السوق العالمي لمحبوب
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ارتفعت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية مدعومة بزيادة الطمب العالمي نتيجة

انخفاض األسعار خالل الفترة السابقة وانخفاض سعر صرف الدوالر ،عمى الرغم من صدور التقرير
الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى

 73136مميون طن مقابل  72636مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  72532مميون طن الموسم
السابق 3كما رفع توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من المحصول بنياية الموسم الحالي إلى

 22636مميون طن مقابل  22135مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  21133مميون طن الموسم
السابق3

وانعكس االرتفاع في أسعار القمح عمى أسواق الحبوب األخرى ،حيث ارتفعت أسعار الذرة نتيجة

توقعات بانخفاض إنتاج ومخزونات الواليات المتحدة األمريكية ،وارتفعت كذلك أسعار الشعير وفول

الصويا متجاىمة توقعات بزيادة اإلنتاج والمعروض العالمي من كال المحصولين3

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير سبتمبر 2015م إلى  20137دوالر لمطن فوب بارتفاع  537دوالر
لمطن ( 3)%239وارتفعت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر 2015م إلى  21931دوالر لمطن

فوب بارتفاع  238دوالر لمطن (3)%133

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيرسبتمبر 2015م إلى  18537دوالر لمطن فوب بارتفاع  1032دوالر لمطن (3)%538
وارتفعت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر 2015م إلى  20032دوالر لمطن فوب بارتفاع
 831دوالر لمطن (3)%432

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيرسبتمبر 2015م إلى  22838دوالر لمطن فوب بارتفاع  035دوالر لمطن ( 3)%032وارتفعت

كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2015م إلى  23032دوالر لمطن فوب بارتفاع  3دوالر لمطن
(3)%133

 في أوروبا بورصة الماتيف بفرنسا (تداول القمح الطري)  -المرجع األساسي ألسعار القمـحفي االتحاد األوروبي – ارتفعت أسعار عقود شير ديسمبر 2015م إلى  19032دوالر لمطن

فوب بارتفاع  435دوالر لمطن (3)%234
( )5الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير سبتمبر 2015م إلى  174دوالر لمطن ف ـوببارتفاع  2دوالر لمطن ( 3)%132وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي نتيجة
انخفاض المعروض إلى  192دوالر لمطن فوب بارتفاع  27دوالر لمطن (3)%1634
( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير أكتوبر 2015م إلى  17532دوالرلمطن فوب بارتفاع  935دوالر لمطن ( 3)%537وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود

شير أكتوبر 2015م إلى  35137دوالر لمطن فوب بارتفاع  238دوالر لمطن (3)%038

ثانيا :تطورات األوضاع عالمياً
ً
• مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب
 أبقى تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير سبتمبر 2015م عمى توقعاتو إلجمالي اإلنتاجالعالمي من الحبوب الموسم الحالي (2016/2015م) عند  23482مميار طن مقابل

 23500مميار طن الموسم السابق (2015/2014م) 3في حين رفع توقعاتو إلجمالي

االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  23486مميار طن مقابل  23484مميار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  23468مميار طن الموسم السابق 3ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي

المخزونات العالمية من الحبوب نياية الموسم الحالي إلى  54135مميون طن مقابل

 53937مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  54536مميون طن بنياية الموسم السابق3

 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (2016/2015م) إلى  73136مميون طن مقابل  72636مميون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  72532مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) ،وجاء الرفع في
توقعات الشير الحالي نتيجة توقع زيادة اإلنتاج في كل من االتحاد األوروبي ودول البحر

األسود 3ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى
 71634مميون طن مقابل  71437مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  70735مميون طن
الموسم السابق3

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاتو لمخزونات نياية الموسمالحالي (2016/2015م) إلى  22636مميون طن مقابل  22135مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  21133مميون طن بنياية الموسم السابق(2015/2014م)3

• الوضع في الواليات المتحدة األمريكية
 أبقى التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية عمى توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2016/2015م) عند  5831مميون طن مقابل  5531مميون طن الموسم السابق

(2015/2014م) 3في حين رفع توقعاتو لمخزونات القمح األمريكي نياية الموسم الحالي إلى
 2338مميون طن مقابل  2331مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2035مميون طن
بنياية الموسم السابق3

