السوق العالمي لمحبوب
( 9-5أكتوبر 5105م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً :طرح المممكة العربية السعودية لمناقصة عالمية الستيراد كمية  505ألف طن قمح

 طرحت المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق نياية األسبوع مناقصتيا الرابعة لمعامالحالي 6341/6341ى ـ الستيراد كمية  167ألف طن من القمح الصمب ( %6.27بروتين)
لمتوريد خالل الفترة (ديسمبر.167م -فبراير.161م) ،وبواقع ( )64شحنة موزعة عمى
( )9شحنات لميناء جده اإلسالمي و( )3شحنات لميناء الممك عبد العزيز بالدمام2
 تزامن طرح ىذه المناقصة مع انخفاض أسعار القمح في األسواق العالمية في ختام تعامالتاألسبوع عمى خمفية صدور التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاتو إلجمالي
اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  14.27مميون طن ليتخطى بذلك المستويات
القياسية التي وصل إلييا خالل الموسمين الماضيين2
 تم تحميل عروض األسعار يوم األحد 6341/6./.7ىـ وتم ترسية توريد كمية ( )131ألف طنقمح صمب ( %6.27بروتين) موزعة عمى ( )6.شحنة منيا ( )9شحنات لميناء جده اإلسالمي
و( )4شحنات لميناء الممك عبد العزيز بالدمام ذات المنشأ األوروبي واالسترالي واألمريكي
الشمالي والجنوبي ،وبمتوسط سعر ( )..127دوالر لمطن  C&Fويعادل ( )888لاير واصل
مينائي جدة والدمام مقارنة بسعر المناقصة السابقة ( )..42.1دوالر لمطن  C&Fويعادل
( )838لاير ،ويعتبر سعر الترسية ليذه المناقصة األقل منذ شير أكتوبر من عام .161م
وهلل الحمد2
 بيذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام .167م عمى استيراد كمية بحدود( ).21مميون طن ،إضافة إلى شراء كمية ( )717ألف طن من المحصول المحمي حتى تاريخو
وذلك لتغطية حاجة االستيالك المحمي والمحافظة عمى المخزون االستراتيجي والذي يغطي حاجة
االستيالك لمدة ستة أشير2

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً

تفاعا في
تباينت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية ،حيث شيدت األسواق ار ً
منتصف تعامالت األسبوع نتيجة انخفاض سعر صرف الدوالر ،واستمرار حالة الطقس الجاف التي
تتعرض ليا بعض مناطق زراعة القمح الشتوي في روسيا ومنطقة البحر األسود وبعض السيول الجنوبية

من الواليات المتحدة األمريكية ،فيما اتجيت األسواق لالنخفاض في نياية تعامالت األسبوع بعد صدور
التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية والذي توقع أن يسجل إجمالي اإلنتاج العالمي من القمح رقما
جديدا ىذا الموسم يصل إلى  14.27مميون طن مقابل  1.727مميون طن الموسم السابق ومقابل
قياسيا
ً
ً
 167مميون طن لمموسم .164/.16.م2
انخفاضا عمى الرغم من تخفيض
وارتفعت أسعار الشعير وفول الصويا ،بينما شيدت أسعار الذرة
ً
تقرير و ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو إلنتاج ومخزونات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول ،إال أن
ىذه التوقعات جاءت أعمى من متوسط توقعات المحممين2
( )0القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير أكتوبر .167م إلى  .67دوالر لمطن فوب بارتفاع  6دوالر لمطن
( 2)%127في حين انخفضت أسعار عقود شير يناير .161م إلى  .67دوالر لمطن فوب
بانخفاض  629دوالر لمطن (2)%129
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيرأكتوبر .167م بمقدار طفيف إلى  .1124دوالر لمطن فوب بارتفاع  124دوالر لمطن
( 2)%126في حين انخفضت أسعار عقود شير يناير .161م إلى  .6126دوالر لمطن
فوب بانخفاض  127دوالر لمطن (2)%123
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيرأكتوبر .167م إلى  .332.دوالر لمطن فوب بارتفاع  129دوالر لمطن ( 2)%123وارتفعت
كذلك أسعار عقود شير يناير .161م إلى  .7121دوالر لمطن فوب بارتفاع  121دوالر
لمطن (2)%124
8

