السوق العالمي للحبوب
( 31-27مارس2017م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بوفرة اإلمدادات والمخزونات
العالمية متجاهلة بذلك صدور التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي الذي خفض أول توقعاته إلجمالي
اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم إلى  735مليون طن مقابل  752مليون طن الموسم الحالي .كما
تجاهلت األسواق صدور التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية بشأن المساحات المزروعة من
محاصيل الحبوب والذي خفض تقديراته إلجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح في الواليات
المتحدة األمريكية الموسم الحالي إلى  46مليون فدان مقابل  50.2مليون فدان الموسم السابق ،ليسجل
المحصول بذلك أقل مساحة له منذ عام 1919م.
كما انخفضت أسعار فول الصويا بشكل ملحوظ تحت ضغوط الحصاد الوفير بدول أمريكا الجنوبية
وتوقع زيادة المساحة المزروعة في الواليات المتحدة األمريكية العام الحالي بنحو  6مليون فدان .في حين
ارتفعت أسعار الذرة مدعومة بتوقع انخفاض المساحة المزروعة مقارنة بتوقعات المحللين.

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر إبريل2017م إلى  188.7دوالر للطن فوب بانخفاض  2.7دوالر
للطن ( .)%1.4وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  193.5دوالر للطن
فوب بانخفاض  2.7دوالر للطن (.)%1.4
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرإبريل2017م إلى  171.4دوالر للطن فوب بانخفاض  0.5دوالر للطن ( .)%0.3وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  177.8دوالر للطن فوب بانخفاض  0.2دوالر
للطن (.)%0.1
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرإبريل2017م إلى  258.8دوالر للطن فوب بانخفاض  0.5دوالر للطن ( .)%0.2في حين
ثبتت أسعار عقود شهر يونيو2017م عند  248.8دوالر للطن فوب.
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو2017م إلى  175.2دوالر للطن فوب

بانخفاض  5.1دوالر للطن ( ،)%2.8وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر2017م إلى

 186.4دوالر للطن فوب بانخفاض  1.7دوالر للطن ( .)%0.9كما انخفضت أسعار القمح

األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر مايو2017م إلى  185.3دوالر للطن فوب
بانخفاض  10.1دوالر للطن (.)%5.2

( )2الشعير

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مارس2017م إلى  167دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  3دوالر للطن ( .)%1.8كما انخفضت أسعار
الشعير من منطقة البحر األسود إلى  169دوالر للطن فوب بانخفاض  1دوالر للطن

( .)%0.6في حين ثبتت أسعار الشعير االسترالي عند  176دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر إبريل2017م إلى  156دوالر للطن فوببارتفاع  3.2دوالر للطن ( .)%2.1في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر

إبريل2017م إلى  356دوالر للطن فوب بانخفاض  10.6دوالر للطن (.)%2.9

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا
ا

 مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر مارس2017م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم القادم (2018/2017م) إلى  2.050مليار طن مقابل  2.106مليار طن

(توقعات سابقة) ومقابل  2.102مليار طن الموسم الحالي (2017/2016م) .في حين رفع

توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم القادم إلى  2.079مليار طن مقابل

 2.072مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.069مليار طن الموسم الحالي .وخفض توقعاته
إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب إلى  340مليون طن مقابل  344مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  342مليون طن الموسم الحالي .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من
الحبوب فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم القادم (2018/2017م) إلى  484مليون
طن مقابل  513مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  508مليون طن متوقعة بنهاية الموسم

