السوق العالمي لمحبوب
( 02-66نوفمبر 0265م)
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واصمت أسعار العقود اآلجمة لمقمح االنخفاض في معظم البورصات العالمية عمى الرغم من

صدور التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي الذي خفض توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من

المحصول بنياية الموسم الحالي إلى  208مميون طن مقابل  209مميون طن (توقعات سابقة) ،والذي
أبقى عمى توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو عند  726مميون طن في ظل ارتفاع متوقع إلجمالي

االستيالك العالمي إلى  720مميون طن مقابل  718مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  710مميون
طن الموسم السابق.

وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا متأثرة بالتراجع الممحوظ في سوق عمف الصويا والذي وصل

إلى أدنى مستوى لو في أربع سنوات نتيجة وفرة اإلمدادات وضعف الطمب العالمي ،فيما ارتفعت أسعار
الذرة مدعومة بصدور التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي الذي خفض توقعاتو إلجمالي اإلنتاج

العالمي من المحصول الموسم الحالي إلى  967مميون طن مقابل  1.013مميار طن الموسم السابق بعد

توقعات بتراجع إنتاج كل من الصين واثيوبيا وجنوب إفريقيا.

أوًًل :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )6القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شيري نوفمبر وديسمبر2015م إلى  204.7دوالر لمطن فوب
بانخفاض  2.7دوالر لمطن ( .)%1.3وانخفضت كذلك أسعار عقود شير يناير2016م إلى

 209.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  3.1دوالر لمطن (.)%1.5

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيرنوفمبر2015م إلى  197.9دوالر لمطن فوب بانخفاض  3.4دوالر لمطن (.)%1.7

وانخفضت كذلك أسعار عقود شير يناير2016م إلى  199.1دوالر لمطن فوب بانخفاض
 2.2دوالر لمطن (.)%1.1

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيرنوفمبر2015م إلى  240.5دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.9دوالر لمطن ( .)%0.8في حين

انخفضت أسعار عقود شير يناير2016م بمقدار طفيف إلى  236.5دوالر لمطن فوب
بانخفاض  0.2دوالر لمطن (.)%0.1

 في أوروبا انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب ( %13بروتين) – المرجع األساسيألسعار القمح الصمب في االتحاد األوروبي -إلى  200.6دوالر لمطن بانخفاض  6.7دوالر

لمطن ( .)%3.2وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح الطري في

االتحاد األوروبي – انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير ديسمبر2015م إلى

 187.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  3دوالر لمطن (.)%1.6
( )0الشعير

 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير نوفمبر2015م إلى  178دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  2دوالر لمطن ( .)%1.1في حين ارتفعت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 184دوالر لمطن فوب بارتفاع  1دوالر لمطن (.)%0.5
( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير يناير2016م إلى  167.2دوالر لمطنفوب بارتفاع  0.9دوالر لمطن ( .)%0.5في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شير
يناير2016م إلى  338.2دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.9دوالر لمطن (.)%0.9

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجمس الحبوب الدولي عن شير نوفمبر2015م توقعاتو إلجمالي اإلنتاجالعالمي من الحبوب الموسم الحالي (2016/2015م) إلى  1.996مميار طن مقابل

 1.999مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.030مميار طن الموسم السابق

(2015/2014م) .في حين رفع توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم
الحالي إلى  1.992مميار طن مقابل  1.991مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل

 1.989مميار طن الموسم السابق .وخفض توقعاتو إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب إلى
 314مميون طن مقابل  315مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  322مميون طن الموسم
السابق.

 وأبقى التقرير عمى توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي(2016/2015م) عند  726مميون طن مقابل  723مميون طن الموسم السابق

(2015/2014م) .فيما رفع توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من القمح الموسم الحالي

إلى  720مميون طن مقابل  718مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  710مميون طن
الموسم السابق .وفيما يتعمق بالمخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاتو ليذه

المخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  208مميون طن مقابل  209مميون طن (توقعات

سابقة) ،إال أنيا ال تزال عند مستويات أعمى من مخزونات الموسم السابق والمقدرة بنحو
 201مميون طن.

