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عن المركز
ش ه د مركههز المعلومههات ودعههم اتخههاذ القههرار التههابع لمجلههس الههوزراء المصههري -منههن أتههعتم عهها  –1985عههد
تحوُّ الت؛ ليُواكب التغيرات التي م َّر ب ا المجتمع المصري ،فقد اختص في مرحلتهم اووله ( )1999 – 1985بتطهوير
البنية المعلوماتية في مصر ،ثم كان إأتاء وزار االتصاالت وتكنولوجيها المعلومهات عها ( )1999أقطهة تحهوُّ
رئيسة في مسيرتم؛ ليُؤدي دوره كمُ ؤسسة فكر ) (Think Tankتهدعم ج هود مُ تخهن القهرار فهي مجهاالت التنميهة
المختلفة.
َّ
ا
تميهزا فهي مجها دعهم اتخهاذ القهرار
يتبن رؤية مفادها أن يكون المركز هو اوكثر
ومنن ذلك الحين ،أصبح المركز
في قضايا التنمية التاملة ،وإقامة حوار مجتمعي َّ
بناء ،وتعزيز قنوات التواصل مهع المهوا ن المصهري الهني
ي َُعدُّ غاية التنمية وهدف ا اوسم  ،اومر الني يؤهلم لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسهة العامهة ،وتعزيهز
َّ
وفعاليت ا ،وترسيخ مجتمع المعرفة.
كفاء ج ود التنمية
عن النتر
تعههد أسههعار السههلع االسههتراتيجية مؤشههراا للتغيههرات فههي العههرل والطلههب ،وبالتههالي يمكههن أن تكتههف عههن
الظروف غيهر الطبيعيهة التهي ينبغهي االهتمها ب ها ،ويسهاعد رصهد أسهعار اوسهواف الدوليهة فهي دعهم القهرارات
القائمهههة علههه اودلهههة واالسهههتراتيجيات ،وقهههد أثبتهههع أحهههداف تقلبهههات اوسهههعار فهههي الفتهههرات الماضهههية قيمهههة

المعلومههات والتحلههيالت السهههوقية فههي الوقهههع المناسههب؛ مهههن أجههل التخفيهههف مههن ا ثهههار السههلبية ،ومعرفهههة
اتجاهات اوسعار في البورصات العالمية.
ويقو المركز بدور رئيس في رصد بياأات أسعار السلع االستراتيجية ،كهالنف

والقمهح والهنهب وغيرهها مهن

السههلع االسههتراتيجية المحوريههة ،وتحليل هها وأتههرها مههن خههال االعتمههاد عل ه قاعههد بياأههات رويتههرز العالميههة
( ،)Thomson Reutersووحههد معلومههات الطاقههة اومريكيههة (،)Information Administration US Energy
باإلضافة إل التقارير الصادر عن المنظمات الدولية والمواقع اإلخباريهة الدوليهة ،وأهم ها؛ الموقهع اإلخبهاري
أويل برايس ( ،(Oil priceووكالة بلومبرج اومريكية ).(Bloomberg
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رئيس المركز
السيد  /أسامة الجوهري
مساعد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رئيس التحرير
د .أحمد حلمي
رئيس اإلدار المركزية لمحور المعلومات

اإلشراف العا
أ .أسماء أور الدين
مههههههدير اإلدار العامههههههة لتحليههههههل المعلومههههههات
والبحوف

رئيس فريق اإلعداد
أ .بثينة فرج

فريق اإلعداد
أ .أسمهاء دسههوقهي
أ .ليله محيي الهدين
أ .عاد سمير

التصميم الجرافيكي
أ .أحمهههههههد حبيههههههب
خالص التكر والتقدير إل كل مهن :إدار الجهود ،
وإدار مهههههههههوارد البياأهههههههههات ،ووحهههههههههد التصهههههههههميم
الجرافيكههههي؛ لتعههههاوأ م فههههي سههههبيل إأجههههاز هههههنا
العمل عل الوجم اوكمل.
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أهم النقاط الرئيسة
▪ اأخفض سعر خا برأع بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو  15يناير  ،2021ليسجل  55.1دوالراا أمريكيًّا/برميل
مقابهههل  55.99دوالراا أمريك ًّيههها/برميهههل بن ايهههة تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  8ينهههاير  ،2021بنسهههبة اأخفهههال
أسهههبوعي بلغهههع  ، %1.59كمههها شههه د سهههعر خههها غهههرا تكسههها

