السوق العالمي لمحبوب
( 44سبتمبر 2-أكتوبر 2145م)
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ارتفعت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية بصورة طفيفة لمفترة
 44سبتمبر 2-أكتوبر 2145م (إجازة عيد األضحى المبارك) مدعومة بصدور تقرير و ازرة الزراعة
األمريكية والذي خفض توقعاتو لمحصول القمح في الواليات المتحدة األمريكية الموسم الحالي إلى
 5558مميون طن مقارنة بـ  5854مميون طن (توقعات سابقة) ،ورافق ذلك ضعف الطمب عمى
المحصول باألسواق العالمية والذي حد من حدوث المزيد من االرتفاع في األسعار ،كما صدر التقرير
الشيري لمجمس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى
 727مميون طن مقابل  721مميون طن الموسم السابق نتيجة توقع زيادة اإلنتاج في كل من االتحاد
األوروبي روسيا ،أوكرانيا والصين ،ورفع توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من القمح نياية الموسم
الحالي إلى  244مميون طن مقابل  212مميون طن بنياية الموسم السابق5
أيضا ،حيث أدى تحسن أحوال الطقس في
وارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا بصورة طفيفة ً
مناطق زراعتيما بالواليات المتحدة األمريكية إلى الحد من االتجاه الصعودي لألسعار5

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية
( )4القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير أكتوبر 2145م إلى  247دوالر لمطن فوب بارتفاع  659دوالر
لمطن ( 5)%353وارتفعت كذلك أسعار عقود شير يناير 2146م إلى  24959دوالر لمطن
فوب بارتفاع  853دوالر لمطن (5)%359
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيرأكتوبر 2145م إلى  217دوالر لمطن فوب بارتفاع  658دوالر لمطن ( 5)%354وارتفعت
كذلك أسعار عقود شير يناير 2146م إلى  24159دوالر لمطن فوب بارتفاع  857دوالر
لمطن (5)%453

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيرأكتوبر 2145م إلى  24353دوالر لمطن فوب بارتفاع  4354دوالر لمطن (5)%557
وارتفعت كذلك أسعار عقود شير يناير 2146م إلى  24959دوالر لمطن فوب بارتفاع
 4453دوالر لمطن (5)%654

 في أوروبا بورصة الماتيف بفرنسا (تداول القمح الطري)  -المرجع األساسي ألسعار القمـحفي االتحاد األوروبي – ارتفعت أسعار عقود شير ديسمبر 2145م إلى  497دوالر لمطن

فوب بارتفاع  658دوالر لمطن (5)%356
( )2الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير أكتوبر 2145م إلى  483دوالر لمطن ف ـوببارتفاع  9دوالر لمطن ( 5)%552في حين انخفضت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 489دوالر لمطن فوب بانخفاض  3دوالر لمطن (5)%456
( )3الذرة وفول الصويا

 -ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير يناير 2146م إلى  47953دوالر لمطن

فوب بارتفاع  254دوالر لمطن ( 5)%452وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
يناير 2146م إلى  35354دوالر لمطن فوب بارتفاع  454دوالر لمطن (5)%153

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجمس الحبوب الدولي عن شير سبتمبر 2145م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2146/2145م) إلى  45996مميار طن مقابل  45988مميار

طن (توقعات سابقة) ،إال أنو ال يزال أقل من الرقم القياسي الذي وصل إليو محصول الموسم
السابق (2145/2144م) والمقدر بنحو  25147مميار طن 5ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي
االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  45986مميار طن مقابل  45985مميار

طن (توقعات سابقة) ومقابل  45979مميار طن الموسم السابق 5في حين خفض توقعاتو
إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي إلى  343مميون طن مقابل  344مميون

طن (توقعات سابقة) ومقابل  322مميون طن الموسم السابق5

 ورفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2146/2145م)بمقدار  7مميون طن ليصل إلى  727مميون طن مقابل  721مميون طن الموسم السابق

(2145/2144م) نتيجة توقع زيادة اإلنتاج في كل من االتحاد األوروبي ،روسيا ،أوكرانيا
والصين 5كما رفع توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى
 749مميون طن مقابل  746مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  717مميون طن الموسم

السابق 5وفيما يتعمق بالمخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاتو ليذه المخزونات

