السوق العالمي لمحبوب
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات األمريكية متأثرة بوفرة اإلمدادات العالمية بعدما
رفع التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى
مستوى قياسي جديد ليسجل  735مميون طن مقارنة بـ  729مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقعات
بزيادة اإلنتاج في كل من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وأوكرانيا واستراليا ،إال أن االنخفاض الممحوظ
في محصول القمح بفرنسا وتزايد المخاوف بشأن جودة الحصاد ببعض بمدان االتحاد األوروبي األخرى ومن
بينيا ألمانيا وبولندا دفعت البورصات األوروبية إلى التباين.
كما تباينت أسعار الذرة والشعير ،فيما ارتفعت أسعار فول الصويا مدعومة بزيادة الطمب عمى
الصادرات بشكل فاق التوقعات.

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  185.5دوالر لمطن فوب بانخفاض
 3.6دوالر لمطن ( .)%1.9وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2016م إلى
 198.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.6دوالر لمطن (.)%1.3
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر2016م بشكل ممحوظ إلى  162.7دوالر لمطن فوب بانخفاض  10.1دوالر لمطن (.)%5.8
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2016م إلى  182.2دوالر لمطن فوب بانخفاض
 3.4دوالر لمطن (.)%1.8
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرسبتمبر2016م إلى  225.3دوالر لمطن فوب بانخفاض  4.4دوالر لمطن (.)%1.9
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2016م إلى  238.4دوالر لمطن فوب بانخفاض
 4.5دوالر لمطن (.)%1.9

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير سبتمبر2016م إلى  185.3دوالر لمطن

فوب بانخفاض  6.7دوالر لمطن ( .)%3.5وانخفضت كذلك أسعار عقود شير
ديسمبر2016م إلى  189.5دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.5دوالر لمطن ( .)%1.3في حين
ارتفعت أسعار القمح األلماني الصمب ( %12.5بروتين) لعقود شير ديسمبر2016م إلى

 196.8دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.5دوالر لمطن (.)%0.8
( )5الشعير

 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير يوليو2016م إلى  155دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  1دوالر لمطن ( .)%0.6وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي بشكل

ممحوظ إلى  149دوالر لمطن فوب بانخفاض  12دوالر لمطن ( ،)%7.5في حين ارتفعت
أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  148دوالر لمطن فوب بارتفاع  3دوالر لمطن

(.)%2.1

( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير سبتمبر2016م إلى  160دوالر لمطنفوب بانخفاض  0.6دوالر لمطن ( .)%0.4في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شير
سبتمبر2016م إلى  410.8دوالر لمطن فوب بارتفاع  13.3دوالر لمطن (.)%3.3

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجمس الحبوب الدولي عن شير يوليو2016م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (2017/2016م) إلى  2.046مميار طن مقابل  2.026مميار طن

(توقعات سابقة) ومقابل  2.000مميار طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع توقعاتو

إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.029مميار طن مقابل

 2.010مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.979مميار طن الموسم السابق .ورفع كذلك

توقعاتو إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي بمقدار  5مميون طن لتصل إلى

 324مميون طن مقابل  319مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنيا تظل عند مستويات أقل من
حجم التجارة العالمية الموسم السابق والمقدرة بنحو  341مميون طن .وفيما يتعمق بإجمالي

المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم الحالي
(2017/2016م) إلى  488مميون طن مقابل  482مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 471مميون طن نياية الموسم السابق (2016/2015م).

 -ورفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2017/2016م) إلى

 735مميون طن مقابل  729مميون طن (توقعات سابقة) ليقترب بذلك من حصاد الموسم
السابق (2016/2015م) والبالغ  736مميون طن ،وجاء الرفع في اإلنتاج عمى خمفية توقعات
بزيادة الحصاد في كل من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وأوكرانيا واستراليا بشكل أكبر من

االنخفاض المتوقع في إنتاج كل من االتحاد األوروبي والجزائر ،وعمى الرغم من الزيادة الكبيرة