الوسهههي

اومريكهههي ارتفاعا ههها بن ايهههة تعهههامالت

اوسبوع المنت ي يو  15ينهاير  ،2021ليصهل إله  52.36دوالراا أمريكيًّها /برميهل مقابهل  52.24دوالراا أمريكيًّها/برميهل
بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو  8يناير  ،2021بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع .%0.23

▪ ش دت أسعار المحاصيل الزراعية العالمية ارتفاعا ا بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي في يو  15يناير .2021
▪ ارتفعههع أسههعار البيليههع العالميههة خههال اوسههبوع المنت ههي يههو  15ينههاير  ،2021لتسههجل  595دوالراا أمريك ًّيهها /ههن
مقابل  577.5دوالراا أمريكيًّها /هن بن ايهة تعهامالت اوسهبوع المنت هي يهو  8ينهاير  ،2021بنسهبة ارتفهاع أسهبوعي
بلغع .%3.03
▪ شههه دت أسهههعار الصهههلب العالميهههة ارتفاعا ههها خهههال اوسهههبوع المنت هههي يهههو  15ينهههاير  ،2021لتسهههجل  681.3دوالراا
أمريكيًّا /ن مقابل  679.2دوالراا أمريكيًّا /ن بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو  8يناير  ،2021بنسبة ارتفهاع
أسبوعي بلغع .%0.31
▪ ارتفعههع أسههعار خهها الحديههد العالميههة بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو  15ينههاير  ،2021لتسههجل 169.97

دوالراا أمريكيًّهها/

ههن مقابههل  169.52دوالراا أمريكيًّهها /ههن بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي يههو  8ينههاير ،2021

بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع .%0.27
ا
اأخفاضههها بن ايهههة تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  15ينهههاير  ،2021ليسهههجل  1829.3دوالراا
▪ شههه د سهههعر الهههنهب
أمريكيًّا/أوقية مقابل  1834.1دوالراا أمريكيًّا  /أوقية بن اية تعامالت اوسهبوع المنت هي يهو  8ينهاير  ،2021بنسهبة
اأخفال أسبوعي بلغع .%0.26
▪ ارتفعع اوسعار العالمية لسماد اليوريا بن ايهة تعهامالت اوسهبوع المنت هي يهو  15ينهاير  ،2021لتسهجل 306.91
دوالراا أمريكيًّا /ن مقابل  283.74دوالراا أمريكيًّا /ن أ اية تعامالت اوسبوع المنت ي يو  8يناير  ،2021بنسبة

ارتفاع أسبوعي بلغع .%8.16
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تطـــور أسعــار البترول
اأخفض سعر خا برأع ،بينما ارتفع سعر خها
الوسههههي اومريكههههي بن ايههههة
غههههرا تكسهههها
تعامالت اوسبوع المنت ي يو  15يناير .2021
•

تطور أسعار خا برأع
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021

(دوالر أمريكي/برميل)

اأخفهههض سهههعر خههها برأهههع بن ايهههة تعهههامالت اوسهههبوع
المنت هههههههههههي يهههههههههههو  15ينهههههههههههاير  ،2021ليسهههههههههههجل  55.1دوالراا
أمريكيًّا/برميل مقابل  55.99دوالراا أمريكيًّا/برميل بن ايهة

55.10

56.42

56.58

56.06

55.66

55.99

تعههههامالت اوسههههبوع المنت ههههي يههههو  8ينههههاير  ،2021بنسههههبة
اأخفال أسبوعي بلغع .%1.59
•

•

أرجههع المحللههون السههبب الههرئيس الأخفههال سههعر خهها
برأههع إل ه اأخفههال الطلههب الصههيني عل ه الههنف بس هبب
فههرل حههاالت اإلغههالف فههي الصههين -أكبههر مسههتورد للههنف
فههي العههالم والمحههرر اوكبههر لنمههو الطلههب عل ه الههنف –
كوروأههههها
مهههههن أجهههههل السهههههيطر علههههه تفتهههههي فيهههههرو
المستجد بعد اأتتاره في شما الصين؛ ممها أهت عنهم
بقهههههاء حهههههوالي  22مليهههههون مهههههوا ن فهههههي منهههههازل م ،ههههههنا
باإلضههافة إل ه حههاالت اإلغههالف المعلنههة مسه ا
هبقا فههي دو
أوروبا.

