السوق العالمي لمحبوب
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة بوفرة اإلمدادات العالمية

بعد إعالن كل من استراليا واألرجنتين عن مستويات قياسية غير مسبوقة من حصاد القمح وعن فائض
كبير متاح لمتصدير ،فيما حد تخفيض و ازرة الزراعة األمريكية تقديراتيا لممساحة المزروعة من محصول

القمح إلى  46مميون فدان بانخفاض نسبتو  %7مقارنة بالمساحة المزروعة الموسم السابق من حدوث مزيد
من االنخفاض في األسعار.

وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة وفول الصويا وسط توقعات بزيادة إنتاج كال من الب ارزيل

واألرجنتين .وانخفضت كذلك أسعار الشعير األلماني ،فيما ثبتت أسعار الشعير االسترالي وأسعار منطقة
البحر األسود عند نفس مستويات األسبوع السابق.

أوال :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير إبريل2017م إلى  211.3دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.3دوالر
لمطن ( .)%0.1وانخفضت كذلك أسعار عقود شير يونيو2017م إلى  215.5دوالر لمطن

فوب بانخفاض  0.5دوالر لمطن (.)%0.2

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيرإبريل2017م إلى  181.1دوالر لمطن فوب بانخفاض  1.7دوالر لمطن ( .)%0.9وانخفضت

كذلك أسعار عقود شير يونيو2017م إلى  183.7دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.5دوالر
لمطن (.)%0.3

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرإبريل2017م إلى  265.9دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.8دوالر لمطن ( .)%0.3وانخفضت

كذلك أسعار عقود شير يونيو2017م إلى  255دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.2دوالر لمطن
(.)%0.1

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مايو2017م بمقدار طفيف لمغاية إلى

 184.5دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.1دوالر لمطن ( .)%0.1في حين ارتفعت أسعار القمح
األلماني الصمب ( %12.5بروتين) لعقود شير مايو2017م بمقدار طفيف لمغاية إلى

 199.6دوالر لمطن فوب بارتفاع  0.1دوالر لمطن (.)%0.1
( )0الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شير فبراير2017م إلى  168دوالر لمطن فوب (غيرشامل تكمفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  3دوالر لمطن ( .)%1.8في حين ثبتت
أسعار الشعير االسترالي عند  171دوالر لمطن فوب ،وكذلك ثبتت أسعار الشعير من منطقة
البحر األسود عند  172دوالر لمطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير إبريل2017م إلى  160.5دوالر لمطنفوب بانخفاض  5دوالر لمطن ( .)%3وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
إبريل2017م إلى  388.1دوالر لمطن فوب بانخفاض  9.2دوالر لمطن (.)%2.3

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجمس الحبوب الدولي عن شير فبراير2017م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (2017/2016م) إلى  2.102مميار طن مقابل  2.094مميار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  2.006مميار طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع توقعاتو
إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.069مميار طن مقابل
 2.062مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.984مميار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاتو إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب بنحو  2مميون طن لتصل إلى  342مميون طن
مقابل  340مميون طن (توقعات سابقة) ،لتقترب بذلك من المستوى المحقق الموسم السابق
والمقدر بنحو  345مميون طن .وفيما يتعمق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع
التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم الحالي (2017/2016م) إلى  508مميون طن مقابل
 507مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  475مميون طن نياية الموسم السابق
(2016/2015م).

 وأبقى التقرير عمى توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2017/2016م)عند  752مميون طن مقابل  737مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) .وأبقى كذلك

عمى توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من القمح الموسم الحالي عند  738مميون طن مقابل

 720مميون طن الموسم السابق .في حين رفع توقعاتو إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنياية
الموسم الحالي إلى  236مميون طن مقابل  235مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 221مميون طن نياية الموسم السابق.
 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسم الحالي(2017/2016م) إلى مستوى قياسي جديد يبمغ  1.049مميار طن مقابل  1.045مميار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  973مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع توقعاتو

إلجمالي االستيالك العالمي منو إلى  1.035مميار طن مقابل  1.028مميار طن (توقعات

سابقة) ومقابل  970مميون طن الموسم السابق .في حين خفض توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية

