الســوق العـــالمي للحبــوب
( 37-31إبريل 0202م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في معظم البورصات األميكيةة مأثري ببةانات مخبةة لمآما

بشثن صادرات القمح األميكيي األسبوعةة ،وامأد االنخفاض إلى أسعار العقود اآلجلة للقمح األوروبي والأي

تياجعت وسط توقعات بهطو أمطار على معظم الدو األوروبةة بما يخفف من حد موجة الجفاف الحالةة.

كما أدت الأوقعات بأحسن أحوا الطقس في روسةا ،أكبي الدو المصدر للقمح في العالم ،إلى حدوث مزكد

من االنخفاض في األسعار.

وانخفضت كذلك أسعار الذر وفو الصوكا تحت ضغوط تياجع الطلب العالمي واسأميار المخاوف

بشثن حالة اليكود الأي تشهدها معظم أسواق العالم بسبب فبيوس كورونا.

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )3القمح

 في بورصة كانساس (تداو القمح األحمي الشأوي الصلب-المسأهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهي مايو 0202م إلى  0.2.2دوالر للطن فوب بانخفاض  2.0دوالر

للطن ( .)%0.0وانخفضت كذلك أسعار عقود شهي يولبو 0202م إلى  0.1.2دوالر للطن
فوب بانخفاض  2دوالر للطن (.)%0.1

 في بورصة شةياغو (تداو القمح األحمي الشأوي الطيي) انخفضت أسعار عقود شهي مايو0202م إلى  012.0دوالر للطن فوب بانخفاض  5.2دوالر للطن ( .)%..5وانخفضت كذلك
أسعار عقود شهي يولبو 0202م إلى  012.2دوالر للطن فوب بانخفاض  5.2دوالر للطن

(.)%2.0

 في بورصة مبنةابولةس (تداو القمح اليبةعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهي مايو 0202مإلى  022.5دوالر للطن فوب بانخفاض  1..0دوالر للطن ( .)%2.1وانخفضت كذلك أسعار

عقود شهي يولبو 0202م إلى  025.5دوالر للطن فوب بانخفاض  10.2دوالر للطن (.)%2.2

 وفي بورصة الماتةف بفينسا  -الميجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – انخفضتأسعار القمح الفينسي الطيي لعقود شهي مايو 0202م إلى  01..2دوالر للطن فوب بانخفاض

 0.5دوالر للطن ( ،)%1..في حبن ارتفعت أسعار عقود شهي سبأمبي 0202م إلى
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 020.2دوالر للطن فوب بارتفاع  10.1دوالر للطن ( .)%2.2كما انخفضت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %10.2بيوتبن) لعقود شهي مايو 0202م إلى  002.2دوالر للطن فوب

بانخفاض  0..دوالر للطن (.)%1
( )0الشعير

 ربأت أسعار الشعبي األلماني لعقود شهي مايو 0202م عند  022دوالر للطن فوب (غبي شاملتكلفة النقل من مبناء الأصديي) .وربأت كذلك أسعار الشعبي األسأيالي عند  012دوالر للطن

فوب .في حبن ارتفعت أسعار الشعبي من منطقة الةحي األسود إلى  150دوالر للطن فوب

بارتفاع  0دوالر للطن (.)%1.1
( )1الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذر في بورصة شةياغو لشهي مايو 0202م إلى  125.1دوالر للطنفوب بانخفاض  1.5دوالر للطن ( .)%1.0وانخفضت كذلك أسعار فو الصوكا لعقود شهي
مايو 0202م إلى  .02.2دوالر للطن فوب بانخفاض  10.1دوالر للطن (.)%..2

عالميا
ثاني ًا :تطورات األوضاع
ً

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 قا وزكي الزراعة األميكيي إن إدار اليئةس تيمب تخطط لشياء الحلبب واللحوم من المزارعبناألميكيببن كجزء من الميحلة األولى من خطأها لدعم سلسلة اإلمدادات الغذائةة في البالد بقةمة
( )12.2ملةار دوالر لمساعدتهم على تجاوز تثربي تفشي فبيوس كورونا.
 يثتي القيار وسط ضغوط مأزايد من لوبي المزارعبن األميكيان لحث الحيومة على شياء منأجاتهمحبث ييافح المزارعون وميبو الماشةة إليصا بضائعهم للسوق بسبب اإلضطيابات الناجمة عن
الوباء ،مما يجبي بعضهم على الأخلص من منأجاتهم لعدم وجود مشأيكن.
 وقا الوزكي لشةية فوكس لألعما نيكد شياء أكبي قدر ممين من هذا الحلبب أو المنأجاتالبيوتبنةة ونقلها حبث يمين اسأخدامها في بنوك الطعام األميكيةة أو حأى في المساعدات
اإلنسانةة الدولةة.