 في أوروبا بورصة الماتيف بفرنسا (تداول القمح الطري)  -المرجع األساسي ألسعار القمـحفي االتحاد األوروبي – ارتفعت أسعار عقود شير ديسمبر .167م إلى  .1429دوالر لمطن

فوب بارتفاع  129دوالر لمطن (2)%427
( )5الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير أكتوبر .167م إلى  671دوالر لمطن ف ـوببارتفاع  3دوالر لمطن ( 2)%.2.وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 693دوالر لمطن فوب بارتفاع  7دوالر لمطن (2)%.21
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير يناير .161م إلى  6112.دوالرلمطن فوب بانخفاض  426دوالر لمطن ( 2)%621في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود

شير يناير .161م إلى  47324دوالر لمطن فوب بارتفاع  62.دوالر لمطن (2)%124

عالميا
ثالثًا :تطورات األوضاع
ً
• مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب
 خفض تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير أكتوبر .167م توقعاتو إلجمالي اإلنتاجالعالمي من الحبوب الموسم الحالي (.161/.167م) إلى  .2313مميار طن مقابل
 .237.مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  .271.مميار طن الموسم السابق

(.167/.163م) 2كما خفض توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم
الحالي إلى  .2319مميار طن مقابل  .2371مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل

 .2311مميار طن الموسم السابق 2وخفض كذلك توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من
الحبوب نياية الموسم الحالي إلى  74921مميون طن مقابل  73627مميون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  73726مميون طن بنياية الموسم السابق2

 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (.161/.167م) إلى  14.27مميون طن مقابل  14621مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  1.727مميون طن الموسم السابق (.167/.163م) نتيجة زيادة اإلنتاج في
3

كل من استراليا وكندا واالتحاد األوروبي 2في حين أبقى عمى توقعاتو إلجمالي االستيالك

العالمي من القمح الموسم الحالي عند  16123مميون طن مقابل  1112.مميون طن الموسم

السابق2

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاتو ليذه المخزونات بنيايةالموسم الحالي (.161/.167م) إلى  ..727مميون طن مقابل  ..121مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  .6.مميون طن نياية الموسم السابق (.167/.163م)2

• الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (.161/.167م) إلى  7727مميون طن مقابل  7726مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  772.مميون طن الموسم السابق (.167/.163م) 2وخفض كذلك توقعاتو
لمخزونات القمح األمريكي نياية الموسم الحالي إلى  .423مميون طن مقابل  .427مميون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  .127مميون طن بنياية الموسم السابق2

 وبالنسبة لمحصول الذرة  22فقد خفض التقرير توقعاتو لمحصول الموسم الحالي(.161/.167م) إلى  43324مميون طن مقابل  43726مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  41626مميون طن الموسم السابق (.167/.163م) 2وخفض كذلك توقعاتو
لمخزونات الذرة نياية الموسم الحالي إلى  4921مميون طن مقابل  3127مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  33مميون طن بنياية الموسم السابق2

 وفيما يخص فول الصويا  22فقد خفض التقرير توقعاتو لممحصول الموسم الحالي(.161/.167م) إلى  61727مميون طن مقابل  61126مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  61129مميون طن الموسم السابق (.167/.163م) ،كما خفض توقعاتو لمخزونات

فول الصويا نياية الموسم الحالي إلى  6621مميون طن مقابل  6.24مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  72.مميون طن بنياية الموسم السابق2

 الوضع في استراليا

 رفع التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح في استراليا الموسمالحالي إلى  .1مميون طن مقارنة بـ  .1مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة زيادة إنتاجية

اليكتار ،كما رفع توقعاتو لصادرات استراليا من المحصول إلى  69مميون طن مقارنة
بـ  6727مميون طن (توقعات سابقة)2

 الوضع في كندا

 -رفع التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح في كندا الموسم الحالي

