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 2018 באוקטובר 14

 למגדלים שלום,

 קטיף הכותנה נכנס לישורת האחרונה, עד כה ללא פגעי מזג אויר.

 כי יבול האקלפי גבוה.  ,מסתמן

 שונות גבוהה בין חלקות מצטיינות לחלקות שנפגעו ממחלות ומזיקים. -בפימה 

 מהנעשה בשוק

 שוק הכותנה הושפע בחודשים האחרונים בעיקר ממלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין. 

 דולר בלבד. מיליארד 130-דולר ויבאה ממנה כ מיליארד 530יצאה סין לארה"ב בסך  2017בשנת 

 של שנתי בהיקףעל סחורות  10%בחודש ספטמבר הטילה ארה"ב מכסים נוספים בשיעור של 

 כחצי מהיבוא מסין. –מיליארד דולר  250-כ כולר, וסה"דמיליארד  200

מיליארד דולר מתוך יבוא  110ובסה"כ  ,מיליארד דולר 60סחורות בשווי של  הוסיפה מכסים על ,סין בתגובה

 סחורות בשווי הודיע טראמפ שבכוונתו להגדיל את המכסים על אותן ,מיליארד דולר. בנוסף 130-שנתי של כ

 , ובהמשך להטיל מכס גם על שאר היבוא לארה"ב מסין. 25%-ל מיליארד דולר בסוף השנה 200

בשלב זה אין דיונים על פתרון סכסוך זה יכול להוביל לקיטון בביקושים ולירידת הצמיחה בשתי המדינות. 

    .לישוב הסכסוך

ומשבר הלירה  ,על יבוא כותנה מארה"ב 25%מלחמת הסחר במסגרתה הטילה סין מכס בשיעור של 

סנט/ליברה  95-יורק, משיא של כ-חדה במחירי בורסת הכותנה של ניולירידה  והסתיים?( הביאהטורקית )

 סנט/ליברה. 75-לכ

הכותנה צופים המשך קיטון במלאי  2018/19צע לעונת ינתוני הביקוש וההלעומת מגמות שליליות אלה, 

 אלף טון. 200-נוספת של כ, נראה כי הוריקן מייקל בדרום מזרח ארה"ב יביא לפגיעה זאת ועודהעולמי. 

 קוש צפוי להיות פתיחת מכסות יבוא משמעותית בסין. יגורם משמעותי לגידול בב

ספטמבר בוצעה לבסוף בשבוע שעבר ותוצאותיה החיוביות צפויות  פתיחת המכסות שהיתה צפויה בחודש

  בשבועות הקרובים.

 

 

 



 

 

 הסיב הארוך שוק

הסחר: ירידת מחיר כותנת האקלה, אובדן שוק מרכזי הושפע גם הוא ממלחמת  הסיב הארוךשוק 

שווקים מחוץ בלירידת מחיר הפימה  יבול פימה גבוה בקליפורניה, הביאולפימה האמריקאית וציפיה ל

 לסין.

המתחרים באקלפי  נמוכיםמחירים בגם המצרים מצפים לגידול ביצור הסיב הארוך ולכן מציעים 

 הישראלי.

מהווים הזדמנות מכס על פימה אמריקאית,  25%רוף של גדולות לסין בצעם זאת, פתיחת מכסות יבוא 

 נושא זה יתברר בשבועות הקרובים.אף לכותנה ישראלית. 

 

 כנסי מגדלים

 :מועצת הכותנה תערוך שני כנסי מגדלים

 

 .08:30, בשעה  11.11.18ביום ראשון,  - בדרום

 .09:30, בשעה  14.11.18ביום רביעי,   - עמקב

 

   :יוצגובכנסים 

 2018יבול עונת 

 תחזית מיונים ראשונה

 סקירת שוק

 ועוד....

 

 כולכם מוזמנים.

 

 

 

 בברכה,                       

 אורי גלעד                                                    

 מנכ"ל                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 2018מזכירות/ידיעון/-אורי


