السوق العالمي لمحبوب
( 72يونيو 8-يوليو7026م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية خالل الفترة  27يونيو
  8يوليو2016م (إجازة عيد الفطر المبارك) متأثرة بتقدم عمميات الحصاد بالواليات المتحدة األمريكيةودول البحر األسود ،وبصدور التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج
العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  729مميون طن مقابل  722مميون طن (توقعات سابقة) ،ورفع
كذلك توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  226مميون طن مقابل  223مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  217مميون طن نياية الموسم السابق.
وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة وفول الصويا وسط توقعات بتحسن أحوال الطقس بالواليات
المتحدة األمريكية ،وتبعيم في االنخفاض الشعير نتيجة توقعات بارتفاع المخزونات وتراجع حجم التجارة
الدولية من المحصول.

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  190.1دوالر لمطن فوب بانخفاض
 2.8دوالر لمطن ( .)%1.5وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2016م إلى
 199.1دوالر لمطن فوب بانخفاض  5.8دوالر لمطن (.)%2.8
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  176.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  3.6دوالر لمطن ( .)%2وانخفضت كذلك
أسعار عقود شير أكتوبر2016م إلى  186.1دوالر لمطن فوب بانخفاض  10.4دوالر لمطن
(.)%5.3
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرسبتمبر2016م إلى  226.3دوالر لمطن فوب بانخفاض  9.4دوالر لمطن ( .)%4وانخفضت
كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2016م إلى  233.8دوالر لمطن فوب بانخفاض  9.3دوالر
لمطن (.)%3.8

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير سبتمبر2016م إلى  176.3دوالر لمطن

فوب بانخفاض  1.5دوالر لمطن ( .)%0.8وانخفضت كذلك أسعار عقود شير
ديسمبر2016م إلى  181دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.3دوالر لمطن ( .)%1.3كما
انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب ( %12.5بروتين) لعقود شير ديسمبر2016م إلى
 189دوالر لمطن فوب بانخفاض  4.4دوالر لمطن (.)%2.3

( )7الشعير
 -انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير يوليو2016م إلى  155دوالر لمطن ف ـوب

بانخفاض  3دوالر لمطن ( ،)%1.9وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 176دوالر لمطن فوب بانخفاض  10دوالر لمطن ( .)%5.4كما انخفضت أسعار الشعير من
منطقة البحر األسود بشكل ممحوظ إلى  149دوالر لمطن فوب بانخفاض  14دوالر لمطن

(.)%8.6
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير سبتمبر2016م إلى  166.5دوالر لمطنفوب بانخفاض  13.8دوالر لمطن ( .)%7.7وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
سبتمبر2016م إلى  423.8دوالر لمطن فوب بانخفاض  10.2دوالر لمطن (.)%2.4

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجمس الحبوب الدولي عن شير يونيو2016م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (2017/2016م) إلى  2.026مميار طن مقابل  2.015مميار طن

(توقعات سابقة) ومقابل  2.001مميار طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع توقعاتو

إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.010مميار طن مقابل

 2.009مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.984مميار طن الموسم السابق .ورفع كذلك

توقعاتو إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي بمميون طن لتصل إلى

 319مميون طن مقابل  318مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنيا تظل عند مستويات أقل من
حجم التجارة العالمية الموسم السابق والمقدرة بنحو  329مميون طن .وفيما يتعمق بإجمالي

المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم الحالي
(2017/2016م) إلى  482مميون طن مقابل  474مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 467مميون طن نياية الموسم السابق (2016/2015م).

 ورفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2017/2016م)بمقدار  7مميون طن ليصل إلى  729مميون طن مقابل  722مميون طن (توقعات سابقة)
نتيجة توقعات بزيادة اإلنتاج بشكل رئيسي في كل من روسيا وأوكرانيا واالتحاد األوروبي

والواليات المتحدة األمريكية واستراليا ،إال أنو يظل أقل بمقدار  7مميون طن بالمقارنة بحصاد
الموسم السابق (2016/2015م) والمقدر بنحو  736مميون طن .ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي
االستيالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  720مميون طن مقابل  717مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  719مميون طن الموسم السابق .كما رفع توقعاتو إلجمالي المخزونات
العالمية من المحصول بنياية الموسم الحالي إلى  226مميون طن مقابل  223مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  217مميون طن نياية الموسم السابق.
 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (2017/2016م) عند  1.003مميار طن مقابل  969مميون طن الموسم السابق

(2016/2015م) .في حين خفض توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي منو الموسم الحالي