إلى  244مميون طن مقابل  216مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  212مميون طن
الموسم السابق5

 -وبالنسبة لمحصول الذرة  55فقد خفض التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسم

الحالي (2146/2145م) إلى  967مميون طن مقابل  968مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  45115مميار طن الموسم السابق (2145/2144م) 5وخفض كذلك توقعاتو إلجمالي
االستيالك العالمي الموسم الحالي إلى  971مميون طن مقابل  972مميون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  981مميون طن الموسم السابق 5فيما رفع توقعاتو لمخزونات الذرة نياية

الموسم الحالي إلى  499مميون طن مقابل  498مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 213مميون طن بنياية الموسم السابق5

 وفيما يخص محصول الشعير  55رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (2146/2145م) إلى  443مميون طن مقابل  441مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  444مميون طن الموسم السابق (2145/2144م) 5ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي
االستيالك العالمي منو إلى  441مميون طن مقابل  439مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 444مميون طن الموسم السابق 5في حين أبقى عمى توقعاتو لمطمب العالمي عمى الشعير
العمفي عند  93مميون طن مقابل  94مميون طن الموسم السابق 5وفيما يتعمق بالمخزونات

العالمية من الشعير فقد رفع التقرير توقعاتو ليذه المخزونات نياية الموسم الحالي إلى
 31مميون طن مقابل  27مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  26مميون طن بنياية الموسم
السابق 5فيما أبقى عمى توقعاتو لحجم التجارة الدولية من الشعير عند  24مميون طن مقابل

 29مميون طن الموسم السابق5

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي عمى توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2146/2145م) عند  5855مميون طن مقابل  55مميون طن الموسم السابق
(2145/2144م) ،في حين رفع توقعاتو لممخزونات األمريكية من المحصول نياية الموسم
الحالي إلى  2457مميون طن مقابل  2453مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2155مميون
طن بنياية الموسم السابق5
 وفيما يتعمق بالذرة  55فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصول بالوالياتالمتحدة األمريكية الموسم الحالي (2146/2145م) عند  341مميون طن مقابل  364مميون
طن الموسم السابق (2145/2144م) 5في حين خفض توقعاتو لمخزونات الذرة نياية الموسم
الحالي بمقدار طفيف إلى  4158مميون طن مقابل  44مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 44مميون طن بنياية الموسم السابق5
 أظيرت بيانات التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية حول مخزونات الحبوب فيالواليات المتحدة األمريكية في ( 4سبتمبر 2145م) ،ارتفاع مخزونات القمح بنسبة %956
لتصل إلى  5659مميون طن مقارنة بـ  5459مميون طن لنفس الفترة من عام 2144م5
وكذلك ارتفاع مخزونات الذرة بنسبة  %4155لتسجل  43597مميون طن مقارنة
بـ  34529مميون طن في  4سبتمبر 2144م 5كما ارتفعت مخزونات فول الصويا في األول
من سبتمبر بنسبة  %418لتصل إلى  552مميون طن مقارنة بـ  255مميون طن في نفس
الفترة من العام السابق5

 الوضع في كندا

 رفع المكتب اإلحصائي الكندي توقعاتو لمحصول القمح في كندا الموسم الحالي إلى 2654مميون طن مقابل  2456مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2554مميون طن
(متوسط توقعات المحممين) نتيجة تحسن إنتاجية المحصول في كبرى مناطق زراعتو غربي
كندا بعد ىطول األمطار في شير أغسطس ،واستمرار حالة الطقس المعتدل خالل شير
سبتمبر الماضي5

 الوضع في روسيا

ار بتخفيض الضريبة المفروضة عمى صادرات القمح الروسي
 أصدر رئيس الوزراء الروسي قرًااعتبار من األول من شير أكتوبر الجاري ،حيث تم تخفيض الحد األدنى لرسوم
ًا
يتم العمل بو
التصدير من  158دوالر/طن إلى  1545دوالر/طن وىو األمر الذي سيعزز من صادرات
القمح الروسي لألسواق العالمية ويزيد من ربحية المنتجين والمصدرين ،ويعكس حالة التوازن