المتوقعة في اإلنتاج إال أن ىناك مخاوف بشأن جودة المحصول واحتمال زيادة النسبة
المخصصة منو لألعالف مقارنة بالنسب المعتادة في بعض الدول الرئيسية المنتجة ومن بينيا

فرنسا والصين والواليات المتحدة األمريكية .ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من
القمح الموسم الحالي إلى  727مميون طن مقابل  720مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 719مميون طن الموسم السابق .كما رفع توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية بنياية الموسم
الحالي بمقدار  2مميون طن لتصل إلى  228مميون طن مقابل  226مميون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  219مميون طن نياية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسم الحالي(2017/2016م) بشكل ممحوظ إلى  1.017مميار طن مقابل  1.003مميار طن (توقعات
سابقة) ومقابل  968مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع توقعاتو إلجمالي
االستيالك العالمي إلى  1.010مميار طن مقابل  1.002مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل

 968مميون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي إلى
 213مميون طن مقابل  205مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  207مميون طن نياية
الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منوالموسم الحالي (2017/2016م) عند  145مميون طن مقابل  148مميون طن الموسم السابق
(2016/2015م) .في حين رفع توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي إلى  143مميون طن
مقابل  141مميون طن (توقعات سابقة) ليقترب بذلك من إجمالي استيالك الموسم السابق
والمقدر بنحو  144مميون طن ،وتأتي الزيادة في االستيالك عمى خمفية توقعات بزيادة الطمب

العالمي عمى الشعير العمفي والذي يمثل ثمثي إجمالي استيالك الشعير تقريبا إلى  94مميون
طن مقابل  93مميون طن (توقعات سابقة) .وفيما يتعمق بالمخزونات العالمية من الشعير فقد

خفض التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم الحالي بمقدار  1مميون طن لتصل إلى  32مميون
طن مقابل  33مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  30مميون طن نياية الموسم السابق .في

حين رفع توقعاتو لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي إلى  25مميون طن مقابل
 24مميون طن (توقعات سابقة).

 وفيما يتعمق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منوالموسم الحالي (2017/2016م) إلى  321مميون طن مقابل  320مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  316مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع توقعاتو إلجمالي
االستيالك العالمي إلى  327مميون طن مقابل  324مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 318مميون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاتو لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم

الحالي إلى  30مميون طن مقابل  28مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنيا تظل أقل بنحو

 5مميون طن مقارنة بالمخزونات في نياية الموسم السابق.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفع التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2017/2016م) بنحو  5مميون طن ليصل إلى  61.5مميون طن مقابل  56.6مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  55.8مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع توقعاتو

لممخزونات األمريكية من المحصول بنياية الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى
 30.7مميون طن مقابل  30.5مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  26.7مميون طن نياية

الموسم السابق .ورفع التقرير كذلك توقعاتو لصادرات القمح األمريكي إلى  24.5مميون طن

مقابل  23.2مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  21.1مميون طن الموسم السابق.

 وفيما يتعمق بالذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2017/2016م) بشكل ممحوظ إلى  365.2مميون طن مقابل
 355.3مميون طن (توقعات سابقة) بزيادة قدرىا  9.9مميون طن ،ومقابل  345.5مميون طن

الموسم السابق (2016/2015م) .ورفع كذلك توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى

 52.9مميون طن مقابل  47.2مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  43.2مميون طن نياية

الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصول بالوالياتالمتحدة األمريكية الموسم الحالي (2017/2016م) إلى  105مميون طن مقابل  103.5مميون

طن (توقعات سابقة) ومقابل  106.9مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع
توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى  7.3مميون طن مقابل  7.1مميون

طن (توقعات سابقة) ومقابل  9.5مميون طن نياية الموسم السابق.

 الوضع في استراليا
 توقع المكتب االسترالي لألرصاد الجوية استقبال السواحل الشرقية من استراليا ألمطار تزيد عنالمتوسط خالل األشير الثالثة القادمة بشكل سيدعم إنتاج وصادرات القمح .وقد أدت التنبؤات
بالتحسن الممموس في أحوال الطقس إلى رفع المحممين توقعاتيم لمحصول القمح الموسم الحالي

إلى  27-26مميون طن مقارنة بـ  25.4مميون طن (توقعات رسمية سابقة).

