السوق العالمي للحبوب
( 13-9أكتوبر2017م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري
لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتا

العالمي من القمح الموسم الحالي

2018/2017م بأكثر من  6مليون طن ليصل إلى  751.2مليون طن مقابل  744.9مليون طن
(توقعات سابقة) نتيجة زيادة اإلنتا

في كل من روسيا واالتحاد األوروبي والهند ،ورفع كذلك توقعاته

للمخزونات بنهاية هذا الموسم إلى  268.1مليون طن مقابل  263.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 256.6مليون طن نهاية الموسم السابق.
فيما ارتفعت أسعار الشعير وسط توقعات بانتعاش الطلب العالمي ،وارتفعت كذلك أسعار فول
الصويا على خلفية تخفيض و ازرة الزراعة األمريكية توقعاتها لمخزونات الواليات المتحدة األمريكية من
المحصول نهاية الموسم الحالي إلى  11.7مليون طن مقابل  12.9مليون طن (توقعات سابقة).

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر2017م إلى  227.5دوالر للطن فوب بارتفاع  0.9دوالر
للطن ( .)%0.4وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  234.2دوالر للطن فوب
بارتفاع  1دوالر للطن (.)%0.4
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2017م إلى  182.8دوالر للطن فوب بانخفاض  0.4دوالر للطن (.)%0.2
وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  183دوالر للطن فوب بانخفاض 1دوالر
للطن (.)%0.5
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2017م إلى  271.9دوالر للطن فوب بانخفاض  3.2دوالر للطن (.)%1.2
وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  277دوالر للطن فوب بانخفاض
 3دوالر للطن (.)%1.1
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر2017م إلى  191.2دوالر للطن
فوب بانخفاض  3.6دوالر للطن ( ،)%1.8وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2018م
إلى  198دوالر للطن فوب بانخفاض  2.3دوالر للطن ( .)%1.1كما انخفضت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر ديسمبر2017م إلى  199.8دوالر للطن فوب
بانخفاض  2دوالر للطن (.)%1
( )2الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر ديسمبر2017م إلى  193دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  2دوالر للطن ( .)%1وارتفعت كذلك أسعار
الشعير االسترالي إلى  215دوالر للطن فوب بارتفاع  3دوالر للطن ( ،)%1.4كما ارتفعت
أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  188دوالر للطن فوب بارتفاع  1دوالر للطن
(.)%0.5
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر2017م إلى  151.1دوالرللطن فوب بانخفاض  0.5دوالر للطن ( .)%0.3في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود
شهر ديسمبر2017م إلى  377.8دوالر للطن فوب بارتفاع  9.5دوالر للطن (.)%2.6

عالميا
ثانيا :تطو ارت األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر أكتوبر2017م توقعاته إلجمالي اإلنتا العالمي منالحبوب الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  2.554مليار طن مقابل  2.545مليار طن

(توقعات سابقة) ومقابل  2.608مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما رفع توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.572مليار طن مقابل

 2.566مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.576مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب في نهاية الموسم الحالي إلى  638.9مليون

طن مقابل  616.9مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  656.9مليون طن نهاية الموسم

السابق.
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 -وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتا

العالمي منه الموسم

الحالي (2018/2017م) بأكثر من  6مليون طن ليصل إلى  751.2مليون طن مقابل
 744.9مليون طن (توقعات سابقة)  ،ليقترب بذلك من الحصاد القياسي الموسم السابق
والمقدر بنحو  754.2مليون طن .وع از التقرير زيادة إنتا الموسم الحالي إلى زيادة الحصاد
في روسيا ودول االتحاد األوروبي والهند بشكل عوض التراجع المتوقع في إنتا استراليا .كما
رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح إلى  739.6مليون طن مقابل
 737.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  738.8مليون طن الموسم السابق.
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(2018/2017م) بشكل ملحوظ إلى  268.1مليون طن مقابل  263.1مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  256.6مليون طن نهاية الموسم السابق (2017/2016م).