بالسوق المحمي5

 وفيما يتعمق بحصاد محصول الحبوب لمموسم الحالي ،تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسيةإلى قيام المزارعين في روسيا بحصاد  9459مميون طن حتى تاريخ  31سبتمبر 2145م بما

يمثل  %88من إجمالي المساحة المرزوعة5

 الوضع في أوكرانيا

 خفضت و ازرة الزراعة األوكرانية توقعاتيا إلجمالي محصول الحبوب في أوكرانيا الموسمالحالي 2146/2145م إلى  5955مميون طن مقابل  61مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

وفعميا تشير البيانات إلى قيام المزارعين
 6358مميون طن الموسم السابق 2145/2144م،
ً
بحصاد  4257مميون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ  2أكتوبر 2145م بمتوسط
إنتاجية بمغت  357طن/ىكتار ،وبمغت إجمالي المساحة التي تم حصادىا نحو  4456مميون

ىكتار تمثل نسبة  %79من إجمالي المساحة المزروعة والمقدرة بنحو  4456مميون ىكتار5

 وفي ذات السياق خفض نائب وزير الزراعة األوكراني توقعاتو لمحصول الذرة في أوكرانياالموسم الحالي بشكل ممحوظ إلى  23-22مميون طن مقابل  28مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  2855مميون طن الموسم السابق نتيجة تعرض كبرى مناطق زراعة المحصول وسط
وشمال أوكرانيا حسب ما تشير تقارير ىيئة األرصاد لموجة من الجفاف والح اررة الشديدة لم
تشيدىا أوكرانيا منذ عام 4964م أدت إلى تمف ما يزيد عن  2511ىكتار5

 وتشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى ارتفاع مخزونات الحبوب في أوكرانيا في األول منشير سبتمبر 2145م بنسبة  %46لتصل إلى  2752مميون طن مقارنة بـ  2354مميون طن
في نفس التاريخ من عام 2144م ،اشتممت ىذه المخزونات عمى  2153مميون طن قمح

و 359مميون طن شعير باإلضافة إلى  455مميون طن ذرة5

 -تخطط أوكرانيا لزراعة  754مميون ىكتار من محاصيل الحبوب الشتوية الموسم الحالي

تشتمل ىذه المساحة عمى  652مميون ىكتار من محصول القمح ومميون ىكتار من محصول

وفعميا تم زراعة  359مميون ىكتار منيما بما يمثل  %53من إجمالي المساحة
الشعير،
ً
المقدرة5

 الوضع في كازاخستان

 خفض نائب وزير الزراعة الكازاخستاني توقعاتو لمحصول الحبوب في كازاخستان الموسمالحالي إلى  4753مميون طن مقارنة بـ  4757مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة انخفاض

اإلنتاجية في بعض المناطق غربي كازاخستان ،كما خفض توقعاتو لصادرات بالده من

المحصول إلى  7مميون طن مقارنة بـ  8مميون طن (توقعات سابقة) 5وفيما يتعمق بمؤشرات
الحصاد ،تشير بيانات و ازرة الزراعة إلى قيام المزارعين في أوكرانيا بحصاد  4158مميون طن

من محصول الحبوب حتى تاريخ  23سبتمبر 2145م بما يمثل  %6352من إجمالي

المساحة المزروعة5

 الوضع في االتحاد األوروبي

 رفعت المفوضية األوروبية تقـديراتيا لمحصـول القمـح الطـري بـدول االتحـاد األوروبـي الموسـمالحالي بشكل ممحوظ إلى  44456مميون طن مقارنة بـ  44156مميون طن (تقديرات سابقة)
إال أنو ال يزال أقل من محصول الموسم السابق والبالغ  44857مميون طن5

 -خفــض التقريـ ـ ــر الشي ــري لشركـ ـ ــة Grains

 Strategieتوقعاتـ ـ ــو لمحصــول ال ــذرة ب ـدول

االتـحــاد األوروبي الموسم الحـالي إلـى  5754مميـون طـن مقابـل  5957مميـون طـن (توقعـات

سابقة) ومقابل  7557مميون طن الموسم السابق نتيجة توقع انخفاض إنتاجية المحصول في
كل من ألمانيا وايطاليا وكرواتيا والمجر وبولندا 5في حين رفع توقعاتو لمحصول الشعير إلـى

