السوق العالمي لمحبوب
( 03يناير 0-فبراير1324م)
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أوالً :طرح المممكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  2.2مميون طن شعير عمفي

 قامت المؤسسة العامة لمحبوب نياية األسبوع بطرح مناقصتيا األولى لمعام الحالي الستيراد كمية 1.5مميون طن من الشعير العمفي ( )%10+لمتوريد خالل الفترة (مارس-مايو2017م) ،وبواقع
( )25شحنة حجم كل منيا ( )60ألف طن ،موزعة عمى ( )20شحنة عبر موانئ المممكة عمى
البحر األحمر بإجمالي كمية ( )1.2مميون طن ،و( )5شحنات عبر موانئ المممكة عمى الخميج
العربي بإجمالي كمية ( )300ألف طن.
 تم تحميل عروض األسعار يوم األحد 1438/5/8ىـ وتم ترسية توريد كمية ( )1.5مميون طن شعيرعمفي موزعة عمى ( )25شحنة منيا ( )20شحنة لموانئ البحر األحمر بكمية ( )1.2مميون طن
و( )5شحنات لموانئ الخميج العربي بكمية ( )300ألف طن وذلك من مناشئ ( االتحاد األوروبي
واستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر األسود) وفقا لممواصفة القياسية المحددة ،وبمغ متوسط
السعر إلجمالي المناقصة ( )190.7دوالر لمطن  C&Fويعادل ( )715لاير واصل موانئ المممكة.
 تعد ىذه ثاني مناقصة تطرحيا المؤسسة بعد انتقال ممف استيراد الشعير العمفي ليا في أكتوبرالماضي ،كما أنيا تأتى امتدادا لخطة المممكة في تغطية الطمب المحمي من الشعير العمفي
والمحافظة عمى المخزون االستراتيجي منو.

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
تباينت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات األمريكية حيث ارتفعت أسعار القمح في بورصة
شيكاغو مدعومة بزيادة صادرات القمح األمريكي األسبوعية بشكل فاق التوقعات ،في حين انخفضت أسعار
بورصتي كانساس ومينيابوليس عمى خمفية التقارير التي تشير إلى زيادة مخزونات القمح الكندي نياية العام
الماضي بنسبة  %16.8مقارنة بعام 2015م .فيما ارتفعت أسعار القمح في البورصات األوروبية بشكل
محدود بعد تعاقد الجزائر عمى شراء كمية  585ألف طن قمح أوروبي وأمريكي.
كما واصمت أسعار الشعير االرتفاع بسبب تباين التقارير التي ترصد حجم األضرار المترتبة عمى
موجة الطقس البارد بمناطق زراعة المحصول بروسيا .وامتد االرتفاع ألسعار الذرة بعدما خفضت

المفوضية األوروبية توقعاتيا لمخزونات الذرة بدول االتحاد األوروبي بنياية الموسم الحالي نتيجة التوسع
في استخدامو إلنتاج اإليثانول الحيوي .بينما خالفت أسعار فول الصويا االتجاه وانخفضت متأثرة بتوقعات
متفائمة لمغاية بشأن الحصاد بدول أمريكا الجنوبية.
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير مارس2017م إلى  202.3دوالر لمطن فوب بانخفاض  5.4دوالر
لمطن ( .)%2.6كما انخفضت أسعار عقود شير إبريل2017م إلى  202.3دوالر لمطن فوب
بانخفاض  6.6دوالر لمطن (.)%3.2

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيرمارس2017م إلى  179.4دوالر لمطن فوب بارتفاع  5.8دوالر لمطن ( .)%3.3وارتفعت

كذلك أسعار عقود شير إبريل2017م إلى  178.6دوالر لمطن فوب بارتفاع  0.6دوالر لمطن
(.)%0.3

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرمارس2017م إلى  265.7دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.7دوالر لمطن ( .)%0.3وثبتت
أسعار عقود شير إبريل2017م عند مستوى  255.7دوالر لمطن فوب.