إلى  1.002مميار طن مقابل  1.003مميار طن (توقعات سابقة) ،ولكنو يظل أعمى بنحو

 30مميون مقارنة باستيالك الموسم السابق والمقدر بنحو  972مميون طن .وأبقى عمى توقعاتو
لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي عند  205مميون طن مقابل  204مميون طن نياية
الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (2017/2016م) إلى  145مميون طن مقابل  142مميون طن (توقعات سابقة) ليقترب
بذلك من محصول الموسم السابق (2016/2015م) والبالغ  148مميون طن .في حين أبقى

عمى توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي منو عند  141مميون طن .وأبقى كذلك عمى توقعاتو
لمطمب العالمي عمى الشعير العمفي والذي يمثل ثمثي إجمالي استيالك الشعير تقريبا عند

 93مميون طن مقابل  96مميون طن الموسم السابق .وفيما يتعمق بالمخزونات العالمية من
الشعير فقد رفع التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم الحالي بمقدار  3مميون طن لتصل إلى

 33مميون طن مقابل  30مميون طن نياية الموسم السابق .وأبقى عمى توقعاتو لحجم التجارة
الدولية من الشعير الموسم الحالي عند  24مميون طن مقابل  28مميون طن الموسم السابق.
 -وفيما يتعمق بمحصول فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي

منو الموسم الحالي (2017/2016م) عند  320مميون طن مقابل  312مميون طن الموسم
السابق (2016/2015م) .في حين خفض توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من المحصول
إلى  324مميون طن مقابل  325مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  317مميون طن الموسم
السابق .وخفض كذلك توقعاتو لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم الحالي إلى  28مميون طن

مقابل  29مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  33مميون طن نياية الموسم السابق.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفع التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2017/2016م) إلى  56.6مميون طن مقابل  54.3مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 55.8مميون طن الموسم السابق .كما رفع توقعاتو لممخزونات األمريكية من المحصول بنياية

الموسم الحالي إلى  30.5مميون طن مقابل  29.8مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 27.3مميون طن نياية الموسم السابق.

 وفيما يتعمق بالذرة  ..فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2017/2016م) عند  355.3مميون طن ،ليظل بذلك أعمى بنحو
 10مميون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق والبالغ  345.5مميون طن .في حين خفض
توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  47.2مميون طن مقابل  48.6مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  43.4مميون طن نياية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصولبالواليات المتحدة األمريكية الموسم الحالي (2017/2016م) عند  103.5مميون طن مقابل

 106.9مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) .في حين خفض توقعاتو لممخزونات
بنياية الموسم الحالي إلى  7.1مميون طن مقابل  8.3مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 10.1مميون طن نياية الموسم السابق ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخزونات أول

المدة.

 أظيرت بيانات التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية حول مخزونات الحبوب بالوالياتالمتحدة األمريكية ،ارتفاع مخزونات فول الصويا في  1يونيو2016م إلى  23.7مميون طن

مقابل  17.1مميون طن في  1يونيو2015م ومقابل  22.6مميون طن (متوسط تقديرات
المحممين) .وكذلك ارتفاع مخزونات الذرة إلى  119.9مميون طن مقابل  113مميون طن في

أول شير يونيو من عام 2015م ومقابل  115مميون طن (متوسط تقديرات المحممين) .وفيما

أيضا في  1يونيو2016م إلى
يتعمق بمخزونات القمح ،فقد أظيرت البيانات ارتفاعيا
ً
 26.7مميون طن مقابل  20.5مميون طن في نفس التاريخ من عام 2015م ،إال أنيا سجمت
انخفاضا طفيفا مقداره  19ألف طن مقارنة بمتوسط تقديرات المحممين.

 الوضع في استراليا
 رفع التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي توقعاتو لمحصول القمح في استراليا الموسم الحاليإلى  25.5مميون طن مقابل  25مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  24.2مميون طن الموسم
السابق ،كما رفع توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  5.3مميون طن مقابل
 4.8مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  4.9مميون طن نياية الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 رفع وزير الزراعة الروسي توقعاتو لمحصول الحبوب في بالده الموسم الحالي 2017/2016مإلى  110مميون طن مقابل  106مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  105مميون طن الموسم
السابق 2016/2015م وذلك حال استمرار التحسن في أحوال الطقس ،وبذلك تتوقع روسيا أول
أكبر حصاد ليا بعد انييار االتحاد السوفييتي حيث وصل إجمالي إنتاجيا من الحبوب خالل
الموسم  2009/2008إلى أعمى مستوى لو منذ ذلك الحين مسجال  108مميون طن .وتشير
بيانات و ازرة الزراعة الروسية إلى ارتفاع ممحوظ في إنتاجية الموسم الحالي حيث بدأ المزارعون
موسم الحصاد وجمعوا نحو  8.4مميون طن حتى تاريخ  6يوليو بمتوسط إنتاجية
 4.32طن/ىكتار مقارنة بـ  4.5مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بمتوسط
إنتاجية  3.87طن/ىكتار.
 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية ارتفاع صادرات روسيا من الحبوب خالل الموسم2016/2015م إلى  33.9مميون طن مقارنة بـ  30.7مميون طن الموسم السابق
2015/2014م ،بزيادة نسبتيا  .%10.4اشتممت صادرات الموسم 2016/2015م عمى
 24.6مميون طن قمح و 4.2مميون طن شعير و 4.7مميون طن ذرة باإلضافة إلى  300ألف
طن من الحبوب األخرى.

