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ارتفعت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في معظم البورصات العالمية مدعومة بتخفيض وحدة رصد
المحاصيل التابعة لممفوضية األوروبية توقعاتيا لمحصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي الموسم
القادم بشكل ممحوظ إلى  142مميون طن مقارنة بـ  151مميون طن الموسم الحالي ،وكذلك تخفيض
مؤسسة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتيا لمحصول القمح في روسيا إلى  58مميون طن
مقارنة بـ  62مميون طن الموسم الحالي.
وامتد االرتفاع إلى أسعار الذرة وفول الصويا نتيجة زيادة الطمب العالمي عمى الصادرات األمريكية
بشكل فاق التوقعات.

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير يوليو2016م إلى  207.9دوالر لمطن فوب بارتفاع  1دوالر لمطن

( .)%0.5وارتفعت كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  209.9دوالر لمطن فوب
بارتفاع  0.9دوالر لمطن (.)%0.4

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شير يوليو2016م إلى  185.8دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.6دوالر لمطن ( .)%0.3في حين ارتفعت

أسعار عقود شير سبتمبر2016م بمقدار طفيف إلى  198.7دوالر لمطن فوب بارتفاع
 0.3دوالر لمطن (.)%0.2

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيريوليو2016م إلى  228.7دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.8دوالر لمطن ( .)%0.8وارتفعت كذلك
أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  232.4دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.8دوالر لمطن

(.)%0.8

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مايو2016م إلى  174.7دوالر لمطن فوب بارتفاع

 3.5دوالر لمطن ( .)%2وارتفعت كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  183.9دوالر
لمطن فوب بارتفاع  2دوالر لمطن ( .)%1.1في حين انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب
( %13بروتين) إلى  186.9دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.9دوالر لمطن (.)%1.5
( )1الشعير

 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير إبريل2016م إلى  163دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  5دوالر لمطن ( .)%3وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى
 172دوالر لمطن فوب بانخفاض  1دوالر لمطن ( .)%0.6في حين ارتفعت أسعار عقود
الشعير من منطقة البحر األسود إلى  168دوالر لمطن فوب بارتفاع  2دوالر لمطن (.)%1.2

( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير أغسطس2016م إلى  163.1دوالر لمطنفوب بارتفاع  1.4دوالر لمطن ( .)%0.9وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
أغسطس2016م إلى  353.7دوالر لمطن فوب بارتفاع  4.5دوالر لمطن (.)%1.3

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 تشير متوسط توقعات المحممين إلى احتمال أن تبمغ المساحة المزروعة من محصول الذرة فيالواليات المتحدة األمريكية العام الحالي نحو  90مميون فدان ،وأن تبمغ المساحة المزروعة من
محصول فول الصويا نحو  83.1مميون فدان ،فيما يتوقع أن تصل متوسط المساحة المزروعة
من محصول القمح بمختمف أنواعو إلى  51.7مميون فدان.
 أظيرت بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية حول صادرات الحبوب األسبوعية قيامالواليات المتحدة األمريكية بتصدير كمية  368.9ألف طن من القمح األسبوع الماضي مقابل
 213.2ألف طن األسبوع السابق ومقابل  318ألف طن (متوسط األسابيع األربعة السابقة)
لتصل بذلك إجمالي الصادرات منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  17مارس2016م إلى
 18.9مميون طن مقابل  22.7مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بانخفاض
نسبتو .%17

 الوضع في روسيا
 خفضت مؤسسة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتيا لمحصول الحبوب فيروسيا الموسم القادم 2017/2016م إلى  100-95مميون طن مقارنة بـ  105-100مميون
طن (توقعات سابقة) ،يأتي ىذا الخفض عمى خمفية توقعات بانخفاض محصول القمح إلى
 58-57مميون طن مقارنة بـ  62-59مميون طن (توقعات سابقة) وذلك حال انخفاض
المساحة المزروعة من محصول القمح الربيعي بالمناطق الشرقية من روسيا بعد توقعات لييئة
األرصاد تشير إلى احتمال أن يسود ىذه المناطق طقس بارد خالل شيري إبريل ومايو

القادمين.

