السوق العالمي للحبوب
( 21-8يناير1128م)
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أوالً :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  061ألف طن شعير علفي

 قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع بطرح مناقصتها األولى للعام الحالي (1028م)الستيراد كمية  690ألف طن من الشعير العلفي للتوريد خالل الفترة ( 21فبراير –
00مارس1028م) بواقع ( )29شحنة ،كمية كل منها ( )90ألف طن ( ،)%20+موزعة على
( )20شحنات عبر موانئ المملكة على البحر األحمر بإجمالي كمية ( )900ألف طن
و( )9شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية ( )090ألف طن.
 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 2406/4/12هـ وتم ترسية توريد كمية ( )20001مليون طنشعير علفي موزعة على ( )29شحنة منها ( )20شحنات لموانئ البحر األحمر بكمية ( )914ألف
طن و( )9شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية ( )028ألف طن وذلك من مناشئ (أوروبا واستراليا
وأمريكا الشمالية والجنوبية) وفقا للمواصفة القياسية المحددة ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة
( )129.20دوالر للطن  C&Fويعادل ( )820لاير 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 1028/1022م إلى
مستوي قياسي غير مسبوق بلغ  212مليون طن مقابل  211.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 210.4مليون طن الموسم السابق1022/1029م بعد زيادة تقديرات اإلنتاج في كل من روسيا وباكستان.
وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة والتي شهدت مخزوناتها بالواليات المتحدة األمريكية ازديادا مقارنة
بالعام الماضي ،إضافة إلى التوقعات المتفائلة بشأن كمية إنتاج الموسم الحالي .فيما تباينت أسعار الشعير
إذ انخفضت من منطقة البحر األسود وأوروبا بفعل التحسن في أحوال الطقس الذي انعكس بشكل إيجابي
على تصنيفات محصول الشعير الشتوي ،فيما ارتفعت أسعار الشعير االسترالي مدعومة بقوة الطلب من
قبل الصين وارتفاع سعر صرف الدوالر االسترالي.
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( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر مارس1028م إلى  142.2دوالر للطن فوب بانخفاض  0.1دوالر
للطن ( .)%0.1وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو1028م إلى  108.2دوالر للطن
فوب بانخفاض  9دوالر للطن (.)%1.1
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرمارس1028م إلى  221.2دوالر للطن فوب بانخفاض  0.2دوالر للطن ( .)%1.2وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر مايو1028م إلى  221دوالر للطن فوب بانخفاض  2.0دوالر للطن
(.)%0.2
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرمارس1028م إلى  124.2دوالر للطن فوب بانخفاض  1.1دوالر للطن ( .)%2.6وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر مايو1028م إلى  126.4دوالر للطن فوب بانخفاض  4.0دوالر
للطن (.)%2.1
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس1028م إلى  262.8دوالر للطن
فوب بانخفاض  2.6دوالر للطن ( ،)%2وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو1028م إلى
 269.0دوالر للطن فوب بانخفاض  2.0دوالر للطن ( .)%0.2كما انخفضت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %21.1بروتين) لعقود شهر مارس1028م إلى  104.6دوالر للطن فوب
بانخفاض  1دوالر للطن (.)%2
( )1الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يناير1028م إلى  260دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  2دوالر للطن ( .)%0.1وانخفضت كذلك
أسعار تصدير منطقة البحر األسود إلى  260دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن
( ،)%0.1في حين ارتفعت أسعار الشعير االسترالي بشكل ملحوظ إلى  114دوالر للطن فوب
بارتفاع  2دوالر للطن (.)%0.1
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( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس1028م إلى  246.0دوالر للطنفوب بانخفاض  2.9دوالر للطن ( .)%2.2في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر
مارس1028م إلى  090.6دوالر للطن فوب بارتفاع  2.1دوالر للطن (.)%1

