) ،وىو

ثالث مستوى قياسي يتوقع أن يصل إليو المحصول بعدما سجل  105مميون طن الموسم

السابق و 108مميون طن خالل الموسم 2009/2008م.

 وقد أوضحت البيانات الفعمية لو ازرة الزراعة الروسية قيام المزارعين في روسيا بحصاد 65مميون طن من الحبوب حتى تاريخ  24أغسطس 2015م مقارنة بـ  70مميون طن تم
حصادىا حتى نفس التاريخ من العام الماضي ،كما تشير البيانات إلى انخفاض متوسط

اإلنتاجية الموسم الحالي إلى  2.77طن لميكتار مقارنة بـ  2.96طن لميكتار الموسم

السابق.

 الوضع في أوكرانيا

 رفع التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي توقعاتو لمحصول القمح في أوكرانيا الموسمالحالي إلى  25مميون طن مقابل  22مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  24.1مميون طن
الموسم السابق ،كما رفع توقعاتو لصادرات أوكرانيا من المحصول إلى  12مميون طن مقابل
 10.4مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  11.2مميون طن الموسم السابق .ورفع التقرير
كذلك توقعاتو لمحصول الشعير إلى  7.5مميون طن مقابل  6.3مميون طن (توقعات سابقة)
إال أنو ال يزال أقل من محصول الموسم السابق والبالغ  9مميون طن .في حين خفض
توقعاتو لمحصول الذرة إلى  24مميون طن مقابل  25مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 28.5مميون طن الموسم السابق.

 الوضع في كازاخستان

 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بدايةالموسم الحالي في األول من يوليو وحتى تاريخ  20أغسطس إلى  651.4ألف طن مقارنة
بـ  633ألف طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بنسبة ارتفاع قدرىا .%2.9

 الوضع في االتحاد األوروبي

 رفعت المفوضية األوروبية توقعاتيا لمحصـول القمـح بـدول االتحـاد األوروبـي الموسـم الحـاليإلـى  140.7مميـون طــن مقارنـة ب ـ  139.4مميــون طـن (توقعـات ســابقة) ،فـي حـين خفضــت
توقعاتيــا لمحصــول الــذرة إلــى  58.7مميــون طــن مقابــل  65.5مميــون طــن (توقعــات ســابقة)
نتيج ــة توق ــع انخف ــاض إنتاجي ــة المحص ــول إل ــى  6.4طن/ىكت ــار مقاب ــل  6.71طن/ىكت ــار
(توقعات سابقة) ومقابل  8.1طن/ىكتار الموسم السابق بفعـل مـوجتي الحـر والجفـاف المتـان
تعرض ليما المحصول الموسم الحالي.
رخص ـا لتصــدير  277ألــف
 أظيــرت بيانــات المفوضــية األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي مــنحً
طن من القمـح الطـري ىـذا األسـبوع لتصـل بـذلك إجمـالي صـادراتو مـن المحصـول منـذ بدايـة

رخصـ ـا لتص ــدير
الموس ــم الح ــالي ف ــي (2015/7/1م) إل ــى  3.15ممي ــون ط ــن ،كم ــا م ــنح
ً
 144ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  2.4مميون طن .وفي المقابل
تـ ــم مـ ــنح رخـ ــص السـ ــتيراد  177ألـ ــف طـ ــن مـ ــن ال ـ ـذرة لتصـ ــل بـ ــذلك إجمـ ــالي واردات ـ ـو إلـ ــى
 1.3مميون طن.