 -وبشيل عام فقد دعم المشيعون والمجموعات الصناعةة األخيى فكي المشأيكات الحيومةة للسلع

الزراعةة كما أعلنت وزار األمن الداخلي يوم األربعاء تخفةف القبود على الأثشيات من نوع
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 ، H-2Aوقالت إنها سأجعل من السهل على الشيكات الزراعةة األميكيةة تويةف العما
المهاجيكن الموجودين بالفعل بشيل قانوني في البالد.

 الوضع في روسيا

 قالت نائةة وزكي الزراعة اليوسي إن حصة صادرات روسةا من الحبوب المقير في اليبع الثانيمن العام الحالي والأي تبلغ ( )2ملبون طن قد تنفد بحلو منأصف مايو أو قبل ذلك حبث تصل

إجمالي الصادرات اليوسةة من الحبوب إلى نحو ملبون طن أسبوعةاً ،وأضافت أن األولوكة
اليئةسةة بعد ذلك سأكون للسوق المحلي ،وأن روسةا يمين أن تةقي على آلةة حصص تصديي
الحبوب خال الموسم القادم 0201/0202م والذي سببدأ في  1يولبو 0202م .وقد حظيت
روسةا تصديي القمح بشيل كامل عام 0212م عندما ضيب الجفاف محصولها ،وتأصدر تيكةا

ومصي وبنجالديش قائمة الدو المسأورد للقمح اليوسي.

 وقد أيهي الموقع اإللكأيوني لوزار الزراعة اليوسةة أن كمةة الحبوب المأةقةة والمأاحة للأصدييحأى نهاية الموسم الحالي تبلغ ( )2.0ملبون طن.

 -وفةما يأعلق باإلمدادات المحلةة ،قالت وزار الزراعة إنها باعت ( )252ألف طن من الحبوب من

مخزونات الدولة حأى تاركخ  1.إبيكل الجاري عن طيكق مزادات ال ُيسمح للمصدركن بالمشاركة
فبها لضمان وفي اإلمدادات المحلةة للمطاحن والمخابز .وتخطط وزار الزراعة اليوسةة لبةع

( )1.2ملبون من الحبوب بما يمثل  %5.من إجمالي المخزونات الموجود بالصوامع

والمسأودعات الحيومةة لمواجهة جائحة فبيوس كورونا.

 قا محللون إن أسعار تصديي القمح اليوسي ارتفعت األسبوع الماضي بسبب نقص اإلمداداتالعالمةة السةما بعد إعالن رومانةا حظي تصديي الحبوب حأى منأصف شهي مايو 0202م،

وكذلك بسبب ارتفاع سعي صيف اليوبل .وقالت وحد االسأشارات الزراعةة اليوسةة ""SovEcon

إن أسعار تصديي القمح اليوسي ( %10.2بيوتبن) من منطقة الةحي األسود ارتفعت نهاية

األسبوع الماضي بنحو  .دوالرات إلى  002دوالر للطن  ،FOBفي حبن ربأت أسعار تصديي

الشعبي عند  122دوالر للطن .FOB

ال عن بةانات الجمارك إن روسةا قامت بأصديي  .0.1من الحبوب منذ
 وقالت " "SovEconنق ًبداية الموسم الحالي 0202/0215م في  1يولبو 0215م وحأى تاركخ  5إبيكل الجاري بانخفاض
نسبأه  %12مقارنة بالفأي الممارلة من الموسم السابق 0215/0215م ،وبلغت صادرات القمح
منها نحو  02.2ملبون طن.
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 الوضع في أوكرانيا

 -قالت شيكة " "APK-Informلالسأشارات إن أسعار تصديي القمح األوكياني ارتفعت إلى أعلى

مسأوكاتها هذا الموسم وسط طلب قوي من المشأيكن األجانب .وأوضحت أن أسعار تصديي القمح

األوكياني ( %10.2بيوتبن) تسلةم أواخي إبيكل ارتفعت إلى  0.0-002دوالر للطن على أساس

فوب من موانئ الةحي األسود وهو أعلى مسأوى هذا الموسمُ .يذكي أن أعلى مسأوى ألسعار القمح
اليوماني كان في أواخي شهي ينايي الماضي وتياوحت فةه األسعار ببن  0.1-002دوالر للطن

فوب.