 6154مميون طن مقابـل  5858مميـون طـن (توقعـات سـابقة) نتيجـة ارتفـاع إنتاجيتـو فـي كـل
من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا5

رخصــا لتصـدير  455مميــون
 أظيـرت بيانــات المفوضـية األوروبيــة أن االتحـاد األوروبــي مـنحً
طــن مــن القمــح الطــري خــالل األســابيع الثالثــة الماضــية لتصــل بــذلك إجمــالي صــادراتو مــن
المحص ــول من ــذ بدايـ ــة الموس ــم الحـ ــالي ف ــي (2145/7/4م) إل ــى  552مميـ ــون ط ــن مقارنـ ــة

رخص ــا لتص ــدير
ب ـ ـ  658ممي ــون ط ــن خ ــالل الفتـ ـرة المماثم ــة م ــن الموس ــم الس ــابق ،كم ــا م ــنح
ً
 713أل ــف ط ــن م ــن الش ــعير لتصـ ـل ب ــذلك إجم ــالي ص ــادراتو إل ــى  354ممي ــون ط ــن مقارن ــة

بـ ـ  253ممي ــون ط ــن خ ــالل نفــس الفتـ ـرة م ــن الموس ــم الس ــابق 5وفــي المقاب ــل ت ــم م ــنح رخ ــص

الستيراد  236ألف طن مـن الـذرة لتصـل بـذلك إجمـالي وارداتـو إلـى  456مميـون طـن مقارنـة
بـ  254مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق5

 الوضع في فرنسا

 رفعـت شـركة االستشـارات الفرنسـية  Strategie Grainsتقـديراتيا لمحصـول القمـح الطـريفي فرنسا الموسم الحالي إلـى  44755مميـون طـن مقابـل  444مميـون طـن (تقـديرات سـابقة)
إال أنو ال يزال أقل بنسبة  %4من محصول الموسم السابق والبالغ  44953مميون طن 5كما
رفعــت توقعاتيــا لصــادرات فرنســا مــن المحصــول بمقــدار طفيــف إلــى  27مميــون طــن مقابــل

 2658مميون طن (توقعات سابقة) ومع ذلك ال تزال الصادرات أقـل مـن الـرقم القياسـي الـذي
وصمت إليو الموسم السابق ( 3255مميون طن)5

 تشــير بيانــات التقريــر األســبوعي لحالــة المحصــول والصــادر عــن المكتــب الز ارعــي الفرنســيفـ ـرانس أج ــري ميي ــر ف ــي  28س ــبتمبر إل ــى قي ــام المـ ـزارعين ف ــي فرنس ــا بحص ــاد  %9م ــن

محصول الذرة مقابل  %4األسبوع السابق ومقابل  %2في نفس التوقيت من عام 2144م5

 الوضع في األرجنتين

 خفض ــت بورص ــة ب ــوينس سي ــرس األرجنتيني ــة لمحب ــوب توقعاتي ــا لممس ــاحة المرزوع ــة م ــنمحصول الذرة في األرجنتين الموسم الحالي 2146/2145م إلـى  257مميـون ىكتـار مقارنـة

بـ ـ  354مميــون ىكتــار الموســم الســابق 21442145م 5وتوقــع محممــون بالبورصــة أن يــؤخر
العدي ــد مـ ــن المـ ـزارعين ز ارعـ ــة محصـ ــول ال ــذرة الموسـ ــم الحـ ـالي إلـ ــى مـ ــا بع ــد إعـ ــالن نتـ ــائ

اإلنتخابــات الرئاســية أواخــر شــير أكتــوبر الحــالي حتــى تتضــح الصــورة فيمــا يتعمــق بسياســية

الـ ـرئيس المنتخ ــب الجدي ــد بالنس ــبة لقط ــاع الز ارع ــة وتحدي ـ ًـدا م ــا يتعم ــق بتص ــدير المحاص ــيل
الزراعي ــة الرئيس ــية ،حي ــث يطم ــح مزارع ــي األرجنت ــين ف ــي تخفي ــف القي ــود المفروض ــة عمـ ـى

صــادراتيم مــن القمــح والــذرة والمتمثمــة فــي نظــام الحصــص التصــديرية  ،وتخفــيض الضـريبة

