السوق العالمي للحبوب
( 9-5ديسمبر1026م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً :طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية الستيراد كمية  525ألف طن قمح

 طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع مناقصتها السادسة للعام الحالي 7341/7341ه ـالستيراد كمية  177ألف طن من القمح الصلب ( %7.27بروتين) للتوريد خالل شهري فبراير

ومارس.171م  ،وبواقع ( )7.شحنة موزعة على ( )1شحنات لميناء جده اإلسالمي و( )3شحنات
لميناء الملك عبد العزيز بالدمام و( )7شحنة لميناء جازان2

 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 7341/4/7.هـ وتم ترسية توريد كمية ( )1.7ألف طن قمحصلب ( %7.27بروتين) موزعة على ( )7.شحنة منها ( )1شحنات لميناء جده اإلسالمي بكمية

( )341ألف طن ،و( )3شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية ( ).31ألف طن

و( )7شحنة عبر ميناء جازان بكمية ( )77ألف طن وذلك من المنشأ األوروبي واالسترالي
واألمريكي الشمالي والجنوبي والتي تعتبر من أفضل المناشئ العالمية من حيث الجودة ،وبمتوسط

سعر ( ).1127.دوالر للطن  C&Fيعادل ( )11.لاير واصل موانئ المملكة مقارنة بمتوسط سعر
( ).71271دوالر للطن  C&Fيعادل ( )191لاير في المناقصة السابقة2

 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام .172م على استيراد كمية بحدود( )421مليون طن بمتوسط سعر ( ).12217دوالر للطن  C&Fويعادل ( )114لاير مقارنة
بمتوسط أسعار العام السابق.177م ( ).43274دوالر للطن  C&Fويعادل ( )119لاير2

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً

ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة بنقص اإلمدادات قصيرة

األجل وذلك على الرغم من صدور التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي

اإلنتاج العالمي من القمح لمستوى قياسي غير مسبوق إلى  17724مليون طن مقابل  14727مليون طن
الموسم السابق مدعوما بزيادة إنتاج كل من استراليا وكندا ،ورفع كذلك توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية

من المحصول بنهاية الموسم الحالي إلى  .7.27مليون طن مقابل  .3121مليون طن نهاية الموسم

السابق2

1

وامتد االرتفاع إلى أسعار الذرة وفول الصويا بدعم زيادة عمليات الشراء الفنية وزيادة الطلب على
الصادرات من الواليات المتحدة األمريكية ،فيما تباينت أسعار الشعير حيث ارتفعت أسعار الشعير األلماني

وانخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود واستراليا2
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر مارس.171م إلى  71122دوالر للطن فوب بارتفاع  227دوالر
للطن ( 2)%422وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر إبريل.171م إلى  71121دوالر للطن فوب
بارتفاع  221دوالر للطن (2)%421

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهرمارس.171م إلى  72927دوالر للطن فوب بارتفاع  123دوالر للطن ( 2)%72.وارتفعت

كذلك أسعار عقود شهر إبريل.171م إلى  71723دوالر للطن فوب بارتفاع  12.دوالر للطن
(2)%7

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهرمارس.171م إلى  .34دوالر للطن فوب بارتفاع  7دوالر للطن ( 2)%123وارتفعت كذلك
أسعار عقود شهر إبريل.171م إلى  .3.دوالر للطن فوب بارتفاع  127دوالر للطن

(2)%12.