 -وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسم

الحالي (2016/2015م) بمقدار  3مميون طن ليصل إلى  967مميون طن مقابل

 970مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.013مميار طن الموسم السابق

(2015/2014م) نتيجة توقع انخفاض اإلنتاج في كل من الصين واثيوبيا وجنوب إفريقيا
بشكل يعكس تأثر ىذه الدول بشكل كبير بموجة الجفاف المتولدة عن ظاىرة "النينيو"

المناخية .في حين أبقى عمى توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي منو عند  974مميون طن

مقابل  987مميون طن الموسم السابق .وأبقى كذلك عمى توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية

الموسم الحالي عند  200مميون طن مقابل  207مميون طن نياية الموسم السابق.

 -وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو

الموسم الحالي (2016/2015م) عند  145مميون طن مقابل  141مميون طن الموسم
السابق (2015/2014م) .وأبقى كذلك عمى توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي منو عند

 141مميون طن وىي نفس مستويات االستيالك المقدرة الموسم السابق .كما أبقى عمى
توقعاتو لمطمب العالمي عمى الشعير العمفي عند  94مميون طن .وفيما يتعمق بالمخزونات
العالمية من الشعير فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو ليذه المخزونات بنياية الموسم الحالي عند

 29مميون طن مقابل  26مميون طن نياية الموسم السابق .وأبقى عمى توقعاتو لحجم التجارة
الدولية من الشعير عند  24مميون طن مقابل  29مميون طن الموسم السابق.

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي عمى توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2016/2015م) عند  55.8مميون طن مقابل  55.1مميون طن الموسم السابق

(2015/2014م) .في حين رفع توقعاتو لممخزونات األمريكية من المحصول بنياية الموسم
الحالي إلى  24.8مميون طن مقابل  23.9مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  20.5مميون

طن نياية الموسم السابق نتيجة توقع انخفاض الصادرات ىذا الموسم إلى  21.8مميون طن
مقابل  22.6مميون طن (توقعات سابقة).
 وفيما يتعمق بالذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2016/2015م) إلى  346.8مميون طن مقابل  342.3مميون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  361مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) .ورفع كذلك
توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي إلى  46.5مميون طن مقابل  40.6مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  44مميون طن نياية الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 توقع رئيس الوزراء الروسي أن تتراوح إجمالي صادرات بالده من الحبوب بحمول عام2020م ما بين  40-35مميون طن ،كما توقع أن تصل إجمالي صادرات الموسم الحالي
2016/2015م إلى  30مميون طن بعد تخفيض الحكومة لمضريبة المفروضة عمى صادرات
القمح في األول من شير أكتوبر الماضي.

 الوضع في أوكرانيا

 خفضت مؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتيا لمحصولالقمح في أوكرانيا الموسم القادم 2017/2016م إلى  17.5مميون طن مقابل  19مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  25مميون طن الموسم الحالي 2016/2015م نتيجة تراجع المساحة

المزروعة إلى أدنى مستوى ليا في عشرة أعوام بفعل موجة الجفاف الحاد .وفي سيا ٍ
ق متصل
توقعت تزايد المساحة المزروعة من محاصيل الحبوب الربيعية العام القادم لتعويض النقص

في المساحة المزروعة من محاصيل الحبوب الشتوية ،حيث توقعت زيادة المساحة المزروعة
من محصول الشعير الربيعي إلى  2.7مميون ىكتار مقارنة بـ  1.6مميون ىكتار العام
الحالي ،وزيادة المساحة المزروعة من محصول القمح الربيعي إلى  240ألف ىكتار مقارنة
بـ  172ألف ىكتار العام الحالي ،وكذلك زيادة المساحة المزروعة من محصول الذرة إلى
 4.6مميون ىكتار مقارنة بـ  4.1مميون ىكتار خالل ىذا العام .وفي ذات السياق صرح
مصدر بو ازرة الزراعة األوكرانية أنو تم عقد اتفاق بين الو ازرة والشركات المصدرة لمحبوب عمى
تصدير كمية في حدود  16.6مميون طن قمح خالل الموسم الحالي ،وأشار إلى إمكانية
مراجعة ىذه الكمية في ضوء التنبؤات بالحصاد المتوقع الموسم القادم.