الحالي.
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 وخفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم (2018/2017م)بشكل ملحوظ إلى  735مليون طن مقابل  754مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 752مليون طن الموسم الحالي 2017/2016م ،وهو األمر الذي حال تحققه يكون المحصول
قد سجل أول تراجع له منذ موسم 2013/2012م .فيما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك
العالمي من القمح الموسم القادم إلى  740مليون طن مقابل  737مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  738مليون طن الموسم الحالي .وخفض توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية
بنهاية الموسم القادم إلى  234مليون طن مقابل  239مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 236مليون طن الموسم الحالي.
 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالقادم (2018/2017م) إلى  1.024مليار طن مقابل  1.053مليار طن (توقعات سابقة)
ومقابل  1.049مليار طن الموسم الحالي (2017/2016م) .في حين رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه إلى  1.044مليار طن مقابل  1.038مليار طن (توقعات سابقة)
ومقابل  1.035مليار طن الموسم الحالي .وخفض توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم القادم
إلى  205مليون طن مقابل  225مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  224مليون طن نهاية
الموسم الحالي.
 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم القادم (2018/2017م) بنحو  5مليون طن ليبلغ  144مليون طن مقابل  149مليون
طن الموسم الحالي (2017/2016م) .في حين أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي
من الشعير عند نفس مستوى الموسم الحالي والمقدر بنحو  146مليون طن ،فيما خفض
توقعاته إلجمالي مخزوناته العالمية بنهاية الموسم القادم إلى  30مليون طن مقابل  32مليون
طن الموسم الحالي .وأبقى على توقعاته لحجم تجارة الشعير الدولية الموسم القادم
(2018/2017م) عند  27مليون طن.
 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم القادم (2018/2017م) إلى  345مليون طن مقابل  341مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  336مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م) .كما رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي إلى  347مليون طن مقابل  335مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
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 334مليون طن الموسم الحالي .وأبقى على توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم
القادم عند  35مليون طن لتتساوى بذلك مع المخزونات المتوقعة نهاية الموسم الحالي.

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم القادم(2018/2017م) إلى  50.2مليون طن مقابل  62.9مليون طن الموسم الحالي
(2017/2016م) .كما خفض توقعاته لصادرات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول إلى
 25.4مليون طن مقابل  27.5مليون طن الموسم الحالي ،وخفض كذلك توقعاته للمخزونات
بنهاية الموسم القادم إلى  27.6مليون طن مقابل  31.4مليون طن نهاية الموسم الحالي.
 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم القادم (2018/2017م) إلى  360مليون طن مقابل  384.8مليون طن
الموسم الحالي (2017/2016م) .وخفض كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى
 56مليون طن مقابل  58.4مليون طن نهاية الموسم الحالي.
 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصولبالواليات المتحدة األمريكية الموسم القادم (2018/2017م) بنحو  3مليون طن ليصل إلى
 114مليون طن مقابل  117.2مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م) .في حين رفع
توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم بمقدار طفيف إلى  11.8مليون طن مقابل
 11.7مليون طن نهاية الموسم الحالي.
 أظهرت بيانات التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية حول مخزونات الحبوب بالوالياتالمتحدة األمريكية ،ارتفاع مخزونات فول الصويا في  1مارس2017م إلى  47.2مليون طن
مقابل  41.7مليون طن في  1مارس من عام 2016م ومقابل  45.8مليون طن (متوسط
تقديرات المحللين) .وكذلك ارتفاع مخزونات الذرة إلى  218.9مليون طن مقابل  198.7مليون
طن في  1مارس2016م ومقابل  216.8مليون طن (متوسط تقديرات المحللين) .وفيما يتعلق
أيضا في  1مارس2017م إلى  45.1مليون
بمخزونات القمح ،فقد أظهرت البيانات ارتفاعها ً
طن مقابل  37.3مليون طن في نفس التاريخ من العام الماضي ومقابل  44.3مليون طن
(متوسط تقديرات المحللين).
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 وفيما يتعلق بالمساحات المزروعة من محاصيل الحبوب المختلفة ،توقع التقرير زيادة المساحةالمزروعة من محصول فول الصويا في الواليات المتحدة األمريكية العام الحالي إلى أعلى

مستوى تاريخي لها عند  89.5مليون فدان مقابل  83.4مليون فدان العام الماضي ومقابل

 88.2مليون فدان (متوسط توقعات المحللين) .في حين توقع انخفاض المساحة المزروعة من

محصول الذرة إلى  90مليون فدان مقابل  94مليون فدان العام الماضي ومقابل  90.9مليون
فدان (متوسط توقعات المحللين) .وبالنسبة لمحصول القمح ،توقع التقرير انخفاض إجمالي
المساحة المزروعة منه إلى  46مليون فدان مقابل  50.2مليون فدان العام الماضي ومقابل

 46.1مليون فدان (متوسط توقعات المحللين) ،لتسجل المساحة المزروعة من القمح هذا العام
أقل مستوى تاريخي لها منذ عام 1919م .هذا ويتوقع أن تصدر و ازرة الزراعة األمريكية تقرير

بالمساحات الفعلية المزروعة هذا العام أواخر شهر يونيو2017م.