 -وتوقعت " "APK-Informأن تصل صادرات أوكيانةا من فو

الصوكا الموسم الحالي

0202/0215م إلى  0.22ملبون طن .وفعلةا تشبي البةانات إلى قةام أوكيانةا بأصديي كمةة

( )0.2.ملبون طن من فو الصوكا منذ بداية الموسم الحالي وحأى تاركخ  12إبيكل الجاري
مقابل ( )1.11ملبون طن خال الفأي الممارلة من الموسم السابق بزكاد نسبأها  .%5.وجاءت
زكاد الصادرات على اليغم من تياجع إنأاج فو الصوكا بثوكيانةا الموسم الحالي بنسةة  %5إلى

 2..2ملبون طن.

 قا نائب وزكي االقأصاد الميلف بالزراعة ليوكأيز إن بالده الأي تعد واحد من أكبي مصدريالحبوب في العالم مسأعد لحظي صادرات القمح إذا تجاوزت الصادرات الحدود المأفق علبها مع

الأجار .وأضاف أن أوكيانةا قامت بأصديي ( )18.3ملبون طن من القمح منذ بداية الموسم

الحالي 0202/0215م وحأى اآلن ،وهناك نحو ( )0ملبون طن إضافةة مأاحة للأصديي حأى

 .2يونبو 0202م.

 وأوضح أنه في حا تسارع وتبي الصادرات إلى ( )0ملبون طن في إبيكل سبأعبن على الحيومةوقف صادرات القمح تنفبذًا لمذكي الأفاهم الموقعة مع الأجار في هذا الشثن ،إال أنه قا أن وتبي
الصادرات الحالةة تشبي إلى أن أوكيانةا لن تأجاوز  0ملبون طن حأى نهاية الموسم الحالي .وفي
ٍ
سةاق مأصل خفض نائب الوزكي توقعاته لمحصو

الحبوب في بالده الموسم القادم

0201/0202م إلى ( )22-22ملبون طن مقابل ( )22.1ملبون طن الموسم الحالي
0202/0215م ،وع از ذلك إلى موجة الجفاف الأي تأعيض لها مناطق زراعة الحبوب والأي قد
تؤدي إلى تياجع ملحوظ في اإلنأاجةة.

 وفي ذات السةاق تشبي البةانات الفعلةة لوزار الزراعة األوكيانةة إلى أن إجمالي صادرات أوكيانةامن الحبوب ارتفعت منذ بداية الموسم الحالي في  1يولبو 0215م وحأى منأصف إبيكل الجاري
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إلى  25.1ملبون طن بزكاد نسبأها  %01..مقارنة بالفأي الممارلة من الموسم السابق ،واشأملت

صادرات الموسم الحالي على  15..ملبون طن من القمح و 02.2ملبون طن من الذر إضافة

إلى  2.2ملبون طن من الشعبي .وتأوقع الوزار أن تأياوح صادرات هذا الموسم ببن

 22-20ملبون طن منها  02ملبون طن من القمح.

 الوضع في كازاخستان

 تشبي بةانات وزار الزراعة الكازاخسأانةة إلى قةام كازاخسأان بأصديي كمةة  2.2ملبون طن منالحبوب والدقبق منذ بداية الموسم الحالي في  1يولبو 0215م وحأى تاركخ  12إبيكل ،وقالت
الوزار إن الدو اليئةسةة المسأورد ال ت از هي أوزبيسأان ،طاجةيسأان ،أفغانسأان ،تيكمانسأان
قبيغبزسأان ،أذربةجان وروسةا ،إذ اسأوردت هذه الدو ما نسبأه  %52من إجمالي صادرات
الحبوب والدقبق من كازاخسأان.
 وفي وقت سابق خفضت كازاخسأان توقعاتها لصادرات الحبوب والدقبق الموسم الحالي0202/0215م إلى  2ملبون طن مقابل  12.5ملبون طن الموسم السابق 0215/0215م.