 الوضع في التحاد األوروبي

 خفضت وحدة رصد المحاصيل التابعة لممفوضية األوروبية توقعاتيا لمتوسط إنتاجية محصولالقمح الطري بدول االتحاد األوروبي ( 28دولة) الموسم القادم 2017/2016م إلى  5.96طن

لميكتار مقارنة بـ  6.26طن لميكتار الموسم الحالي ،وبالتالي توقعت انخفاض إجمالي اإلنتاج

إلى  142مميون طن مقارنة بـ  151مميون طن الموسم الحالي .كما خفضت توقعاتيا لمتوسط
إنتاجية محصول الشعير الشتوي إلى  5.82طن لميكتار مقارنة بـ  6.12طن لميكتار الموسم
الحالي .في حين رفعت توقعاتيا لمتوسط إنتاجية محصول الذرة إلى  7.12طن لميكتار مقارنة

بـ  6.42طن لميكتار الموسم الحالي.

رخصا لتصدير  1.1مميون طن
 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منحً
من القمح الطري ىذا األسبوع وىي تعد ثاني أكبر كمية لمصادرات األسبوعية منذ بداية الموسم
الحالي في (2015/7/1م) وبذلك تصل إجمالي الصادرات إلى  21.2مميون طن مقارنة
بـ  24.4مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  .%13كما منح

رخصا لتصدير  394ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  7.9مميون طن
ً
مقارنة بـ  6.6مميون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق .وفي المقابل تم منح رخص

الستيراد  161ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  10.3مميون طن مقارنة
بـ  6.9مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو .%49

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  21مارس الحالي إلى ثبات حالة محصول القمح الطري مقارنة باألسبوع

السابق حيث ال تزال نسبة  %92من المحصول تصنف بحالة جيدة أو ممتازة وذلك في مقابل
 %90في نفس التاريخ من العام الماضي .كما تشير إلى اكتمال زراعة  %90من محصول
الشعير الربيعي مقابل  %47األسبوع السابق ومقابل  %96العام الماضي.

 الوضع في األرجنتين

 -رفعت و ازرة الزراعة األرجنتينية توقعاتيا لمحصول الذرة في األرجنتين الموسم الحالي

2016/2015م إلى مستوى قياسي ليسجل  37مميون طن مقابل  27مميون طن (توقعات و ازرة
الزراعة األمريكية) ومقابل  33.8مميون طن الموسم السابق 2015/2014م نتيجة الزيادة

الممحوظة في المساحة المزروعة من قبل المزارعين بعد انتخاب الرئيس ماوريسو ماكري الذي

قام بإلغاء الضرائب عمى صادرات الذرة والقمح .

 الوضع في الهند

 -صرح مصدر حكومي إن اليند بصدد تمديد العمل بالرسوم المفروضة عمى واردات القمح والتي

تبمغ نسبتيا  %25حتى نياية شير سبتمبر2016م ،وأضاف أن اليدف من استمرار فرض ىذه
الرسوم والتي كان من المقرر أن ينتيي العمل بيا نياية الشير الحالي ىو الحفاظ عمى استقرار

األسعار في السوق المحمي بما يصب في صالح المزارعين السيما مع بداية موسم الحصاد
الجديد في إبريل المقبل .وفي ذات السياق تشير التوقعات الرسمية إلى احتمال أن يتراوح

محصول القمح الموسم الحالي ما بين  94-92مميون طن مقارنة بـ  86.5مميون طن الموسم

السابق كما قدرت المخزونات الحكومية في األول من مارس بنحو  16.9مميون طن بزيادة

قدرىا  3.1مميون طن عن الحد األدنى المستيدف والذي يبمغ  13.8مميون طن.