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مارس2017م إلى  183.3دوالر لمطن فوب بارتفاع

 1.5دوالر لمطن ( ،)%0.8وارتفعت كذلك أسعار عقود شير مايو2017م إلى  184.1دوالر
لمطن فوب بارتفاع  2دوالر لمطن ( .)%1.1كما ارتفعت أسعار القمح األلماني الصمب

( %12.5بروتين) لعقود شير مارس2017م إلى  195.1دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.5دوالر
لمطن (.)%0.8
( )1الشعير
 -ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شير فبراير2017م إلى  166دوالر لمطن فوب (غير

شامل تكمفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  1دوالر لمطن ( .)%0.6وارتفعت كذلك أسعار
الشعير االسترالي إلى  167دوالر لمطن فوب بارتفاع  4دوالر لمطن ( ،)%2.5كما ارتفعت
أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  169دوالر لمطن فوب بارتفاع  2دوالر لمطن

(.)%1.2

( )0الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير مارس2017م إلى  161.1دوالر لمطنفوب بارتفاع  1.5دوالر لمطن ( .)%0.9في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شير
مارس2017م إلى  388.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  7.8دوالر لمطن (.)%2

عالميا
ثالثا :تطورات األوضاع
ً

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية حول صادرات الحبوب األسبوعية قيامالواليات المتحدة األمريكية بتصدير كمية  451.2ألف طن من القمح خالل األسبوع المنتيي
في  26يناير الجاري لتصل بذلك إجمالي صادرات القمح بمختمف أنواعو منذ بداية الموسم
الحالي في (2016/7/1م) إلى  22.9مميون طن مقارنة بـ  16.8مميون طن خالل الفترة
المماثمة من الموسم السابق بزيادة نسبتيا .%36

 الوضع في كندا

 أظيرت نتائج استطالع قامت بو "رويترز" خالل الفترة  15-3يناير الماضي وشمل عدد( )12من المحممين والتجار ،ارتفاع مخزونات القمح الكندي بجميع أنواعو في
 31ديسمبر2016م إلى  25مميون طن مقارنة بـ  21.4مميون طن في نفس التاريخ من عام
2015م بزيادة نسبتيا  ،%16.8وكذلك ارتفاع مخزونات الشعير إلى  6.4مميون طن مقارنة
بـ  5.7مميون طن نياية عام 2015م بزيادة نسبتيا .%11.7

 الوضع في روسيا

 قال محممون يوم اإلثنين الموافق  30يناير إن أسعار تصدير القمح الروسي واصمت االرتفاعلألسبوع الثالث عمى التوالي مدعومة باستمرار الطمب من مصر أكبر مستورد لمقمح في العالم
توقعا لزيادة أخرى في األسعار.
واستقرار سعر صرف الروبل واحتفاظ المزارعين بالمحصول ً
واشترت مصر كمية  410ألف طن قمح روسي في مناقصتيا األخيرة التي أغمقت بتاريخ 26
يناير الماضي.
-

وذكرت وكالتي "  " IKARو"  " SovEconلالستشارات الزراعية الروسية أن سعر البحر
األسود لمقمح الروسي ( %12.5بروتين) تسميم شير فبراير بمغ  186دوالر لمطن  FOBنياية

األسبوع الماضي .كما ذكرت وزارعة الزراعة الروسية أن روسيا قامت بتصدير  22.1مميون
طن من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) وحتى تاريخ  25يناير مقارنة
بـ  21.95مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بزيادة طفيفة نسبتيا %0.7
واشتممت صادرات الموسم الحالي عمى  17.2مميون طن من القمح.
 وفي سياق متصل خفضت " "IKARتوقعاتيا لمحصول الحبوب في روسيا الموسم القادم2018/2017م إلى  114-112مميون طن مقارنة بـ  119مميون طن الموسم الحالي
2017/2016م ،وتوقعت أن يتراجع محصول القمح بنحو  6مميون طن ليبمغ  67مميون طن
مقارنة بـ  73مميون طن الموسم الحالي نتيجة تعرض مناطق زراعتو حاليا لموجة من الطقس
شديد البرودة.
 ذكر المكتب الصحفي التابع لو ازرة الزراعة الروسية أن روسيا قد تستأنف صادراتيا من القمحإلرتريا بعد انقطاع دام لمدة  6سنوات ،جاء ذلك بعد االجتماع الذي جمع بين وزير الزراعة
الروسي ووزير خارجية إرتريا ،والذي أبدى فيو األخير رغبة بالده في اسئناف اإلمدادات
المباشرة من القمح الروسي والتي يتم شراؤىا حاليا عبر بمدان أخرى ،وعن استعداد ارتريا
الستيراد كمية  100ألف طن من القمح الروسي خالل العام الحالي .يذكر أن إمدادات القمح
الروسي إلرتريا توقفت عام 2011م وبمغت آخر كمية تم تصديرىا نحو  72ألف طن بقيمة
إجمالية  15.4مميون دوالر.