 قالت وزار الزراعة الكازاخسأانةة في بةان صحفي إن كازاخسأان سأةقي القبود المفيوضة علىصادرات المنأجات الغذائةة المصنعة محلةا حأى  1سبأمبي 0202م .ووفقا لألمي الخاص
بصادرات السلع المحدد من جمهوركة كازاخسأان الذي نشيته وزار الزراعة ،فإن حظي الأصديي
سةطبق على الحنطة السوداء والسيي والةطاطس والةصل والثوم وبذور دوار الشمس والزكت ،فةما
سبأم تقببد صادرات الجزر واللفت والملفوف والقمح والدقبق .وجاء في األمي "سبأم تحديد حصص
الأصديي وكمةات الأوركد المضمون للمنأجات الزراعةة إلى السوق المحلةة على أساس شهيي

حأى  1سبأمبي 0202م" .وسمحت الوزار للمنأجبن الزراعببن بأصديي  022ألف طن من القمح

و 22ألف من الدقبق في شهي إبيكل الجاري ،وألزمت الأجار ببةع القمح والدقبق في السوق
المحلةة بما يعاد  %.2من كمةة الصادرات بسعي رابت.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 -رفعت شيكة االسأشارات الزراعةة الفينسةة " "Strategie Grainsتوقعاتها لمخزونات القمح

الطيي بدو االتحاد األوروبي بنهاية الموسم الحالي 0202/0215م إلى  1..2ملبون طن مقابل

 10.2ملبون طن (توقعات سابقة) ،وعزت ذلك إلى توقع تياجع طلب المطاحن داخل دو االتحاد
األوروبي بنحو  1..ملبون طن بسبب تداعةات انأشار فبيوس كورونا .ورفعت كذلك توقعاتها
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لصادرات القمح بدو االتحاد األوروبي الموسم الحالي إلى  .0.2ملبون طن مقابل  .1.0ملبون
طن (توقعات سابقة).

 أيهيت بةانات المفوضةة األوروبةة أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لأصديي كمةة 02.21ملبون طن من القمح الطيي منذ بداية الموسم الحالي وحأى تاركخ  10إبيكل 0202م
مقابل  12.52ملبون طن خال الفأي الممارلة من الموسم السابق بارتفاع نسبأه  ،%25كما منح

رخصًا لأصديي كمةة  2.52ملبون طن من الشعبي مقابل  ..22ملبون طن خال نفس الفأي
من الموسم السابق بزكاد نسبأها  .%2.وفي المقابل منح رخصاً السأبياد كمةة  12..ملبون

طن من الذر مقابل  15..0ملبون طن خال الفأي الممارلة من الموسم السابق بانخفاض نسبأه

 .%12وتجدر اإلشار إلى أن بةانات الصادرات والواردات تشمل المملكة المأحد .

 الوضع في فرنسا

 تشبي بةانات الأقيكي األسبوعي لحالة المحصو والصادر عن الميأب الزراعي الفينسي "فيانسأجيي مببي" في  1.إبيكل الجاري إلى تياجع تصنةفات محصولي القمح والشعبي نأةجة اسأميار
جفاف الطقس ،إذ خفض الأقيكي تقديياته لمحصو القمح الطيي المصنف بحالة "جبد أو ممأاز "
إلى  %22مقابل  %21األسبوع السابق ومقابل  %51في نفس الأاركخ من العام الماضي.
وخفض كذلك تقديياته لمحصو الشعبي الشأوي إلى  %22بحالة "جبد أو ممأاز " مقابل %21
األسبوع السابق ومقابل  %22العام الماضي .كما خفض تقديياته لمحصو الشعبي اليبةعي بشيل
حاد إلى  %25بحالة "جبد أو ممأاز " مقابل  %52األسبوع السابق .وفةما يأعلق بزراعة محصو
الذر  ،فقد أيهيت البةانات اكأما زراعة المساحة المسأهدفة منه العام الحالي بنسةة  %02مقابل
 %2األسبوع السابق.
 رفع الميأب الزراعي الفينسي "فيانس أجيي مببي" توقعاته لصادرات فينسا من القمح الطيي خارجدو االتحاد األوروبي الموسم الحالي 0202/0215م إلى مسأوى قةاسي يبلغ  1..0ملبون طن
مقابل  10.2ملبون طن (توقعات سابقة) ،وهو األمي الذي في حا تحققه سبأخطى المسأوى
القةاسي للصادرات خارج دو االتحاد األوروبي في الموسم 0211/0212م والةالغ  10.5ملبون
طن .وع از الميأب ذلك إلى زكاد الطلب من قبل الدو المسأورد الأي تسعي لأدعةم مخزوناتها
في يل جائحة كورونا.
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 وفي المقابل خفض الميأب توقعاته لصادرات القمح الفينسي الطيي داخل دو االتحاد األوروبيإلى  2.2ملبون طن مقابل  5.1ملبون طن (توقعات سابقة).
 ورفع توقعاته لمخزونات القمح الفينسي الطيي بنهاية الموسم الحالي إلى  0.2ملبون طن مقابل 0.2ملبون طن (توقعات سابقة) ،ورفع كذلك توقعاته لمخزونات الشعبي إلى  1.5ملبون طن
مقابل  1.5ملبون طن (توقعات سابقة) ،كما رفع توقعاته لمخزونات الذر إلى  0.2ملبون طن
مقابل  0..ملبون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في ألمانيا