المفروضــة عمــى صــادراتيم مــن فــول الصــويا والمقــدرة بنحــو  %35والتــي تحــد مــن أربــاحيم

وتقمل من تنافسية صادراتيم بالمقارنة بدول الجوار5

 الوضع في البرازيل

 توقع محممون ارتفاع واردات الب ارزيل من محصول القمح الموسـم الحـالي نتيجـة تعـرض واليـة(ريو جراند دو سول) ثاني أكبر الواليات المنتجة لمقمح في الب ارزيل والتي تنـت  %41تقر ًيبـا
من إجمالي اإلنتاج لموجتين متتاليتين من الصقيع5

 رفعــت شــركة  Safras & Mercadoلالستشــارات توقعاتيــا لمحصــول فــول الصــويا فــيالب ارزيــل الموســم الحــالي 2146/2145م إلــى  41155مميــون طــن مقابــل  9958مميــون طــن
(توقع ــات س ــابقة) ومقاب ــل  9555ممي ــون ط ــن الموس ــم الس ــابق 2145/2144م نتيج ــة زي ــادة

المس ــاحة المزروع ــة 5كم ــا رفع ــت توقعاتي ــا لمحص ــول ال ــذرة إل ــى  8856ممي ــون ط ــن مقاب ــل

 8652مميون طن الموسم السابق5

 الوضع في الصين

 تعاقــدت شــركات تجاريــة فــي الصــين (أكبــر مســتورد لفــول الصــويا عمــى مســتوى العــالم) عمــىشراء كمية  4352مميون طن من فول الصويا من الواليات المتحـدة األمريكيـة بقيمـة إجماليـة
بمغــت نحــو  553مميــار دوالر ،جــاء توقيــع ىــذه الصــفقات خــالل الزيــارة األخيـرة التــي قــام بيــا
ال ـرئيس الصــيني والوفــد الم ارفــق لــو لمواليــات المتحــدة األمريكيــة 5الجــدير بالــذكر أن الصــين

تستحوذ وحدىا عمى نحو  %61من حجم التجارة العالميـة مـن محصـول فـول الصـويا ،ويعـد
توقيــع الصــفقات التجاريــة فيمــا يتعمــق باســتيراد المحصــول أمــر روتينــي خــالل زيــارة زعمــاء

الصين لمواليات المتحدة األمريكية (ثاني أكبر مصدر لممحصول عمى مستوى العالم)5

ثالثًا :أهم أخبار األسابيع الثالثة الماضية
 جمينكور تجري محادثات لبيع حصة من أنشطتها الزراعية

 قالــت مصــادر مطمعــة لرويتــرز إن شــركة جمينكــور السويس ـرية تجــري محادثــات مــع صــندوقحكومي سعودي وشركة كوفكو الصينية لتجارة الحبوب إلى جانـب صـناديق كنديـة لمعاشـات
التقاعــد لبيــع حصــة مــن أنشــطة الشــركة الزراعيــة 5ويعــد بيــع األصــول جــزء مــن اســتراتيجية

أوس ــع تتبناى ــا الش ــركة لخف ــض ديوني ــا البالغ ــة  31ممي ــار دوالر بنح ــو الثم ــث واس ــتعادة ثق ــة

المســتثمرين بعــدما ىبطــت أســيميا بنحــو  %75ىــذا العــام بــالتزامن مــع انخفــاض األســعار
العالمية لمسمع األولية5

 وكانــت جمينكــور قــد صــرحت الشــير الماضــي إنيــا ترمــل فــي جمــع مميــاري دوالر مــن بيــعأصول منيا حصة أقمية في أنشطتيا الزراعية بحمول أوائل العام القـادم ،فـي حـين لـم تكشـف
عن الحجم المرجح لمحصة التي سيتم بيعيا أو المبمغ المرجح أن يتم جمعو من خالل البيع5

 وتشير تقديرات بعض المحممين إلى أن حجم أعمال الشركة في قطاع الزراعة يتراوح مـا بـين 42-41مميار دوالر5