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2018/2017م) عند  47.4مليون طن مقابل  62.8مليون طن الموسم السابق
(2017/2016م) .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي صادرات الواليات المتحدة األمريكية من
المحصول عند  26.5مليون طن مقابل  28.7مليون طن الموسم السابق .في حين رفع
توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  26.1مليون طن مقابل  25.4مليون طن
(توقعات سابقة) ،لكنها تظل أقل من مخزونات الموسم السابق المقدرة بنحو  32.1مليون طن.
 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (2018/2017م)إلى  362.7مليون طن مقابل  360.3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  384.8مليون طن
الموسم السابق (2017/2016م) .كما رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي ولكن
بمقدار طفيف إلى  59.44مليون طن مقابل  59.3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 58.3مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وفيما يخص فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته لمحصول الموسم الحالي(2018/2017م) عند  120.6مليون طن ليظل بذلك عند مستوى أعلى من محصول الموسم
السابق (2017/2016م) المقدر بنحو  116.9مليون طن .في حين خفض توقعاته لمخزونات
فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى  11.7مليون طن مقابل  12.9مليون طن (توقعات
سابقة)  ،إال أنها تظل أكبر من مخزونات الموسم السابق البالغة  8.2مليون طن.
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 الوضع في استراليا

خفض التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكيـة توقعاتـه لمحصـول القمـح فـي اسـتراليا الموسـم الحـالي

2018/2017م إل ـ ــى  21.5ملي ـ ــون ط ـ ــن مقاب ـ ــل  22.5ملي ـ ــون ط ـ ــن (توقع ـ ــات س ـ ــابقة) ومقاب ـ ــل

 33.5مليون طن الموسم السـابق 2017/2016م  ،كمـا خفـض توقعاتـه للمخزونـات بنهايـة الموسـم
الحالي إلى  3.4مليون طن مقابل  3.7مليون طن (توقعات سـابقة) ومقابـل  6.7مليـون طـن نهايـة
الموســم الســابق ،وتوقــع ت ارجــع الصــادرات بنحــو نصــف مليــون طــن مقارنــة بالتوقعــات الســابقة لتصــل

إلى  18مليون طن.

 الوضع في روسيا

 قال نائب وزير الزراعة الروسي إن بالده تخطط لبيع  1.5مليون طن حبوب من المخزوناتالموجودة بالمستودعات والصوامع الحكومية خالل الموسم الحالي 2018/2017م ،وتابع أن
الحكومة وافقت بالفعل على سحب كمية  500ألف طن من إجمالي المخزونات المقدرة بنحو

 4مليون طن بهدف تحرير جزء من المساحة التخزينية وتقليل النفقات التشغلية المرتبطة بخدمة
المخزون .وأضاف أن إجمالي الكمية المستهدف بيعها هذا الموسم والمقدرة بـ  1.5مليون طن

من المرجح أن يتم توجيهها للتصدير ،ومنها مليون طن سوف يتم إتاحتها خالل الفترة

يناير-يونيو2018م.

 وفي سيا ٍق متصل أظهرت بيانات الجمارك ،ارتفاع صادرات القمح الروسي في األشهر الثمان
األولى من العام الحالي إلى  16.7مليون طن مقابل  14مليون طن خالل الفترة المماثلة من

عام 2016م بزيادة نسبتها .%19.3

 أظهرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية اكتمال حصاد  130.3مليون طن من محصول الحبوبالروسي حتى تاريخ  12أكتوبر بمتوسط إنتاجية  2.98طن/هكتار ومن مساحة تصل نسبتها
إلى  %92.8من إجمالي المساحة المزروعة مقابل  114.8مليون طن تم حصادها حتى نفس
التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية  2.62طن/هكتار .وتوزعت كمية الحصاد الجديد ما

بين  86.7مليون طن قمح و 21.3مليون طن شعير و 6.1مليون طن ذرة مقابل

 75.5مليون طن قمح و 19مليون طن شعير و 5.6مليون طن ذرة في نفس التاريخ من عام

2016م.

