الســوق العـــالمي للحبــوب
( 42-31أغسطس 4132م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تباينت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية خالل الفترة  42-31أغسطس4132م

(إجازة عيد األضحى المبارك) ،إذ انخفضت أسعار القمح األمريكي بشكل ملحوظ تحت ضغوط ضعف
الطلب على الصادرات ،وتبدد المخاوف بشأن إمدادات المحصول العالمية بعد نفي وزير الزراعة الروسي

أنباء عن فرض قيود على صادرات بالده من القمح ،وكذلك وسط توقعات بهطول أمطار على المناطق

التي تعاني من الجفاف في استراليا .فيما ارتفعت أسعار المحصول باألسواق األوروبية مدعومة بصدور
التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي الذي خفض توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم

الحالي بنحو  24مليون طن منها  11مليون طن بدول رئيسية مصدرة وفي مقدمتها روسيا واستراليا
واالتحاد األوروبي.

وامتد التباين إلى أسعار الشعير والذي يتوقع أن يشهد إجمالي إنتاجه هذا الموسم تراجعا ملموسا

ليبلغ  321مليون طن مقابل  321مليون طن الموسم السابق وفقا ألحدث تقديرات مجلس الحبوب الدولي.

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

 -في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)

انخفضت أسعار عقود شهر أغسطس4132م إلى  424.4دوالر للطن فوب بانخفاض
 31.1دوالر للطن ( .)%1.6وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر4132م إلى

 464.1دوالر للطن فوب بانخفاض  36.1دوالر للطن (.)%6.1

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرأغسطس4132م إلى  433.4دوالر للطن فوب بانخفاض  1.1دوالر للطن (.)%2.6

وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر4132م إلى  443دوالر للطن فوب بانخفاض
 34.3دوالر للطن (.)%6.4

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرأغسطس4132م إلى  462.4دوالر للطن فوب بانخفاض  31.4دوالر للطن (.)%2.1

وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر4132م إلى  412.1دوالر للطن فوب بانخفاض
 31.4دوالر للطن (.)%2.1
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر4132م إلى  421.1دوالر للطن فوب بارتفاع
 1.1دوالر للطن ( ،)%4.2وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس4131م إلى

 461.1دوالر للطن فوب بارتفاع  1.2دوالر للطن ( .)%4.2كما ارتفعت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %34.6بروتين) لعقود شهر ديسمبر4132م إلى  466.1دوالر للطن فوب

بارتفاع  2.1دوالر للطن (.)%3.1
( )4الشعير

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر أكتوبر4132م إلى  421دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  1دوالر للطن ( .)%1.6وانخفضت كذلك
أسعار التصدير من منطقة البحر األسود إلى  413دوالر للطن فوب بانخفاض  3دوالر للطن

( .)%1.2في حين ارتفعت أسعار الشعير االسترالي إلى  414دوالر للطن فوب بارتفاع
 1دوالر للطن (.)%3

( )1الذرة وفول الصويا
 -انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أكتوبر4132م إلى  312.3دوالر للطن

فوب بانخفاض  6.3دوالر للطن ( .)%1وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
أكتوبر4132م إلى  136.1دوالر للطن فوب بانخفاض  33.1دوالر للطن (.)%1.6

