السوق العالمي للحبوب
( 19-15مايو2017م)
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أوالً :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  1.5مليون طن شعير علفي

 قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع بطرح مناقصتها الثالثة للعام الحالي الستيراد كمية 1.5مليون طن من الشعير العلفي ( )%10+للتوريد خالل الفترة (يوليو -أغسطس2017م)

وبواقع ( )25شحنة حجم كل منها ( )60ألف طن ،موزعة على ( )18شحنة عبر موانئ المملكة
على البحر األحمر بإجمالي كمية ( )1.08مليون طن ،و( )7شحنات عبر موانئ المملكة على

الخليج العربي بإجمالي كمية ( )420ألف طن.

 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 1438/8/25هـ وتم ترسية توريد كمية ( )1.5مليون طنشعير علفي موزعة على ( )25شحنة منها ( )18شحنة لموانئ البحر األحمر بكمية

( )1.08مليون طن و( )7شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية ( )420ألف طن وذلك من مناشئ
(االتحاد األوروبي واستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر األسود) وفقا للمواصفة القياسية

المحددة ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة ( )176.47دوالر للطن  C&Fويعادل ( )662لاير
واصل موانئ المملكة مقارنة بسعر المناقصة السابقة ( )188.92دوالر للطن  C&Fويعادل

( )708لاير واصل موانئ المملكة.

 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2017م على استيراد كمية ( )4.5مليونطن شعير علفي بمتوسط سعر ( )185.37دوالر للطن واصل موانئ المملكة وذلك لتغطية الطلب
المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون االستراتيجي منه.

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً

ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات األمريكية مدعومة باالنخفاض الملحوظ في سعر

صرف الدوالر ،وبتزايد المخاوف من انخفاض نسبة البروتين في محصول القمح الشتوي الصلب بوالية

كانساس بعد تعرضه ألمطار غزيرة .كما ارتفعت األسعار في البورصات األوروبية وسط توقعات بتراجع
اإلنتاج بدول االتحاد األوروبي الموسم القادم إلى  142.7مليون طن مقابل  143.8مليون طن (توقعات

سابقة).

كما ارتفعت أسعار الذرة بفعل مخاوف من تأخر عمليات الزراعة بالسهول األمريكية نتيجة ارتفاع

نسبة رطوبة التربة وهطول المزيد من األمطار ،وانخفضت أسعار فول الصويا متأثرة بانخفاض عملة
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الب ارزيل بنحو  %7على خلفية وقائع فساد تمس رئيس الب ارزيل ،وزيادة التوقعات بقفزة كبيرة في صادرات

المزارعين من المحصول القياسي .فيما تباينت أسعار الشعير وسط توقعات بزيادة حدة المنافسة في
األسواق العالمية بعد طرح المملكة العربية السعودية مناقصة لشراء  1.5مليون طن من الشعير العلفي.
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  203.2دوالر للطن فوب بارتفاع  1.4دوالر
للطن ( .)%0.7وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  207.6دوالر للطن

فوب بارتفاع  2.4دوالر للطن (.)%1.2

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهريونيو2017م إلى  175.4دوالر للطن فوب بارتفاع  1دوالر للطن ( .)%0.6وارتفعت كذلك

أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  180.2دوالر للطن فوب بارتفاع  2دوالر للطن

(.)%1.1

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهريونيو2017م إلى  246.5دوالر للطن فوب بارتفاع  3.4دوالر للطن ( .)%1.4وارتفعت كذلك
أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  248.9دوالر للطن فوب بارتفاع  3.3دوالر للطن

(.)%1.3

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  185.7دوالر للطن فوب بارتفاع
 0.5دوالر للطن ( ،)%0.3وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر2017م إلى

 190.5دوالر للطن فوب بارتفاع  2دوالر للطن ( .)%1.1كما ارتفعت أسعار القمح األلماني
الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر يونيو2017م إلى  194.9دوالر للطن فوب بارتفاع
 1.5دوالر للطن (.)%0.8

( )2الشعير

 -ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مايو2017م إلى  172دوالر للطن فوب (غير

شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  2دوالر للطن ( .)%1.2وارتفعت كذلك أسعار
الشعير االسترالي إلى  180دوالر للطن فوب بارتفاع  3دوالر للطن ( ،)%1.7في حين

انخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  158دوالر للطن فوب بانخفاض
 3دوالر للطن (.)%1.9
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( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس2017م إلى  160.5دوالر للطنفوب بارتفاع  1.8دوالر للطن ( .)%1.1في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر
أغسطس2017م إلى  364.3دوالر للطن فوب بانخفاض  2.4دوالر للطن (.)%0.7

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  247.6ألف طن من القمح خالل األسبوع المنتهي

في  11مايو لتصل بذلك إجمالي صادرات القمح بمختلف أنواعه منذ بداية الموسم الحالي في
(2016/7/1م) إلى  28.2مليون طن مقابل  20.6مليون طن خالل الفترة المماثلة من
الموسم السابق بزيادة نسبتها  %37ومقابل  25.8مليون طن (متوسط السنوات الخمسة
الماضية) .ومن المتوقع أن تشهد صادرات الموسم الحالي 2017/2016م زيادة مقارنة

بتوقعات و ازرة الزراعة األمريكية والبالغة  28.2مليون طن.

 كما تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر في  15مايو إلى أن  %51منمحصول القمح الشتوي بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل  %53األسبوع السابق ،وأن  %17بحالة

"رديئة/رديئة للغاية" مقابل  %15األسبوع السابق ،والى اكتمال زراعة  %78من محصول
القمح الربيعي مقابل  %54األسبوع السابق ومقابل ( %73متوسط السنوات الخمسة الماضية).

 الوضع في روسيا

 -قال محللون وتجار إن أسعار تصدير القمح الروسي شهدت استق ار ار ملحوظا األسبوع الماضي

مع ارتفاع الروبل مقابل الدوالر األمريكي واستئناف تركيا وارداتها من القمح الروسي مما خفف

الضغوط الناجمة عن المخزون الكبير والتوقعات المتفائلة للحصاد الجديد .واستأنفت تركيا والتي
تعد ثاني أكبر مستورد للقمح الروسي بعد مصر واردات القمح في الثامن من مايو بعد أيام

قليلة من تسوية خالف تجاري مع حكومة موسكو .وقالت وحدة االستشارات الزراعية الروسية

" "SovEconإن المشترين األتراك بدأوا يبدون اهتماما بالحبوب الروسية السيما من محصول

القمح الجديد .وأضافت أن سعر البحر األسود للقمح الروسي ( %12.5بروتين) سجل

 184.5دوالر/طن  FOBنهاية األسبوع الماضي دون تغيير عن األسبوع السابق .كما استقرت

أسعار المحصول الجديد تسليم يوليو وأغسطس2017م عند نفس مستويات األسبوع السابق

والبالغة  171دوال ار للطن فوب.
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 الوضع في أوكرانيا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى اكتمال زراعة  6.8مليون هكتار من محاصيلالحبوب الربيعية حتى تاريخ  19مايو بما يمثل  %94من إجمالي المساحة المستهدفة هذا العام

والمقدرة بنحو  7.2مليون هكتار.

 وكذلك تشير البيانات إلى قيام أوكرانيا بتصدير  39.1مليون طن من الحبوب منذ بداية الموسمالحالي وحتى تاريخ  17مايو بزيادة قدرها  3.8مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من الموسم

السابق .واشتملت صادرات الموسم الحالي على  16.3مليون طن قمح و 17.5مليون طن ذرة

و 5.1مليون طن من الشعير.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 خفض التقرير الشهري لشركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتهلمحصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي ( 28دولة) الموسم القادم 2018/2017م إلى

 142.7مليون طن مقابل  143.8مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه ال يزال أعلى بنحو

ويعزى خفض اإلنتاج إلى
 7مليون طن مقارنة بمحصول الموسم الحالي 2017/2016مُ .
توقعات بتراجع اإلنتاجية في كل من اسبانيا وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة بسبب ظروف
الطقس الجاف .وخفض التقرير كذلك توقعاته لمحصول الشعير إلى  59.6مليون طن مقابل

 61.3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  60مليون طن الموسم الحالي ،كما خفض توقعاته
لمحصول الذرة إلى  60.1مليون طن مقابل  60.4مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 59.9مليون طن الموسم السابق .وخفض أيضا توقعاته لمحصول القمح الديورم إلى
 8.6مليون طن مقابل  8.9مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  9.9مليون طن الموسم

السابق.