إلى  .1مميون طن مقارنة بـ  .7مميون طن (توقعات سابقة) ،كما رفع توقعاتو لصادرات
كندا من المحصول إلى  69مميون طن مقارنة بـ  67مميون طن (توقعات سابقة)2

 الوضع في روسيا

 تسود حالة من الطقس الجاف في بعض األجزاء الجنوبية من روسيا ،وبالتالي تحتاجمحاصيل الحبوب الشتوية التي تم زراعتيا في ىذه المناطق ال سيما القمح لمزيد من األمطار

خالل الفترة المقبمة لكي تتحسن فييا أحوال المحاصيل ،إال أن الوضع يبدو مشابيًا لما كان
عميو الموسم الماضي وال يدعو لمقمق حسب ما أشار مسئولون بو ازرة الزراعة الروسية2

 توقع رئيس مؤسسة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconأن تبدأ و ازرة الزراعة الروسيةفي سياسية التدخل بشراء كميات من السوق المحمي لتدعيم المخزونات الحكومية بعد موافقة

و ازرة العدل عمى المقترح الذي تقدمت بو الو ازرة بزيادة متوسط أسعار الشراء بنحو  61دوالر

لمطن في المتوسط 2وأضاف أنو في ظل ىذه األسعار المرتفعة من المتوقع أن تبمغ إجمالي

الكمية التي يتم شراؤىا حتى شير يناير .161م نحو  627مميون طن ،حيث تخطط و ازرة

الزراعة لالحتفاظ بمخزونات ال تقل كميتيا عن  429مميون طن يوجد منيا حاليا  629مميون
طن بالمستودعات والصوامع الحكومية2

 خفض المعيد الروسي لمدراسات الزراعية " "IKARتوقعاتو لمحصول الحبوب في روسياالموسم الحالي إلى  614مميون طن مقارنة بـ  613مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقع

انخفاض محصول القمح إلى  11مميون طن مقارنة بـ  1127مميون طن (توقعات سابقة)

وانخفاض محصول الشعير إلى  6127مميون طن مقارنة بـ  6126مميون طن (توقعات
سابقة) وكذلك انخفاض محصول الذرة إلى  6426مميون طن مقارنة بـ  642.مميون طن

وفعميا تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية إلى قيام المزارعين في روسيا
(توقعات سابقة)،
ً
بحصاد  97مميون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ  1أكتوبر .167م بمتوسط إنتاجية

بمغت  .23طن/ىكتار مقارنة بـ  61127مميون طن تم حصادىا خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق بمتوسط إنتاجية بمغت  .239طن/ىكتار ،كما بمغت المساحة المحصولية

التي تم حصادىا ىذا الموسم نحو  36مميون ىكتار مقارنة بـ  3124مميون ىكتار الموسم

السابق2

 أظيرت بيانات مصمحة الجمارك الروسية انخفاض صادرات روسيا من القمح خالل الثمانيةأشير األولى من العام الحالي بنسبة  %.4لتسجل  921مميون طن مقارنة بـ  6.21مميون
طن خالل الفترة المماثمة من العام الماضي2

 الوضع في أوكرانيا

 صرح محممون بمؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultأن الحكومةاألوكرانية وقعت اتفاق مبدئي مع شركات تجارة الحبوب يسمح ليم بتصدير  6127مميون

طن من القمح خالل الموسم الحالي منيا  127مميون طن قمح عمفي باإلضافة إلى 61

وفعميا تشير بيانات و ازرة الزراعة
مميون طن من الذرة و 427مميون طن من الشعير2
ً
األوكرانية إلى قيام الشركات بتصدير  927مميون من الحبوب خالل األشير الثالثة األولى
من الموسم الحالي ،تشتمل ىذه الكمية عمى  727مميون طن قمح و .29مميون طن شعير
باإلضافة إلى  623مميون طن ذرة2

 خفضت مؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتيا لمحصولالذرة في أوكرانيا الموسم الحالي إلى  .4مميون طن مقابل  .7مميون طن (توقعات و ازرة