 الوضع في أوكرانيا

 قالت وحدة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultإن صادرات أوكرانيا منالحبوب تراجعت بشكل حاد خالل شير يناير2017م إلى  2.92مميون طن مقارنة
بـ  4.49مميون طن في شير ديسمبر2016م ،وأعزت ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض
صادرات الذرة والقمح حيث تراجعت صادرات الذرة إلى  1.8مميون طن مقارنة بـ  2.6مميون
طن في شير ديسمبر ،وانخفضت صادرات القمح مسجمة  983.2ألف طن مقارنة
بـ  1.4مميون طن في شير ديسمبر .وسجل حصاد محصول الحبوب في أوكرانيا الموسم
الحالي رقما قياسيا حيث بمغ نحو  66مميون طن وبمغ إجمالي صادراتيا من الحبوب في
النصف األول من ىذا الموسم  22.8مميون طن من إجمالي  41مميون طن مستيدف
تصديرىا حتى نياية الموسم في  30يونيو2017م.

 صرح وزير الزراعة األوكراني أن المفوضية األوروبية ربما تخفض حصة أوكرانيا من صادراتالذرة الموجية لدول االتحاد األوروبي والتي تتمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية دون إبداء

أسباب.

 الوضع في كازاخستان

 -تشير بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية إلى تراجع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بداية

الموسم الحالي وحتى نياية شير يناير2017م بمقدار طفيف إلى  5مميون طن مقارنة

بـ  5.1مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق ،وتخطط كازاخستان لزيادة صادراتيا
من الحبوب الموسم الحالي لتصل إلى  9مميون طن مقارنة بـ  8.4مميون طن الموسم السابق.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 خفض التقرير الشيري بشأن العرض والطمب لمحاصيل الحبوب والصادر عن المفوضيةاألوروبية توقعاتو لمخزونات الذرة بدول االتحاد األوروبي نياية الموسم الحالي بشكل حاد بما

يعكس زيادة استخدامو في إنتاج اإليثانول مقارنة بالمواسم الخمسة الماضية .وقدرت المفوضية
مخزونات الذرة نياية الموسم الحالي بنحو  9.95مميون طن مقارنة بـ  15.9مميون طن

(توقعات سابقة)

 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  515ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتيي بتاريخ  31يناير الجاري لتصل بذلك إجمالي صادراتو
من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  14.7مميون طن مقارنة

بـ  15.7مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  .%6وبمغ
إجمالي صادرات الشعير العمفي  2.7مميون طن مقارنة بـ  6.6مميون طن خالل نفس الفترة

من الموسم السابق بانخفاض ممحوظ نسبتو  ،%59وفي المقابل بمغ إجمالي واردات الذرة

 6.3مميون طن بانخفاض نسبتو  %23مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق ،كما تراجعت
واردات فول الصويا مسجمة  7.6مميون طن مقارنة بـ  8.1مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق بانخفاض نسبتو .%6

خصا الستيراد كمية  55.4ألف طن من القمح
 كما منح االتحاد االوروبي خالل نفس األسبوع ر ًاألوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية ليتبقى ألوكرانيا بذلك نحو
 229.5ألف طن قمح من إجمالي الكمية المخصصة ليا ىذا العام والبالغة  960ألف طن.

 الوضع في األرجنتين

 خفضت وحدة االستشارات الزراعية " "Informaتوقعاتيا لمحصول الذرة في األرجنتين الموسمالحالي 2017/2016م إلى  35.2مميون طن مقارنة بـ  36مميون طن (توقعات سابقة) ،في
حين أبقت عمى توقعاتيا لمحصول فول الصويا عند  55مميون طن.

 الوضع في البرازيل

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية " "Informaتوقعاتيا لمحصول فول الصويا في الب ارزيلالموسم الحالي 2017/2016م إلى  106.5مميون طن مقارنة بـ  105مميون طن (توقعات
سابقة) ،كما رفعت توقعاتيا لمحصول الذرة إلى  89مميون طن مقارنة بـ  87مميون طن
(توقعات سابقة).