 الوضع في فرنسا

 عمقت شركة " "Senaliaأكبر الشركات الفرنسية المشغمة لصوامع الحبوب بالموانئ الفرنسيةجميع عمميات شحن وتفريغ السفن بميناء "روين" أكبر موانئ شـحن القمـح فـي أوروبـا بسـبب
إضراب مفتوح نظمو عمال شركة " "URAوىي الشركة الوحيـدة المسـتخدمة لمناولـة البضـا ع
مــن قبميــا نتيجــة خالف ـات مــع اإلدارة ولــيس لــو عالقــة بيــا .وكنتيجــة ليــذا اإلض ـراب قامــت
" "Senaliaبطرح مناقصة الختيار شركات مناولـة جديـدة لتقميـل االعتمـاد عمـى ىـذه الشـركة
ومن المتوقع أن يتم البت في العـروض واختيـار الشـركات الجديـدة بحمـول األول مـن سـبتمبر
القادم.

 الوضع في ألمانيا

 خف ــض وزي ــر الز ارع ــة األلم ــاني توقعات ــو لمحص ــول القم ــح ف ــي ألماني ــا الموس ــم الح ــالي إل ــى 26.4مميون طن مقارنة بـ  27.8مميون طن الموسم السابق  ،إال أنو أشار إلـى تحسـن فـي
قياس ــا بالموس ــم الس ــابق ،كم ــا خف ــض توقعات ــو
ج ــودة المحص ــول وارتف ــاع نس ــبة الب ــروتين ب ــو ً
لمحصول الذرة إلى  3.5مميون طن مقارنة بـ  5مميون طن الموسم السابق.

 الوضع في المممكة المتحدة

 أظيــرت بيانــات و ازرة الز ارعــة البريطانيــة ارتفــاع مخزونــات القمــح فــي بريطانيــا بنيايــة شــيريونيــو مــن العــام الحــالي إلــى أعمــى مســتوى ليــا فــي ســت ســنوات حيــث ســجمت  1.98مميــون
طــن مقارنــة ب ـ  1.16مميــون طــن بنيايــة شــير يونيــو 2014م وبنســبة ارتفــاع  .%71وتعــزي
قياسـ ـ ــا بالموسـ ـ ــم
زيـ ـ ــادة المخزونـ ـ ــات إلـ ـ ــى ارتفـ ـ ــاع حصـ ـ ــاد الموسـ ـ ــم السـ ـ ــابق بنسـ ـ ــبة ً %39
2014/2013م.

 الوضع في األرجنتين

 ب ــدأ مزارع ــي األرجنت ــين ي ــوم اإلثن ــين المواف ــق  24أغس ــطس 2015م تعمي ــق مبيع ــاتيم م ــنالحبوب لمدة خمسة أيام ،تأتي ىذه الخطوة مع قـرب االنتخابـات الر اسـية المزمـع عقـدىا فـي

شــير أكتــوبر القــادم كوســيمة لمضــغط عمــى الــر يس الجديــد لتبنــي سياســات تصــب فــي صــالح

الم ـ ـزارعين بتخفيـ ــف القيـ ــود المفروضـ ــة عمـ ــى صـ ــادرات القمـ ــح والـ ــذرة والمتمثمـ ــة فـ ــي نظـ ــام
"الحصص التصديرية"  ،والنظر في الضريبة المفروضة عمى صادرات فول الصـويا والمقـدرة
بنحـ ــو  %35والتـ ــي تحـ ــد مـ ــن أربـ ــاحيم وتقمـ ــل مـ ــن تنافسـ ــية صـ ــادراتيم بالمقارنـ ــة بالب ارزيـ ــل

وبــاراجوى .ويــرى المحممــون والتجــار أن تعميــق الم ـزارعين لمبيعــاتيم لــن يــؤثر عمــى إمــدادات
األرجنتين من الحبوب بسـبب تكـدس المـوانئ بالمخزونـات الكافيـة لجعـل حركـة التجـارة تسـير

بمعـدالتيا الطبيعيـة خـالل ىـذا األسـبوع ،إال أن المـزارعين يعتزمـون مزي ًـدا مـن التصـعيد حــال
عدم االستجاية لطمباتيم بعد إتمام االنتخابات الر اسية.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  002ألف طن قمح وتمدد استثناء القمح الفرنسي من شرط نسبة الرطوبة