 أظيرت بيانات وكالة اإلحصاء األوكرانية ارتفاع مخزونات الحبوب في أوكرانيا في األول منشير نوفمبر2015م بنسبة  %6مسجمة  31.7مميون طن مقارنة بـ  29.9مميون طن في

نفس التاريخ من العام الماضي ،اشتممت ىذه المخزونات عمى  14.4مميون طن قمح

و 2.6مميون طن شعير ،باإلضافة إلى  12.9مميون طن ذرة .

 الوضع في كازاخستان

 أوضحت بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بدايةالموسم الحالي وحتى تاريخ  10نوفمبر2015م بمقدار طفيف إلى  2.5مميون طن مقارنة

بـ  2.4مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق .وتشير توقعات و ازرة الزراعة إلى
احتمال أن تصل إجمالي صادرات الموسم الحالي إلى  7مميون طن مقابل  6.4مميون طن

الموسم السابق ومقابل  8.7مميون طن في الموسم 2014/2013م .وفي ذات السياق تعتزم
كازاخستان تصدير أكثر من  600ألف طن قمح إلى أفغانستان قبل نياية الموسم الحالي في

 30يونيو2016م.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 رفــع التقريــر الشــيري لشــركة االستشــارات الزراعيــة الفرنســية " "Strategie Grainsتوقعاتــولصــادرات االتحــاد األوروبــي مــن محصــول القمــح الطــري الموســم الحــالي بمقــدار  300ألــف

طــن لتصــل إلــى  26.8مميــون طــن مقابــل  26.5مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ،إال أنيــا ال
تـ ـ ـزال أق ـ ــل بمق ـ ــدار  5.7ممي ـ ــون ط ـ ــن مقارن ـ ــة بص ـ ــادرات الموس ـ ــم الس ـ ــابق والت ـ ــي س ـ ــجمت
 32.5مميــون طــن .كمــا رفــع تقدي ارتــو لمحصــول القمــح الطــري بــدول االتحــاد األوروبــي إلــى
 149.8مميون طن مقابل  149.5مميون طن (توقعات سابقة) ومقابـل  149.1مميـون طـن
الموس ـ ــم الس ـ ــابق .ورف ـ ــع ك ـ ــذلك توقعات ـ ــو لمحص ـ ــول ال ـ ــذرة إل ـ ــى  57.3ممي ـ ــون ط ـ ــن مقاب ـ ــل

 57.1مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ،فــي حــين أبقــى عمــى توقعاتــو لمحصــول الشــعير عنــد
 60.5مميون طن.

 كم ــا أش ــار التقري ــر إل ــى قي ــام مزارع ــي االتح ــاد األوروب ــي بز ارع ــة  23.9ممي ــون ىكت ــار م ــنمحصول القمح الطري ىذا الموسم مقارنة بـ  24.14مميون ىكتار الموسم السابق بانخفـاض

نسبتو .%1

رخصــا لتصــدير  635ألــف
 أظيــرت بيانــات المفوضــية األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي مــنحً
طن من القمـح الطـري ىـذا األسـبوع لتصـل بـذلك إجمـالي صـادراتو مـن المحصـول منـذ بدايـة

الموسم الحالي في (2015/7/1م) إلى  8.2مميـون طـن مقارنـة ب ـ  11.5مميـون طـن خـالل
رخصـ ــا لتصـ ــدير
الفت ـ ـرة المماثمـ ــة مـ ــن الموسـ ــم السـ ــابق بانخفـ ــاض نسـ ــبتو  ،%29كمـ ــا مـ ــنح
ً
 126أل ــف ط ــن م ــن الش ــعير لتص ــل ب ــذلك إجم ــالي ص ــادراتو إل ــى  4.5ممي ــون ط ــن مقارن ــة