 الوضع في روسيا

 تقدمت و ازرة الزراعة الروسية بمقترح لخفض أسعار شراء الحكومة للقمح من المزارعين المحللينمما يشير إلى قوة المنافسة بالسوق المحلي .وتحتفظ و ازرة الزراعة الروسية بنحو  4مليون طن

من الحبوب بالمستودعات والصوامع الحكومية وتقوم بهذا اإلجراء كل عام بغرض تدعيم

مخزونات البالد االستراتيجية من الحبوب ،ولضبط توازن األسعار والكميات المعروضة بالسوق
المحلي .وقالت الو ازرة في بيان لها يوم األربعاء إنها سوف تعرض  183دوالر لطن القمح من
المرتبة الثالثة مقارنة بـ  194دوالر للطن الموسم الحالي.

 توقعت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconزيادة تنافسية القمح الروسي بعد فرضتركيا رسوم قدرها  %130على الصادرات الروسية من القمح والذرة وزيت دوار الشمس
وأضافت أن أسعار القمح الروسي انخفضت بنحو  2دوالر للطن في نهاية تعامالت األسبوع

الماضي لتسجل  189دوالر للطن  ،FOBوتوقعت استمرار انخفاضها خالل الفترة المقبلة على

خلفية وفرة المخزونات بعد الحصاد القياسي عام 2016م واآلفاق الجيدة لمحصول عام

2017م .وتعد تركيا ثاني أكبر مستورد للقمح الروسي بعد مصر والمستورد الرئيسي لزيت دوار
الشمس منها.

 وفي سيا ٍق متصل قال وزير الزراعة الروسي إن بالده تأمل في استبدال السوق التركي بأسواق
جديدة في غضون خمسة أشهر ،يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه وزي ار االقتصاد بالبلدين إجراء

مشاورات مطلع شهر إبريل المقبل لبحث استمرار إمدادات الحبوب الروسية لتركيا حسبما أفاد
نائب وزير االقتصاد الروسي.
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 الوضع في أوكرانيا

 قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن إجمالي صادرات البالد من الحبوب الموسم الحالي وصلت إلى 33.1مليون طن وذلك حتى تاريخ  29مارس بزيادة قدرها  2.7مليون طن مقارنة بنفس الفترة
من الموسم السابق 2016/2015م .اشتملت صادرات الموسم الحالي على  14.5مليون طن
قمح و 4.8مليون طن شعير و 13.6مليون طن من الذرة.

 الوضع في كازاخستان

 خفض نائب وزير الزراعة الكازاخستاني توقعاته للمساحة المزروعة من محصول القمح فيكازاخستان العام الحالي إلى  12.1مليون هكتار مقارنة بـ  12.4مليون هكتار عام 2016م.
في حين رفع توقعاته للمساحة المزروعة من محصول الشعير إلى  2.1مليون هكتار مقارنة
بـ  1.9مليون هكتار العام الماضي.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 رفع التقرير الشهري لوحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية األوروبية توقعاته لمتوسط إنتاجيةمحصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي ( 28دولة) الموسم القادم 2018/2017م إلى
 6.02طن للهكتار مقابل  5.59طن للهكتار الموسم الحالي 2017/2016م ومقابل
 5.84طن للهكتار (متوسط المواسم الخمسة الماضية) ،كما رفع توقعاته لمتوسط إنتاجية
محصول الشعير الشتوي إلى  5.81طن للهكتار مقابل  5.53طن للهكتار الموسم السابق
ومقابل  5.67طن للهكتار (متوسط المواسم الخمسة الماضية).
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  134ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  28مارس لتصل بذلك إجمالي صادراته من
المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  17.8مليون طن مقارنة
بـ  21.4مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%17كما منح
رخصا لتصدير  3.9مليون طن من الشعير العلفي مقارنة بـ  8.5مليون طن خالل نفس الفترة
ً
من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته  ،%54وفي المقابل بلغ إجمالي واردات االتحاد
األوروبي من الذرة نحو  8مليون طن بانخفاض نسبته  %24مقارنة بنفس الفترة من الموسم
السابق ،كما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة  %7لتسجل  9.5مليون طن مقارنة
بـ  10.2مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق.
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 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  27مارس إلى قرب انتهاء زراعة محصول الشعير الربيعي حيث أتم المزارعون
 %99من إجمالي المساحة المستهدف زراعتها هذا العام مقابل  %91األسبوع السابق ومقابل
 %95في نفس التاريخ من العام الماضي ،وفيما يتعلق بأحوال محاصيل الحبوب الشتوية،
خفض المكتب تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة جيدة أو ممتازة إلى
 %90مقارنة بـ  %91األسبوع السابق ،في حين أبقى على تقديراته لمحصول الشعير الشتوي
المصنف بحالة جيدة أو ممتازة عند .%85