ابعا :أهم أخبار األسبوع
رً

 مصر تشتري  60ألف طن قمح طري من فرنسا

 اشترت الييئة المصرية العامة لمسمع التموينية كمية  60ألف طن قمح طري فرنسي المنشأ فيمناقصة عالمية أغمقت يوم 2016/3/24م بسعر  189.2دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة

من  25إبريل إلى  5مايو2016م ،يذكر أن  6شركات عالمية فقط قد تقدمت بعروض في ىذه
المناقصة .وبتعاقد مصر عمى ىذه الكمية فإن مخزوناتيا االستراتيجية من المحصول أصبحت
تغطي حاجة االستيالك المحمي حتى نياية األسبوع األول من شير يوليو2016م حسبما أفاد

وزير التموين المصري.

 األردن تشتري  200ألف طن قمح صمب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  100ألف طن قمح صمب اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم 2016/3/24م لمشحن خالل الفترة من  16سبتمبر إلى  31أكتوبر2016م
ولم يتم اإلعالن عن أسعار الشراء.

 اليابان تشتري  21621ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  126.2ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم 2016/3/24م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  33.9ألف طن قمح
أمريكي و  26.8ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  21إبريل إلى  20مايو2016م
لكال المنشأين ،باإلضافة إلى  65.5ألف طن قمح استرالي لمشحن خالل شير يوليو القادم.

 إثيوبيا تطرح مناقصة لشراء  200ألف طن قمح

 ذكر تجار أوروبيون يوم الثالثاء أن الحكومة اإلثيوبية طرحت مناقصة عالمية لشراء  500ألفطن من القمح اختياري المنشأ لمشحن خالل الفترة من مايو إلى يوليو2016م  ،وحددت تاريخ
 25مارس كآخر موعد لتمقي العروض .الجدير بالذكر أن استمرار تعرض إثيوبيا لمجفاف منذ
مطمع فصل الربيع العام الماضي أدى إلى نقص شديد في محصول الحبوب ودفع الحكومة
لطرح العديد من المناقصات لتأمين احتياجات السكان من الغذاء.

 قطر تطرح مناقصة لشراء  00ألف طن قمح صمب

 قال تجار أوروبيون إن إحدى الشركات القطرية طرحت مناقصة لشراء  40ألف طن من القمحالصمب لمشحن خالل شير يوليو2016م ،وحددت تاريخ  7إبريل كآخر موعد لتمقي العروض.

 توقعات بانخفاض محصول الذرة في جنوب إفريقيا إلى  122مميون طن

 أوضحت نتائج استطالع قامت بو " "Bloombergتوقع انخفاض محصول الذرة بجنوب إفريقياالعام الحالي إلى  7.1مميون طن مقابل  7.26مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 9.96مميون طن عام 2015م ليسجل المحصول بذلك أدنى مستوى لو منذ عام 2007م .
جاء تخفيض التوقعات من قبل المحممين الذين شمميم االستطالع وعددىم  10عمى خمفية
تعرض العديد من المناطق الرئيسية المنتجة لممحصول بجنوب إفريقيا ألسوأ موجة جفاف منذ
أكثر من مائة عام والتي أدت إلى تعرض أجزاء كبيرة منو لمتمف.

 كوريا الجنوبية تشتري  63ألف طن ذرة

 اشترت ىيئة تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية كمية  63ألف طن ذرة في صفقة خاصةأواخر األسبوع الماضي بسعر  177.45دوالر/طن  ،C&Fومن المتوقع أن يتم توريد ىذه
الكمية من الواليات المتحدة األمريكية أو أمريكا الجنوبية أواخر شير يوليو القادم.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعند  466نقطةتفعا  3نقاط بنسبة ( .)%0.6وارتفعت أسعار الشحن
مقابل  463نقطة األسبوع الماضي مر ً
لممممكة بنسبة  %2فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود ،وارتفعت كذلك بنسبة
 %1فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا ورومانيا.

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  96.27نقطة مقابل 95.06نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.98

اليورو أمام الدولر
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