 وبالنسبة لمحصول الذرة  33فقد خفض التقرير توقعاتو لمحصول الموسم الحالي(2016/2015م) إلى  34531مميون طن مقابل  34736مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  36131مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) 3وخفض كذلك توقعاتو

لمخزونات الذرة نياية الموسم الحالي إلى  4035مميون طن مقابل  4335مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  44مميون طن بنياية الموسم السابق3

 وفيما يخص فول الصويا  33فقد رفع التقرير توقعاتو لممحصول الموسم الحالي(2016/2015م) إلى  10731مميون طن مقابل  10636مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  108مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) ،في حين خفض توقعاتو
لمخزونات فول الصويا نياية الموسم الحالي إلى  1233مميون طن مقابل  1238مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  537مميون طن بنياية الموسم السابق3

 الوضع في كندا

 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح في كندا الموسمالحالي إلى  25مميون طن مقابل  2635مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2933مميون
طن الموسم السابق ،في حين رفع توقعاتو لمخزونات القمح الكندي نياية الموسم الحالي إلى
 536مميون طن مقابل  438مميون طن (توقعات سابقة)3

 الوضع في استراليا

 رفع المكتب االسترالي لمزراعة والموارد االقتصادية توقعاتو لمحصول القمح في استرالياالموسم الحالي إلى  25328مميون طن مقارنة بـ  2336مميون طن (توقعات سابقة)3

 الوضع في روسيا

 خفض المعيد الروسي لمدراسات الزراعية توقعاتو لمحصول القمح في روسيا الموسم الحاليإلى  6036مميون طن مقارنة بـ  6138مميون طن (توقعات سابقة) بعد توقعات بانخفاض
طفيف في حصاد منطقتي (أورال وسيبيريا) ،في حين أبقى عمى توقعاتو لمحصول الشعير
عند  1731-1639مميون طن ،وأبقى كذلك عمى توقعاتو لمحصول الذرة عند
 13-1235مميون طن3
 أوضحت بيانات مصمحة الجمارك الروسية انخفاض صادرات روسيا من القمح خالل األشيرالسبعة األولى من العام الحالي إلى  638مميون طن مقارنة بـ  834مميون طن خالل الفترة
المماثمة من عام 2014م3

 الوضع في أوكرانيا

 صرح وزير الزراعة األوكراني إن بالده تخطط لزيادة صادراتيا من القمح الموسم الحالي2016/2015م إلى  1539مميون طن مقارنة بـ  1132مميون طن الموسم السابق
2015/2014م بعد زيادة متوقعة في اإلنتاج والمخزونات ،في حين أشار إلى احتمالية
انخفاض صادرات الذرة إلى  1639مميون طن مقارنة بـ  1838مميون طن الموسم السابق
نتيجة توقعات بانخفاض المحصول بعد تعرض العديد من مناطق زراعتو لمحر والجفاف منذ
مطمع فصل الصيف3

 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية قيام المزارعين في أوكرانيا بحصاد  3735مميون طنمن محصول الحبوب حتى تاريخ  8سبتمبر 2015م من مساحة تقدر بنحو  10344مميون
ىكتار مقارنة بـ  3633مميون طن تم حصادىا حتى نفس التاريخ من العام الماضي من
مساحة  10مميون ىكتار3
 وبالنسبة لمحاصيل الحبوب الشتوية والتي بدأت زراعتيا بالفعل تشير البيانات إلى تخطيطو ازرة الزراعة األوكرانية لزراعة  734مميون ىكتار منيا العام الحالي ،تشتمل ىذه المساحة
عمى  632مميون ىكتار من محصول القمح و 1305مميون ىكتار من محصول الشعير3