 الوضع في األرجنتين

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية األمريكية " "Informaتوقعاتها لمحصول فول الصويا فياألرجنتين الموسم الحالي 2017/2016م إلى  57.5مليون طن مقارنة بـ  55مليون طن
(توقعات سابقة) ،كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى  38.2مليون طن مقارنة
بـ  35.2مليون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في البرازيل

 رفع محللون بالمنظمة العالمية لزيوت الطعام " "Oil Worldتوقعاتهم لمحصول فول الصويا فيالب ارزيل الموسم الحالي 2017/2016م إلى  108.5مليون طن مقابل  95.4مليون طن
الموسم السابق 2016/2015م ،كما رفعوا توقعاتهم لصادرات الب ارزيل من المحصول عام
2017م إلى  61.4مليون طن مقابل  59.8مليون طن (توقعات اتحاد مصنعي الزيوت النباتية
في الب ارزيل) ومقابل  51.6مليون طن العام الماضي .توقعات الحصاد الكبير لمحصول فول
الصويا بدول أمريكا الجنوبية السيما الب ارزيل واألرجنتين انعكست على أسعار المحصول الخام
ببورصة شيكاغو حيث هبطت في نهاية تعامالت األسبوع لتسجل أدنى مستوى لها منذ ما يزيد
عن خمسة أشهر.
 وفي ذات السياق رفعت وحدة االستشارات الزراعية األمريكية " "Informaتوقعاتها لمحصولفول الصويا في الب ارزيل الموسم الحالي إلى  111مليون طن مقارنة بـ  108مليون طن
(توقعات سابقة) ،ورفعت كذلك توقعاتها لمحصول الذرة إلى  95مليون طن مقارنة بـ  91مليون
طن (توقعات سابقة).
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 الوضع في الهند

 أعادت حكومة نيودلهي فرض ضريبة مقدارها  %10على وارداتها من القمح في خطوة منشأنها حماية المزارعين المحللين من انخفاض أسعار القمح بالسوق المحلي عن المستوى الذي

تشتري به الحكومة المحصول منهم ،وكذلك للحد من الواردات التي وصلت هذا الموسم

2017/2016م ألعلى مستوى لها منذ  10أعوام مسجلة  5.5مليون طن .جاء فرض
الضريبة في وقت تبدأ فيه أعمال الحصاد وسط توقعات متفائلة بوصول محصول الموسم

الحالي لمستوى قياسي يتجاوز  96مليون طن .كانت حكومة الهند قد ألغت في شهر ديسمبر
من العام الماضي الضريبة المفروضة على واردات القمح لضمان وفرة المعروض بالسوق
المحلي على خلفية انخفاض الحصاد الموسمين الماضيين نتيجة موجة الجفاف الشديدة التي

تعرض لها.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر مستمرة في استيراد القمح أثناء موسم التوريد المحلي

 -صرح وزير التموين المصري أن بالده ستستمر في استيراد القمح من الخارج أثناء موسم

الحصاد المحلي والذي سيبدأ منتصف شهر إبريل المقبل في مسعى لتعزيز المخزونات

االستراتيجية من المحصول .وأضاف أن الو ازرة تستهدف شراء  4.5مليون طن من القمح
المحلي العام الحالي ،وقدر إجمالي الدعم المخصص للغذاء في موازنة الدولة للعام

2018/2017م بنحو  86مليار جنيه مصري أي ما يعادل  4.73مليار دوالر .وفي ذات
السياق قال المتحدث باسم الو ازرة إن مصر ستراقب حركة الحبوب المستوردة عن كثب خالل

اجعا عن
فترة التوريد ،وبالتالي سيسمح للقطاع الخاص باالستيراد خالل هذه الفترة .ويعد ذلك تر ً
تصريحات الوزير السابقة من أنه سيتم حظر االستيراد من جانب القطاع الخاص ابتداء من
منتصف شهر إبريل وحتى منتصف شهر يوليو2017م للحد من التالعب في نوعية القمح

المورد للجهات الحكومية.