 -اشــترت اليي ــة العامــة لمســمع التموينيــة كميــة  55ألــف طــن قمــح أوك ارنــي المنشــأ فــي مناقصــة

عالمي ــة أغمق ــت ي ــوم 2015/8/28م بس ــعر  190.8دوالر/ط ــن  C&Fلمش ــحن خ ــالل الفتـ ـرة

 10-1أكتــوبر 2015م .كمــا اشــترت كميــة  60ألــف طــن قمــح روســي فــي مناقصــة عالميــة

أغمق ــت ي ــوم 2015/8/27م بس ــعر  190.07دوالر/ط ــن  C&Fلمش ــحن خ ــالل نف ــس الفتـ ـرة

لتصل بذلك إجمالي مشتريات اليي ة من القمح منذ بداية الموسم الحالي في األول من يوليـو
الماضي إلى مميون طن.

 صــرح وزيــر التمــوين المصــري إن بــالده قــررت تمديــد فتـرة اســتثناء القمــح الفرنســي مــن شــرطالحــد األقصــى لنســبة الرطوبــة والمحــددة بـ ـ ( )%13لمــدة عــام لتنويــع المناشــئ االســتيرادية.
ُيــذكر أن نســبة الرطوبــة المرتفعــة قــد أثــارت انتقــادات منتجــي الــدقيق فــي مصــر ألنيــا تقمــص
كمية الدقيق التي يمكن استخراجيا من القمح بينما ساعدت تمك النسبة القمح الفرنسـي والتـي

غالبــا عمــى المنافســة ف ـي مصــر رغــم مــا تضــمنتو مــن
تصــل نســبة رطوبتــو إلــى (ً )%13.5
غرامات عمى الموردين .

 تونس تشتري  411ألف طن قمح طري وديورم

 اشترت وكالة الحبـوب التونسـية كميـة  75ألـف طـن قمـح طـري اختيـاري المنشـأ فـي مناقصـةعالميـ ــة أغمقـ ــت يـ ــوم 2015/8/26م بواقـ ــع ( )3شـ ــحنات كميـ ــة كـ ــل منيـ ــا  25ألـ ــف طـ ــن
وبمتوسط سعر  197.15دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة من  5ديسـمبر 2015م إلـى

 5م ــارس 2016م .كم ــا اش ــترت كمي ــة  125أل ــف ط ــن قم ــح دي ــورم اختي ــاري المنش ــأ بواق ــع

( )5ش ــحنات كمي ــة ك ــل مني ــا  25أل ــف ط ــن وبمتوس ــط س ــعر  355.77دوالر/ط ــن C&F

لمشــحن خــالل الفت ـرة مــن  20أكتــوبر 2015م إلــى  15مــارس 2016م .فــي حــين رفضــت

ـر الرتفــاع األسـعار والتــي بمــغ
العـروض المقدمــة لشـراء  50ألــف طــن مـن الشــعير العمفـي نظـ ًا
أقميا  199.57دوالر/طن . C&F

 إيران توقف استيراد القمح هذا العام بفضل المحصول المحمي الجيد

قمحــا ىــذا العــام بفضــل التوريــدات
 صــرح نا ــب وزيــر الز ارعــة اإلي ارنــي أن بــالده لــن تســتورد ًالمرضية من المزارعين المحميين بعـد موسـم حصـاد جيـد .وأضـاف أن و ازرة الز ارعـة اإليرانيـة
اشترت كمية  7.8مميون طن من القمح المحمي حتى اآلن ،ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي
الكميــات المشــتراة  8مميــون طــن بنيايــة موســم التوريــد وىــي كميــات تكفــي لتمبيــة احتياجــات
المخابز حتى نياية العام باإلضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي يغطي ستة أشير.