بـ ـ  3.6ممي ــون ط ــن خ ــالل نفــس الفتـ ـرة م ــن الموس ــم الس ــابق .وفــي المقاب ــل ت ــم م ــنح رخ ــص

الستيراد  314ألف طن مـن الـذرة لتصـل بـذلك إجمـالي وارداتـو إلـى  3.9مميـون طـن مقارنـة
بـ  2.8مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو .%39

 الوضع في فرنسا

 أبقت و ازرة الزراعة الفرنسية عمى تقديراتيا لمحصول القمح الطـري فـي فرنسـا الموسـم الحـاليعند  41مميون طن وىو مستوى قياسي يزيد بنسبة  %9.3مقارنة بمحصول الموسم السـابق

وبنس ــبة  %14.3مقارن ــة بمتوس ــط الس ــنوات الخمس ــة الماض ــية .ف ــي ح ــين رفع ــت توقعاتي ــا
لمحصــول الــذرة بمقــدار طفيــف لمغايــة إلــى  13.15مميــون طــن مقارنــة ب ـ  13.1مميــون طــن
(توقعــات ســابقة) ،وىــو مســتوى يقــل بنســبة  %27.2مقارنــة بحصــاد الموســم الســابق ويقــل

كذلك بنسبة  %15.3مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الماضية.

 الوضع في األرجنتين

 توقـ ــع التقريـ ــر الشـ ــيري لـ ــو ازرة الز ارعـ ــة األرجنتينـ ــة فـ ــي أول تقـ ــدير لممسـ ــاحة المزروعـ ــة مـ ــنمحصول فول الصويا في األرجنتين أن تصل إلـى مسـتوى قياسـي يبمـ  20.6مميـون ىكتـار

كما توقع أن يتراوح إجمـالي حصـاد محصـول القمـح الموسـم الحـالي 2016/2015م مـا بـين
 12-10مميون طن.

 الوضع في البرازيل

 أوضــح تقريــر لشــركة " "Safrasلالستشــارات الزراعيـ ـة قيــام الم ـزارعين فــي الب ارزيــل بز ارع ــة %56من محصول فول الصويا حتى تـاريخ  13نـوفمبر ،وأشـار التقريـر إلـى حـدوث بعـض
التباطؤ في عمميات الزراعة مقارنة بالمعدالت الطبيعية نتيجة األمطار الغزيرة التي تتعـرض
ليا بعض مناطق زراعة المحصول في جنوب ووسط وغرب البالد.

 الوضع في الهند

 تشــير بيانــات شــبو رســمية إلــى انخفــاض المســاحة المزروعــة مــن المحاصــيل الشــتوية بالينــدحتــى تــاريخ  20نــوفمبر2015م بنســبة  %12.6لتصــل إلــى  24.22مميــون ىكتــار مقارنــة

ب ـ  27.69مميــون ىكتــار خــالل الفتـرة المماثمــة مــن الموســم الســابق نتيجــة قمــة األمطــار التــي
استقبمتيا اليند خالل الفترة (يونيو-سـبتمبر) مـن العـام الحـالي والتـي انخفضـت بنسـبة %14

مقارنة بمعدالتيا الطبيعيـة متـأثرة بظـاىرة "النينيـو" المناخيـة .واحتمـت المسـاحة المزروعـة مـن

محص ـ ــول القم ـ ــح أعم ـ ــى االنخفاض ـ ــات حي ـ ــث تراجع ـ ــت إل ـ ــى  7.88ممي ـ ــون ىكت ـ ــار مقارن ـ ــة

بـ ـ  10.74مميــون ىكتــار خ ـالل نفــس الفت ـرة مــن الموســم الســابق .الجــدير بالــذكر أن قطــاع

الزراعة في اليند يسيم بنحو  %15مـن النـاتا المحمـي اإلجمـالي ،ويعتمـد  %60مـن سـكان
اليند البال عددىم  1.25مميار نسمة عمى ىذا القطاع.