 تونس تشتري  150ألف طن قمح طري وشعير علفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  100ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغلقت يوم  30مارس بمتوسط سعر  196.14دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهري

مايو ويونيو القادمين ،كما اشترت كمية  50ألف طن شعير علفي بمتوسط سعر

 174.23دوالر/طن للشحن خالل الفترة (مايو-يوليو2017م) حسب المنشأ المختار.
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 الجزائر تشتري  225ألف طن قمح ديورم وذرة صفراء

 قال تجار أوروبيون إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى كمية  200ألف طن قمح ديورمفي مناقصة عالمية أغلقت يوم  28مارس بمتوسط سعر  251.5دوالر/طن  C&Fللشحن
خالل شهر مايو القادم ،كما اشترى كمية  25ألف طن ذرة صفراء من المرجح أن يتم توريدها
من األرجنتين في مناقصة عالمية أغلقت يوم  23مارس بمتوسط سعر  199.25دوالر/طن
 C&Fللشحن خالل النصف الثاني من شهر إبريل2017م.

 األردن تشتري  50ألف طن قمح صلب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  50ألف طن قمح صلب اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغلقت يوم  29مارس فازت بها شركة أوالم بمتوسط سعر  202دوالر/طن C&F
للشحن خالل النصف الثاني من شهر سبتمبر2017م.

 جنوب إفريقيا تتوقع حصاد قياسي لمحصول الذرة عام 2017م

 رفعت الوحدة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب توقعاتها لمحصول الذرة بجنوب إفريقيا العامالحالي إلى  14.32مليون طن مقابل  13.92مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 7.78مليون طن الموسم السابق نتيجة زيادة المساحة المزروعة إلى  2.6مليون هكتار مقابل
 1.9مليون هكتار العام الماضي ،باإلضافة إلى التحسن الملموس في أحوال الطقس والذي
انعكس بشكل كبير على إنتاجية المحصول .الحصاد المتوقع سوف يعد األكبر منذ عام
1981م ،كما أنه يتسق مع متوسط توقعات المحللين البالغة  14.35مليون طن وفقا آلخر
استطالع قامت به "رويترز" .ووفقا للبيانات الرسمية من المتوقع أن يشتمل الحصاد الجديد على
 8.51مليون طن من الذرة البيضاء وهو المحصول الرئيسي الذي يستخدم في االستهالك
اآلدمي ،و 5.81مليون طن من الذرة الصفراء والتي تستخدم في صناعة األعالف الحيوانية.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1374نقطة مقابل  1218نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  156نقطة بنسبة (.)%12.8
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 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  100.56نقطة مقابل 99.77نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.3

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.065

1.079

%1.3 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

191.4

188.7

-2.7

-1.4%

Jun.017

196.2

193.5

-2.7

-1.4%

24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

171.9

171.4

-0.5

-0.3%

Jun.017

178.0

177.8

-0.2

-0.1%

24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

259.3

258.8

-0.5

-0.2%

Jun.017

248.8

248.8

0.0

0.0%

24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

May.017

180.3

175.2

-5.1

-2.8%

Sep.017

188.1

186.4

-1.7

-0.9%

24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

May.017

195.4

185.3

-10.1

-5.2%

Jun.017

196.5

186.4

-10.1

-5.1%

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

24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

152.8

156.0

3.2

2.1%

Jun.017

155.0

158.2

3.2

2.1%

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

24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

366.6

356.0

-10.6

-2.9%

Jun.017

371.6

360.1

-11.5

-3.1%

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

24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

170.0

167.0

-3.0

-1.8%

24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

176.0

176.0

0.0

0.0%

24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

170.0

169.0

-1.0

-0.6%

Freight Rates US $ /Ton
24-Mar-17

31-Mar-17

Change

Change %

Black Sea

23.0

23.0

0.0

0%

Germany-Hamburg

24.0

24.0

0.0

0%

French Rouen

17.0

17.0

0.0

0%

Canada/USA (P.N.W)

26.0

26.0

0.0

0%

Australia (East Coast)

18.0

18.0

0.0

0%

Load/ports
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