 -وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،تشير البيانات إلى االنتهاء من زراعة

 15.5مليون هكتار هذا العام بما يمثل  %88.9من إجمالي المساحة المستهدفة

( 17.5مليون هكتار) مقابل  14.8مليون هكتار في نفس التاريخ من العام الماضي.
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 الوضع في أوكرانيا

 أظهرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية اكتمال حصاد  43.7مليون طن من محصول الحبوبحتى تاريخ  10أكتوبر الجاري بمتوسط إنتاجية  3.86طن/هكتار وبما يمثل  %78من إجمالي

المساحة المزروعة والمقدرة بـ  14.6مليون هكتار .ويجري حاليا حصاد محصول الذرة حيث
جمع المزارعون نحو  5.8مليون طن تغطي مساحة  1.4مليون هكتار من المساحة اإلجمالية
المقدرة بنحو  4.5مليون هكتار.

 وفيما يتعلق بالصادرات ،تشير البيانات الصادرة عن هيئة سالمة الغذاء األوكرانية إلى قيامأوكرانيا بتصدير  12مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  13أكتوبر

مقابل  12.2مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق ،وتوزعت صادرات الموسم
الحالي ما بين  7مليون طن قمح و 3.3مليون طن شعير و 1.3مليون طن من الذرة.
وتستهدف أوكرانيا تصدير  45-44مليون طن من الحبوب الموسم الحالي 2018/2017م

مقارنة بـ  43.9مليون طن تمثل الصادرات الفعلية الموسم السابق 2017/2016م.

 الوضع في التحاد األوروبي

 قرر االتحاد األوروبي تخفيض التعرفة الجمركية على واردات الذرة إلى  5.61يورو/طن مقابل 10.95يورو/طن سابقا تطبق اعتبار من الثالثاء الموافق  10أكتوبر2017م .الجدير بالذكر
أن االتحاد األوروبي قام في شهر أغسطس الماضي بفرض تعرفة جمركية على واردات الذرة

بهدف الحد من الكميات المستوردة بسبب تراجع أسعار المحصول عالميا لينهي بذلك قرابة
ثالثة أعوام من واردات معفاة من الرسوم الجمركية.

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  10آالفطن قمح طري فقط خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  10أكتوبر لتصل بذلك إجمالي صادراته من
المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى  5مليون طن مقارنة بـ  7.7مليون
طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%35كما منح رخصا لتصدير

 1.3مليون طن من الشعير منذ بداية الموسم في األول من شهر يوليو مقارنة بـ  1.5مليون
طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%8وفي المقابل منح رخصا

الستيراد  3.9مليون طن من الذرة مقارنة بـ  2.4مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم
السابق بارتفاع نسبته  ،%65ومنح كذلك رخصا الستيراد  3.2مليون طن من فول الصويا

مقارنة بـ  3.9مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%19
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 الوضع في فرنسا