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أعمن ـ ــت المفوض ـ ــية األوروبي ـ ــة ي ـ ــوم اإلثن ـ ــين المواف ـ ــق 2015/9/7م ع ـ ــن إعان ـ ــات قيمتي ـ ــا 500مميــون يــورو تقــدم لمم ـزارعين المتضــررين مــن انخفــاض أســعار منتجــاتيم بعــد الحظــر
الــذي فرضــو االتحــاد األوروبــي عمــى روســيا العــام الماضــي 3الجــدير بالــذكر أن روســيا تعــد
واحــدة مــن أىــم األس ـواق التصــديرية لالتحــاد األوروبــي وقــد أدت العقوبــات المفروضــة عمييــا
عمــى خمفيــة ضــميا لشــبو جزي ـرة القــرم األوكرانيــة إلــى خســاقر فــي قطــاع صــادرات األغذيــة
الزراعيــة بــدول االتحــاد األوروبــي تقــدر بنحــو  535مميــار يــورو تعثــر عمــى إثرىــا العديــد مــن
المزارعين3
رخص ـا لتصــدير  354ألــف
 أظيــرت بيانــات المفوضــية األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي مــنحً
طن من القمـح الطـري ىـذا األسـبوع لتصـل بـذلك إجمـالي صـادراتو مـن المحصـول منـذ بدايـة
الموس ــم الح ــالي ف ــي (2015/7/1م) إل ــى  337ممي ــون ط ــن مقارن ــة ب ـ ـ  533ممي ــون ط ــن ت ــم
رخصـا لتصـدير  128ألـف طـن
تصديرىا خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق ،كما منح
ً
من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  237مميون طن 3وفي المقابل تـم مـنح رخـص
الستيراد  21ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي وارداتو إلى  134مميون طن3
 كمــا مــنح االتحــاد االوروبــي خــالل ىــذا األســبوع رخصـاً الســتيراد كميــة  2431ألــف طــن مــنالشعير األوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الضراقب ليصل إجمالي ما تم منحـو

من رخص إلى  192ألف طن من إجمالي  250ألف طن مخصصة ليذا العام3

 الوضع في فرنسا

 أوضحت بيانـات مصـمحة الجمـارك الفرنسـية ارتفـاع صـادرات فرنسـا مـن القمـح الطـري خـارجاالتحاد األوروبي في شير يوليو 2015م لتسجل أعمى مستوى ليـا فـي ىـذا الشـير منـذ عـام

2011م حيــث بم ــت  68335ألــف طــن مقارنــة ب ـ  43236ألــف طــن خــالل شــير يوليــو مــن
العــام الماضــي مدعوم ــة بزيــادة الص ــادرات لمج ازقــر والت ــي تصــدرت قاقم ــة الــدول المس ــتوردة

بكمي ــة بم ــت  42837أل ــف ط ــن 3كم ــا س ــجمت ص ــادرات الش ــعير الفرنس ــي خ ــارج االتح ــاد

قياسيا بمغ  70235ألف طـن مقارنـة ب ـ  44734ألـف طـن خـالل نفـس الشـير
قما
ً
األوروبي ر ً
من العام الماضي بنسبة زيادة قـدرىا  ، %57كمـا تعـد ىـذه الكميـة أكبـر كميـة يـتم تصـديرىا
خالل شير يوليو منذ عام 2000م ،وتعزي ىذه الزيـادة إلـى تنـامي الصـادرات لمصـين والتـي

استوردت وحدىا  69935ألف طن خالل ىذا الشير3

 الوضع في المممكة المتحدة

 تُشــير بيانــات مصــمحة الجمــارك البريطانيــة إلــى ارتفــاع صــادرات بريطانيــا مــن القمــح خــاللشير يوليو الماضي إلـى  77ألـف طـن مقارنـة ب ـ  12ألـف طـن خـالل نفـس الشـير مـن عـام
2014م ،وتعزى ىذه الزيادة إلى ارتفـاع المخزونـات مـن محصـول الموسـم السـابق فـي نيايـة

شير يونيو 2015م إلى أعمى مستوى ليا في ست سنوات مسجمة  1398مميون طن3

 الوضع في األرجنتين

 رفعــت بورصــة رو ازريــو األرجنتينيــة لمحبــوب تقــديراتيا لمحصــول الــذرة فــي األرجنتــين لمموســم2015/2014م إلــى  2733مميــون طــن مقابــل  2538مميــون طــن (تقــديرات ســابقة) ومقابــل
 2633مميـ ــون طـ ــن (تقـ ــديرات بورصـ ــة بـ ــوينس يـ ــرس) ،فيمـ ــا خفضـ ــت توقعاتيـ ــا لممسـ ــاحة
المزروعة منو الموسم الحالي 2016/2015م إلى  333مميـون ىكتـار مقارنـة ب ـ  433مميـون