الزراعة األمريكية) ومقابل  .729مميون طن الموسم السابق نتيجة استمرار تعرض بعض
مناطق زراعتو لموجة من الطقس الحار والجاف2

 الوضع في االتحاد األوروبي

رخصــا لتصــدير  11.ألــف
 أظيــرت بيانــات المفوضــية األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي مــنحً
طن من القمـح الطـري ىـذا األسـبوع لتصـل بـذلك إجمـالي صـادراتو مـن المحصـول منـذ بدايـة
الموســم الحــالي فــي (.167/1/6م) إلــى  727مميــون طــن مقارنــة ب ـ  127مميــون طــن خــالل
رخصــا لتصــدير  .41ألــف طــن مــن الشــعير
الفت ـرة المماثمــة مــن الموســم الســابق ،كمــا مــنح
ً
لتصــل بــذلك إجمــالي صــادراتو إلــى  421مميــون طــن مقارنــة ب ـ  .27مميــون طــن خــالل نفــس

الفت ـرة مــن الموســم الســابق 2وفــي المقابــل تــم مــنح رخــص الســتيراد  677ألــف طــن مــن الــذرة

لتصــل بــذلك إجمــالي وارداتــو إلــى  627مميــون طــن مقارنــة بـ ـ  .23مميــون طــن خــالل الفت ـرة

المماثمة من الموسم السابق2

 الوضع في فرنسا

 أظيرت بيانات مصمحة الجمارك الفرنسية قيـام فرنسـا بتصـدير  1392.ألـف طـن مـن القمـحالطري خارج دول االتحاد األوروبي خالل شير أغسـطس .167م ،اسـتحوذت الج ازئـر عمـى
النصيب األكبر منيا بكمية بمغت  37724ألف طن ،وبذلك ارتفعت إجمالي صادرات فرنسـا
من المحصول منذ بدايـة الموسـم الحـالي فـي األول مـن يوليـو إلـى  6234مميـون طـن مقارنـة
بـ  6267مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق2
 كما أظيرت البيانات ارتفاع صادرات فرنسـا مـن الشـعير خـارج دول االتحـاد األوروبـي خـاللشـ ــيري يوليـ ــو وأغسـ ــطس إلـ ــى مـ ــا يزيـ ــد عـ ــن الضـ ــعف لتسـ ــجل  624.مميـ ــون طـ ــن مقارنـ ــة
بـ  77721ألف طن خالل نفس الفترة من الموسم السـابق مدعومـة بزيـادة الصـادرات لمصـين
التي استوردت وحدىا  62.1مميون طن من إجمالي الكمية2
 تشــير بيانــات التقريــر األســبوعي لحالــة المحصــول والصــادر عــن المكتــب الز ارعــي الفرنســي"فرانس أجري ميير" في  7أكتوبر إلى قيام المزارعين في فرنسا بحصاد  %..من محصـول
الــذرة مقابــل  %9األســبوع الســابق ومقابــل  %1فــي نفــس التوقيــت مــن عــام .163م 2وفيمــا
يتعمق بتقدم عمميات الزراعة لمحاصـيل الحبـوب الشـتوية ،فتشـير بيانـات التقريـر إلـى اكتمـال
ز ارع ــة  %.4م ــن محص ــول القم ــح الط ــري مقارن ــة ب ـ ـ  %.1الموس ــم الس ــابق ،و %41م ــن
محصول الشعير مقارنة بـ  %41الموسم السابق2

 الوضع في المممكة المتحدة

 خفضت و ازرة الز ارعـة البريطانيـة تقـديراتيا لمحصـول القمـح فـي بريطانيـا الموسـم الحـالي إلـى 6126مميــون طــن مقارنــة بـ ـ  6121مميــون طــن الموســم الســابق ،فــي حــين رفعــت تقــديراتيا
لمحصول الشعير إلى  124مميون طن مقارنة بـ  129مميون طن الموسم السابق2
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 الوضع في األرجنتين