 رفعت و ازرة الزراعة الفرنسية توقعاتها لمحصول الذرة الموسم الحالي 2018/2017م إلى 13مليون طن مقابل  12.75مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  11.67مليون طن الموسم
السابق 2017/2016م ،وعزت ذلك إلى زيادة متوسط اإلنتاجية إلى  9.32طن/هكتار مقابل
 9.25طن/هكتار (توقعات سابقة) ومقابل  8.41طن/هكتار الموسم السابق ،وأكدت أن
إنتاجية المحصول لم تتأثر بحالة الجفاف ونقص مستوى رطوبة التربة التي سادت في نهاية
شهر أغسطس الماضي .ورفعت كذلك تقديراتها لمحصول القمح الطري إلى  37.9مليون طن
مقابل  37.8مليون طن (تقديرات سابقة) ،وهذه التقديرات تجعل حصاد العام الحالي يصنف
كثالث أكبر حصاد تاريخيا وهو يزيد بنسبة  %37.7مقارنة بحصاد عام 2016م الذي تأثر
بأحوال طقس غير مواتية في المراحل األخيرة لنموه.
 خفض المكتب الزراعي الفرنسي توقعاته لمخزونات القمح الفرنسي الطري نهاية الموسم الحالي2018/2017م إلى  3.2مليون طن مقابل  3.4مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية
توقعات بزيادة الصادرت داخل دول االتحاد األوروبي إلى  8.05مليون طن مقابل
 7.85مليون طن (توقعات سابقة) ،إذ أشار المكتب إلى توقع زيادة الشحنات لعدة وجهات
باالتحاد األوروبي تأثر محصولها بموجة جفاف مثل أسبانيا .كما خفض توقعاته لمخزونات
الذرة نهاية الموسم الحالي إلى  2.35مليون طن مقابل  2.5مليون طن (توقعات سابقة) وسط
توقعات بزيادة الصادرات داخل دول االتحاد األوروبي إلى  4.8مليون طن مقابل  4.2مليون
طن (توقعات سابقة).

 وفي سيا ٍق متصل تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب
الزراعي الفرنسي في  9أكتوبر إلى االنتهاء من حصاد  %28من محصول الذرة مقابل
 %15األسبوع السابق ومقابل  %21في نفس التاريخ من العام الماضي ،وفيما يتعلق بجودة
المحصول فقد صنف التقرير  %81منه بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل  %80األسبوع السابق
ومقابل  %53العام الماضي .ومن المتوقع أن تؤدي حالة الطقس الدافئ والجاف إلى تسريع
معدالت الحصاد بعدما أدت أمطار الشهر الماضي إلى تأخر بداية أعمال الحصاد .وفيما
يتعلق بزراعة محاصيل الحبوب الشتوية أوضح التقرير اكتمال زراعة  %20من المساحة
المستهدفة لمحصول القمح الطري مقابل  %8األسبوع السابق ومقابل  %21العام الماضي
و %32من محصول الشعير مقابل  %14األسبوع السابق ومقابل  %34العام الماضي.
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 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول القمح في األرجنتين الموسمالحالي 2018/2017م إلى  16مليون طن مقابل  17مليون طن الموسم السابق
 ،2017/2016وعزت ذلك إلى األمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت بعض مناطق الحزام
الزراعي للقمح أثناء وبعد االنتهاء من موسم الزراعة.

 الوضع في البرازيل

 خفضت الوكالة الب ارزيلية لإلحصاءات الزراعية وامدادات الغذاء " "Conabتوقعاتها لمحصولالحبوب في الب ارزيل الموسم الحالي 2018/2017م إلى  228.2-224.1مليون طن مقابل
 238.5مليون طن الموسم السابق 2017/2016م وذلك على خلفية توقعات بانخفاض
محصولي الذرة وفول الصويا ،وقالت إن التحسن الملموس في أحوال الطقس والذي شهدته
الب ارزيل الموسم السابق من غير المرجح أن يتكرر هذا الموسم .وخفضت الوكالة توقعاتها
لمحصول فول الصويا إلى  108.2-106مليون طن مقابل  114مليون طن الموسم السابق
وخفضت كذلك توقعاتها لمحصول الذرة إلى  93.6-92.2مليون طن مقابل  97.8مليون طن
الموسم السابق.