 بنجالديش ترفض شحنة قمح فرنسي غير مطابقة لممواصفات

 رفضــت المديريــة العامــة لمغــذاء ببــنجالديش شــحنة مــن القمــح الفرنســي كميتيــا  52ألــف طــنلعدم مطابقتيا لممواصفات المطروحة بكراسة الشروط .الجـدير بالـذكر أن ىـذه الشـحنة والتـي

تحتوى عمى نسبة ( %10بروتين) تم التعاقد عمييا بسعر  243.69دوالر/طن .CIF

 محصول الحبوب في الجزائر يرتفع بنسبة %0243

 أوضحت بيانات وكالة الحبوب الج از رية ارتفـاع حصـاد محصـول الحبـوب فـي الج از ـر العـامالح ــالي بنس ــبة  %14.3ليس ــجل  4ممي ــون ط ــن مقارن ــة ب ـ ـ  3.5ممي ــون ط ــن الع ــام الس ــابق.
الجــدير بالــذكر أن الج از ــر تعــد واحــدة مــن أكبــر الــدول المســتوردة لمحبــوب فــي شــمال إفريقيــا
ل ــذا تي ــدف سياس ــتيا الزراعي ــة إل ــى زي ــادة إجم ــالي اإلنت ــاج خ ــالل الفتـ ـرة (2019-2015م)

إلى  6.7مميـون طـن فـي المتوسـط لتقميـل االعتمـاد عمـى الـواردات السـيما فـي ظـل انخفـاض
االيرادات العامة لمدولة بعد التراجع الممحوظ في أسعار البترول ،وذلك بتبني سياسات تيدف
إلى زيادة الطاقات التخزينيـة وزيـادة الحـوافز المقدمـة لممـزارعين وتشـجيع اسـتخداميم لألسـمدة
والبــذور ذات اإلنتاجيــة المرتفعــة .وفــي ســياق متصــل تشــير بيانــات مصــمحة الجمــارك إلــى
ارتفاع واردات الج از ر من القمح والشـعير والـذرة والشـوفان خـالل األشـير السـبعة األولـى مـن
العام الحالي إلى  7.8مميون طن مقارنة بـ  6.85مميون طـن خـالل الفتـرة المماثمـة مـن عـام
2014م .

 توقعات بارتفاع طفيف بمحصول الذرة بجنوب إفريقيا

 رفعت وحدة تقدير محاصيل الحبوب توقعاتيا لمحصـول الـذرة بجنـوب إفريقيـا الموسـم الحـاليإلــى  9.84مميــون طــن مقارنــة بـ ـ  9.76مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ،فــي حــين خفضــت
توقعاتي ــا لمحص ــول القم ــح إل ــى  1.69ممي ــون ط ــن مقارن ــة ب ـ ـ  1.75ممي ــون ط ــن (توقع ــات
سابقة).

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxعندمنخفضا بذلك  20نقطة بنسبة (.)%2
 974نقطة مقابل  994نقطة األسبوع الماضي
ً
وانخفضت أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %4فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا
وانخفضت كذلك بنسبة  %3فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود ورومانيا.

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  96.12نقطة مقابل 94.99نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.8

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.118

1.139

%1.8 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

12-Aug-

12-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Sep.015

-

-

Oct.015

-

-

Nov

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

12-Aug-

12-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Sep.015

-

-

Oct.015

-

-

Nov

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

12-Aug-

12-Aug-

Change

Change %

Sep

-

-

Oct.015

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

12-Aug-

12-Aug-

Dec.015

Germany Wheat

Change
-

12-Aug-

12-Aug-

Change

Change %
-

Change %

Wheat A 13% PRO BLT

-

-

TYPE B 12% PROTEIN.Han

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

12-Aug-

12-Aug-

Change

Change %

Sep
Oct.015

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

12-Aug-

12-Aug-

Change

Change %

Sep

-

-

Oct.015

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

12-Aug-

12-Aug-

Aug

Australia Feed Barley

Change
-

12-Aug-

12-Aug-

Aug

Change
-

Change %
-

Change %
-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

12-Aug-

12-Aug-

Change

Change %

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