 -خف ــض التقري ــر الش ــيري ل ــو ازرة الز ارع ــة األمريكي ــة توقعات ــو لمحص ــول القم ــح ف ــي األرجنت ــين

الموس ــم الح ــالي إل ــى  6127ممي ــون ط ــن مقاب ــل  66ممي ــون ط ــن (توقع ــات س ــابقة) ومقاب ــل

 6.27مميون طن الموسـم السـابق 2كمـا خفـض توقعاتـو لمحصـول الـذرة إلـى  .3مميـون طـن

مقابل  .7مميون طن (توقعات سـابقة) ومقابـل  .127مميـون طـن الموسـم السـابق 2فـي حـين
أبق ــى عم ــى توقعات ــو لمحص ــول ف ــول الص ــويا الموس ــم الح ــالي عن ــد  71ممي ــون ط ــن مقاب ــل

 1127مميون طن الموسم السابق2

 الوضع في البرازيل

 رفعـت وكالــة الحبــوب الب ارزيميــة توقعاتيـا لمحصــول فــول الصــويا فــي الب ارزيــل الموســم الحــالي.161/.167م إل ــى  61129-61126ممي ــون ط ــن مقارن ــة ب ـ ـ  912.ممي ــون ط ــن الموس ــم
الســابق .167/.163م نتيجــة توســع الم ـزارعين فــي ز ارعــة المحصــول 2فــي حــين خفضــت
توقعاتــو لمحصــول الــذرة إلــى  7421-7.21مميــون طــن مقارنــة ب ـ  7727مميــون طــن الموســم

السابق2

ابعا :أهم أخبار األسبوع
رً

ارتفاعا في سبتمبر
 مؤشر "الفاو" ألسعار الغذاء يشهد
ً
 ارتفع المؤشر الشيري ألسعار الغذاء العالمية ،الصادر عن منظمة األغذية والز ارعـة التابعـةمسجال  67124نقطة مقارنة
لألمم المتحدة (الفاو) في شير سبتمبر الماضي بمقدار طفيف
ً
اجعـا بنسـبة  %6729عـن
ب ـ  67724نقطـة فـي شـير أغسـطس .167م ،إال أنـو ال يـزال متر ً
المستوى الذي سجمو في شير سبتمبر مـن العـام الماضـي 2ويعـزى االرتفـاع فـي مؤشـر شـير
سـ ــبتمبر إل ـ ــى ارتف ـ ــاع المؤش ـ ــر الفرع ـ ــي ألسـ ــعار الس ـ ــكر ومنتج ـ ــات األلب ـ ــان بنس ـ ــبة %42.

و %7عمى التوالي2

 وفيمــا يتعمــق بلجمــالي اإلنتــاج العــالمي مــن الحبــوب فقــد خفضــت "الفــاو" توقعاتيـا لــو الموســمالح ــالي .161/.167م إل ــى  .2743ممي ــار ط ــن مقارن ــة ب ـ ـ  .2731ممي ــار ط ــن (توقع ــات
ســابقة) نتيجــة توقــع انخفــاض محصــول الــذرة بشــكل رئيســي فــي الوالي ـات المتحــدة األمريكيــة
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كمــا خفضــت توقعاتيــا إلجمــالي المخزونــات العالميــة مــن الحبــوب نيايــة الموســم الحــالي إلــى

 147مميون طن مقارنة بـ  13.مميون طن بنياية الموسم السابق2

 وفــي ســياق متصــل توقــع تقريــر " توقعــات األغذيــة " الصــادر عــن المنظمــة فــي  7أكتــوبر.167م استمرار االنخفـاض فـي أسـعار الغـذاء العالميـة لفتـرة طويمـة نتيجـة ارتفـاع مسـتويات
المخزونـ ــات العالميـ ــة وانخفـ ــاض أسـ ــعار الـ ــنفط ،إضـ ــافة إلـ ــى ارتفـ ــاع سـ ــعر صـ ــرف الـ ــدوالر

األمريكي ،وعمل التقريـر ذلـك بـ أن ىـذه االتجاىـات اليبـدو أنيـا مقبمـة عمـى التغيـر فـي المـدى
القصير2