 الوضع في الصين

 رفعت و ازرة الزراعة الصينية توقعاتها إلجمالي العجز المحلي في إمدادات الذرة الموسم الحالي2018/2017م إلى  4.31مليون طن مقابل  890ألف طن (توقعات سابقة) نتيجة توقعات
ب انخفاض اإلنتا وزيادة الطلب المحلي ،إذ توقعت تراجع إجمالي اإلنتا الموسم الحالي إلى
 210.1مليون طن مقابل  212.48مليون طن (توقعات سابقة) ،وزيادة إجمالي االستهالك
إلى  215.62مليون طن مقابل  214.57مليون طن (توقعات سابقة) بسبب زيادة متوقعة في
الطلب من قبل منتجي اإليثانول .في الوقت نفسه رفعت الو ازرة توقعاتها إلنتا محصول فول
الصويا إلى  14.94مليون طن مقابل  14.68مليون طن (توقعات سابقة) وذلك بفضل زيادة
المساحة المزروعة قليال وظروف النمو الجيدة التي عززت اإلنتاجية .وتجدر اإلشارة إلى أن
الموسم المحصولي للحبوب في الصين يمتد من أكتوبر إلى سبتمبر.
 تراجعت واردات الصين من فول الصويا في شهر سبتمبر2017م إلى  8.11مليون طن مقارنةبـ  8.45مليون طن في شهر أغسطس من نفس العام وفقا لبيانات الجمارك الصينية.
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ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 المغرب تخفض التعرفة الجمركية على واردات القمح الطري إلى %30

 قررت الحكومة المغربية تخفيض التعرفة الجمركية على واردات القمح الطري من  %135إلى %30وذلك اعتبا ار من بداية شهر ديسمبر القادم ،وهي خطوة اعتادت المغرب أن تقوم بها كل
عام بهدف تأمين اإلمدادات في غير أوقات الحصاد المحلي حيث تقوم الحكومة بخلط القمح

المستورد مع القمح المحلي للحصول على الجودة المطلوبة.

 الجزائر تحصد  3.5مليون طن من الحبوب في 2017

 قال مسئول بو ازرة الزراعة الجزائرية إن بالده حصدت  3.5مليون طن من الحبوب العام الحاليبارتفاع طفيف مقارنة بحصاد عام 2016م والبالغ  3.4مليون طن .وتوقع أن تظل كمية

الواردات خالل عام 2018م عند نفس مستويات العام الحالي ولكن دون إعطاء أي أرقام عن

كمية الواردات المتوقعة .وقال أن حصاد القمح الديورم وصل هذا العام إلى  2مليون طن بما
يمثل  %57من إجمالي إنتا الحبوب ،بينما بلغ إنتا الشعير نحو  1مليون طن.

 مصر تشتري  170ألف طن من القمح الروسي

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  170ألف طن من القمح الروسي في مناقصةعالمية أغلقت يوم  10أكتوبر بمتوسط سعر  214.02دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الثلث

األخير من شهر نوفمبر2017م.

 تونس تشتري  175ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العلفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  50ألف طن من القمح الطري في مناقصة عالمية أغلقتيوم  12أكتوبر بمتوسط سعر  208.69دوالر/طن  ،C&Fكما اشترت كمية  75ألف طن من
القمح الديورم بمتوسط سعر  285.3دوالر/طن  ،C&Fوكذلك  50ألف طن من الشعير العلفي

بمتوسط سعر  209.4دوالر/طن للشحن خالل الفترة (نوفمبر-2017يناير2018م) وفقا لبلد

المنشأ.

 تركيا ترفض العروض المقدمة في مناقصة لشراء  96ألف طن شعير

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التركية رفضت العروض المقدمة في مناقصة لشراء 96ألف طن من الشعير العلفي والتي أغلقت يوم  11أكتوبر نظ ار الرتفاع األسعار .وطلبت
تركيا شعي ار علفيا للشحن من موانئ البحر األسود وساحل بحر إيجة والبحر المتوسط باستثناء
جنوب قبرص خالل الفترة من  17أكتوبر حتى  7نوفمبر2017م.
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 العراق يستهدف زراعة  1.6مليون هكتار من القمح الموسم الحالي