 الوضع في الهند

 تشير بيانات و ازرة الزراعة اليندية إلى ارتفاع المساحة المزروعة من محصول القمح في اليندالموسم الحالي مسجمة أعمى مستوياتيا التاريخية عند مستوى  31.8مميون ىكتار لتتخطي بذلك
المساحة القياسية المزروعة خالل الموسم 2014/2013م والبالغة  31.5مميون ىكتار ،ولتفوق
المساحة المزروعة الموسم السابق 2016/2015م بأكثر من  2مميون ىكتار عندما أدى
انتشار الجفاف في مناطق واسعة من البالد إلى تراجع المساحة المزروعة من القمح بشكل
كبير .وتجدر اإلشارة إلى أن محصول عام 2014م وصل لمستوى قياسي مسجال  95.8مميون
طن ثم تراجع في األعوام التالية بسبب ظروف الطقس السيئ ليبمغ  86.5مميون طن عام
2015م و 93.5مميون طن عام 2016م ،وتتوقع الحكومة أن يعاود الحصاد مستوياتو القياسية
العام الحالي ليبمغ  96.5مميون طن.
 وفي سياق متصل رفع محممون توقعاتيم لواردات اليند من القمح الموسم الحالي2017/2016م والذي سينتيي في  31مارس المقبل إلى  4.5مميون طن (أعمى مستوى
لمصادرات منذ  10سنوات) ،في حين تشير البيانات الفعمية إلى أنيا لم تتخط  2.9مميون طن
حتى اآلن.

رابعا :أهم أخبار األسبوع
 أسعار الغذاء العالمية تقترب من أعمى مستوى لها خالل عامين في يناير

 ذكرت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة "الفاو" أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعتفي شير يناير2017م لتقترب من أعمى مستوى ليا في عامين عمى الرغم من تحسن اإلمدادات
وأضافت أن عام 2017م قد يشيد مزيد من االرتفاعات والتقمبات في األسعار .وارتفع مؤشر
الفاو الشيري ألسعار الغذاء بشكل ممحوظ خالل شير يناير مسجال  173.8نقطة مقابل
 170.2نقطة الشير السابق بزيادة نسبتيا  ،%2.1ومقابل  149.3نقطة في نفس الشير من
عام 2016م بزيادة نسبتيا  ،%16.4جاء ارتفاع المؤشر مدفوعا بارتفاع أسعار السكر
والحبوب.
 تصدر المؤشر الفرعي ألسعار السكر قائمة االرتفاعات حيث زاد بنسبة  %9.9مقارنة بمستواهفي شير ديسمبر2016م مدعوما بتوقع استمرار انخفاض اإلمدادات من الب ارزيل واليند
وتايالند .كما سجل المؤشر الفرعي ألسعار الحبوب أعمى مستوى لو في  6أشير حيث ارتفع
بنسبة  %3.4نتيجة ارتفاع أسعار القمح والذرة واألرز .وارتفعت أسعار القمح نتيجة تزايد
المخاوف المتعمقة بسوء األحوال الجوية التي تيدد محصول ىذا الموسم باإلضافة إلى تراجع
المساحات المزروعة في الواليات المتحدة األمريكية إلى ثاني أقل مستوى تاريخي ليا ،وارتفعت
كذلك أسعار الذرة في ظل تنامي الطمب العالمي وحالة عدم اليقين بشأن توقعات الحصاد
بالدول الرئيسية المنتجة في أمريكا الجنوبية ،كما ارتفعت أسعار األرز بدعم برنامج المشتريات
الحكومية المستمر في اليند وخفض الكميات المتاحة لمتصدير.
 وصعد مؤشر الفاو ألسعار الزيوت النبايتة بنسبة  %1.8مقارنة بمستواه في شيرديسمبر2016م ،في حين ثبت المؤشر الفرعي لكال من منتجات األلبان والمحوم.
 وفي سياق متصل رفعت نشرة الفاو الموجزة حول "إمدادات الحبوب والطمب عمييا" توقعاتياإلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنياية الموسم الحالي إلى أعمى مستوى ليا عمى
اإلطالق لتبمغ  681مميون طن مقابل  670.9مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 661.2مميون طن نياية الموسم السابق ،كما توقعت أن تسجل المخزونات العالمية من القمح
رقما قياسيا جديدا عند مستوى  245مميون طن مقابل  226مميون طن نياية الموسم السابق
بزيادة نسبتيا .%8.3