 وخفض التقرير توقعاتو لفاتورة الواردات الغذائيـة عمـى مسـتوى العـالم عـام .167م وتوقـع أنتسجل أدنـى مسـتوى ليـا منـذ خمـس سـنوات لتبمـغ  6219مميـار دوالر مقارنـة ب ـ  6247مميـار

دوالر عام .163م بانخفاض نسبتو 2%.1

 مصر تشتري  081ألف طن قمح طري

 اشـترت الييئــة العامــة لمســمع التموينيــة كميــة  671ألـف طــن قمــح طــري ( %66بــروتين) فــيمناقصة عالمية أغمقت يوم .167/61/9م بواقع ( )4شحنات كمية كل منيـا  11ألـف طـن

وبمتوسـط ســعر  .11243دوالر/طــن  C&Fلمشـحن خــالل الفتـرة  .1-66نــوفمبر .167م،
اشتممت ىذه الكمية عمـى  6.1ألـف طـن قمـح روسـي و 11ألـف طـن قمـح رومـاني 2وتشـير
بيانات و ازرة التموين المصرية بعد التعاقد عمى شراء ىذه الكمية إلى أن مخزونات القمح في

مصر أصبحت تغطي حاجة االستيالك المحمي حتى منتصف شير مارس .161م2

 الجزائر تشتري  555ألف طن قمح طري

 اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية ال تقل عن  117ألف طن قمح طري ( %66بروتين)اختي ـ ـ ــاري المنش ـ ـ ــأ ف ـ ـ ــي مناقص ـ ـ ــة عالمي ـ ـ ــة أغمق ـ ـ ــت ي ـ ـ ــوم .167/61/7م بمتوس ـ ـ ــط س ـ ـ ــعر

 .1327دوالر/طن لمشحن خالل شيري نوفمبر وديسمبر القادمين2

 اليابان تشتري  00910ألف طن قمح

 اشــترت و ازرة الز ارعــة اليابانيــة كميــة  66926ألــف طــن قمــح ضــمن مناقصــاتيا األس ــبوعيةلشـراء المحصــول والتــي أغمقــت يــوم .167/61/7م ،اشــتممت ىــذه الكميــة عمــى  4121ألــف

طــن قمــح أمريكــي و 1726ألــف طــن قمــح كنــدي لمشــحن خــالل الفت ـرة مــن  .6نــوفمبر إلــى

 .1ديســمبر .167م لكــال المنشــأين ،باإلضــافة إلــى  .124ألــف طــن قمــح اســترالي لمشــحن
خالل شير ديسمبر .167م2

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندتفعا بذلك  11نقطة بنسبة (2)%721
 116نقطة مقابل  116نقطة األسبوع الماضي مر ً
وارتفعت أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %1فيما يتعمق بالشحن من موانئ رومانيا ،وارتفعت
كذلك بنسبة  %7-3فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود وألمانيا وفرنسا2

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  93277نقطة مقابل 97279نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة 2%62.7

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

62647

626.6

%62.7 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

2-Oct-

9-Oct-

Change

Change %

Oct.015
Nov
Dec
Jan

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

2-Oct-

9-Oct-

Change

-

Change %

Oct.015
Nov

-

-

Dec

-

-

Jan

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

2-Oct-

9-Oct-

Change

Change %

2-Oct-

9-Oct-

Change

Change %

-Oct-

8-Oct-

Change

Change %

Oct.015
Jan

Matif France (11-11.5 % Protein)
Dec.015

Germany Wheat
Wheat A 13% PRO BLT
TYPE B 12% PROTEIN.Han

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

2-Oct-

9-Oct-

Change

Change %

Oct.015

-

-

Jan

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

2-Oct-

9-Oct-

Change

Change %

Oct.015
Jan

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

2-Oct-

9-Oct-

Change

Change %

2-Oct-

9-Oct-

Change

Change %

Change

Change %

Oct

Australia Feed Barley
Oct

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

2-Oct-

9-Oct-

Black Sea
Germany-Hamburg
French Atlantic
Romania
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