 الوضع في أوكرانيا

 قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن صادرات أوكرانيا من الحبوب سجمت رقما قياسيا خالل الموسم2016/2015م حيث بمغت  39.4مميون طن مقارنة بـ  34.8مميون طن الموسم السابق
2015/2014م ،واشتممت صادرات الموسم الحالي عمى  17.4مميون طن من القمح
و 17.4مميون طن من الذرة باإلضافة إلى  4.4مميون طن من الشعير.
 أظير تقرير لو ازرة الزراعة األوكرانية قيام المزارعين بحصاد  4.5مميون طن من الحبوب حتىتاريخ  8يوليو من مساحة  1.3مميون ىكتار ( %14من المساحة المزروعة) مقارنة
بـ  2.5مميون طن تم حصادىا خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 الوضع في كازاخستان

 أوضحت بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب خاللالموسم 2016/2015م إلى  8.4مميون طن مقارنة بـ  6.4مميون طن الموسم السابق
 2015/2014بنسبة زيادة قدرىا .%30

 الوضع في االتحاد األوروبي

 رفعت الجمعية األوروبية لتجارة الحبوب " "Coceralتوقعاتيا لمحصول القمح الطري بدولاالتحاد األوروبي الموسم الحالي 2017/2016م إلى  148مميون طن مقابل  145.2مميون
طن (توقعات سابقة) ،إال أنو يظل أقل من المحصول القياسي لعام 2015م والبالغ
 150.3مميون طن .كما رفعت توقعاتيا لمحصول الشعير إلى  63.2مميون طن مقابل
 58.9مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  61.1مميون طن الموسم السابق ،في حين خفضت
توقعاتيا لمحصول الذرة إلى  62.4مميون طن مقابل  63.2مميون طن (توقعات سابقة) ،لكنو
يظل أعمى من حصاد العام الماضي والبالغ  58.5مميون طن والذي تأثر بموجة شديدة من
الجفاف.
رخصا لتصدير  31.294مميون
 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منحً
طن من القمح الطري خالل الموسم 2016/2015م بانخفاض مقداره  43ألف طن فقط مقارنة
بصادرات الموسم السابق 2015/2014م والبالغة  31.337مميون طن .كما منح رخصا
لتصدير  10.2مميون طن من الشعير مقارنة بـ  9.1مميون طن الموسم السابق بارتفاع نسبتو

 .%12وفي المقابل تم منح رخص الستيراد  13.3مميون طن من الذرة خالل الموسم
2016/2015م مقارنة بـ  9.2مميون طن الموسم السابق 2015/2014م بارتفاع نسبتو
.%44

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  4يوليو إلى تدىور حالة محاصيل الحبوب الشتوية نتيجة استمرار ىطول
األمطار حيث تراجع محصول القمح الطري المصنف بحالة جيدة أو ممتازة إلى أدنى مستوى
لو منذ خمس سنوات إلى  %59مقابل  %65األسبوع السابق ،وتراجع محصول الشعير الشتوي
إلى  %53مقابل  %62األسبوع السابق .الجدير بالذكر أن المزارعين بدأوا في حصاد
محصولي القمح والشعير ،ولكن أشار التقرير إلى تراجع ممحوظ في معدالت الحصاد مقارنة
بالعام الماضي نتيجة سوء أحوال الطقس حيث تم حصاد  %1فقط من محصول القمح الطري
مقارنة بـ  %11في نفس التاريخ من العام الماضي ،وكذلك تم حصاد  %16من محصول
الشعير الشتوي مقارنة بـ  %73العام الماضي.
 وفي سياق متصل خفضت شركة " "Agritelلالستشارات الزراعية توقعاتيا لمحصول القمحالطري في فرنسا الموسم الحالي إلى  37.3مميون طن مقارنة بـ  41مميون طن الموسم السابق
بعد توقعات بانخفاض اإلنتاجية إلى  7.09طن/ىكتار مقارنة بـ  7.91طن/ىكتار الموسم
السابق ومقابل  7.38طن/ىكتار (متوسط السنوات الخمسة الماضية) ،وقد ساىم ارتفاع
المساحة المزروعة والتي وصمت إلى أعمى مستوى ليا منذ  80عاما في تعويض االنخفاض
الممحوظ في اإلنتاجية.