 -خفضت الجمعةة الزراعةة األلمانةة توقعاتها لمحصو

القمح في ألمانةا الموسم القادم

0201/0202م بمقدار طفةف إلى  00.2.ملبون طن مقابل  00.25ملبون طن (توقعات
سابقة) .كما خفضت توقعاتها لمحصو الشعبي الشأوي بنسةة  %2.5إلى  5.22ملبون طن

بسبب تياجع المساحة المزروعة ،في حبن رفعت توقعاتها لمحصو الشعبي اليبةعي بنسةة

 %2.1إلى  1.52ملبون طن .ورفعت كذلك توقعاتها لمحصو الذر بنسةة  %11.5إلى

 2.25ملبون طن ،وعزت ذلك إلى توقع زكاد المساحة المزروعة وارتفاع مسأوى إنأاجةة الهيأار.

 الوضع في رومانيا

 قا وزكي الداخلةة اليوماني إن بالده رفعت جمةع قبود تصديي القمح والمنأجات الغذائةة األخيىبالنسةة للدو من خارج االتحاد األوروبي ،والأي كانت قد فيضأها يوم  12إبيكل الماضي .وقا

أن هناك ميسوم عسييي جديد بيقم ( )5ييفع جمةع القبود على صادرات القمح والمنأجات الغذائةة
والأي فيضت بموجب الميسوم السابق رقم ( )5وذلك بعد الأثكد من وفي اإلمدادات لالسأهالك

المحلي.

 وتشبي بةانات االتحاد األوروبي إلى قةام رومانةا بأصديي كمةة  2.0ملبون طن من القمح منذبداية الموسم الحالي في  1يولبو 0215م وحأى تاركخ  2إبيكل الجاري ،لأحأل بذلك الميكز

الثاني بعد فينسا الأي بلغت إجمالي صادراتها من القمح خال هذه الفأي  5.2ملبون طن ،وتثتي

ألمانةا في الميكز الثالث  ...ملبون طن وبولندا في الميكز اليابع  0..2ملبون طن.

 الوضع في األرجنتين

البيزكل وافقت على ضخ المةاه من سد "إيأاببو" الكهيومائي
 قالت وزار الخارجةة األرجنأبنةة إن االعمالق ليفع منسوب المةاه المنخفضة في نهي "بارانا" وهو الممي اليئةسي واألسيع لنقل شحنات
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الحبوب في خطو مهمة من شثنها مساعد األرجنأبن على زكاد صادراتها من الحبوب حبث

تجبي مسأوكات المةاه المنخفضة في النهي المصدركن في األرجنأبن على تحمبل كمةات أقل من

فو الصوكا والحبوب األخيى على السفن المأجه معظمها إلى الصبن بشيل يفاقم مشيلة القطاع

الزراعي الذي يعاني بالفعل من اخأناقات بسبب جائحة كورونا .وقالت الوزار في بةان إن االتفاق
مع الب ايزكل سةسمح بإضافة ( )1222مأي ميعب إضافةة من المةاه المأدفقة إلى النهي ،وأضافت

أن الجانببن اتفقا أيضًا على آلةة حوار أسبوعي لمناقشة الجفاف المزمن في المنطقة.