عالميا
ثاني ا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر أغسطس4132م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (4131/4132م) إلى  4.111مليار طن مقابل  4.161مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  4.114مليار طن الموسم السابق (4132/4131م) .كما رفع
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  4.341مليار طن مقابل
 4.342مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  4.311مليار طن الموسم السابق .في حين أبقى
على توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي عند  111مليون طن مقابل
 112مليون طن الموسم السابق .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع
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التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي بمقدار  1مليون طن لتبلغ  612مليون طن مقابل
 614مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل أقل من المخزونات المسجلة نهاية الموسم
السابق والمقدرة بنحو  112مليون طن.
 وخفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (4131/4132م)بنحو  6مليون طن ليبلغ  131مليون طن مقابل  143مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 162مليون طن الموسم السابق (4132/4131م) ،وع از ذلك إلى توقع تراجع اإلنتاج في كل
من االتحاد األوروبي واستراليا وكندا وتركيا .كما خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي
من القمح الموسم الحالي إلى  112مليون طن مقابل  111مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 111مليون طن الموسم السابق .في حين رفع توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية
الموسم الحالي بمقدار مليون طن لتصل إلى  422مليون طن مقابل  421مليون طن (توقعات
سابقة) ،لكنها تظل أقل من مخزونات نهاية الموسم السابق والبالغة  411مليون طن.
 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم الحالي(4131/4132م) إلى  3.112مليار طن مقابل  3.164مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل
 3.126مليار طن الموسم السابق (4132/4131م) .كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك
العالمي من الذرة إلى  3.316مليار طن مقابل  3.112مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل
 3.112مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم
الحالي بمقدار  1مليون طن إلى  461مليون طن مقابل  421مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  411مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد استمر التقرير في تخفيض توقعاته إلجمالي اإلنتاجالعالمي منه الموسم الحالي (4131/4132م) إلى  321مليون طن مقابل  324مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  321مليون طن الموسم السابق (4132/4131م) .كما خفض
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي إلى  326مليون طن مقابل
 321مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  322مليون طن الموسم السابق .وخفض كذلك
توقعاته إلجمالي مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  43مليون طن مقابل
 44مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  41مليون طن نهاية الموسم السابق ،في حين أبقى
على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي عند  11مليون طن.
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 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (4131/4132م) إلى  111مليون طن مقابل  161مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  112مليون طن الموسم السابق (4132/4131م) .كما رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه الموسم الحالي إلى  161مليون طن مقابل  161مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  122مليون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته لمخزونات فول الصويا
بنهاية الموسم الحالي إلى  63مليون طن مقابل  22مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 24مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (4131/4132م) عند  63.3مليون طن مقابل  21.2مليون طن الموسم السابق
(4132/4131م) .في حين خفض توقعاته لصادرات القمح األمريكي الموسم الحالي إلى
 41مليون طن مقابل  11مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل أعلى من صادرات الموسم
السابق المقدرة بنحو  42.6مليون طن .ورفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى
 42.1مليون طن مقابل  41.2مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل أقل من مخزونات
نهاية الموسم السابق المقدرة بنحو  11مليون طن.
 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (4131/4132م) بشكل ملحوظ إلى  111.6مليون طن مقابل
 161مليون طن (توقعات سابقة) ليقترب بذلك من محصول الموسم السابق (4132/4131م)
والبالغ  113مليون طن .كما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  21.6مليون
طن مقابل  12.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  63.6مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم الحالي(4131/4132م) إلى مستوى قياسي جديد يبلغ  342.2مليون طن مقابل  332مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  331.6مليون طن الموسم السابق (4132/4131م) .كما رفع توقعاته
للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  43.4مليون طن مقابل  36.1مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  33.1مليون طن نهاية الموسم السابق.
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 الوضع في روسيا

 توقعت و ازرة الزراعة الروسية أن تصل إجمالي صادرات القمح الروسي الموسم الحالي4131/4132م إلى  16مليون طن مقابل  24مليون طن الموسم السابق 4132/4131م
ونقت الو ازرة من جانبها ما تم تداوله من قبل بعض التجار الذين أبلغوا وكالة األنباء العالمية

"رويترز" أن الو ازرة ناقشت مع المصدرين الروس فرض بعض القيود على صادرات القمح خالل
هذا الموسم .وفي ذات السياق رفعت الو ازرة توقعاتها لمحصول الحبوب الموسم الحالي إلى

 316-311مليون طن مقابل  311مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه يظل أقل من
المحصول القياسي الذي تم حصاده الموسم السابق 4132/4131م والبالغ  316مليون طن.