 الوضع في روسيا
 رفع المعيد الروسي لمدراسات الزراعية " "IKARتوقعاتو لمحصول القمح في روسيا الموسمالحالي إلى  69مميون طن مقارنة بـ  68مميون طن (توقعات سابقة) ،ومن الناحية الفعمية تشير
بيانات و ازرة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد  29.8مميون طن من القمح حتى تاريخ
 25يوليو بما يمثل  %25.9من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية  4.16طن/ىكتار
مقارنة بـ  23.6مميون طن تم حصادىا حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية
 3.83طن/ىكتار.

 الوضع في أوكرانيا

 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتيا لمحصول القمحفي أوكرانيا الموسم الحالي 2017/2016م إلى  24.8مميون طن مقارنة بـ  23.3مميون طن
(توقعات سابقة) ،إال أنو يظل أقل من حصاد الموسم السابق 2016/2015م والمقدر بنحو
 26.5مميون طن .جاء الرفع في التوقعات استنادا إلى بيانات حكومية نشرت مؤخ ار تشير إلى
زيادة المساحة المزروعة إلى  6.2مميون ىكتار مقارنة بـ  6مميون ىكتار (توقعات سابقة) ،وفي

سيا ٍ
ق متصل أظيرت البيانات الرسمية لو ازرة الزراعة األوكرانية قيام المزارعين بحصاد

 19.9مميون طن من القمح حتى تاريخ  28يوليو بما يمثل  %78من إجمالي المساحة
المزروعة وبمتوسط إنتاجية بمغت  4.08طن/ىكتار.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 رفع التقرير الشيري لوحدة رصد المحاصيل التابعة لممفوضية األوروبية توقعاتو لمتوسط إنتاجيةمحصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي 2017/2016م بمقدار طفيف
إلى  6.1طن/ىكتار مقابل  6.07طن/ىكتار (توقعات سابقة) ومقابل  5.83طن/ىكتار
(متوسط السنوات الخمسة الماضية) ،إال أنيا تظل أقل بنسبة  %2.9مقارنة بإنتاجية الموسم
السابق .ويعزى السبب في خفض التوقعات إلى تراجع إنتاجية محصول القمح بفرنسا (أكبر
الدول المنتجة باالتحاد األوروبي) إلى  7.37طن/ىكتار مقابل  7.45طن/ىكتار (توقعات
سابقة) ومقابل  7.92طن/ىكتار الموسم السابق ،وعمى النقيض رفع التقرير توقعاتو لمتوسط
إنتاجية محصول القمح ببمغاريا إلى  5.08طن/ىكتار مقابل  4.66طن/ىكتار (توقعات
سابقة) ومقابل  4.13طن/ىكتار (متوسط السنوات الخمسة الماضية) .وخفض التقرير توقعاتو
لمتوسط إنتاجية محصول الشعير بنوعيو (الشتوي والربيعي) إلى  4.99طن/ىكتار مقابل
 5.01طن/ىكتار (توقعات سابقة) ومقابل  5.02طن/ىكتار الموسم السابق .في حين رفع
توقعاتو لمتوسط إنتاجية محصول الذرة إلى  7.42طن/ىكتار مقابل  7.35طن/ىكتار
(توقعات سابقة) ومقابل  6.3طن/ىكتار الموسم السابق.
 خفضت شركة االستشارات الفرنسية " "ODAتوقعاتيا لمحصول القمح الطري بدول االتحاداألوروبي الموسم الحالي بشكل ممحوظ إلى  134مميون طن مقابل  151مميون طن الموسم
السابق نتيجة انخفاض اإلنتاجية بفرنسا وبعض دول أوروبا الغربية.
رخصا لتصدير  413ألف طن
 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منحً
من القمح الطري ىذا األسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراتو من المحصول منذ بداية الموسم
الحالي في (2016/7/1م) إلى  2.2مميون طن مقارنة بـ  1.6مميون طن خالل الفترة المماثمة
من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  .%38كما منح رخص لتصدير  121ألف طن من الشعير
لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  739ألف طن .وفي المقابل تم منح رخص الستيراد
 161ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  670ألف طن.