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  264ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  16مايو لتصل بذلك إجمالي صادراته من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  21.6مليون طن مقارنة

بـ  26.9مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%20كما منح

رخصا لتصدير  4.7مليون طن من الشعير مقارنة بـ  9.6مليون طن خالل نفس الفترة من
ً
الموسم السابق بانخفاض نسبته  ،%51وفي المقابل بلغ إجمالي واردات االتحاد األوروبي من
الذرة نحو  10.2مليون طن مقابل  12مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
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بانخفاض نسبته  .%15كما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة  %2لتسجل  12.1مليون طن

مقارنة بـ  12.3مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق.

 كما منح رخصا الستيراد كمية  35.2ألف طن من الشعير األوكراني في إطار نظام الحصصالمعفاة من الرسوم الجمركية ،ليتبقى ألوكرانيا بذلك نحو  170.4ألف طن شعير من إجمالي

الكمية المخصصة لها هذا العام والبالغة  270ألف طن.

 الوضع في فرنسا

 عاود المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" تخفيض تصنيفاته لمحصول القمح الطريبعدما رفعها األسبوع الماضي وذلك ضمن تقريره األسبوعي الصادر في  15مايو  ،إذ قدر

 %75من المحصول بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل  %76األسبوع الماضي ،وأبقى على

تصنيفاته لمحصول الشعير الشتوي عند  .%67في حين رفع تصنيفاته لمحصول الشعير

الربيعي إلى  %78بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل  %77األسبوع السابق ،ورفع كذلك تصنيفاته

لمحصول القمح الديورم إلى  %67ارتفاعا من  %64األسبوع الماضي .وفيما يتعلق بزراعة
محصول الذرة ،أشار التقرير إلى اكتمال زراعة  %99من إجمالي المساحة المستهدفة هذا العام

مقارنة بـ  %88في نفس التاريخ من العام الماضي ،وصنف المكتب  %86من المحصول
بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل  %85العام الماضي.

 الوضع في ألمانيا

 -رفعت وكالة اإلحصاء األلمانية تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول القمح الشتوي في

ألمانيا والمعد للحصاد الموسم القادم 2018/2017م إلى  3.16مليون هكتار مقارنة

بـ  3.13مليون هكتار (تقديرات سابقة) ،كما رفعت تقديراتها للمساحة المزروعة من محاصيل
الحبوب الربيعية والتي تشتمل على (القمح الربيعي – الشعير  -الشوفان) بنسبة  %5.3لتصل

إلى  524.3ألف هكتار .فيما خفضت تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول الشعير

الشتوي بنسبة  %2.3إلى  1.23مليون هكتار ،وخفضت كذلك تقديراتها للمساحة المزروعة من

محصول الذرة بنسبة  %5.7إلى  392ألف هكتار.

 الوضع في البرازيل

 رفع اتحاد مصنعي الزيوت النباتية في الب ارزيل " "Abioveتوقعاته لمحصول فول الصويا فيالب ارزيل الموسم الحالي 2017/2016م إلى  112.5مليون طن مقابل  110.7مليون طن
(توقعات سابقة) ،كما رفع توقعاته لصادرات الب ارزيل من المحصول إلى  61.7مليون طن
مقابل  60.3مليون طن (توقعات سابقة).
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رابعا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تتعاقد على شراء  295ألف طن من القمح المستورد

قمحا في مناقصة عالمية أغلقت يوم
 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  295ألف طن ً 17مايو بمتوسط سعر  207.9دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة من  15إلى
 24يونيو2017م ،اشتملت هذه الكمية على  3شحنات قمح روسي وأوكراني وروماني كمية كل

منها  60ألف طن وشحنتين قمح أمريكي بكمية  115ألف طن ،وتعد هذه هي المرة األولى
التي تفوز بها الواليات المتحدة األمريكية بتوريد قمح لمصر من خالل المناقصات الحكومية منذ

عامين تقريبا .كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه المناقصة غير تقليدية من حيث موعد الطرح ،إذ
تتواكب مع موسم حصاد القمح المحلي والذي بلغت إجمالي المشتريات الحكومية منه حتى
تاريخ  18مايو الجاري نحو  2مليون طن.