وقالت الو ازرة في بيان إنها قد تزيد الكميات المباعة من الحبوب والموجودة بالصوامع
والمستودعات الحكومية الموسم الحالي 4131/4132م إلى  4مليون طن مقابل  611ألف

طن (تقديرات أولية سابقة) ،وتقوم الحكومة الروسية بهذا اإلجراء سنويا من أجل إحداث نوعا
من التوازن بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة بالسوق المحلي للمحافظة على استقرار

األسعار ،وتتحدد كميات المخزونات التي يتم ضخها سنويا بناء على حجم الحصاد.

 خفضت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتها لمخزونات الحبوب فيروسيا بنهاية الموسم الحالي 4131/4132م إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات إلى

 31.3مليون طن مقابل  31.4مليون طن (توقعات سابقة) ،وجاء ذلك بعدما خفضت الوحدة
توقعاتها لمحصول الحبوب بنحو  2.1مليون طن ليبلغ  311.1مليون طن.

 أظهرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية اكتمال حصاد  11.2مليون طن من الحبوب حتى تاريخ 31أغسطس بمتوسط إنتاجية  1.34طن/هكتار من مساحة تقدر بنحو  44.1مليون هكتار
مقابل  11.2مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية

 1.12طن/هكتار تغطي مساحة  31.2مليون هكتار .واشتمل الحصاد الجديد على
 64.1مليون طن قمح و 31.6مليون طن شعير مقابل  66.1مليون طن من القمح

و 31.2مليون طن من الشعير العام الماضي.

 الوضع في أوكرانيا

 أعلنت و ازرة الزراعة األوكرانية عن اكتمال حصاد محصول القمح الموسم الحالي4131/4132م بجمع  46مليون طن بمتوسط إنتاجية  1.2طن/هكتار مقابل  41.1مليون
طن الموسم السابق 4132/4131م بمتوسط إنتاجية  2.32طن/هكتار.
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 رفعت وحدة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتها لمحصول الحبوبفي أوكرانيا الموسم الحالي 4131/4132م إلى  14.1مليون طن مقابل  13.2مليون طن
(توقعات سابقة) على خلفية توقعات بزيادة محصول الذرة إلى مستوى قياسي جديد يبلغ

 42.6مليون طن مقابل  41.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  42.1مليون طن الموسم
السابق 4132/4131م .وأضافت أنه حال استمرار التحسن في أحوال الطقس السيما في
مرحلة نضج وامتالء الحبوب من المتوقع أن يصل محصول الذرة إلى  41مليون طن .كما

رفعت توقعاتها لصادرات الذرة الموسم الحالي إلى  44.6مليون طن مقابل  43مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  32مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بالموقف الفعلي للصادرات ،تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى تصديرأوكرانيا كمية  2.1مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  44أغسطس

مقابل  2.1مليون طن تم تصديرها خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بتراجع نسبته .%1
واشتملت صادرات الموسم الحالي على  4.1مليون طن من القمح و 3.31مليون طن من
الشعير باإلضافة إلى  3مليون طن من الذرة .وتخطط أوكرانيا لحصاد  11مليون من الحبوب

على األقل الموسم الحالي مقابل  13.1مليون طن الموسم السابق ،كما تستهدف تصدير نحو

 21مليون طن من الحبوب مقابل  11.2مليون طن الموسم السابق.

 الوضع في كازاخستان

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر أغسطس4132م توقعاته لمحصول القمح فيكازاخستان الموسم الحالي 4131/4132م إلى  32.6مليون طن مقابل  32مليون طن
(توقعات سابقة) ،إال أنه يظل أقل بمقدار  111ألف طن مقارنة بمحصول الموسم السابق
4132/4131م ،فيما أبقى على توقعاته لصادرات كازاخستان من المحصول الموسم الحالي
عند  2.6مليون طن.