 الوضع في الصين

 خفــض التقريــر الشــيري لمجمــس الحبــوب الــدولي توقعاتــو لمحصــول الــذرة فــي الصــين الموســمالحـالي بشـكل ممحـوظ إلـى  220مميـون طــن مقابـل  227مميـون طـن (توقعـات سـابقة) ،كمــا
خفــض توقعاتــو إلجمــالي اســتيالك الصــين مــن المحصــول إلــى  217.6مميــون طــن مقابــل

 218.6مميـ ـ ــون طـ ـ ــن (توقعـ ـ ــات سـ ـ ــابقة) ،فيمـ ـ ــا أبقـ ـ ــى عمـ ـ ــى توقعاتـ ـ ــو لممخزونـ ـ ــات عنـ ـ ــد
 103.7مميون طن.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 النظام الجديد لدعم القمح في مصر يثير مخاوف من تناقص المحصول مستقبال

 -أثار القرار الذي أصدره مجمس الوزراء المصـري فـي الخـامس مـن نـوفمبر الحـالي ،والقاضـي

ـر
دعمـا مباش ًا
بشراء القمح من المزارعين المحميين بمتوسط السعر العالمي مع منح المزارعين ً
ـدانا لممـ ـزارع
قيمت ــو  1300جني ــو مص ــري يع ــادل ( 161.9دوالر) لمف ــدان بح ــد أقص ــى  25ف ـ ً
الواحد ،موجة من الغضب في أوسـاط المـزارعين ،وبحسـب ءراء بعـض تجـار وخبـراء الز ارعـة
ســيؤدي ىــذا الق ـرار إلــى عــزوف الم ـزارعين عــن ز ارعــة القمــح مســتقبالً حيــث ســيؤدي تطبيقــو
ـار مــن موســم التوريــد القــادم إلــى تنــاقص ربحيــتيم بشــكل كبيــر مقارنــة بالمواســم الماضــية
اعتبـ ًا
باإلضــافة إلــى تعرضــيم لمخــاطر تيــاوي أســعار المحصــول باألس ـواق العالميــة األمــر الــذي
يســتتبعو زيــادة فــي ال ـواردات وزيــادة الضــغط عمــى العممــة الصــعبة وىــو األمــر الــذي تســعى
الحكومة جاىدة لمحد منو .فيما يرى ءخرون أن ىذا القرار ييدف إلى إنياء عمميات التيريـب
حيــث أكــدوا عمــى تــم توريــد كميــة ال تقــل عــن مميــون طــن مــن القمــح المســتورد فــي الموســم

الماضـي عمـى أنـو قمــح محمـي لالسـتفادة مــن الفـرق الكبيـر فـي الســعر ،واسـتدلوا بـذلك بزيــادة

إقبال المزارعين عمى توريد القمح الموسم الماضي حيث وردوا كميـة  5.3مميـون طـن مقارنـة
بـ ـ  3.7مميــون طــن فــي موســم 2014م .الجــدير بالــذكر أن النظــام الســابق كــان يقــوم عمــى
تحديد سعر لتوريد القمح يزيد عن متوسط السعر العالمي لتشجيع المزارعين عمى التوسع في
زراعتـو وقــد زاد فــارق أســعار توريــد الموســم الماضــي بمقــدار  200-168دوالر لمطــن الواحــد

مقارنة بأسعار السوق العالمية.