منفصال لألنشـطة التـي سـتدخل فـي عمميـة
قانونيا
كيانا
ً
 وقالت مصادر إن جمينكور ستؤسس ًً
البيــع والتــي مــن المتوقــع أن تضــم فــي أغمبيــا األنشــطة التــي ورثتيــا الشــركة مــن صــفقة شـراء
فيتيـ ـ ار الكنديـ ــة ع ــام 2142م والتـ ــي بمغ ــت قيمتيـ ــا  654ممي ــار دوالر كنـ ــدي ،والت ــي عـ ــززت
عمميات جمينكور في قطاع الحبوب في كندا واستراليا عمى وجو الخصوص5

 أنباء عن تشديد مصر شروط نسبة البروتين في مشتريات القمح المستورد

 صرح مصدر حكومي يوم الثالثاء الموافق 2145/9/29م إن الييئـة العامـة لمسـمع التموينيـةالمشــتري الحكــومي لمقمــح فــي مصــر قــد تشــدد نســبة البــروتين المطموبــة فــي القمــح المســتورد
وأضــاف أنــو لــم يتخــذ قـرار بشــرن ىــذه المســرلة حتــى اآلن ولكــن إذا أقــر ذلــك فســيتم اإلعــالن

عنـو فـي المناقصـات القادمـة 5وقـال أن الييئــة تـدرس زيــادة نسـبة محتـوى البــروتين فـي القمــح
الذي تستورده من  %42إلى  %4255لرفع القيمة الغذائية 5

 وتشــترط المواصــفات الحاليــة محتــوى لمبــروتين  %42لمقمــح الروســي واألوك ارنــي والرومــانيو %4455لمقمح الفرنسي والقمح األمريكي األحمر الطري 5ويرى كثير من المحممين والتجار
أن اتخاذ مصر ليذه الخطوة ستجعميا معتمدة بدرجة كبيرة عمى المصدرين من منطقة البحر

األسود ومنطقة بحر البمطيق5

 وفي سيا ٍق متصل اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية كمية  235ألف طـن قمـح طـري فـي
مناقصـ ـ ـ ــة عالميـ ـ ـ ــة أغمقـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ــوم 2145/41/3م بواقـ ـ ـ ــع ( )4شـ ـ ـ ــحنات وبمتوسـ ـ ـ ــط سـ ـ ـ ــعر

 499572دوالر/طـ ــن  C&Fلمشـ ــحن خـ ــالل الفت ـ ـرة  41-4نـ ــوفمبر 2145م ،اشـ ــتممت ىـ ــذه

الكمية عمى  475ألف طن قمح روسي و 61ألف طن قمح أوك ارنـي 5وذكـر مصـدر بالييئـة
أن ىـذه المناقصــة تمـت بــنفس شـروط المناقصــات السـابقة ،وأنــو لـم يــتم إجـراء أي تعــديل فــي

شروط استيراد القمح حتى تاريخ إجرائيا5

 كم ــا اشـ ــترت الييئ ــة كميـ ــة  231ألـ ــف ط ــن قمـ ــح ط ــري فـ ــي مناقصـ ــة عالمي ــة أغمقـ ــت يـ ــوم2145/9/48م بمتوسط سعر  494دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة  34-24أكتـوبر

2145م 5اشتممت ىذه الكمية عمى  445ألف طن قمح روسي و 55ألف طن قمح أوك ارنـي
باإلضافة إلى  61ألف طن قمح فرنسي5

 األردن تشتري  451ألف طن قمح صمب وشعير عمفي

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  411ألف طن قمح صمب اختياري المنشر فـي مناقصـةعالمي ــة أغمق ــت ي ــوم 2145/9/45م بمتوس ــط س ــعر  224دوالر/ط ــن  C&Fلمش ــحن خ ــالل

شــير نــوفمبر 2145م 5كمــا اشــترت كميــة  51ألــف طــن شــعير عمفــي فــي مناقصــة عالميــة
أغمقت يوم 2145/9/46م بسعر  219دوالر/طن  C&Fلمشـحن خـالل النصـف الثـاني مـن

شير ديسمبر 2145م 5الجدير بالذكر أن األردن لـم تـتمكن مـن شـراء أيـة كميـات مـن القمـح
أو الش ــعير ف ــي المناقصـ ــات الت ــي طرحتي ــا منـ ــذ ش ــير أغس ــطس الماضـ ــي ،وى ــو م ــا ع ـ ـزاه