 الوضع في التحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  3.2مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 4131/4132م وحتى تاريخ  31أغسطس

مقابل  4.1مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 4132/4131م بانخفاض
نسبته  ،%40كما منح رخصا لتصدير كمية  938ألف طن من الشعير مقابل  521ألف طن
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خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  ،%80وفي المقابل منح رخصا الستيراد

 3.1مليون طن من الذرة مقابل  4.3مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
بانخفاض نسبته  ،%41ومنح كذلك رخصا الستيراد  3.1مليون طن من فول الصويا مقابل

 4مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته .%31

 الوضع في فرنسا

 خفضت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Agritelتوقعاتها لمحصول القمح الطري بفرنساالموسم الحالي 4131/4132م إلى  12.4مليون طن مقابل  11.1مليون طن الموسم السابق

4132/4131م ،وتوقعت أن تصل إجمالي صادرات القمح الفرنسي الطري خالل هذا الموسم
إلى  36.2مليون طن منها  1.2مليون طن داخل دول االتحاد األوروبي و 2مليون طن خارج
دول االتحاد األوروبي.

 أبقى التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجريميير" في  41أغسطس على تقديراته لمحصول الذرة المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" عند

 %13بما يشير إلى استقرار أحوال الطقس بفرنسا بعد موجة الحر والجفاف التي تعرضت لها

البالد بداية شهر أغسطس الجاري ،وعلى الرغم من ذلك يظل المحصول عند مستوى أقل من
مستواه في نفس التوقيت من العام الماضي عندما قدرت نسبة  %21منه بحالة "جيدة/ممتازة".

 الوضع في ألمانيا

 -خفض اتحاد المزارعين األلمان توقعاته لمحصول الحبوب في ألمانيا الموسم الحالي

4131/4132م بنسبة  %44على خلفية تعرضه الرتفاع محلوظ في درجات الح اررة وقلة
األمطار خالل مرحلة مهمة من مراحل النمو .وفي ٍ
وقت سابق طالب االتحاد الحكومة
بتعويضات تصل قيمتها إلى  3مليار يورو أي ما يعادل  3.3مليار دوالر كمساعدات مباشرة
للمزارعين الذين تضرر محصولهم بسبب موجة الح اررة التي لم تشهدها البالد منذ صيف عام

 3223م .وتوقع االتحاد أن يتراجع محصول الحبوب في ألمانيا الموسم الحالي إلى

 16.1مليون طن ،إذ توقع تراجع محصول القمح الشتوي إلى  32.1مليون طن مقابل
 41مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  42.3مليون طن الموسم السابق ،كما توقع تراجع
محصول الشعير الشتوي بنسبة  %32إلى  1.2مليون طن .فيما تشير أحدث التقارير الصادرة
عن و ازرة الزراعة األلمانية إلى وضع أكثر تفاؤال إذ قدرت محصول القمح الشتوي بنحو

 31.2مليون طن.
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 الوضع في األرجنتين

 توقعت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب أن تسجل المساحة المزروعة من محصولالذرة في األرجنتين الموسم الحالي 4131/4132م رقما قياسيا يبلغ  6.2مليون هكتار مقابل

 6.2مليون هكتار الموسم السابق 4132/4131م بفعل التحسن في أحوال الطقس وارتفاع
أسعار المحصول عالميا .فيما توقعت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب األسبوع الماضي أن
يصل محصول الذرة الموسم الحالي إلى مستوى قياسي يتراوح بين  21-26مليون طن على

مساحة قد تصل إلى  1.2مليون هكتار مقابل محصول الموسم السابق البالغ  13مليون طن
والذي تأثرت إنتاجيته بشكل كبير بسبب موجة الجفاف الحاد.

 الوضع في البرازيل

 رفع محللون توقعاتهم للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا في الب ارزيل والذي يتوقع أنتبدأ أعمال زراعته بحلول شهر سبتمبر المقبل إلى مستوى قياسي يبلغ  11.42مليون هكتار

على الرغم من بعض العوامل التي قد تشكل مخاطر للمزارعين والمصدرين ومنها تقلبات سعر

الصرف وتكلفة الشحن .ووفقا لتقديرات حكومية من المتوقع أن يصل محصول فول الصويا في

الب ارزيل الموسم الحالي 4131/4132م إلى  331.11مليون طن بزيادة نسبتها  %1.1مقارنة
بمحصول الموسم السابق 4132/4131م.