15-Jan-21

14-Jan-21

12-Jan-21

13-Jan-21

11-Jan-21

8-Jan-21

Source: Thomson Reuters.

الميزان العالمي إلأتاج واست الر الوقود السائل حت عا 2022

الوسهههي

ههههنا ،وقهههد شههه د سهههعر خههها غهههرا تكسههها
اومريكي ارتفاعا ا بن اية تعامالت اوسبوع المنت هي يهو

مليون برميل يوميًّا

 15ينههههاير  ،2021ليصههههل إلهههه  52.36دوالراا أمريكيًّهههها /برميههههل

105

اإلأتاج العالمي

التوقعات

مقابههههل  52.24دوالراا أمريكيًّهههها/برميههههل بن ايههههة تعههههامالت

100
االست الر العالمي

اوسهههههبوع المنت هههههي يهههههو  8ينهههههاير  ، 2021بنسهههههبة ارتفهههههاع
أسبوعي بلغع .%0.23

90

85

توقعهههههات إدار معلومهههههات الطاقهههههة اومريكيهههههة
( )EIAبتعن حجم اإلأتاج واالسهت الر العهالمي
عل الوقود السائل حت عا 2022
•

80
75
70

ا
وفقهههها للتقريههههر اوسههههبوعي الصههههادر عههههن إدار معلومههههات

2022

الطاقهههة اومريكيهههة ) ،(EIAبتهههعن توقعهههات حجهههم اإلأتهههاج

Source: The U.S. Energy Information Administration (EIA), Short-Term Energy Outlook,
January 2021

واالست الر العالمي عل الوقود السائل حته عها ،2022
مهن المتوقههع أن يتراجههع حجهم مخزوأههات الههنف

العالميههة

في عامي  2021و 2022بمقدار  600و 500ألف برميل مهن الهنف
يوم ًّيهها عل ه التههوالي؛ أتيجههة الرتفههاع الطلههب العههالمي عل ه
النف
•

2021

2020

2019

2018

2017

2016

•

ارتفهههع عهههدد منصهههات التنقيهههب عهههن الهههنف

فهههي الواليهههات

المتحد اومريكية بواقع  12منصة ليصل إل  287منصة

مقارأة بحجم اإلأتاج العالمي منم.

فهههي اوسهههبوع المنت هههي يهههو  15ينهههاير  2021وههههو أقهههل مهههن

كمهههها تتوقههههع إدار معلومهههههات الطاقههههة اومريكيهههههة ()EIA
ارتفهههاع المعهههرول العهههالمي مهههن الهههنف  ،إال أن إجهههراءات

أظيههره فههي العهها الماضههي بمقههدار  386منصههة؛ وارتفهههع

أعضهههاء مجموعهههة البلهههدان المُ صهههدر للبتهههرو وحلفاؤهههها

عدد منصات التنقيهب عهن الغهاز الطبيعهي بمقهدار منصهة

(أوبك  ،)+باإلضافة إل تراجع أسهعار الهنف  ،سهتحد مهن

واحههد ليصههبح  85منصههة؛ لكههي يصههبح مجمههوع منصههات

حجههم المعههرول النفطههي العههالمي حت ه عهها  2022والتههي

التنقيهههب عهههن الهههنف

والغهههاز الطبيعهههي ا
معههها  372منصهههة

تههههنص علهههه خفههههض اإلأتههههاج النفطههههي مههههن قبههههل الههههدو

أتطة في الواليات المتحد اومريكية.

اوعضاء.
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تطـــور أسعــار المحاصيل الزراعية
ارتفعع أسعار المحاصيل الزراعية العالمية بن اية تعامالت اوسبوع المنت ي في يو  15يناير .2021

 01اوسعار العالمية للقمح
•

تطور أسعار القمح عالميًّا(*)
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021

ارتفعههع أسههعار القمههح عالم ًّيهها خههال اوسههبوع المنت ههي
(دوالر أمريكي/

يههو  15ينههاير  2021لتسههجل أحههو  269.8دوالراا أمريك ًّيهها /ههن

ن)

مقابل  262.52دوالراا أمريكيًّا /ن بن ايهة تعهامالت يهو 8
يناير  ،2021بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع .%2.77
•

269.80

أرجههع المحللههون سههبب ارتفههاع سههعر القمههح عالم ًّيهها إل ه

266.77

267.85

ارتفههاع الطلههب عل ه القمههح الفرأسههي ،كمهها رفعههع وزار

264.46
261.68

الزراعة الفرأسية توقعات ا بتعن حجم صهادرات القمهح
الفرأسي إل  13.6مليون
•

ن متري.