 الوضع في رومانيا

 توقعت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Agritelارتفاع حصاد محصول القمح برومانياالموسم الحالي إلى مستوى قياسي ليسجل  8.28مميون طن مقارنة بـ  7.92مميون طن الموسم
السابق بعد توقعات بزيادة إنتاجيتو إلى  4.14طن/ىكتار مقارنة بـ  3.82طن/ىكتار الموسم
السابق .وفيما يتعمق بالجودة ،أوضحت الشركة أن ىناك بعض المخاوف من انخفاض نسبة
البروتين مقارنة بالعام الماضي بسبب األمطار الغزيرة التي تعرضت ليا معظم الدول الرئيسية
المنتجة لمقمح الطري باالتحاد األوروبي ومن بينيا رومانيا خالل فصل الربيع.

 الوضع في البرازيل

 خفضت وكالة الحبوب الب ارزيمية تقديراتيا لمحصول الذرة في الب ارزيل لمموسم 2016/2015مبشكل ممحوظ إلى  69.14مميون طن مقارنة بـ  76.22مميون طن (تقديرات سابقة) ،كما
خفضت تقديراتيا لمحصول فول الصويا ولكن بمقدار طفيف إلى  95.57مميون طن مقارنة
بـ  95.6مميون طن (تقديرات سابقة).

ثالثا :أهم أخبار األسبوعين الماضيين
 مؤشر "الفاو" لشهر يونيو يقفز ألعمى مستوى له في أربع سنوات

 واصمت أسعار السمع الغذائية الرئيسية االرتفاع لمشير الخامس عمى التوالي ،وقفز المؤشرالشيري ألسعار الغذاء العالمية الصادر عن منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة
(الفاو) خالل شير يونيو2016م مسجال  163.4نقطة مقارنة بـ  155.8نقطة في شير مايو
الماضي بارتفاع نسبتو  ،%4.2وليصبح المؤشر اآلن أقل بنسبة  %1فقط مقارنة بمستواه في
شير يونيو من عام 2015م .ويعزى االرتفاع في مؤشر شير يونيو إلى ارتفاع أسعار جميع
السمع الغذائية باستثناء الزيوت النباتية والتي استمرت أسعارىا في التراجع بعد االرتفاع الكبير
الذي شيدتو في شير إبريل الماضي.
 تصدر مؤشر الفاو الفرعي ألسعار السكر قائمة االرتفاعات حيث سجل ارتفاعا نسبتو %14.8مقارنة بشير مايو ،بسبب تعرض الب ارزيل أكبر منتج ومصدر لمسكر في العالم ألمطار غزيرة
أعاقت جني المحصول وأدت إلى انخفاض إنتاجيتو .كما ارتفع المؤشر الفرعي ألسعار الحبوب
بنسبة  %2.9نتيجة ارتفاع أسعار الذرة الصفراء عمى خمفية نقص اإلمدادات من الب ارزيل.
وارتفع مؤشر أسعار منتجات األلبان بنسبة  %7.8بسبب تباطؤ نمو اإلنتاج في االتحاد
األوروبي ،وارتفع مؤشر أسعار المحوم بنسبة  .%2.4وفي المقابل انخفض المؤشر الفرعي
ألسعار الزيوت النباتية بنسبة  %0.8مقارنة بشير مايو الماضي.

 وفي ذات السياق رفعت نشرة "موجز إمدادات الحبوب والطمب عمييا" الصادرة عن المنظمةأيضا توقعاتيا إلجمالي اإلنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي 2017/2016م إلى
ً
 2.544مميار طن مقابل  2.543مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.528مميار طن
الموسم السابق 2016/2015م نتيجة توقعات بزيادة إنتاج القمح واألرز والشعير ،ورفعت كذلك
توقعاتيا إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب إلى  2.556مميار طن مقابل  2.546مميار

طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.523مميار طن الموسم السابق .كما رفعت توقعاتيا إلجمالي
التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي إلى  374مميون طن مقابل  369مميون طن

(توقعات سابقة) ،إال أنيا تظل أقل بنحو  7مميون طن مقارنة بتقديرات الموسم
2016/2015م.