 الوضع في الصين

 قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الصين ستضخ بعض الكميات من االحتياطياتاالستراتيجية للقمح بعد أن أعاقت ظروف الطقس السيئ اإلنتاج في المناطق الرئيسية هذا
العام .وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة الحبوب واالحتياطيات بالصين في مقابلة مع الوكالة

إن مخزونات القمح ما زالت كافية رغم انخفاض اإلنتاج وامدادات السوق .وأضاف أن السلطات
الحكومية تراقب سوق القمح عن كثب وأنها ستضخ الكميات الالزمة في التوقيت المناسب لتلبية
الطلب المحلي ،ولتجنب التقلبات الحادة في األسعار .وأكد على أن الطقس الممطر والعواصف

التي تعرضت لها المناطق الرئيسية إلنتاج المحصول بالصين ،باإلضافة إلى تردد المزارعين

في بيع المحصول بسبب توقعات بارتفاع أسعاره أدى إلى انخفاض الكميات المشتراه مقارنة
بالعام الماضي .وتجدر اإلشارة إلى أن إنتاج الصين من القمح تراجع هذا الصيف بنسبة

 %4.2إلى  342.16مليون طن بسبب تراجع المساحة المزروعة ،وانخفاض اإلنتاجية.
8

ثالث ا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  241ألف طن من القمح الروسي والروماني

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  241ألف طن من القمح الطري ( %33.6بروتين)في مناقصة عالمية أغلقت يوم  32أغسطس ،إذ تعاقدت على استيراد كمية  421ألف طن
للشحن خالل الفترة  11-43سبتمبر و 321ألف طن للشحن خالل الفترة  31-3أكتوبر
4132م .وتوزعت الكمية المشتراه ما بين  111ألف طن قمح روسي المنشأ و 11ألف طن
قمح روماني ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة  421.3دوالر/طن .C&F

 تونس تشتري  311ألف طن من القمح الطري والشعير العلفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  61ألف طن من القمح الطري( %33.6بروتين) اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  42أغسطس بمتوسط سعر
 412.21دوالر/طن  ،C&Fكما اشترت كمية  61ألف طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر
 463.11دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر أكتوبر القادم.

 األردن يشتري  01ألف طن من القمح الصلب

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب األردنية اشترت كمية  11ألف طن من القمح الصلباختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  36أغسطس وفازت بها شركة أميروبا بسعر
 414دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف الثاني من شهر أكتوبر4132م.

 اليابان تشتري  30762ألف طن من القمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  311.2ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  41أغسطس .اشتملت هذه الكمية على
 11.1ألف طن قمح أمريكي و 61.2ألف طن قمح كندي ،إضافة إلى  11.3ألف طن قمح
استرالي للشحن خالل شهر أكتوبر4132م.

 العراق يشتري  411ألف طن من القمح باألمر المباشر

 قال تجار يوم الخميس الموافق  31أغسطس إن مجلس الحبوب العراقي اشترى كمية 411ألف طن من القمح األمريكي والكندي باألمر المباشر ،منها  311ألف طن قمح أمريكي
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تم شراؤها بسعر  112دوالر/طن  CIFو 311ألف طن قمح كندي بسعر  142دوالر/طن
 ،CIFفي حين لم يذكروا فترة الشحن أو التوريد.