وكههنلك جههاءت توقعههات وزار الزراعههة اومريكيههة بارتفههاع

15-Jan-21

14-Jan-21

13-Jan-21

12-Jan-21

حجههم صههادرات القمههح مههن االتحههاد اووروبههي لت ه ر ينههاير
 2021إلههه  26.5مليهههون

262.52

هههن متهههري مقابهههل  26مليهههون

11-Jan-21

8-Jan-21

Source: Thomson Reuters.

هههن

(*)متوس السعر العالمي للقمح في فرأسا واورجنتين فق ؛ أظراا لعد
القمح في الواليات المتحد اومريكية بقاعد بياأات رويترز.

إتاحة سعر

متري لت ر ديسمبر .2020

02
 02أسعار النر العالمية
•

ارتفعههع أسههعار الههنر بههاورجنتين لتبل ه أحههو  262.4دوالراا

أمريكياا /ن بن اية تعهامالت اوسهبوع المنت هي يهو

تطور أسعار النر عالميًّا(*)
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021

15
(دوالر أمريكي/

ينهههههاير  ،2021مقابهههههل  238.19دوالراا أمريك ًّيههههها /هههههن بن ايهههههة

ن)

تعهامالت يهو  8ينهاير  ، 2021بنسههبة ارتفهاع أسهبوعي بلغههع
262.40

.%10.16
•

259.65
254.82

أرجع المحللهون سهبب ارتفهاع سهعر الهنر اورجنتينهي إله

239.76

238.19

243.21

اأخفههال المعههرول من هها أتيجههة امتنههاع المزارعههون عههن
بيع محصو النر في اوسواف احتجاجا ها عله قهرار وزار
15-Jan-21

الزراعههة اورجنتينيههة بتههعن تتههديد القيههود عل ه صههادرات
النر لينخفض الحد المسموح بم إل  30ألف
فق

ن يوميًّا

14-Jan-21

13-Jan-21

12-Jan-21

11-Jan-21

8-Jan-21

Source: Thomson Reuters.
(*) السههعر

العههالمي للههنر فههي اورجنتههين فق ه ؛ أظ هراا لعههد إتاحههة سههعر الههنر فههي كههل مههن
الواليات المتحد اومريكية والبرازيل بقاعد بياأات رويترز.

لضمان سد الطلب المحلي واستقرار اوسعار.
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 03اوسعار العالمية لفو الصويا
•

تطور أسعار فو الصويا عالميًّا(*)
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021

ارتفعهههههع أسهههههعار فهههههو الصهههههويا بالواليهههههات المتحهههههد

(دوالر أمريكي/

ن)

اومريكيهههههة لتسهههههجل  561.6دوالراا أمريك ًّيههههها /هههههن بن ايهههههة
تعامالت اوسبوع المنت ي يهو  15ينهاير  2020مقابهل 545.5
561.60

دوالراا أمريك ًّيهها /ههن بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي

566.70

557.80

562.20

يو  8يناير  ،2021بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع .%2.95
•

544.60

545.50

يرجههع السههبب فههي ارتفههاع أسههعار فههو الصههويا اومريكيههة
إل ه اأخفههال اإلمههدادات العالميههة منههم ،وارتفههاع الطلههب

الصههيني عل ه فههو الصههويا ،هههنا باإلضههافة إل ه توقع هات
15-Jan-21

وزار الزراعهههههة اومريكيهههههة باأخفهههههال مخهههههزون الواليهههههات

Source: Thomson Reuters.

المتحههد اومريكيهههة مهههن فهههو الصهههويا فهههي ينهههاير  2021إلههه

(*) السعر العالمي لفو الصويا في الواليات المتحد اومريكية فق ؛ أظراا لعد إتاحهة سهعر
فو الصويا في البرازيل بقاعد بياأات رويترز.