قمحا من استراليا
 العراق يشتري  50ألف طن ً
 قال تجار أوروبيون إن مجلس الحبوب العراقي اشترى كمية  50ألف طن من القمح االستراليفي مناقصة عالمية أغلقت يوم  7مايو وظلت عروضها سارية حتى تاريخ  11مايو ،وأوضحوا
أن هذه الكمية تم شراؤها بسعر  271.17دوالر للطن  C&Fلكن دون التفريغُ .يذكر أنه في
التاسع من الشهر الجاري فوض مجلس الوزراء العراقي و ازرة التجارة للقيام بالتعاقد على شراء
القمح واألرز باألمر المباشر بما يكفل ضمان األمن الغذائي لهاتين السلعتين بعد المشاركات
المحدودة لبيوت التجارة العالمية في المناقصات التي تطرحها العراق .وشهدت هذه المناقصة

عروضا من أربع شركات فقط بعد أن كان حجم المشاركة في مناقصات القمح العراقية يصل

إلى عشر شركات أو أكثر.

 وفي سيا ٍق متصل توقع نائب وزير الزراعة العراقي أن يصل إجمالي إنتاج العراق من القمح
هذا العام نحو  3.65مليون طن تغطي نحو  %80من االحتياجات المحلية ،إذ تتراوح الكمية
المطلوبة لمنظومة البطاقات التموينية في البالد بين  4.25مليون و 4.5مليون طن .وأضاف
أن و ازرة التجارة ستقوم بسد العجز من خالل االستيراد.

قمحا
 تونس تشتري  92ألف طن ً

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  92ألف طن من القمح الطرياختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  18مايو بمتوسط سعر  184.2دوالر/طن

 C&Fللشحن خالل شهري يوليو وأغسطس القادمين.
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قمحا
 اليابان تشتري  115.5ألف طن ً

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  115.5ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  18مايو ،اشتملت هذه الكمية على  79.6ألف
طن قمح أمريكي للشحن خالل الفترة ( 21يونيو 20 -يوليو) و 35.9ألف طن قمح كندي
للشحن خالل الفترة ( 21يوليو 20 -أغسطس2017م).

 تركيا تشتري  180ألف طن ذرة

 اشترت وكالة الحبوب التركية كمية  180ألف طن ذرة في مناقصة أغلقت يوم  18مايو بواقع 15شحنة كمية كل منها  12ألف طن وبمتوسط سعر  708.29ليرة ( 195.7دوالر)/طن
 C&Fللشحن خالل شهري مايو ويونيو2017م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية اتجاهها النزولي حيث أغلق مؤشر Baltic Panamaxعند  870نقطة مقابل  992نقطة األسبوع الماضي منخفضا  122نقطة بنسبة (.)%12.3

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى بشكل ملحوظ مسجال 97.12نقطة مقابل  99.19نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر
بنسبة .%2.5

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.120

1.093

%2.5 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

12-May-17

19-May-17

Change

Change %

Jun.017

201.8

203.2

1.4

0.7%

Aug.017

205.2

207.6

2.4

1.2%

12-May-17

19-May-17

Change

Change %

Jun.017

174.4

175.4

1.0

0.6%

Aug.017

178.2

180.2

2.0

1.1%

12-May-17

19-May-17

Change

Change %

Jun.017

243.1

246.5

3.4

1.4%

Aug.017

245.6

248.9

3.3

1.3%

12-May-17

19-May-17

Change

Change %

Sep.017

185.2

185.7

0.5

0.3%

Dec.017

188.5

190.5

2.0

1.1%

12-May-17

19-May-17

Change

Change %

Jun.017

193.4

194.9

1.5

0.8%

Sep.017

194.5

196.1

1.6

0.8%

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

12-May-17

19-May-17

Change

Change %

Jun.017

158.0

159.6

1.6

1.0%

Aug.017

158.7

160.5

1.8

1.1%

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

12-May-17

19-May-17

Change

Change %

Jun.017

363.5

362.7

-0.8

-0.2%

Aug.017

366.7

364.3

-2.4

-0.7%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
May.017

Australia Feed Barley
May.017

Black Sea Feed Barley
May.017

12-May-17

19-May-17

Change

Change %

170.0

172.0

2.0

1.2%

12-May-17

19-May-17

Change

Change %

177.0

180.0

3.0

1.7%

12-May-17

19-May-17

Change

Change %

161.0

158.0

-3.0

-1.9%

Freight Rates US $ /Ton
4-May-17

19-May-17

Change

Change %

Black Sea

21.5

21.5

0.0

0%

Germany- Hamburg

20.8

20.8

0.0

0%

French - Dunkerque

22.5

22.5

0.0

0%

Australia - Kwinana

26.0

26.0

0.0

0%

Load/ports
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