 محصول القمح في بلغاريا يتراجع إلى  361مليون طن

 قالت و ازرة الزراعة البلغارية إن مزارعي بلغاريا تمكنوا من جمع  6.1مليون طن من القمحتغطي نسبة تصل إلى  %12.1من إجمالي المساحة المزروعة حتى تاريخ  41أغسطس
الجاري انخفاضا من  6.1مليون طن تم جمعها حتى نفس التاريخ من عام 4131م ،وعزت
التراجع إلى سوء أحوال الطقس وانخفاض مستوى رطوبة التربة .كما أكدت على حصاد
 611ألف طن من الشعير من مساحة تصل نسبتها إلى  %11.4من إجمالي المساحة
المزروعة مقابل  131ألف طن العام الماضي .وأضافت الو ازرة أن بلغاريا قادرة على تغطية
الطلب المحلي على القمح والبالغ  3.66مليون طن ،وأنها سوف تحافظ على مستويات قوية
من الصادرات والتي توقعت أن تصل خالل هذا الموسم إلى  1.2مليون طن .الجدير بالذكر
أن بلغاريا التي تعد أحد دول البلقان تقوم بتصدير منتجاتها من الحبوب بشكل رئيسي إلى كل
من أسبانيا وايطاليا والبرتغال.

 توقعات بتراجع طفيف في محصول الذرة بجنوب إفريقيا

 أظهرت نتائج استطالع قامت به "رويترز" انخفاض طفيف متوقع في محصول الذرة بجنوبإفريقيا لهذا العام بعد صدور تقارير تشير إلى تراجع في إنتاجية المحصول ببعض مناطق
الحزام الزراعي الغربي بسبب أحوال الطقس الغير مواتية .وتوقعت رويترز أن تخفض اللجنة
الحكومية لتقييم محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا في تقريرها القادم تقديراتها لمحصول الذرة لعام
4132م إلى  31.33مليون طن مقابل  31.43مليون طن (توقعات شهر يوليو الماضي).

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند  3111نقطةمقابل  3111نقطة نهاية األسبوع المنتهي في  31أغسطس مرتفعا  413نقطة بنسبة
(.)%43.1
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 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  16.31نقطة مقابل 11.41نقطة نهاية األسبوع المنتهي في  31أغسطس ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر
بنسبة .%3.22
السعر في  42أغسطس

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع المنتهي
في  31أغسطس 4132م

4132م

3.323

3.314

11

نسبة التغير
%3.22 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

01-Aug-18

42-Aug-18

Change

Change %

Aug.018

258.9

242.2

-16.7

-6.5%

Oct.018

268.2

252.3

-15.9

-5.9%

01-Aug-18

42-Aug-18

Change

Change %

Aug.018

221.1

211.2

-9.9

-4.5%

Oct.018

233.1

221.0

-12.1

-5.2%

01-Aug-18

42-Aug-18

Change

Change %

Aug.018

271.4

258.2

-13.2

-4.9%

Oct.018

281.5

268.3

-13.2

-4.7%

01-Aug-18

42-Aug-18

Change

Change %

Dec.018

242.7

249.6

6.9

2.8%

Mar.019

243.9

250.7

6.8

2.8%

01-Aug-18

42-Aug-18

Change

Change %

Dec.018

251.0

255.7

4.7

1.9%

Mar.019

255.6

260.3

4.7

1.8%

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

01-Aug-18

42-Aug-18

Change

Change %

Aug.018

160.1

154.9

-5.2

-3.2%

Oct.018

169.2

164.1

-5.1

-3.0%

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

01-Aug-18

42-Aug-18

Change

Change %

Aug.018

324.3

313.1

-11.2

-3.5%

Oct.018

327.3

315.7

-11.6

-3.5%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Oct.018

Australia Feed Barley
Oct.018

Black Sea Feed Barley
Oct.018

01-Aug-18

42-Aug-18

Change

Change %

258.0

249.0

-9.0

-3.5%

01-Aug-18

42-Aug-18

Change

Change %

289.0

292.0

3.0

1.0%

01-Aug-18

42-Aug-18

Change

Change %

232.0

231.0

-1.0

-0.4%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Oct.018

8-Aug-18

44-Aug-18

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

22.8

23.3

0.5

2%

Germany-Hamburg

26.0

26.3

0.3

1%

French - Dunkerque

28.0

28.3

0.3

1%

Australia - Kwinana

32.5

33.0

0.5

2%

13