المتع ــاممون إل ــى قم ــة اىتم ــام الب ــائعين ف ــي ظ ــل المخ ــاوف المتعمق ــة بالش ــروط الجدي ــدة الت ــي
وضعتيا األردن والخاصة بإجراءات التفتيش والسداد5

 ارتفاع محصول الحبوب في المجر بنسبة  %2.2الموسم الحالي

 أعمـن المكتـب اإلحصــائي المركـزي عــن ارتفـاع حصـاد محصــول الحبـوب فــي المجـر الموســمالحــالي بنســبة  %258ليســجل  755مميــون طــن مقارنــة ب ـ  7529مميــون طــن الموســم الســابق

عمى الرغم من انخفاض المساحة المزروعة بنسبة  5%456وتعزي الزيادة فـي إجمـالي إنتـاج
الموسم الحالي إلى ارتفاع إنتاجية معظـم المحاصـيل السـيما القمـح الـذي بمـغ إجمـالي إنتاجـو

 5528مميون طن ليحقق بذلك أعمى مستوى لو منذ عام 4994م5

 وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن واردات القمح

 أعمنت و ازرة المالية يوم اإلثنين الموافق 2145/9/24م عن رفع سـعر صـرف الـدوالر مقابـلالجني ــو الس ــوداني والمس ــتخدم ف ــي حس ــاب واردات القم ــح األم ــر ال ــذي يعن ــي قي ــام الحكوم ــة

السودانية بإلغاء الدعم عن ىذه السمعة االسـتراتيجية حيـث قامـت بتعـديل سـعر دوالر القمـح

من أربعة جنييات سودانية إلى ستة جنييات لمدوالر ليصبح متفقًا مع سعر الصرف الرسمي
لمعممــة 5وقــال وزيــر الماليــة أن ىــذا التعــديل يــرتي إل ازلــة التشــوىات ومعالجــة دعــم األســعار
خاصــة بعــد انخفــاض أســعار القمــح فــي األسـواق العالميــة ،ويعــد خطــوة إيجابيــة لمخــروج مــن

الدعم بصورة كمية حيث سبق وأن قام البنك المركزي السوداني في شير يوليو الماضي برفع
سعر صرف الجنيو السوداني أمام الدوالر لورادات القمـح إلـى أربعـة جنييـات مـن  259جنيـو

مما قمص دعم القمح بشكل جزئي5

 إيران تمغي الرسوم عمى واردات القمح والشعير

 تشير أخبار شبو رسمية إلى قيام الحكومة اإليرانية بتاريخ  6سبتمبر 2145م بإلغـاء الرسـومالتي كانت قد فرضتيا عمى واردات القمح في شـير يوليـو الماضـي ،قمـا قامـت بإلغـاء رسـوم

استيراد الشعير في  22أغسطس 2145م5

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxعندمنخفضا  447نقطة
 714نقطة مقابل  848نقطة األسبوع المنتيي في  44سبتمبر 2145م
ً
بنسبة ( 5)%4453وانخفضت أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %3فيما يتعمق بالشحن من

موانئ البحر األسود وألمانيا وفرنسا ،وانخفضت كذلك بنسبة  %2فيما يتعمق بالشحن من
موانئ رومانيا5

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  95589نقطة مقابل 95522نقطة األسبوع المنتيي في  44سبتمبر 2145م ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة
5%4544
السعر في

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع المنتهي

 2أكتوبر 2145م

في  44سبتمبر 2145م

45424

45434

نسبة التغير
%4544 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

11-Sep-

2-Oct-

Change

Change %

11-Sep-

2-Oct-

Change

Change %

11-Sep-

2-Oct-

Change

Change %

11-Sep-

2-Oct-

Change

Change %

11-Sep-

-Oct-

Change

Change %

Oct.015
Nov
Dec
Jan

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)
Oct.015
Nov
Dec
Jan

HRS-Mena-USA (14 % Protein)
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
Oct.015
Jan

11-Sep-

2-Oct-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

11-Sep-

2-Oct-

Change

Change %

Oct.015
Jan

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

11-Sep-

2-Oct-

Change

Change %

11-Sep-

2-Oct-

Change

Change %

Oct

Australia Feed Barley
Oct

-

-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

11-Sep-

2-Oct-

Change

Change %

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