عالميا
ثالثاً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر يناير1028م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (1028/1022م) إلى  1.199مليار طن مقابل  1.190مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  1.904مليار طن الموسم السابق (1022/1029م) .في حين خفض
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  1.129مليار طن مقابل
 1.122مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.128مليار طن الموسم السابق .ومن ثم رفع
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي إلى  941.6مليون طن
مقابل  942.4مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  911.9مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (1028/1022م) بنحو  2.8مليون طن ليصل إلى  212مليون طن مقابل
 211.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  210.4مليون طن الموسم السابق وذلك على
خلفية زيادة تقديرات اإلنتاج بروسيا وباكستان بنحو  1مليون طن و 0.8مليون طن على التوالي
في مقابل انخفاض متوقع بإنتاج دول االتحاد األوروبي مقداره  0.6مليون طن وفقا للبيانات
الرسمية المنشورة من الجهات المعنية بهذه الدول .وخفض التقرير توقعاته إلجمالي االستهالك
العالمي من القمح إلى  242.2مليون طن مقابل  241.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 206.2مليون طن الموسم السابق.
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(1028/1022م) ولكن بمقدار طفيف إلى  198مليون طن مقابل  198.4مليون طن
(توقعات سابقة) ،إال أنها تظل أعلى من مستوى المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة
بنحو  111.2مليون طن.
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 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (1028/1022م) عند  42.4مليون طن مقابل  91.8مليون طن الموسم السابق
(1022/1029م) .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي صادرات الواليات المتحدة األمريكية من
المحصول عند  19.1مليون طن .في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى
 19.6مليون طن مقابل  19.2مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل أقل من مخزونات
الموسم السابق المقدرة بنحو  01.2مليون طن.
 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (1028/1022م)إلى  022مليون طن مقابل  020.0مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  084.8مليون طن
الموسم السابق (1022/1029م) .ورفع كذلك توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي
إلى  91.6مليون طن مقابل  92.6مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  18.0مليون طن نهاية
الموسم السابق.
 وفيما يخص فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي(1028/1022م) إلى  226.1مليون طن مقابل  210.4مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه
يظل أعلى من محصول الموسم السابق المقدر بنحو  229.6مليون طن .في حين رفع توقعاته
لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى  21.8مليون طن مقابل  21.2مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  8.1مليون طن نهاية الموسم السابق.
 تشير بيانات التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية حول مخزونات الحبوب األمريكيةوالتي تم رصدها في األول من شهر ديسمبر1022م إلى ارتفاع مخزونات فول الصويا إلى
 81.6مليون طن مقابل  28.6مليون طن في نفس التاريخ من عام 1029م ،إال أنها جاءت
أقل من متوسط توقعات المحللين البالغة ( 89.9مليون طن) .وارتفاع مخزونات الذرة إلى
 022.6مليون طن مقابل  024.9مليون طن في  2ديسمبر 1029م ومقابل  021.8مليون
طن (متوسط توقعات المحللين) .وانخفاض إجمالي مخزونات القمح إلى  12مليون طن مقابل
 19.9مليون طن في  2ديسمبر 1029م ،إال أنها جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين
المقدرة بنحو ( 10.0مليون طن).
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 الوضع في روسيا

 تشير البيانات النهائية لو ازرة الزراعة الروسية إلى نجاح روسيا في حصاد محصول قياسي منالحبوب الموسم الحالي 1028/1022م وصل إجمالي وزنه الصافي إلى  204.2مليون طن

مقابل  210.2مليون طن الموسم السابق 1022/1029م بزيادة نسبتها  ،%22.2ويعد هذا
الحصاد هو األعلى تاريخيا حيث بلغ أكبر حصاد تمكنت روسيا من جمعه عام 2628م في

العهد السوفيتي نحو  212مليون طن.

 رفع المعهد الروسي لدراسات السوق الزراعية " "IKARتوقعاته لصادرات روسيا من الحبوبالموسم الحالي 1028/1022م إلى  42.1مليون طن مقابل  49مليون طن (توقعات سابقة)

جاء ذلك على خلفية توقعات بزيادة صادرات القمح إلى مستوى قياسي يبلغ  09.9مليون طن

مقابل  01.1مليون طن (توقعات سابقة) ،وبما يمثل  %22من إجمالي صادرات الحبوب

الروسية .وفي ذات السياق أوضحت بيانات الجمارك زيادة صادرات روسيا من الحبوب خالل
الفترة (يناير-نوفمبر1022م) إلى  18.8مليون طن مقابل  11.6مليون طن خالل نفس الفترة

من عام 1029م بزيادة نسبتها .%11.8

 الوضع في أوكرانيا

 ذكرت المجلة التجارية الخاصة بموانئ أوكرانيا أن الطاقة التصديرية لموانئ الحبوب األوكرانيةالمطلة على البحر األسود زادت في نهاية عام 1022م إلى  98مليون طن ،بينما ظلت الطاقة

التخزينية للحبوب بتلك الموانئ ثابتة عند  0.4مليون طن .وأضافت أن طاقة التصدير بالموانئ

زادت خالل عام 1022م بنحو  2.21مليون طن .وتستهدف أوكرانيا زيادة القدرة التصديرية
لموانيها خالل العام الحالي بنحو  24مليون طن من خالل إضافة  8محطات تصديرية جديدة
على األقل .وتجدر اإلشارة إلى أن أوكرانيا حصدت  91مليون طن من الحبوب الموسم الحالي

1028/1022م وتسعي لحصاد نحو  80مليون طن خالل السنوات العشر المقبلة ،فيما
تسهتلك  10مليون طن فقط من الحبوب سنويا وتقوم بتصدير فوائض اإلنتاج للعديد من الدول
على مستوى العالم.

 أظهرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية انخفاض صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسمالحالي وحتى تاريخ  20يناير إلى  12.0مليون طن مقابل  10.9مليون طن خالل الفترة
المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%6.2واشتملت صادرات الموسم الحالي على

 22.4مليون طن قمح و 0.8مليون طن شعير ونحو  9مليون طن من الذرة.
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 خفضت وحدة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتها لمحصولالحبوب في أوك ارنيا الموسم القادم 1026/1028م إلى  92.2مليون طن مقابل  91.0مليون
طن الموسم الحالي 1028/1022م وذلك على خلفية تراجع المساحة المزروعة من محاصيل

الحبوب الشتوية بنحو  000ألف هكتار.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية 20.6مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  6يناير مقارنة
بـ  20.9مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%10كما منح

رخصا لتصدير  1.2مليون طن من الشعير مقارنة بـ  1.4مليون طن خالل نفس الفترة من
الموسم السابق بارتفاع نسبته  .%21وفي المقابل منح رخصا الستيراد  2.6مليون طن من

الذرة مقارنة بـ  1.4مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته

 ،%41ومنح كذلك رخصا الستيراد  9.0مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ  2.08مليون
طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%22

 كما منح االتحاد األوروبي رخصا الستيراد  2.04مليون طن قمح و 2.20مليون طن ذرة مندولة أوكرانيا في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية عن عام 1028م.

 الوضع في فرنسا

 خفض المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لصادرات فرنسا من القمح الطريخارج دول االتحاد األوروبي للشهر الثالث على التوالي ،وقال ربما يكون هناك تخفيض إضافي

في وقت الحق بسبب التقدم الملحوظ للصادرات من دول البحر األسود ،وزيادة حدة المنافسة

مع األرجنتين وبصفة خاصة للجزائر (المستورد الرئيسي للقمح الفرنسي) .وفي التقرير الشهري
للعرض والطلب على الحبوب خفض المكتب توقعاته لصادرات القمح الفرنسي الطري خارج

دول االتحاد األوروبي إلى  6.0مليون طن مقابل  6.1مليون طن (توقعات سابقة) .وفي
المقابل رفع المكتب توقعاته لصادرات القمح الفرنسي داخل دول االتحاد األوروبي إلى

 8.9مليون طن مقابل  8.2مليون طن (توقعات سابقة) وسط توقعات بزيادة الصادرات لدول
مثل أسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا .وفيما يتعلق بمخزونات القمح  ،فقد خفض التقرير توقعاته
إلجمالي مخزونات فرنسا من القمح الطري بنهاية الموسم الحالي 1028/1022م إلى
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 1.6مليون طن مقابل  0.1مليون طن (توقعات سابقة) حيث تخطت الزيادة المتوقعة في
الصادرات داخل دول االتحاد األوروبي الخفض المتوقع في الصادرات خارج دول االتحاد
األوروبي .وخفض المكتب كذلك توقعاته لمخزونات الشعير الفرنسي بنهاية الموسم الحالي إلى

 611ألف طن مقابل  2.2مليون طن (توقعات سابقة) ،كما خفض توقعاته لمخزونات الذرة
إلى  1.1مليون طن مقابل  1.9مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية زيادة متوقعة في
الصادرات داخل دول االتحاد األوروبي.

 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول فول الصويا في األرجنتينالموسم الحالي 1028/1022م إلى  11مليون طن مقابل  14.1مليون طن (توقعات سابقة)
وعزت ذلك إلى موجة الجفاف التي تتعرض لها بعض المناطق السيما محافظة بوينس آيرس
وأدت إلى تراجع إجمالي المساحة المزروعة إلى  28.1مليون هكتار مقابل  28.8مليون هكتار
(توقعات سابقة) .كما خفضت توقعاتها لمحصول الذرة إلى  06.6مليون طن مقابل
 42.1مليون طن (توقعات سابقة).
 تشير بيانات التقرير األسبوعي لبورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب والصادر في 22ينايرالجاري إلى اكتمال حصاد  %68من محصول القمح مقابل  %61األسبوع السابق ،وقد بلغ
إجمالي ما تم جمعه حتى صدور التقرير  29.2مليون طن.