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس.171م إلى  71421دوالر للطن

فوب بانخفاض  727دوالر للطن ( ،)%129وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو.171م
إلى  71122دوالر للطن فوب بانخفاض  729دوالر للطن ( 2)%727في حين ارتفعت أسعار
القمح األلماني الصلب ( %7.27بروتين) لعقود شهر مارس.171م بمقدار طفيف للغاية إلى

 71129دوالر للطن فوب بارتفاع  127دوالر للطن (2)%127
( )1الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر ديسمبر.172م إلى  727دوالر للطن فوب(غير شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  7دوالر للطن ( 2)%122في حين

انخفضت أسعار الشعير االسترالي إلى  771دوالر للطن فوب بانخفاض  7دوالر للطن
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( ،)%122وانخفضت كذلك أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  727دوالر للطن فوب
بانخفاض  .دوالر للطن (2)%72.
( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس.171م إلى  77329دوالر للطنفوب بارتفاع  321دوالر للطن ( 2)%42.وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
مارس.171م إلى  49323دوالر للطن فوب بارتفاع  327دوالر للطن (2)%727

عالميا
ثالثا :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر ديسمبر.172م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (.171/.172م) إلى  .272.مليار طن مقابل  .2731مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  .2371مليار طن الموسم السابق (.172/.177م) 2كما رفع
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  .2741مليار طن مقابل
 .27.9مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  .2344مليار طن الموسم السابق 2ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بنحو  2مليون طن
لتصل إلى  2.124مليون طن مقابل  2.723مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 21729مليون طن نهاية الموسم السابق2
 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي بشكل ملحوظ إلى مستوى قياسي جديد يبلغ  17724مليون طن مقابل  13321مليون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  14727مليون طن الموسم السابق 2كما رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه إلى  14921مليون طن مقابل  14227مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  17.27مليون طن الموسم السابق2
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(.171/.172م) إلى  .7.27مليون طن مقابل  .392.مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 .3121مليون طن نهاية الموسم السابق (.172/.177م)2
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 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (.171/.172م) عند  2.29مليون طن وذلك في مقابل  72مليون طن الموسم
السابق (.172/.177م) 2كما أبقى على توقعاته لصادرات القمح األمريكي عند مستوى
 .227مليون طن مقابل  .727مليون طن الموسم السابق 2وأبقى كذلك على توقعاته
للمخزونات بنهاية الموسم الحالي عند  4727مليون طن وذلك في مقابل  .222مليون طن
نهاية الموسم السابق2
 وبالنسبة لمحصول الذرة  22فقد أبقى التقرير على تقديراته المرتفعة لمحصول الموسم الحالي(.171/.172م) عند  41221مليون طن مقابل  43727مليون طن الموسم السابق
(.172/.177م) 2كما أبقى على توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي عند
 2727مليون طن مقابل  33مليون طن نهاية الموسم السابق2
 وفيما يخص فول الصويا  22فقد أبقى التقرير على توقعاته لمحصول الموسم الحالي عند 77121مليون طن مقابل  71229مليون طن الموسم السابق 2وأبقى كذلك على توقعاته
لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي عند  7427مليون طن مقابل  723مليون طن
نهاية الموسم السابق2

 الوضع في استراليا
 رفع المكتب االسترالي للزراعة والموارد االقتصادية توقعاته لمحصول القمح في استراليا الموسمالحالي .171/.172م إلى  4.22مليون طن ليسجل حال تحققه مستوى قياسي جديد يزيد
بنسبة  %44مقارنة بمحصول الموسم السابق .172/.177م والبالغ  .327مليون طن2

 الوضع في كندا
 رفعت وكالة اإلحصاء الكندية تقديراتها لمحصول القمح في كندا الموسم الحالي .171/.172مإلى  4721مليون طن (ثاني أكبر حصاد في  .7عام) مقابل  4121مليون طن (متوسط
تقديرات المحللين) ومقابل  .122مليون طن الموسم السابق .172/.177م ،ويعزى رفع
التقديرات بشكل رئيسي إلى زيادة محصول القمح الديورم إلى  121مليون طن مقابل
 12.مليون طن (متوسط تقديرات المحللين) ومقابل  723مليون طن الموسم السابق2
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 الوضع في روسيا
 أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الروسية ارتفاع صادرات روسيا من القمح في األشهر العشرةاألولى من العام الحالي إلى  7929مليون طن مقارنة بـ  7227مليون طن خالل الفترة المماثلة