 الوضع في فرنسا

 قال تجار أوروبيون إن فرنسا تعاقدت عمى استيراد شحنة كبيرة وغير معتادة من القمح الرومانيتتراوح كميتيا ما بين  60-55ألف طن لمتوريد خالل النصف الثاني من شير أغسطس

المقبل .وقد تم إتمام ىذه الصفقة بعد االرتفاع الممحوظ الذي شيدتو أسعار القمح ببورصة
الماتيف الفرنسية خالل تعامالت األسبوع الماضي والتي وصمت ألعمى مستوى ليا في ستة

أشير في ظل توقعات بتراجع محصول القمح الطري بفرنسا (أكبر الدولة المنتجة والمصدرة
باالتحاد األوروبي) ألدنى مستوى لو منذ أـكثر من عشر سنوات .ويتوقع التجار وصول مزيد

من شحنات القمح الروماني لفرنسا خالل الفترة المقبمة .الجدير بالذكر أن فرنسا ناد ار ما تقوم
باستيراد كميات كبيرة من القمح من الخارج ،وقد بمغت إجمالي وارداتيا من القمح الروماني

خالل الموسم 2015/2014م نحو  17.5ألف طن فقط .وفي ذات السياق صرح مسئول بو ازرة
الزراعة الفرنسية اعتزام الو ازرة تقديم مساعدات لممزارعين المتضررين من تمف المحاصيل نتيجة

سوء أحوال الطقس بعد انتياء الحصر الفعمي لحجم األضرار التي لحقت بيم  ،وأضاف أن

وزير الزراعة الفرنسي قدم لمجمس الوزراء العديد من االقتراحات والتدابير التي يمكن تطبيقيا
لتعويض المزارعين المتضررين بما فييا التخفيضات والتأجيالت الضريبية وتسريع سداد أموال
ضريبة القيمة المضافة فضال عن إمكانية تقديم قروض لممزارعين وتأجيل سداد األقساط

المستحقة عمييم.

 توقع محممون تراجع محصول القمح الطري في فرنسا الموسم الحالي بشكل ممحوظ إلى ما يقربمن  30مميون طن مقارنة بـ  40.5مميون طن الموسم السابق عمى خمفية موجة الطقس السيئ
التي تعرضت ليا معظم مناطق زراعتو منذ أواخر شير مايو الماضي والمتمثمة في سقوط

أمطار غزيرة وقمة سطوع الشمس ،ونتج عنيا تراجع ممموس في إنتاجية المحصول وجودتو
فضال عن إصابتو بالعديد من اآلفات .وتشير التوقعات إلى احتمال تراجع متوسط إنتاجية

محصول الموسم الحالي بنحو  2طن لميكتار لتصل إلى  5.93طن لميكتار مقارنة
بـ  7.92طن لميكتار الموسم السابق.

 وفي سياق متصل أظيرت بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتبالزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في  25يوليو استمرار تدىور حالة محصول القمح الطري

حيث تراجعت نسبة المصنف منو بحالة جيدة أو ممتازة إلى  %40مقابل  %42األسبوع

السابق ومقابل  %77في نفس التاريخ من العام الماضي ،أما فيما يتعمق بحصاده فأشار
التقرير إلى اكتمال حصاد  %41مقابل  %17األسبوع السابق ومقابل  %68العام الماضي
في حين اكتممت عمميات حصاد محصول الشعير الشتوي ،وبدأت أعمال الحصاد لمحصول

الشعير الربيعي.

 الوضع في األرجنتين

 -خفضت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية لمحبوب توقعاتيا لممساحة المزروعة من محصول

القمح في األرجنتين الموسم الحالي 2017/2016م إلى  4.3مميون ىكتار مقارنة

بـ  4.4مميون ىكتار (توقعات سابقة) بعدما أجبرت األمطار التي سقطت خالل الشيرين
الماضيين عمى محافظة بوينس آيرس المزارعين عمى تأخير أعمال حصاد محصول فول

الصويا ،ومن ثم تقميص المساحة المزروعة من القمح.