أدأ مستوياتم منن عا .2014

 04اوسعار العالمية لألرز اوبيض
•

شهههه دت أسههههعار اورز اوبههههيض ارتفاعا هههها خههههال اوسههههبوع
المنت هههههههههي يهههههههههو  15ينهههههههههاير  ،2021لتسهههههههههجل  476.67دوالراا
أمريك ًّيههها /هههن مقابهههل  471.67دوالراا أمريك ًّيههها /هههن بن ايهههة
تعامالت اوسبوع المنت ي يو  8يناير  ،2021بنسهبة ارتفهاع
أسبوعي بلغع .%1.06

•

أرجهههع المحللهههون سهههبب ارتفهههاع أسهههعار اورز اوبهههيض إلههه
اأخفال المعرول من اورز في فيتنا ؛ ممها دفع ها إله
استيراد اورز من ال ند وو مر منن عقود لتلبيم الطلهب
المحلهههي .وههههو مههها يتماشههه مهههع توقعهههات وزار الزراعهههة
اومريكيهههة لتههه ر ينهههاير  2021بارتفهههاع االسهههت الر المحلهههي
بفيتنا وكنلك واردات ا من اورز.

14-Jan-21

13-Jan-21

12-Jan-21

11-Jan-21

8-Jan-21

تطور أسعار اورز اوبيض عالميًّا
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021
(دوالر أمريكي/

476.67

15-Jan-21

476.67

14-Jan-21

476.67

13-Jan-21

476.67

12-Jan-21

476.67

11-Jan-21

ن)

471.67

8-Jan-21

Source: Thomson Reuters.
متوس

السعر العالمي لألرز اوبيض في تايالأد وفيتنا وباكستان.

 05أسعار السكر العالمية
•

ارتفعههع أسههعار السههكر عالم ًّيهها خههال اوسههبوع المنت ههي
يو  15يناير  2021لتسهجل  461.7دوالراا أمريكيًّها /هن مقابهل
 434.7دوالراا أمريك ًّيههههها /هههههن بن ايهههههة تعهههههامالت اوسهههههبوع
المنت ههي يههو  8ينههاير  ، 2021بنسههبة ارتفههاع أسههبوعي بلغههع
.%6.21

•

أرجههع المحللههون سههبب ارتفههاع أسههعار السههكر إل ه ارتفههاع
قيمههة الريهها البرازيلههي مقابههل الههدوالر اومريكههي ،حي ه أن
البرازيل هي أكبر منت ومُ صدر للسكر الخا .

•

كما اأخفض إأتاج السكر في تايالأد والتي تعتبر ثاأي أكبهر
مصههههههدر للسههههههكر فههههههي العههههههالم ،فقههههههد أوضههههههحع بياأههههههات
" "Office of the Cane and Sugar Boardبتايالأهههد
ا
سنوي.
اأخفاضا في إأتاج السكر بنسبة  ٪54عل أسا

تطور أسعار السكر عالميًّا
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021
(دوالر أمريكي/

461.70

15-Jan-21

متوس

5

464.40

14-Jan-21

السعر العالمي للسكر.

446.20

13-Jan-21

436.00

12-Jan-21

437.90

ن)

434.70

8-Jan-21
11-Jan-21
Source: Thomson Reuters.
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تطـــور أسعــار المعادن
تطور أسعار البيليع عالميًّا
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021

 01أسعار البيليع العالمية
•

ش دت أسعار البيليع العالميهة ارتفاعا ها خهال اوسهبوع

(دوالر أمريكي/

ن)

المنت ي يو  15يناير  ،2021لتسجل  595دوالراا أمريكيًّا /ن
595.00

مقابهههههل  577.5دوالراا أمريكيًّههههها /هههههن بن ايهههههة تعهههههامالت
اوسهههههبوع المنت ههههههي يههههههو  8ينهههههاير  ، 2021بنسههههههبة ارتفههههههاع
أسبوعي بلغع .%3.03
•

577.50

577.50

577.50

577.50

577.50

ا
وفقهها لمؤسسههة فاسههع مههاركتس  ،Fastmarketsيرجههع
االرتفاع في أسعار البيليع عالميًّا إل ارتفاع الطلب عله
15-Jan-21

قضبان الحديهد وحديهد التسهليح خهال اوسهبوع المنت هي

14-Jan-21

13-Jan-21

12-Jan-21

Source: Thomson Reuters.