الموسم الحالي بنحو مميون طن لتصل إلى  224مميون طن مقابل  225مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  209مميون طن نياية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (2017/2016م) بمقدار  2مميون طن ليتساوى بذلك مع محصول الموسم السابق

(2016/2015م) البالغ  149مميون طن .في حين أبقى عمى توقعاتو إلجمالي االستيالك
العالمي منو أيضا عند نفس مستوى الموسم السابق  146مميون طن ،فيما رفع توقعاتو إلجمالي

مخزوناتو العالمية بنياية الموسم الحالي إلى  32مميون طن مقابل  30مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  29مميون طن الموسم السابق .وأبقى عمى توقعاتو لحجم تجارة الشعير الدولية
الموسم الحالي (2017/2016م)عند  26مميون طن مقابل  30مميون طن الموسم السابق

(2016/2015م).

 وفيما يتعمق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منوالموسم الحالي (2017/2016م) إلى  336مميون طن مقابل  334مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  315مميون طن الموسم السابق (2016/2015م).

كما رفع توقعاتو إلجمالي

االستيالك العالمي إلى  334مميون طن مقابل  333مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 321مميون طن الموسم السابق .وأبقى عمى توقعاتو لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم
الحالي عند  35مميون طن مقابل  32مميون طن نياية الموسم السابق.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي عمى تقديراتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2017/2016م) عند  62.9مميون طن مقابل  56.1مميون طن الموسم السابق
(2016/2015م) .في حين رفع توقعاتو لصادرات القمح األمريكي بمختمف أنواعو إلى
 27.9مميون طن مقابل  26.5مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  21.1مميون طن الموسم
السابق .وخفض توقعاتو لممخزونات األمريكية من المحصول بنياية الموسم الحالي إلى
 31مميون طن مقابل  32.3مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنيا تظل أعمى من المخزونات
في نياية الموسم السابق والمقدرة بنحو  26.6مميون طن.
 وفيما يتعمق بالذرة  ..فقد أبقى التقرير عمى تقديراتو إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2017/2016م) عند  384.8مميون طن مقابل  345.5مميون طن
الموسم السابق (2016/2015م) .وخفض توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى
 59مميون طن مقابل  59.8مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  44.1مميون طن نياية
الموسم السابق.
 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير عمى تقدي ارتو إلجمالي إنتاج المحصولبالواليات المتحدة األمريكية الموسم الحالي (2017/2016م) عند  117.2مميون طن مقابل
مقابل  106.9مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما أبقى عمى توقعاتو لممخزونات
بنياية الموسم الحالي عند  11.1مميون طن مقابل  5.1مميون طن نياية الموسم السابق.
وأبقى عمى توقعاتو لمصادرات عند  55.8مميون طن مقابل  52.7مميون طن الموسم السابق.

 الوضع في استراليا

 رفع التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي تقديراتو لمحصول القمح في استراليا الموسم الحالي(2017/2016م) إلى  35.1مميون طن مقابل  33.5مميون طن (تقديرات سابقة) ومقابل
 24.2مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) ،كما رفع توقعاتو لمصادرات إلى
 25مميون طن مقابل  23.5مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  16.3مميون طن الموسم
السابق ،ورفع كذلك توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى  8.1مميون
طن مقابل  7.9مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6.2مميون طن نياية الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 خفضت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتيا لصادرات روسيا منالحبوب الموسم الحالي إلى  36.5مميون طن مقارنة بـ  38مميون طن (توقعات سابقة) بسبب

التباطؤ الذي تشيده معدالت التصدير ،وتوقعت تراجع صادرات القمح بنحو  1.3مميون طن
لتبمغ  26.6مميون طن مقارنة بـ  27.9مميون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في أوكرانيا

 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية قيام أوكرانيا بتصدير كمية  28.65مميون طن منالحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  22فبراير الحالي ،اشتممت الصادرات عمى

 13.3مميون طن قمح و 4.6مميون طن شعير و 10.5مميون طن من الذرة  ،باإلضافة إلى
 239.5ألف طن من الدقيق .الجدير بالذكر أن أوكرانيا قامت بتصدير  39.5مميون طن من

الحبوب الموسم السابق 2016/2015م  ،وتخطط ىذا الموسم لزيادتيا إلى  40مميون طن.