من عام .177م بزيادة نسبتها 2%.422
 توقعت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconأن تحصد روسيا  773مليون طن منمحصول الحبوب الموسم القادم .171/.171م منها  11مليون طن قمح وذلك في مقابل

 771مليون طن الموسم الحالي .171/.172م تشتمل على  1.مليون طن من القمح2

 الوضع في أوكرانيا

 تخطط شركة " "kernelالزراعية األوكرانية إلنشاء محطة جديدة لتصدير الحبوب في البحراألسود بطاقة  3مليون طن سنويا 2وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن المحطة الجديدة سيتم

االنتهاء منها عام .171م وانها سوف تقام في المنطقة الجنوبية من مدينة أوديسا المطلة على
ساحل البحر األسود2

 أظهرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية قيام أوكرانيا بتصدير  7121مليون طن من الحبوب منذبداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  2ديسمبر الجاري بزيادة قدرها  121ألف طن مقارنة بالفترة
المماثلة من الموسم السابق ،اشتملت صادرات الموسم الحالي على  712.مليون طن قمح

بزيادة قدرها  727مليون طن مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق و 4292مليون طن شعير

بزيادة قدرها  .34ألف طن باإلضافة إلى  3271مليون طن من الذرة بانخفاض مقداره

 3.1ألف طن2

 الوضع في كازاخستان
 قالت نائبة وزير الزراعة الكازاخستاني إن بالدها ستقوم قريبا بتصدير أول شحنة قمح فيتاريخها لفيتنام ،الجدير بالذكر أن أسواق تصدير القمح الكازاخستاني تتنوع غالبا ما بين

أوزبكستان وطاجيكستان وروسيا وايران والصين2

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  11ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي في  2ديسمبر لتصل بذلك إجمالي صادراته من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (.172/1/7م) إلى  7127مليون طن مقارنة
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بـ  71مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  2%324كما منح

رخص لتصدير  47ألف طن من الشعير العلفي لتصل إجمالي الصادرات إلى  721مليون طن

مقارنة بـ  724مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته
 2%21وفي المقابل تم منح رخص الستيراد  .97ألف طن من الذرة لتصل إجمالي الواردات
إلى  4297مليون طن مقابل  3212مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض
نسبته 2%71

 الوضع في فرنسا

 -أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الفرنسية انخفاض صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول

االتحاد األوروبي في شهر أكتوبر الماضي إلى  .94ألف طن وهو أدنى معدل لصادرات شهر

أكتوبر منذ عام .111م ،كما أنه يقل عن معدل صادرات شهر سبتمبر.172م والبالغ

 431ألف طن 2واجماال تراجعت صادرات القمح الفرنسي الطري خارج دول االتحاد األوروبي
منذ بداية الموسم الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر مسجلة  721مليون طن بانخفاض نسبته

 %4.مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من الموسم السابق والبالغة  .21مليون طن 2وفي مؤشر

آخر على سوء حصاد الموسم الحالي ،استوردت فرنسا  79.ألف طن قمح خالل شهر أكتوبر
لتصل بذلك إجمالي وارداتها من المحصول إلى  347ألف طن بزيادة  %714مقارنة بنفس

الفترة من الموسم السابق2

 الوضع في األرجنتين

 -أظهرت بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن بورصة بوينس آيرس

األرجنتينية للحبوب في  1ديسمبر اكتمال حصاد  %37من محصول القمح باألرجنتين مقارنة

بـ  %.9األسبوع السابق ،وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط إنتاجية الموسم الحالي إلى

 .217طن/هكتار مقارنة بـ  .231طن/هكتار خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق2

 الوضع في البرازيل

 رفع االتحاد الب ارزيلي لمصنعي الزيوت النباتية " "Abioveتوقعاته لمحصول فول الصويا فيالب ارزيل الموسم الحالي إلى مستوى قياسي يبلغ  71723مليون طن مقابل  71724مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  9227مليون طن الموسم السابق  ،كما رفع توقعاته لصادرات البرازيل