ىكتار الموسم السابق3

 الوضع في البرازيل

 رفعــت شــركة  FCStoneلالستشــارات توقعاتيــا لمحصــول فــول الصــويا فــي الب ارزيــل والــذيس ـ ــيبدأ المزارع ـ ــون ف ـ ــي زراعت ـ ــو خ ـ ــالل األي ـ ــام القادم ـ ــة إل ـ ــى  10039ممي ـ ــون ط ـ ــن مقاب ـ ــل

 9632مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  9731مميون طن (متوسط توقعات المحممين)3

 الوضع في الصين

 خفــض مركــز المعمومــات الــوطني لمحبــوب والزيــوت فــي الصــين توقعاتــو لمحصــول الــذرة فــيالصــين الموســم القــادم والــذي ســيبدأ اعتبــا ار مــن  1أكتــوبر 2015م إلــى  229مميــون طــن

مقارنــة بـ ـ  232مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ،إال أنــو ال ي ـزال أعمــى مــن محصــول الموســم
الحــالي والمق ــدر بنحــو  21536ممي ــون ط ــن 3وتوقــع المرك ــز انخفــاض واردات ال ــذرة الموس ــم
القادم نتيجة وفرة المعروض المحمي وارتفاع المخزونات بشكل كبير باإلضافة إلى قيـام و ازرة
التجارة الصينية بعمل نظام جديـد لمراقبـة الـواردات مـن بـداقل محصـول الـذرة المسـتخدمة فـي

صــناعة األعــالف وذلــك لمحــد مــن ارتفاعيــا ،حيــث توقـع انخفــاض واردات الــذرة الرفيعــة إلــى

 7مميون طن مقارنة بـ  10مميون طن الموسم الحالي ،وكذلك انخفـاض واردات الشـعير إلـى
 635مميـ ــون طـ ــن مقارنـ ــة بـ ـ ـ  9مميـ ــون طـ ــن متوقـ ــع اسـ ــتيرادىا بنيايـ ــة الموسـ ــم الحـ ــالي فـ ــي
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 أظيرت بيانات مصمحة الجمارك الصـينية ارتفـاع واردات الصـين مـن محصـول فـول الصـوياخالل شير أغسطس الماضي بنسبة  %29لتصل إلى  7378مميون طن مقارنة بـ  6مميون

قمـ ــا قياسـ ـ ًـيا بمـ ــغ
طـ ــن خـ ــالل الفت ـ ـرة المماثمـ ــة مـ ــن العـ ــام الماضـ ــي 3كمـ ــا سـ ــجمت ال ـ ـواردات ر ً
 935مميــون طــن خــالل شــير يوليــو 2015م لترتفــع بــذلك خــالل الثمانيــة أشــير األولــى مــن
العام الحالي بنسبة  %938مسجمة  5234مميون طن3

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مؤشر "الفاو" ألسعار الغذاء يشهد أقصى انخفاض له منذ نهاية عام 5112م

 واص ــل المؤش ــر الش ــيري ألس ــعار ال ــذاء العالمي ــة ،الص ــادر ع ــن منظم ــة األغذي ــة والز ارع ــةالتابعــة لممــم المتحــدة (الفــاو) تراجعــو فــي شــير أغســطس الماضــي ليشــيد بــذلك أشــد حركــة

ـجال  15537نقطـة مقارنـة ب ـ  16432نقطـة فـي
ىبوط شيرية منذ شير ديسمبر 2008م مس ً

ويع ــزى ت ارج ــع المؤش ــر خ ــالل ش ــير أغس ــطس إل ــى وفـ ـرة اإلم ــدادات
ش ــير يولي ــو 2015مُ 3
العالميــة ،وانخفــاض أســعار الطاقــة ،وت ازيــد المخــاوف بشـ ن تبــاطؤ نمــو اقتصــاد الصــين 3كــل
ىــذه العوامــل ســاىمت مجتمعــة فــي ت ارجــع معظــم المؤشــرات الفرعيــة ألســعار ال ــذاء العالمي ـة

حيـ ــث ت ارجـ ــع المؤشـ ــر الفرعـ ــي ألسـ ــعار الحبـ ــوب إلـ ــى  15439نقطـ ــة فـ ــي المتوسـ ــط مقابـ ــل

 16636نقطة في شـير يوليـو 2015م ومقابـل  18234نقطـة فـي شـير أغسـطس مـن العـام
الماضي نتيجة لتراجع أسعار القمح والذرة 3وانخفض المؤشر الفرعي ألسعار الزيوت النباتيـة
نتيجة انخفاض أسعار زيـت النخيـل وتبـاطؤ الطمـب عمـى االسـتيراد ال سـيما مـن جانـب الينـد