 اثيوبيا تعتزم طرح مناقصة جديدة لشراء مميون طن قمح لتفادي أزمة الجفاف

 صــرح مصــدر مســئول فــي الحكومــة اإلثيوبيــة إن بــالده تعتــزم طــرح مناقصــة عالميــة جديــدةلشـراء مميــون طــن قمــح تضــاف إلــى كميــة  806ألــف طــن تــم شـراؤىا فــي  3نــوفمبر الحــالي

ل متغمب عمى أزمة نقص الغـذاء نتيجـة موجـة الجفـاف التـي تعرضـت ليـا الـبالد خـالل فصـمي
الربيــع والصــيف عمــى خمفيــة تأثرىــا بظــاىرة "النينيــو" المناخيــة والتــي أدت إلــى تــأثر إنتاجيــا

الز ارعــي الــذي يعتمــد عمــى األمطــار بشــكل رئيســي ،وبحســب األمــم المتحــدة ف ـ ن  8مميــون
شــخص مــن ســكان إثيوبيــا والبــال عــددىم  96مميــون نســمة يحتــاجون إلــى مســاعدات غذائيــة
وىذا العدد مرشح لمزيادة إلى  15مميون نسمة مع بداية عام 2016م .وأضـاف المصـدر أن

الحكومة اإلثيوبية رصدت نحو  280مميون دوالر لمحد من أزمة الغذاء الحالية.

 تونس تشتري  067ألف طن قمح طري وديورم وشعير عمفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  125ألف طـن قمـح طـري فـي مناقصـة عالميـة أغمقـتيـ ـ ــوم 2015/11/19م بمتوسـ ـ ــط سـ ـ ــعر  204.3دوالر/طـ ـ ــن  C&Fلمشـ ـ ــحن خـ ـ ــالل الفت ـ ـ ـرة
ديســمبر2015م -فب اريــر2016م ،واشــترت كميــة  92ألــف طــن قمــح ديــورم بمتوســط ســعر
 298.24دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة مـن  15فب اريـر إلـى  25إبريـل2016م .كمـا
اشــترت كميــة  50ألــف طــن شــعير عمفــي بمتوســط ســعر  190.8دوالر/طــن  C&Fلمشــحن
خالل شير يناير2016م.

 اليابان تشتري  66411ألف طن قمح

 اشــترت و ازرة الز ارعــة اليابانيــة كميــة  114.9ألــف طــن قمــح ضــمن مناقصــاتيا األس ــبوعيةلشراء المحصول والتي أغمقت يوم 2015/11/19م ،اشـتممت ىـذه الكميـة عمـى  80.8ألـف
طــن قمــح أمريكــي منيــا  26.2ألــف طــن لمتوريــد بتــاريخ  29فب اريــر2016م والبــاقي لمشــحن

خــالل الفت ـرة مــن  21ديســمبر إلــى  20ينــاير2016م ،باإلضــافة إلــى  34.1ألــف طــن قمــح
كندي لمتوريد بنياية شير فبراير2016م.

 كوريا الجنوبية تشتري  0411ألف طن قمح

 اشــترت إحــدى مطــاحن الــدقيق فــي كوريــا الجنوبيــة كميــة  24.9ألــف طــن قمــح ربيعــي أحمــرمـ ـ ــن كنـ ـ ــدا فـ ـ ــي مناقصـ ـ ــة عالميـ ـ ــة أغمقـ ـ ــت يـ ـ ــوم 2015/11/16م لمشـ ـ ــحن خـ ـ ــالل شـ ـ ــير

فبراير2016م ،في حين لم يتم اإلعالن عن أسعار الشراء.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxمنخفضا  51نقطة بنسبة (.)%9.9
عند  463نقطة مقابل  514نقطة األسبوع الماضي
ً
وانعكس ذلك عمى أسعار الشحن لممممكة والتي انخفضت بنسبة  %4فيما يتعمق بالشحن من

موانئ البحر األسود وألمانيا ،وانخفضت كذلك بنسبة  %3فيما يتعمق بالشحن من موانئ

فرنسا ورومانيا.

 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  99.59نقطة مقابل 99نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.3

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي
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Wheat's Contracts Prices
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Corn's Contracts Prices
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Barley's Contracts Prices
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Freight Rates US $ /Ton
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