 الوضع في كازاخستان

 -قالت و ازرة الزراعة الكازاخستانية إن صادرات البالد من الحبوب تراجعت منذ بداية الموسم

الحالي وحتى تاريخ  20فبراير الحالي بمقدار طفيف إلى  5.37مميون طن مقارنة

بـ  5.48مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق ،وتخطط كازاخستان إلى زيادة
صادراتيا من الحبوب الموسم الحالي إلى  9مميون طن مقارنة بـ  8.4مميون طن الموسم

السابق.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  81ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتيي بتاريخ  21فبراير لتصل بذلك إجمالي صادراتو من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  15.8مميون طن مقارنة

بـ  17.6مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  .%11كما منح
رخصا لتصدير  3مميون طن من الشعير العمفي مقارنة بـ  7.3مميون طن خالل نفس الفترة من
ً
الموسم السابق بانخفاض ممحوظ نسبتو  ،%59وفي المقابل بمغ إجمالي الواردات من الذرة نحو

 7.1مميون طن بانخفاض نسبتو  %21مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق ،كما تراجعت
واردات فول الصويا مسجمة  8.4مميون طن مقارنة بـ  8.7مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق بانخفاض نسبتو .%3

رخصا الستيراد كمية  6.2ألف طن من القمح
 كما منح االتحاد االوروبي خالل نفس األسبوعً
األوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية ليصبح إجمالي المتبقي
ألوكرانيا نحو  168.1ألف طن من إجمالي الكمية المخصصة ليا ىذا العام والبالغة  960ألف
طن.

 الوضع في فرنسا

 -تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس

أجري ميير" في  20فبراير إلى أن  %93من محصول القمح الطري بحالة جيدة أو ممتازة

مقابل  %92األسبوع السابق ومقابل  %94العام الماضي ،وأن  %90من محصول الشعير
الشتوي بحالة جيدة أو ممتازة .وفيما يتعمق بزراعة محصول الشعير الربيعي أشار التقرير إلى

االنتياء من زراعة  %17منو مقابل  %8األسبوع السابق ومقابل  %6العام الماضي.

 الوضع في األرجنتين

 -أعمنت حكومة األرجنتين عن ارتفاع حصاد محصول القمح الموسم الحالي 2017/2016م إلى

مستوى قياسي غير مسبوق بمغ  18.3مميون طن بزيادة قدرىا  %62مقارنة بمحصول الموسم

السابق 2016/2015م ،وكذلك عن ارتفاع الفائض المتاح لمتصدير إلى  11مميون طن.

 تشير تقارير ىيئة األرصاد األرجنتينية إلى توقع استمرار ىطول أمطار تزيد عن المتوسط خاللاألسبوع الحالي عمى الحزام الرئيسي لمناطق زراعة محصولي الذرة وفول الصويا بشكل

سينعكس إيجابيا عمى إنتاجيتيما حيث يمران حاليا بمرحمة ميمة من مراحل النمو في ظل
ظروف طقس مثالية .الجدير بالذكر أن بعض المناطق في األرجنتين تعرضت خالل شير
يناير الماضي لفيضانات وتعرض البعض اآلخر لمجفاف مما تسبب في تدىور حالة المحاصيل

ولكن سرعان ما استقرت أحوال الطقس في شير فبراير بشكل أعاد التوقعات بحصاد قياسي من

كال المحصولين ىذا الموسم.

 الوضع في البرازيل

 قالت شركة " "Safras & Mercadoلالستشارات الزراعية إن نسبة حصاد محصول فولالصويا في الب ارزيل وصمت إلى  %24.8من إجمالي المساحة المزروعة حتى تاريخ  17فبراير

مقارنة بـ ( %17.1متوسط السنوات الخمسة الماضية) ،وأضافت أن والية "ماتو غروسو" والتي

تعد أكبر الواليات المنتجة لممحصول وصل إجمالي الحصاد بيا إلى  %52مقابل

 %45األسبوع السابق ومقابل  %30في نفس التوقيت من العام الماضي .فيما تشيد والية

"بارانا" ثاني أكبر الواليات المنتجة لفول الصويا تسارعا في معدالت الحصاد مع تحسن أحوال

الطقس لتقترب من معدالت العام الماضي وذلك بعدما أعاقت األمطار الغزيرة التي ىطمت عمى
الوالية في وقت مبكر من ىذا الشير تقدم عمميات الحصاد.