مسجال  13439نقطة مقابل  14736نقطـة فـي شـير يوليـو الماضـي 3كمـا انخفـض
والصين
ً
المؤشران الفرعيان ألسعار منتجات األلبان والسكر بنسبة  %931و %10عمى التوالي ،فيما

ثبت المؤشر الفرعي ألسعار المحوم3

 وفيمــا يتعمــق ب جمــالي اإلنتــاج العــالمي مــن الحبــوب فقــد رفعــت الفــاو توقعاتــو لــو الموســمالح ــالي 2016/2015م إل ــى  23540ممي ــار ط ــن مقارن ــة ب ـ ـ  23526ممي ــار ط ــن (توقع ــات
ســابقة) نتيجــة توقعــات بزيــادة اإلنتــاج العــالمي مــن الحبــوب الخشــنة والقمــح واألرز ،وان ظــل
اإلنت ــاج دون الـ ـرقم القياس ــي لمموس ــم الس ــابق 2015/2014م والمق ــدر بنح ــو  23561ممي ــار
طن3
 ومع قرب انتياء حصاد محصول القمـح فـي نصـف الكـرة الشـمالي ،رفعـت المنظمـة توقعاتيـاإلجمــالي اإلنتــاج العــالمي منــو إلــى  728مميــون طــن مقارنــة بـ ـ  723مميــون طــن (توقعــات
سابقة) نتيجة زيادة متوقعة في إنتاج كل من استراليا واالتحاد األوروبي وروسيا وأوكرانيا3

 العراق تشتري  111ألف طن قمح كندي صمب

 اشــترى مجمــس الحبــوب الع ارقــي كميــة  100ألــف طــن قمــح صــمب مــن كنــدا فــي مناقصــةعالميــة أغمقــت يــوم 2015/9/7م بســعر  24732دوالر/طــن  ،C&Fولــم يــتم اإلعــالن عــن
فترة التوريد3

 توقعات بارتفاع طفيف لمحصول الحبوب بجمهورية التشيك

 رفع المكتب اإلحصاقي التشيكي توقعاتو لمحصول الحبوب بجميورية التشيك الموسم الحاليإلــى  737مميــون طــن مقارنــة بـ ـ  736مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ،إال أنــو ال ي ـزال أقــل مــن
تقـ ــديرات الموسـ ــم السـ ــابق ( 739مميـ ــون طـ ــن) 3ويعـ ــد محصـ ــولي القمـ ــح والشـ ــعير مـ ــن أىـ ــم
المحاصيل المزروعة بالتشـيك ،ويتوقـع أن يصـل إجمـالي إنتاجيمـا إلـى  732مميـون طـن بمـا
يمثل  %9335من إجمالي محاصيل الحبوب3

 كوريا الجنوبية تشتري  01ألف طن قمح عمفي

 اشـترت إحــدى كبـرى شــركات تصــنيع األعـالف فــي كوريـا الجنوبيــة كميــة  60ألـف طــن قمــحعمف ـ ـ ـ ــي اختي ـ ـ ـ ــاري المنشـ ـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ــي مناقص ـ ـ ـ ــة عالمي ـ ـ ـ ــة أغمق ـ ـ ـ ــت ي ـ ـ ـ ــوم 2015/9/8م بس ـ ـ ـ ــعر
 20032دوالر/طن  C&Fلمتوريد بتاريخ  15مارس 2016م3

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxعندمنخفضا  19نقطة بنسبة (3)%233
 818نقطة مقابل  837نقطة األسبوع الماضي
ً
وانخفضت أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %6فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا ورومانيا
وانخفضت كذلك بنسبة  %5فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود وفرنسا3

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  95322نقطةمقابل  96322نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة 3%137
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السعر نهاية األسبوع
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Wheat's Contracts Prices
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SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)
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HRS-Mena-USA (14 % Protein)
Sep
Oct.015

Matif France (11-11.5 % Protein)
Dec.015

Germany Wheat
Wheat A 13% PRO BLT
TYPE B 12% PROTEIN.Han

Corn's Contracts Prices
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Australia Feed Barley
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Freight Rates US $ /Ton
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