من المحصول عام .171م إلى  7127مليون طن مقابل  71مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  7721مليون طن متوقع تصديرها بنهاية العام الحالي2
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 الوضع في الصين

 خفض مركز المعلومات الوطني للحبوب والزيوت في الصين توقعاته الستهالك الذرة في الصينالموسم الحالي (أكتوبر.172م -سبتمبر.171م) إلى  791مليون طن مقابل  799مليون طن

(توقعات سابقة) نتيجة توسع مربو الماشية في استخدام بدائل الذرة في تسمين الحيوانات2

 الوضع في الهند

 صرح مصدر رسمي إن حكومة الهند ألغت يوم الخميس الموافق  1ديسمبر التعرفة الجمركيةعلى واردات القمح والبالغ نسبتها حاليا  %71لتسهيل شراء القطاع الخاص للمحصول من
األسواق العالمية ،وسط مخاوف من نقص المعروض المحلي بعد انخفاض الحصاد الموسمين

الماضيين على خلفية تعرضه لموجة شديدة من الجفاف 2يذكر أن الهند قامت في شهر سبتمبر
الماضي بتخفيض هذه التعرفة الجمركية من  %.7إلى  %71لتأمين وصول الواردات 2وفي

سيا ٍ
ق متصل قال تجار بنيو دلهي إن الهند ربما تواجه قصو ار في إمدادات القمح خالل
األسابيع المقبلة نتيجة تأخر توريد كمية  311ألف طن من القمح األوكراني مستحقة في شهر

ديسمبر بسبب إعطاء مصدرو الحبوب بأوكرانيا أفضلية لتصدير الذرة على حساب القمح
وتوقعوا أن تصل هذه الكمية في شهر يناير المقبل2

ابعا :أهم أخبار األسبوع
رً

 مؤشر الفاو يشهد ثباتا نسبيا في ظل مخزونات حبوب قياسية

 سجل المؤشر الشهري ألسعار الغذاء العالمية الصادر عن منظمة األغذية والزراعة التابعةلألمم المتحدة "الفاو" تراجعا طفيفا في شهر نوفمبر الماضي فبلغ  71724نقطة مقابل
 71729نقطة في شهر أكتوبر.172م بانخفاض نسبته  %123حيث تخطى االنخفاض الحاد
في أسعار السكر الزيادة في أسعار زيت النخيل ،وعلى الرغم من التراجع الطفيف إال أن
المؤشر ال يزال أعلى من مستواه في شهر نوفمبر.177م بنسبة 2%7123
 تصدر المؤشر الفرعي ألسعار السكر قائمة االنخفاضات حيث تراجع بنسبة  %129مقارنةبمستواه في شهر أكتوبر بشكل يعكس زيادة أكبر من المتوقع في إنتاج المحصول بالب ارزيل
(أكبر منتج للسكر في العالم) ،فيما ارتفع المؤشر الفرعي ألسعار الزيوت النباتية بنسبة %327
بسبب انخفاض إنتاج زيت النخيل أكثر من المتوقع بدول جنوب شرق آسيا إضافة إلى
انخفاض عملية طحن حبوب الصويا في أمريكا الجنوبية2
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 وبالنسبة للسلع األخرى فكانت أكثر استق ار ار حيث ثبت المؤشر الفرعي ألسعار اللحوم ،بينماارتفع مؤشر األلبان بنسبة  %729ليستمر في اتجاهه التصاعدي بعد انخفاض طويل ،وانخفض
المؤشر الفرعي للحبوب بنسبة  %122متأث ار بوفرة اإلمدادات العالمية وتوقع ارتفاع اإلنتاج في
كل من األرجنتين واستراليا2
 وفي ذات السياق رفعت نشرة الفاو الموجزة حول "إمدادات الحبوب والطلب عليها" توقعاتهاإلجمالي اإلنتاج العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  .2711مليار طن مقابل
 .2743مليار طن الموسم السابق بدعم وفرة إنتاج محصولي األرز والذرة 2كما رفعت توقعاتها
لمخزونات القمح إلى  .4127مليون طن نتيجة زيادة المخزونات في كل من الصين والواليات
المتحدة األمريكية وروسيا ،ورفعت كذلك توقعاتها لمخزونات األرز إلى  717مليون طن2
وتوقعت أن ترتفع مخزونات الحبوب الخشنة إلى  .27مليون طن نتيجة ارتفاع مخزونات الذرة
في الواليات المتحدة األمريكية بشكل سيعوض االنخفاض الكبير في مخزونات الصين2