 الوضع في البرازيل

 خفض االتحاد الب ارزيمي لمصنعي الزيوت النباتية " "Abioveتقديراتو لمحصول فول الصويا فيالب ارزيل لمموسم 2016/2015م إلى  96.6مميون طن مقابل  97.3مميون طن (تقديرات

سابقة) ومقابل  97مميون طن الموسم السابق ،ويعد ىذا االنخفاض ىو األول منذ الموسم

2011/2010م حيث تضرر المحصول بفعل األمطار التي تعرضت ليا المناطق الرئيسية
المنتجة لو وسط وغرب الب ارزيل في وقت مبكر من ىذا العام.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  250ألف طن قمح طري من روسيا ورومانيا

 -اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية كمية  120ألف طن قمح طري من روسيا ورومانيا في

مناقصة عالمية أغمقت يوم  28يوليو بمتوسط سعر  177.17دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل

الفترة  10-1سبتمبر2016م ،وبتعاقد مصر عمى شراء ىذه الكمية فإن مخزوناتيا االستراتيجية
أصبحت تكفي حتى بداية شير فبراير2017م حسبما صرح وزير التموين المصري.

 األردن تشتري  20ألف طن قمح صمب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  50ألف طن قمح صمب اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم  27يوليو بمتوسط سعر  202.5دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل النصف

األول من شير فبراير2017م.

 توقعات بارتفاع حصاد محصول الذرة بجنوب إفريقيا العام الحالي بنسبة %2.1

 رفعت الوحدة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب تقديراتيا لمحصول الذرة بجنوب إفريقيا العامالحالي بنسبة  %1.4ليصل إلى  7.26مميون طن مقارنة بـ  7.16مميون طن (تقديرات

سابقة) ،إال أنو يظل أقل من حصاد عام 2015م والبالغ  9.95مميون طن .ومن المتوقع أن

يشتمل حصاد العام الحالي عمى  3.1مميون طن من الذرة الرفيعة و 4.16مميون طن من الذرة
الصفراء والتي زادت إنتاجيتيا بنسبة  %2.5مقارنة بالتقديرات السابقة.

 كوريا الجنوبية ترفض شحنة قمح عمفي من األرجنتين

 أعمنت و ازرة الزراعة الكورية عن رفضيا لشحنة قمح عمفي كميتيا  72.5ألف طن قادمة مناألرجنتين بعد اكتشاف وجود حبوب معدلة وراثيا بالشحنة .الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية

تحظر دخول شحنات الحبوب التي تحتوي عمى أي أصناف معدلة وراثيا بموجب لوائح السالمة
البيولوجية ،وسبق أن عمقت الواردات من الواليات المتحدة األمريكية عام 2013م بعد اكتشاف
أصناف غير مطابقة لممواصفات من القمح العمفي المعدل وراثيا.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 استمرت أسعار النقل البحري العالمية في االنخفاض ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxمنخفضا  135نقطة بنسبة (.)%16.3
عند  692نقطة مقابل  827نقطة األسبوع الماضي
ً
وانعكس ذلك بشكل ممحوظ عمى أسعار الشحن لممممكة والتي انخفضت بنسبة  %6فيما يتعمق
بالشحن من موانئ البحر األسود وألمانيا وفرنسا.

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  95.52نقطة مقابل 97.35نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.8

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.117

1.097

%1.8 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

22-Jul-

22-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

22-Jul-

22-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

22-Jul-

22-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

22-Jul-

22-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Dec.016

-

-

Mar.017

Germany Wheat (12.5 % Protein)

22-Jul-

22-Jul-

Change

Change %

Sep.016
Dec.016

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Sep.016
Oct.016

22-Jul-

22-Jul-

Change
-

Change %
-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

22-Jul-

22-Jul-

Change

Change %

Sep.016
Oct.016

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

22-Jul-

22-Jul-

Jul.016

Australia Feed Barley

22-Jul-

22-Jul-

Change %

-

-

-

-

22-Jul-

Jul.016

Black Sea Feed Barley

Change

22-Jul-

Change

Change %

Change

Change %

Jul.016

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

22-Jul-

22-Jul-

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