 مصر تنوي رفع سعر توريد القمح المحمي واالستعانة بشركة فحص لمنع التالعب

 قال وزير الزراعة المصري إن الحكومة تخطط لرفع سعر توريد القمح المحمي بما ال يقل عن 334جنيو لمطن وبواقع ( 50جنيو لألردب) فوق السعر العالمي لتشجيع المزارعين عمى التوريد
والحد من االستيراد .الجدير بالذكر أن مجمس الوزراء المصري وافق مطمع شير يناير2017م
عمى شراء القمح المحمي من المزارعين المحميين بالسعر العالمي الذي تشتري بو الييئة العامة
لمسمع التموينية القمح من الخارج ،وأن يتم احتساب السعر عمى أساس متوسط سعر الدوالر
آلخر شيرين سابقين من عممية الشراء.
 وفي ذات السياق قال بيان صادر عن و ازرتي الزراعة والتموين إنو تقرر االستعانة بشركة لمقيامبأعمال التفتيش وفحص األقماح المستممة من المزارعين واصدار شيادة ضمان لمحد من
التالعب والغش.

 أمريكا توافق عمى منح  233ألف طن قمح لألردن في إطار برنامج المعونة الغذائية

 صرح مصدر بو ازرة التجارة األردنية أن الحكومة األمريكية وافقت عمى منح األردن كمية 100ألف طن قمح خالل العام الحالي في إطار برنامج المعونة الغذائية األمريكية.

 الجزائر تشتري  323ألف طن قمح وشعير عمفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  585ألف طن قمح أوروبيوأمريكي في مناقصة عالمية أغمقت يوم  1فبراير بمتوسط سعر  205دوالر/طن  C&Fلمشحن
خالل شير إبريل2017م.

 كما اشترت كمية  25ألف طن شعير عمفي فرنسي المنشأ بسعر  178.75دوالر/طن C&Fلمشحن خالل شير مارس2017م ،بينما قال تجار آخرون إن إجمالي الكمية التي تم شراؤىا

بمغت  50ألف طن وبمغ متوسط سعر الشراء  180دوالر/طن  C&Fوىي نفس الكمية

المطموب توريدىا عند الطرح .الجدير بالذكر أن الجزائر ال تنشر أي تفاصيل عن مناقصات
الحبوب التي تطرحيا وأن النتائج التي يذكرىا التجار تعد تقديرية.

 اليابان تشتري  235.1ألف طن قمح
 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  108.4ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتيااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغمقت يوم  2فبراير ،اشتممت ىذه الكمية عمى  64.1ألف

طن قمح أمريكي لمشحن خالل الفترة من  21مارس إلى  20إبريل2017م ،و 23.5ألف طن

قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  21إبريل إلى  20مايو2017م ،باإلضافة إلى  20.8ألف
طن قمح استرالي لمشحن خالل شير إبريل2017م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعند 922نقطة مقابل  968نقطة األسبوع الماضي منخفضا  46نقطة بنسبة (.)%4.8

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  99.73نقطة مقابل 100.56نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.75

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.078

1.070

%0.75 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

72-Jan-

3-Feb-

Change

Change %

Mar

-

-

Apr

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

72-Jan-

3-Feb-

Change

Change %

72-Jan-

3-Feb-

Change

Change %

Mar
Apr

HRS-Mena-USA (14 % Protein)
Mar

-

-

Apr

Matif France (11-11.5 % Protein)

72-Jan-

3-Feb-

Change

Change %

72-Jan-

3-Feb-

Change

Change %

Mar
May

Germany Wheat (12.5 % Protein)
Mar
May

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Mar
Apr

72-Jan-

3-Feb-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

72-Jan-

3-Feb-

Change

Change %

Mar

-

-

Apr

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley

72-Jan-

3-Feb-

Change

Change %

72-Jan-

3-Feb-

Change

Change %

72-Jan-

3-Feb-

Change

Change %

Change

Change %

Feb

Australia Feed Barley
Feb

Black Sea Feed Barley
Feb

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea
Germany-Hamburg
French Rouen
Canada/USA (P.N.W)
Australia (East Coast)

72-Jan-

1-Feb-