 قالت و ازرة الزراعة العراقية إنها تخطط لزراعة  1.6مليون هكتار من القمح خالل الموسمالحالي 2018/2017م ،وقال مسئول بو ازرة الزراعة إن هذه المساحة أقل من مساحة
 1.8مليون هكتار المزروعة الموسم السابق ،وع از االنخفاض إلى سوء أحوال الطقس .وأكد أن
من السابق ألوانه تقدير حجم اإلنتا ولكنه يأمل أن يقترب من إنتا الموسم السابق المقدر
بنحو  3.65مليون طن .الجدير بالذكر أن العراق تستهلك نحو  5-4.5مليون طن من القمح
سنويا وتقدر الفجوة االستهالكية بنحو مليون طن يتم تغطيتها عن طريق االستيراد.

 إيران تصدر  31ألف طن من قمح الديورم إليطاليا

 صرح الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الحكومية اإليرانية أن بالده قامت بتصدير  31ألف طنمن قمح الديورم ألول مرة إليطاليا  ،وقامت أيضا بتصدير أكثر من  120ألف طن من الدقيق
لدول الجوار وأوروبا في النصف األول من الموسم الحالي.

 بنجالديش تشتري  100ألف طن قمحا من البحر األسود

 قال تجار أوروبيون إن بنجالديش اشترت كمية  100ألف طن من القمح من دول البحراألسود للتوريد خالل شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي ،وأضافوا أنه تم التعاقد على
القمح ذات نسبة بروتين ( )%11.5بسعر  223دوالر/طن  ،C&Fوذات نسبة بروتين
( %10.5بروتين) بسعر  218دوالر/طن .C&F

 إثيوبيا تطرح مناقصة عالمية لشراء  400ألف طن قمح

 قال تجار أوروبيون يوم اإلثنين إن الحكومة اإلثيوبية طرحت مناقصة عالمية لشراء  400ألفطن من القمح اختياري المنشأ طلبت توريدها حتى السابع من شهر فبراير2018م ،وحددت
تاريخ  17أكتوبر الجاري كآخر موعد لتلقي العروض.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1606نقطة مقابل  1345نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  261نقطة بنسبة (.)%19.4
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 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  93.06نقطة مقابل 93.8نقطة األسبوع الماضي  ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.68

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.182

1.174

%0.68 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

6-Oct-17

13-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

226.6

227.5

0.9

0.4%

Jan.018

233.2

234.2

1.0

0.4%

6-Oct-17

13-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

183.2

182.8

-0.4

-0.2%

Jan.018

184.0

183.0

-1.0

-0.5%

6-Oct-17

13-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

275.1

271.9

-3.2

-1.2%

Jan.018

280.0

277.0

-3.0

-1.1%

6-Oct-17

13-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

194.8

191.2

-3.6

-1.8%

Mar.018

200.3

198.0

-2.3

-1.1%

6-Oct-17

13-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

201.8

199.8

-2.0

-1.0%

Mar.018

207.7

205.7

-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

6-Oct-17

13-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

151.6

151.1

-0.5

-0.3%

Jan.018

156.4

157.7

1.3

0.8%

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

6-Oct-17

13-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

368.3

377.8

9.5

2.6%

Jan.018

377.4

387.7

10.3

2.7%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Dec.017

Australia Feed Barley
Dec.017

Black Sea Feed Barley
Dec.017

6-Oct-17

13-Oct-17

Change

Change %

191.0

193.0

2.0

1.0%

6-Oct-17

13-Oct-17

Change

Change %

212.0

215.0

3.0

1.4%

6-Oct-17

13-Oct-17

Change

Change %

187.0

188.0

1.0

0.5%

Freight Rates US $ /Ton
4-Oct-17

11-Oct-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.8

21.5

-0.3

-1%

Germany-Hamburg

24.3

24.3

0.0

0%

French - Dunkerque

26.3

26.0

-0.3

-1%

Australia (East Coast)

30.5

30.8

0.3

1%

Load/ports
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