 الوضع في البرازيل

 رفعت الوكالة الب ارزيلية لإلحصاءات الزراعية وامدادات الغذاء "" "Conabتوقعاتها لمحصولفول الصويا في الب ارزيل الموسم الحالي 1028/1022م إلى  220.4مليون طن مقابل
 206.1مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه يظل أقل من محصول الموسم السابق
1022/1029م المقدر بنحو  224.2مليون طن وذلك على الرغم من ارتفاع المساحة
المزروعة إلى  04.6مليون هكتار بزيادة نسبتها  %0.1مقارنة بالموسم السابق .كما رفعت
توقعاتها إلجمالي إنتاج محصول الذرة ولكن بمقدار طفيف إلى  61.0مليون طن مقابل
 61.1مليون طن (توقعات سابقة) ،ولكنه يظل أيضاً أقل من محصول الموسم السابق والبالغ
 62.8مليون طن.
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 الوضع في الصين

 رفعت و ازرة الزراعة الصينية توقعاتها لواردات الصين من الذرة الموسم الحالي 1028/1022مإلى  2.1مليون طن مقابل  2مليون طن (توقعات سابقة) ،وعزت ذلك إلى ارتفاع األسعار
المحلية التي شجعت المشترين على زيادة حجم الواردات األقل سعرا.

رابعاً :أهم أخبار األسبوع
 أسعار الغذاء العالمية ترتفع عام 1122م بنسبة %8.1

 سجل المؤشر العالمي ألسعار الغذاء الصادر عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةارتفاعا بنسبة  %8.1خالل عام 1022م مقارنة بمستواه العام السابق ليحقق بذلك أعلى
مستوى له منذ عام 1024م ،وان كان ال يزال أقل بنسبة  %14مقارنة بأعلى مستوى له في
عام  1022عندما بلغ ما يقارب  100نقطة .ويأتي هذا االرتفاع في متوسط أسعار عام
1022م على الرغم من انخفاض مؤشر شهر ديسمبر1022م بنسبة  %0.0ليصل إلى
 296.8نقطة مقابل  221.9نقطة في شهر نوفمبر من نفس العام ،ويعزى تراجع مؤشر شهر
ديسمبر إلى االنخفاض الحاد في أسعار األلبان والزيوت النباتية والسكر ،باإلضافة إلى التراجع
الطفيف في أسعار الحبوب واللحوم.
 وانخفض مؤشر الفاو ألسعار منتجات األلبان في شهر ديسمبر بنسبة  %6.2عن مستواه فيشهر نوفمبر ،مسجال بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي  ،وذلك على خلفية وفرة
الصادرات في ظل حالة من الركود شهدها الطلب العالمي .وانخفض كذلك المؤشر الفرعي
ألسعار الزيوت النباتية بنسبة  %1.9مقارنة بشهر نوفمبر ،وهو ما يمثل انخفاضا للشهر
الخامس على التوالي ،ويعكس بشكل رئيسي انخفاض أسعار زيوت النخيل واللفت وفول
الصويا .أما بالنسبة لمؤشر أسعار الحبوب فقد سجل  211.2نقطة في شهر ديسمبر ،أي من
دون تغيير يذكر مقارنة بمستواه الشهر السابق  ،لكن بارتفاع نسبته  %2.4مقارنة بمستواه في
شهر ديسمبر من عام 1029م .وعلى مدار عام 1022م بلغ متوسط المؤشر ما مقداره
 212.9نقطة أي بارتفاع نسبته  %0.1عما كان عليه عام 1029م ،ولكنه ظل أقل بنسبة
 %02من مستوى الذروة التي بلغها عام 1022م.
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 مصر تشتري  221ألف طن من القمح الروسي

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  221ألف طن من القمح الروسي في مناقصةعالمية أغلقت يوم الثالثاء الموافق  6يناير بمتوسط سعر  102.89دوالر/طن  C&Fللشحن

خالل الفترة  10-22فبراير 1028م .وفي سيا ٍ
ق متصل صرح وزير التموين المصري أن
مخزونات بالده االستراتيجية من القمح تكفي بعد شراء هذه الكمية حاجة االستهالك المحلي
حتى منتصف شهر مايو القادم.