 وفي سيا ٍق متصل رفعت شركة " "Agroconsultلالستشارات الزراعية توقعاتيا لمحصول فول
الصويا الموسم الحالي 2017/2016م إلى  107.8مميون طن مقابل  105.3مميون طن
(توقعات سابقة) ،كما رفعت توقعاتيا لمحصول الذرة إلى  93مميون طن مقابل  71مميون طن
الموسم السابق.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  362ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا

 -اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية كمية  360ألف طن قمح طري في مناقصة عالمية أغمقت

يوم  22فبراير لمشحن خالل الفترة من  25مارس إلى  4إبريل2017م ،اشتممت ىذه الكمية
عمى  300ألف طن قمح روسي تم شراؤىا بمتوسط سعر  208.69دوالر/طن C&F

و 60ألف طن قمح أوكراني بسعر  208.45دوالر/طن .C&F

 تونس تشتري  201ألف طن قمح طري وشعير عمفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  100ألف طن قمح طري اختياريالمنشأ في مناقصة عالمية أغمقت يوم  22فبراير بواقع ( )4شحنات كمية كل منيا  25ألف

طن وبمتوسط سعر  202.38دوالر/طن  ،C&Fكما اشترت كمية  25ألف طن شعير عمفي
بسعر  177.55دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل شيري مارس وابريل2017م لكال المحصولين.

 األردن يشتري  201ألف طن قمح

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  100ألف طن قمح اختياري المنشأ في مناقصة عالميةأغمقت يوم  21فبراير فازت بيا شركة أميروبا بمتوسط سعر  202دوالر/طن  C&Fلمشحن

خالل الفترة من  2يوليو إلى  1أغسطس2017م.

 كما اشترت الشركة العامة األردنية لمصوامع والتموين كمية  25ألف طن قمح صمب فيمناقصة عالمية أغمقت يوم  23فبراير بسعر  206دوالر/طن  C&Fلمتوريد بميناء العقبة في
النصف الثاني من شير إبريل2017م.

 إثيوبيا تشتري  222ألف طن قمح في مناقصة

 قال تجار أوروبيون إن حكومة إثيوبيا اشترت كمية  400ألف طن قمح اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغمقت يوم  20فبراير مقسمة عمى ( )3شحنات كمية كل منيا  133.3ألف
طن لمتوريد خالل الفترة (مارس-مايو2017م) بواقع شحنة كل شير ،وبمغ متوسط سعر الشراء
إلجمالي المناقصة  226.8دوالر/طن .C&F

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعند  947نقطةمقابل  917نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  30نقطة بنسبة (.)%3.3

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  101.12نقطة مقابل 100.9نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.47

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.056

1.061

%0.47 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

7-Feb-

42-Feb-

Change

Change %

Apr

-

-

Jun

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

7-Feb-

42-Feb-

Change

Change %

Apr

-

-

Jun

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

7-Feb-

42-Feb-

Change

Change %

Apr

-

-

Jun

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

7-Feb-

42-Feb-

Change

Change %

Mar

-

-

May

-

-

Germany Wheat (12.5 % Protein)

7-Feb-

42-Feb-

Change

Change %

Mar
May

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

7-Feb-

42-Feb-

Change

Change %

Mar

-

-

Apr

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

7-Feb-

42-Feb-

Change

Change %

Mar

-

-

Apr

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley

7-Feb-

42-Feb-

Feb

Australia Feed Barley

Change
-

Change %
-

7-Feb-

42-Feb-

Change

Change %

7-Feb-

42-Feb-

Change

Change %

Change

Change %

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)

7-Feb-

42-Feb-