يو  15يناير .2021

 02أسعار الصلب العالمية
•

11-Jan-21

8-Jan-21

تطور أسعار الصلب عالميًّا
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021

ش دت أسعار الصهلب العالميهة ارتفاعا ها خهال اوسهبوع

(دوالر أمريكي/

ن)

المنت ههههههههههي يههههههههههو  15ينههههههههههاير  ،2021لتسههههههههههجل  681.3دوالراا
أمريك ًّيههها /هههن مقابهههل  679.2دوالراا أمريك ًّيههها /هههن بن ايهههة
681.30

تعههههامالت اوسههههبوع المنت ههههي يههههو  8ينههههاير  ،2021بنسههههبة

681.33

681.38

681.14

680.33

679.20

ارتفاع أسبوعي بلغع .%0.31
•

يرجهههع االرتفهههاع فهههي أسهههعار الصهههلب عالميًّههها إلههه ارتفهههاع
الطلهههههب عليهههههم فهههههي ال نهههههد؛ أتيجهههههة تعهههههافي الصهههههناعات
التحويلية المحلية وقطاع السهيارات ومتهروعات البنيهة

15-Jan-21

14-Jan-21

13-Jan-21

12-Jan-21

التحتية المدعومة من الحكومة ال ندية.

03
•

11-Jan-21

8-Jan-21

Source: Thomson Reuters.

أسعار خا الحديد
تطور أسعار خا الحديد عالميًّا
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021

شههه دت أسهههعار خههها الحديهههد العالميهههة ارتفاعا ههها بن ايهههة

(دوالر أمريكي/

تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  15ينهههاير  ،2021لتسهههجل
 169.97دوالراا أمريك ًّيهههههههههههها/

ههههههههههههن مقابههههههههههههل  169.52دوالراا

أمريك ًّيهها /ههن بن ايههة تعههامالت اوسههبوع المنت ههي ي هو 8
يناير  ،2021بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع .%0.27
•

169.97

169.80

169.51

169.33

168.99

169.52

يرجع االرتفاع في أسعار خا الحديد العالمية إله ارتفهاع
الههواردات الصههينية منههم بتههكل كبيههر ،حي ه

تعتبههر الصههين

أكبر دولة منتجة للصلب ،والهني يهعتي خها الحديهد ضهمن
أهههم مدخالتههم اووليههة ،وبنههاءا عل ه ذلههك وصههل سههعر خهها

15-Jan-21

الحديد إل أعل مستوى لم منن  9سنوات تقريباا.

14-Jan-21

13-Jan-21

12-Jan-21

11-Jan-21

8-Jan-21

Source: Thomson Reuters.
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04
•

أسعار النهب العالمية
تطور أسعار النهب عالميًّا
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021

ا
اأخفاضهها بن ايههة تعههامالت اوسههبوع
شه د سههعر الههنهب

(دوالر أمريكي /أوقية)

المنت هههههههههي يهههههههههو  15ينهههههههههاير  ،2021ليسهههههههههجل  1829.3دوالراا
أمريكيًّا/أوقية مقابل  1834.1دوالراا أمريكيًّا  /أوقية بن اية
1853.60

تعههههامالت اوسههههبوع المنت ههههي يههههو  8ينههههاير  ،2021بنسههههبة

1849.60

1850.30

اأخفال أسبوعي بلغع .%0.26
1842.90

1829.30

•

1834.10

أرجهع المحللهون أسهباا تراجههع أسهعار الهنهب إله ارتفههاع
قيمة مؤشر الدوالر أما العمهالت اوخهرى وارتفهاع عوائهد
15-Jan-21

سههندات الخزاأههة اومريكيههة وبلوغ هها أعلهه مسههتوى ل هها

14-Jan-21

13-Jan-21

12-Jan-21

11-Jan-21

8-Jan-21

Source: Thomson Reuters.

منن عتر ش ور؛ مما دفهع المسهتثمرين إله التخلهي عهن

السعر العالمي للنهب.

االستثمار في المالذ ا من.