 -توقعت بورصة بوكنس آييكس األرجنأبنةة للحبوب أن يصل إجمالي إنأاج األرجنأبن من فو

الصوكا والذر الموسم الحالي 0202/0215م إلى  25.2ملبون طن و 22ملبون طن على
الأوالي .وقالت البورصة في تقيكيها األسبوعي إنه تم حصاد  %.2.5من محصو فو الصوكا

حأى تاركخ  12إبيكل الجاري بمأوسط إنأاجةة  ..20طن/هيأار مقابل  %.2.1في نفس الأاركخ
من العام الماضي .كما تم أيضًا حصاد  %.0.2من محصو الذر مقابل  %0...العام
الماضي ،وأرجعت البورصة تقدم حصاد الموسم الحالي إلى تحسن أحوا الطقس.

 الوضع في الصين

 تياجعت واردات الصبن من فو الصوكا خال شهي مارس 0202م بنسةة  %1.مقارنة بنفسالشهي من عام 0215م مسجلة أدنى معد شهيي لها منذ فبيايي 0212م وذلك على خلفةة تثخي

الشحنات من الب ايزكل بسبب األمطار الغزكي ،وتياجع الطلب العالمي نأةجة انأشار فبيوس كورونا.

 -ووفقا لبةانات الجمارك الصبنةة اسأوردت الصبن كمةة  2.05ملبون طن من فو الصوكا خال

شهي مارس 0202م مقابل  2.51ملبون طن في شهي مارس من العام الماضي ،إال أن واردات
الصبن من فو الصوكا ارتفعت في اليبع األو من العام الحالي إلى  12.25ملبون طن مقابل

 12.22ملبون طن خال الفأي الممارلة من عام 0215م بارتفاع نسبأه .%2.0

 الوضع في الهند

 تواصل وزار السيك الحديدية في الهند سعبها لضمان توافي السلع األساسةة مثل الحبوب منخال خدمات الشحن الخاصة بها أرناء فأي اإلغالق ضمن إجياءات الحيومة لمواجهة تفشي
فبيوس كورونا .وقالت الوزار إنه منذ بداية اإلغالق في  02مارس وحأى  12إبيكل الجاري تم
تحمبل أكثي من  2.0ملبون طن من الحبوب الغذائةة ،وتثتي هذه الجهود لضمان تحمبل المنأجات
الزراعةة مثل الحبوب الغذائةة في الوقت المحدد وأيضا لضمان تسلةمها في الوقت المناسب خال
فأي اإلغالق.
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 وقد حددت السيك الحديدية في الهند ( )22مسا ًار للقطارات منذ بدء اإلغالق لضمان نقل جمةعالةضائع والسلع السةما القابلة للألف مثل الفواكه والخضيوات والحلبب ومنأجات األلةان وكذلك

البذور ألغياض الزراعة ،وحيصت على السماح للقطارات بالأوقفات الضيوركة في جمةع المواقع
الممينة لضمان عدم تثري اإلمدادات المحلةة في أي منطقة من المناطق وكأم ذلك بالأنسبق

الكامل مع وزار الزراعة.

ثالث ًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تدرس إنشاء متاجر ضخمة لتعزيز احتياطيات السلع األساسية

 تدرس مصي إنشاء مأاجي ضخمة لأعزكز االحأةاطةات االسأياتةجةة من السلع األساسةة ،بما فبهاالقمح ،وذلك في ( )2محافظات بأكلفة تصل إلى  01ملةار جنةه مصيي أي ما يعاد

 1..ملةار دوالر أميكيي .وقا وزكي الأموكن والأجار الداخلةة المصيي إن مثل هذه المأاجي
تسأهدف تعزكز احأةاطةات مصي من السلع األساسةة مثل اللحوم والدواجن والقمح لأغطةة حاجة

االسأهالك المحلي لمد  5-5أشهي ارتفاعاً من  2-2أشهي حالةا .وأضاف أن الوزار تعمل على
تنفبذ تعلةمات رئةس الجمهوركة بزكاد االحأةاطةات االسأياتةجةة من السلع األساسةة.

 اشأيت الهبئة المصيكة العامة للسلع الأموكنةة كمةة  022ألف طن من القمح الفينسي واليوسيفي مناقصة عالمةة أغلقت يوم  12أبيكل بواقع  152ألف طن قمح فينسي و 22ألف طن قمح
روسةا ،وبلغ مأوسط السعي إلجمالي المناقصة  021.25دوالر للطن  C&Fللشحن خال الفأي

من  01مايو إلى  2يونبو 0202م .كما اشأيت كمةة  102ألف طن من القمح اليوسي المنشث

في مناقصة عالمةة أغلقت يوم  12إبيكل بمأوسط سعي  022.55دوالر/طن  C&Fوبواقع

شحنأبن األولى للشحن خال

( 02مايو 2-يونبو 0202م).