 احتياطات القمح في مصر تكفي حتى منتصف يناير7022م

 قال وزير التموين المصري إن المخزونات االستراتيجية من محصول القمح في بالده تكفيلتغطية احتياجات االستيالك المحمي حتى منتصف شير يناير2017م .وقد أعمنت الحكومة

في منتصف شير يونيو عن شرائيا نحو  5مميون طن من القمح المحمي بزيادة قدرىا مميون

طن عن المعدل المستيدف وىو ما أدي إلى دعم االحتياطات االستراتيجية من المحصول.

 أصدر وزير الزراعة المصري ق ار ار في  4يوليو يسمح بقبول شحنات القمح المستورد التيتحتوي عمى نسبة من اإلرجوت ال تزيد عن  ،%0.05وىو ما ينيي سياسية خمو الشحنات

تماما من اإلرجوت التي أربكت األسواق العالمية ،وأثارت حالة من التضارب بشأن سياسة

مصر االستيرادية بين الييئة العامة لمسمع التموينية (المشتري الحكومي لمقمح في مصر) والتي
تشترط مواصفاتيا لمقمح المستورد أال تزيد نسبة اإلرجوت عن  %0.05وىو أمر متعارف عميو

دوليا ،وبين اإلدارة العامة لمحجر الزراعي التي رفضت العديد من الشحنات عمى الرغم من
احتوائيا عمى نسب أقل من تمك المتضمنة بمواصفات الييئة.

 تونس تشتري  782ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العمفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  100ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم  29يونيو بواقع ( )4شحنات كمية كل منيا  25ألف طن وبمتوسط سعر

 177.89دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل شيري سبتمبر وأكتوبر2016م ،كما اشترت كمية
 109ألف طن قمح ديورم بمتوسط سعر  272دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة
(أغسطس -نوفمبر2016م) ،واشترت كذلك  75ألف طن شعير عمفي بمتوسط سعر

 163.64دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة (أغسطس -أكتوبر2016م).

 األردن تشتري  200ألف طن قمح صمب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  100ألف طن قمح صمب اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم  28يونيو بمتوسط سعر  204.4دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل النصف

الثاني من شير ديسمبر2016م والنصف األول من شير يناير2017م.

 جنوب إفريقيا تبقي عمى توقعاتها لمحصول الذرة عند  2.7مميون طن

 أبقت الوحدة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب عمى توقعاتيا لمحصول الذرة بجنوب إفريقيا(أكبر الدول المنتجة لممحصول بإفريقيا) العام الحالي عند  7.2مميون طن بعدما شيدت أحوال
ار نسبيا خالل شيري إبريل ومايو الماضيين ،ووفقا ليذه التوقعات سيقل محصول
الطقس استقر ا
العام الحالي بنحو  %28مقارنة بحصاد العام الماضي والمقدر بنحو  9.95مميون طن بسبب
موجة الجفاف الشديدة التي صاحبت أعمال زراعتو في الربع األخير من عام 2015م والناتجة
عن ظاىرة " النينيو " المناخية .ومن المتوقع أن يشتمل حصاد العام الحالي عمى  4.1مميون
طن من الذرة الصفراء و 3.1مميون طن من الذرة الرفيعة أو البيضاء.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية بشكل ممحوظ ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxعند  792نقطة مقابل  585نقطة األسبوع المنتيي في  24يونيو2016م مرتفعا  207نقطة
بنسبة ( .)%35وانعكس ذلك عمى أسعار الشحن لممممكة والتي ارتفعت بنسبة  %11فيما
يتعمق بالشحن من موانئ فرنسا ،وارتفعت كذلك بنسبة  %10فيما يتعمق بالشحن من موانئ
البحر األسود وبنسبة  %9فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا.

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  96.28نقطة مقابل 95.54نقطة األسبوع المنتيي في  24يونيو2016م ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة

.%0.63
السعر في

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع المنتهي

 8يوليو7026م

في  72يونيو7026م

1.105

1.112

نسبة التغير
%0.63 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

42-Jun-

8-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

42-Jun-

8-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

42-Jun-

8-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

42-Jun-

8-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Dec.016

-

-

Mar.017

-

-

Germany Wheat (12.5 % Protein)

42-Jun-

8-Jul-

Change

Change %

Sep.016
Dec.016

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

42-Jun-

8-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

42-Jun-

8-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

42-Jun-

8-Jul-

Jul.016

Australia Feed Barley

-

42-Jun-

8-Jul-

Jul.016

Black Sea Feed Barley

Change

Change
-

42-Jun-

8-Jul-

Jul.016

Change
-

Change %
-

Change %
-

Change %
-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea
Germany-Hamburg
French Atlantic

42-Jun-

8-Jul-

Change

Change %