تطـــور أسعــار األسمدة
تطور أسعار سماد اليوريا عالميًّا
خال اوسبوع المنت ي يو  15يناير 2021

أسعار سماد اليوريا
•

ش دت اوسعار العالمية لسماد اليوريا ارتفاعًّ ها بن ايهة
(دوالر أمريكي/

ن)

تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو  15ينهههاير  ،2021لتسهههجل
306.91

 306.91دوالراا أمريك ًّيههههههههههها /هههههههههههن مقابهههههههههههل  283.74دوالراا
أمريك ًّيههها /هههن أ ايهههة تعهههامالت اوسهههبوع المنت هههي يهههو

 8يناير  ،2021بنسبة ارتفاع أسبوعي بلغع .%8.16
•

283.74 283.74 283.74

283.74

283.74

أرجهع المحللهون سهبب ارتفهاع اوسهعار العالميهة لسههماد
ا
وخصوصهها فههي منطقههة
اليوريهها إل ه ارتفههاع الطلههب عليههم،

15-Jan-21

سههههاحل الخلهههههي بالواليهههههات المتحهههههد اومريكيهههههة ،حيههههه

14-Jan-21

13-Jan-21

12-Jan-21

11-Jan-21

8-Jan-21

Source: Thomson Reuters.
(*) متوسههه السهههعر العهههالمي لليوريههها ( أيهههو أورلينهههز بالواليهههات المتحهههد اومريكيهههة ،ومصهههر،
والخلي العربي ،وأوكراأيا).

تصههاعد النتههاط التجههاري بتههكل أكبههر ،مههدعوما ا بارتفههاع
أسعار الحبوا وب ء وتير الواردات.
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تطورات أسعار السلع االستراتيجية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

ملحق إحصائي
يتضمن تطور أسعار المحاصيل الزراعية
والمعادن والبترو  ،وأسب التغير الت ري
والسنوي ل ا

السنة ( - )1العدد ( 19 – )45يناير 2021
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ملحق إحصائي
أسعار البترو العالمية

(دوالر أمريكي /برميل)

السلعة

السعر في
 15يناير 2021

التغير الت ري
() %

التغير السنوي
() %

خا برأع

55.10

8.55

13.91

52.36

9.95

9.43

287

9.10

57.40

غرا تكسا
حفارات البترو (حفار)

أسعار المحاصيل الزراعية العالمية
أسهههعار محصو القمح

(دوالر أمريكي/

الدولة

السعر في
 15يناير 2021

التغير الت ري
() %

التغير السنوي
() %

اورجنتين*

254.26

4.45

18.09

فرأسا

285.34

11.16

31.59

ن)

(*) السعر العالمي لمحصو القمح في اورجنتين بتاريخ  14يناير .2021

أسهههعار محصو النر

(دوالر أمريكي/

الدولة

السعر في
 15يناير 2021

التغير الت ري
() %

التغير السنوي
() %

اورجنتين

262.40

23.60

39.58

أسهههعار محصو فو الصويا

(دوالر أمريكي/

الدولة

السعر في
 15يناير 2021

التغير الت ري
() %

التغير السنوي
() %

الواليات المتحد
اومريكية

561.60

17.66

52.36

أسعار السكر العالمية

(دوالر أمريكي/

السلعة

السعر في
 15يناير 2021

التغير الت ري
() %

التغير السنوي
() %

السكر اوبيض

461.70

17.63

17.36
Source: Thomson Reuters.
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ملحق إحصائي
أسهههعار محصو اورز اوبيض

(دوالر أمريكي/

السلعة

السعر في
 15يناير 2021

التغير الت ري
( )%

التغير السنوي
() %

تايالأد

510.00

4.08

23.79

فيتنا

500.00

3.09

40.85

420.00

5.00

20.00

باكستان

أسهههعار المعادن

(دوالر أمريكي/

السلعة

السعر في
 15يناير 2021

التغير الت ري
( )%

التغير السنوي
() %

خا الحديد

169.97

13.08

79.69

البيليع

595.00

14.42

45.12

الصلب

681.30

6.82

32.45

النهب (دوالر/أوقية)

1829.30

1.24

17.86

أسهههعار سماد اليوريا

(دوالر أمريكي/

المنطقة /الدولة

السعر في
 15يناير 2021

التغير الت ري
() %

التغير السنوي
() %

أيو أورلينز – الواليات
المتحد اومريكية

330.14

23.12

33.70

مصر

315.00

11.31

30.71

خلي عربي

295.00

7.86

20.90

أوكراأيا

287.50

17.35

33.10

Source: Thomson Reuters.
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