 األردن تشتري  50ألف طن قمح طري

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  71ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغلقت يوم  2ديسمبر الجاري بسعر  .17دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف
األول من شهر إبريل.171م 2يذكر أن األردن تلقت ثالثة عروض فقط في هذه المناقصة
فازت شركة أميروبا بإحداها حيث تواجه األردن صعوبات في شراء احتياجاتها من القمح
والشعير بعدما أدت الشروط الجديدة للمناقصات إلى إحجام العديد من بيوت التجارة العالمية
عن المشاركة2

 اليابان تشتري  21321ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  7.423ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  9ديسمبر ،اشتملت هذه الكمية على  2121ألف
طن قمح أمريكي للشحن خالل الفترة من  72يناير إلى  77فبراير.171م و 7722ألف طن
قمح كندي منها  4724ألف طن للتوريد بتاريخ  7مارس.171م والباقي للشحن خالل نفس
الفترة المشار إليها2
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 ثبات أسعار النقل البحري

 ثبتت أسعار النقل البحري العالمية حيث استقر مؤشر  Baltic Panamaxعند نفس مستوىاألسبوع الماضي مسجال  7711نقطة 2وثبتت كذلك أسعار الشحن للمملكة2

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  71722نقطة مقابل 71121نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة 2%7214

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

72172

72121

%7214 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

2-Dec-16

9-Dec-16

Change

Change %

Mar.017

181.1

187.6

6.5

3.6%

Apr.017

181.1

187.8

6.7

3.7%

2-Dec-16

9-Dec-16

Change

Change %

Mar.017

160.7

169.1

8.4

5.2%

Apr.017

163.2

171.4

8.2

5.0%

2-Dec-16

9-Dec-16

Change

Change %

Mar.017

242.0

243.0

1.0

0.4%

Apr.017

241.5

242.0

0.5

0.2%

2-Dec-16

9-Dec-16

Change

Change %

Mar.017

175.2

173.7

-1.5

-0.9%

May.017

179.5

177.6

-1.9

-1.1%

2-Dec-16

9-Dec-16

Change

Change %

Mar.017

187.8

187.9

0.1

0.1%

May.017

188.3

191.1

2.8

1.5%

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

Matif France (11-11.5 % Protein)

Germany Wheat (12.5 % Protein)

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

2-Dec-16

9-Dec-16

Change

Change %

Mar.017

150.1

154.9

4.8

3.2%

Apr.017

152.8

158.4

5.6

3.7%

Corn CBT-USA
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Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

2-Dec-16

9-Dec-16

Change

Change %

Mar.017

390.3

394.4

4.1

1.1%

Apr.017

394.8

399.1

4.3

1.1%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley
Dec.016

Australia Feed Barley
Dec.016

Black Sea Feed Barley
Dec.016

2-Dec-16

9-Dec-16

Change

Change %

160.0

161.0

1.0

0.6%

2-Dec-16

9-Dec-16

Change

Change %

158.0

157.0

-1.0

-0.6%

2-Dec-16

9-Dec-16

Change

Change %

163.0

161.0

-2.0

-1.2%

Freight Rates US $ /Ton
22-Nov-16

9-Dec-16

Change

Change %

Black Sea

24.0

24.0

0.0

0%

Germany-Hamburg

22.7

22.7

0.0

0%

French Rouen

27.5

27.5

0.0

0%

Canada/USA (P.N.W)

28.0

28.0

0.0

0%

Australia (East Coast)

20.0

20.0

0.0

0%

Load/ports
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