الفأي ( 02-12مايو 0202م) والثانةة للشحن خال

الفأي

 السودان تعتزم شراء  022ألف طن من القمح في صفقة مع برنامج األغذية العالمي

 أفادت وكالة السودان لألنةاء بثن الحيومة سأشأيي  022ألف طن من القمح في صفقة معبينامج األغذية العالمي سعةا لأعزكز االحأةاطةات االسأياتةجةة في يل جائحة فبيوس كورونا.

وأضافت الوكالة أن الحيومة ،الأي تواجه نقصا حادا في العملة األجنبةة ،سأكون قادر على سداد
قةمة القمح بالجنةه السوداني ،مما سةمينها من االحأفاظ بثكثي من  22ملبون دوالر من أجل

احأةاطةاتها.
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 وتدعم الحيومة سعي الطحبن وتسدد  %22من قةمأه للمطاحن لأأةح للمخابز تثببت سعي الخبز.لكن المخابز تشيو وتهدد باإلضياب بسبب ارتفاع تكالةف الأشغبل والضعف المسأمي لسعي
الجنةه السوداني.

 اليابان تشتري  31030ألف طن من القمح عالي الجودة

 اشأيت وزار الزراعة الةابانةة يوم الخمةس كمةة  1.0.0ألف طن من القمح ضمن مناقصاتهااألسبوعةة لشياء المحصو والأي أغلقت يوم الخمةس بواقع  2..2ألف طن قمح أميكيي
و 25.5ألف طن قمح كندي و 05.2ألف طن قمح أسأيالي للشحن خال شهي يونبو 0202م.

 قيرغزستان تعفي واردات الدقيق والحبوب من ضريبة القيمة المضافة

 أقي بيلمان قبيغزسأان مشيوع القانون المقدم من أحد النواب بشثن تعديل بعض أحيام قانونالضيائب والذي ينص على إعفاء واردات الدقبق والحبوب من ضيكةة القةمة المضافة  VATلمد
( )2سنوات حأى  1ينايي 0202م والذي يهدف إلى حماية المنأجبن المحلببن ومطاحن الدقبق
في البالد.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

واصلت أسعار النقل الةحيي العالمةة االرتفاع حبث أغلق مؤشي Baltic Exchange

 Panamax Indexعند  502نقطة مقابل  51.نقطة نهاية األسبوع الماضي ميتفعا  10نقطة
بنسةة .%1.2

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشي  ICEلسعي صيف الدوالر أمام العمالت األخيى إلى  55.20نقطة مقابل 55.25نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعي صيف البورو أمام الدوالر بنسةة .%2.22

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.255

1.252

%2.22 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

May. 020

235.9

230.7

-5.2

-2.2%

Jul. 020

236.6

231.6

-5.0

-2.1%

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

May. 020

224.7

216.2

-8.5

-3.8%

Jul. 020

225.1

215.6

-9.5

-4.2%

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

May. 020

260.0

246.8

-13.2

-5.1%

Jul. 020

262.3

249.9

-12.4

-4.7%

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

May. 020

216.5

213.7

-2.8

-1.3%

Sep. 020

190.5

202.6

12.1

6.4%

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

May. 020

226.9

224.6

-2.3

-1.0%

Sep. 020

228.5

226.8

-1.7

-0.7%

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

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

May. 020

149.9

148.1

-1.8

-1.2%

Jul. 020

150.3

148.1

-2.2

-1.5%

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

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

May. 020

338.6

326.5

-12.1

-3.6%

Jul. 020

342.1

329.7

-12.4

-3.6%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
May.020

Australia Feed Barley
May.020

Black Sea Feed Barley
May.020

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

206.0

206.0

0.0

0.0%

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

216.0

216.0

0.0

0.0%

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

180.0

182.0

2.0

1.1%

Freight Rates US $ /Ton
Load Ports – Jeddah– May.020

9-Apr-20

71-Apr-20

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

23.0

23.0

0.0

0%

Germany-Hamburg

26.3

26.5

0.3

1%

French – Dunkerque

26.0

26.0

0.0

0%

Australia - Kwinana

23.8

24.0

0.3

1%
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