 تركيا تحتل المركز األول بين دول العالم في تصدير الدقيق للعام الخامس على التوالي

 احتلت تركيا صدارة الدول المصدرة للدقيق على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي بكميةبلغت خالل عام 1022م نحو  0.9مليون طن وبقيمة تجاوزت مليار دوالر ،وتشكل كمية
الصادرات التركية ثلث صادرات العالم من الدقيق .وقالت وكالة أنباء األناضول نقال عن رئيس
اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا إن صادرات تركيا من الدقيق تزايدت بشكل ملحوظ خالل
 24-20عاما الماضية وبصفة خاصة في السنوات الخمس األخيرة .وأضاف رئيس االتحاد أن
 %20من صادرات الدقيق اتجهت للعراق والسودان وسوريا باإلضافة إلى أنجوال وبنين
والصومال ،وخالل العقد األخير صدرت تركيا الدقيق لـ  290دولة من بينها الواليات المتحدة
األمريكية والصين واليابان وروسيا .وأكد على أن تركيا تستهدف خالل عام 1028م زيادة
الطاقات اإلنتاجية التي تمكنها من تصدير  4مليون طن بقيمة إجمالية تقدر بنحو  2.11مليار
دوالر .الجدير بالذكر أن متوسط إنتاج تركيا من القمح يبلغ  12مليون طن ،فيما يبلغ متوسط
حجم استهالكها المحلي  26مليون طن ،ويتم توجيه فائض اإلنتاج لتصدير الدقيق ،كما
وتحتاج تركيا الستيراد كميات من الخارج للحفاظ على مركزها المتقدم في مجال صادرات الدقيق
والذي يعد أحد المشتقات الرئيسية لمحصول القمح.

 المغرب تمنح رخصا الستيراد  628.6ألف طن من القمح األوروبي واألمريكي

 -قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب المغربية منحت رخصاً الستيراد  090.9ألف طن من

القمح الطري من االتحاد األوروبي تحت مظلة اتفاقية التعرفة الجمركية التفضيلية والمحددة

بحصة معينة سنويا .كما منحت رخصاً الستيراد  021ألف طن من القمح األمريكي األحمر

الطري بموجب نفس االتفاقية ،واشترطت الوكالة توريد إجمالي الكمية نهاية شهر مايو1028م.
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 اليابان تشتري  02.2ألف طن من القمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  62.2ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  22يناير ،اشتملت هذه الكمية على  12مليون
طن قمح أمريكي و 04.2ألف طن قمح كندي للشحن خالل الفترة من  12فبراير إلى
 10مارس1028م.

 العراق يشتري  211ألف طن من القمح الصلب

 قال تجار أوروبيون إن مجلس الحبوب العراقي اشترى كمية  200ألف طن من القمح الصلبمن كندا واستراليا في مناقصة عالمية أغلقت يوم  26ديسمبر الماضي وظلت عروضها سارية
حتى تاريخ  14من نفس الشهر ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة  162.64دوالر/طن
.C&F

 كوريا الجنوبية تشتري  61ألف طن من الذرة

 قال تجار أوروبيون إن كوريا الجنوبية اشترت كمية  90ألف طن من الذرة من الواليات المتحدةاألمريكية أو أمريكا الجنوبية بسعر  268.41دوالر/طن  C&Fللتوريد بتاريخ  20إبريل
1028م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 2048نقطة مقابل  2400نقطة األسبوع الماضي منخفضا  11نقطة بنسبة . %0.2

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  60.60نقطة مقابل 61.02نقطة األسبوع الماضي  ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%2.0

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

2.126

2.100

%2.0 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

5-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

Mar.018

241.6

241.1

-0.5

-0.2%

May.018

244.7

238.7

-6.0

-2.5%

5-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

Mar.018

175.8

172.1

-3.7

-2.1%

May.018

176.3

175.0

-1.3

-0.7%

5-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

Mar.018

279.9

274.7

-5.2

-1.9%

May.018

283.7

279.4

-4.3

-1.5%

5-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

Mar.018

193.7

191.8

-1.9

-1.0%

May.018

197.6

196.3

-1.3

-0.7%

5-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

Mar.018

206.9

204.9

-2.0

-1.0%

May.018

210.5

208.5

-2.0

-1.0%

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

5-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

Mar.018

150.9

149.3

-1.6

-1.1%

May.018

156.4

154.6

-1.8

-1.2%

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

5-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

Mar.018

356.7

363.9

7.2

2.0%

May.018

371.7

368.2

-3.5

-0.9%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jan.018

Australia Feed Barley
Jan.018

Black Sea Feed Barley
Jan.018

5-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

194.0

193.0

-1.0

-0.5%

5-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

217.0

224.0

7.0

3.2%

5-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

191.0

190.0

-1.0

-0.5%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Feb.018

3-Jan-18

21-Jan-18

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.0

21.0

0.0

0%

Germany-Hamburg

23.8

23.8

0.0

0%

French - Dunkerque

25.5

25.5

0.0

0%

Australia (East Coast)

29.0

29.5

0.5

2%
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