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

صدور التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من المحصول

لمموسم الثالث عمى التوالي إلى  733مميون طن مقابل  725مميون طن الموسم السابق ومقابل

 715مميون طن في الموسم 2014/2013م .كما أدت التوقعات بيطول أمطار عمى مناطق زراعة
القمح الشتوي بمناطق وسط وغرب الواليات المتحدة األمريكية إلى حدوث مزيد من االنخفاض في

األسعار.

وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة وفول الصويا نتيجة توقعات بزيادة المساحة المزروعة من كال

المحصولين العام القادم ،إضافة إلى التوقعات المتفائمة بشأن اإلنتاج والمخزونات العالمية بالواليات

المتحدة األمريكية ودول أمريكا الجنوبية.

أوًًل :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )3القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شيري نوفمبر وديسمبر2015م إلى  207.4دوالر لمطن فوب
بانخفاض  7.6دوالر لمطن ( .)%3.5وانخفضت كذلك أسعار عقود شير يناير2016م إلى
 212.7دوالر لمطن فوب بانخفاض  8دوالر لمطن (.)%3.6
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيرنوفمبر2015م إلى  201.3دوالر لمطن فوب بانخفاض  11.2دوالر لمطن (.)%5.3
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير يناير2016م إلى  201.3دوالر لمطن فوب بانخفاض
 10.2دوالر لمطن (.)%4.8
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرنوفمبر2015م إلى  238.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  5.3دوالر لمطن (.)%2.2
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير يناير2016م إلى  236.7دوالر لمطن فوب بانخفاض
 6.7دوالر لمطن (.)%2.8

 في أوروبا انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب ( %13بروتين) – المرجع األساسيألسعار القمح الصمب في االتحاد األوروبي -إلى  207.3دوالر لمطن بانخفاض  2.7دوالر

لمطن ( .)%1.3وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح الطري في

االتحاد األوروبي – انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير ديسمبر2015م إلى

 190.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  8.9دوالر لمطن (.)%4.5
( )5الشعير

 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير نوفمبر2015م إلى  180دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  5دوالر لمطن ( .)%2.7وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 183دوالر لمطن فوب بانخفاض  5دوالر لمطن (.)%2.7
( )1الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير يناير2016م إلى  166.3دوالرلمطن فوب بانخفاض  5.6دوالر لمطن ( .)%3.3وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود

شير يناير2016م إلى  341.1دوالر لمطن فوب بانخفاض  4.5دوالر لمطن (.)%1.3

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
• مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب
 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير نوفمبر 2015م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2016/2015م) إلى  2.476مميار طن مقابل  2.474مميار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.500مميار طن الموسم السابق (2015/2014م) .في حين

خفض توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.469مميار
طن مقابل  2.479مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.454مميار طن الموسم السابق.

وبالنسبة إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم
الحالي إلى  565.5مميون طن مقابل  539.7مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 558.6مميون طن نياية الموسم السابق.

 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (2016/2015م) بمقدار طفيف إلى  733مميون طن مقابل  732.8مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  725مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) .ورفع كذلك

توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  717.4مميون طن مقابل

 716.4مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  707.1مميون طن الموسم السابق.

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاتو ليذه المخزونات بنيايةالموسم الحالي (2016/2015م) إلى  227.3مميون طن مقابل  228.5مميون طن
(توقعات سابقة) ،إال إنيا جاءت عند مستويات أعمى من مخزونات نياية الموسم السابق

والمقدرة بنحو  211.7مميون طن.

• الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية
 أبقى التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية عمى توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2016/2015م) عند  55.8مميون طن مقابل  55.2مميون طن الموسم السابق

(2015/2014م) .في حين رفع توقعاتو لمخزونات القمح األمريكي بنياية الموسم الحالي
إلى  24.8مميون طن مقابل  23.4مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  20.5مميون طن
نياية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاتو لمحصول الموسم الحالي(2016/2015م) إلى  346.8مميون طن مقابل  344.3مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  361.1مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) .ورفع كذلك توقعاتو لمخزونات

الذرة بنياية الموسم الحالي إلى  44.7مميون طن مقابل  39.7مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  44مميون طن نياية الموسم السابق.

 -وفيما يخص فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاتو لممحصول الموسم الحالي

(2016/2015م) بشكل ممحوظ إلى  108.4مميون طن مقابل  105.8مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  106.9مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) ،ورفع كذلك توقعاتو

لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم الحالي إلى  12.7مميون طن مقابل  11.6مميون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  5.2مميون طن نياية الموسم السابق.

 رفعت وحدة الدراسات االقتصادية " "Informaتوقعاتيا لممساحة المزروعة من محصول فولالصويا في الواليات المتحدة األمريكية العام القادم إلى  85.3مميون فدان مقابل  83.9مميون

فدان (توقعات سابقة) ومقابل  83.2مميون فدان العام الحالي (تقديرات و ازرة الزراعة

األمريكية) ،في حين خفضت توقعاتيا لممساحة المزروعة من محصول الذرة إلى
 90.1مميون فدان مقابل  90.8مميون فدان (توقعات سابقة).

 الوضع في استراليا

 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح في استراليا الموسمالحالي إلى  26مميون طن مقارنة بـ  27مميون طن (توقعات سابقة) ،كما خفض توقعاتو

لصادرات استراليا من المحصول إلى  18مميون طن مقارنة بـ  19مميون طن (توقعات

سابقة).

 الوضع في روسيا

 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية تقديراتو لمحصول القمح في روسيا الموسمالحالي إلى  60.5مميون طن مقارنة بـ  61مميون طن (تقديرات سابقة) ،في حين أبقى عمى
توقعاتو لصادرات روسيا من المحصول الموسم الحالي عند  23.5مميون طن.

 الوضع في أوكرانيا

 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية قيام المزارعين في أوكرانيا بحصاد  20.3مميون طنمن محصول الذرة بما يمثل  %90من إجمالي المساحة المزروعة ،وبذلك يصل إجمالي ما

تم حصاده من محصول الحبوب الموسم الحالي إلى  58.2مميون طن بمتوسط إنتاجية بمغت

 4.09طن لميكتار.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

رخصــا لتصــدير  401ألــف
 أظيــرت بيانــات المفوضــية األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي مــنحً
طن من القمـح الطـري ىـذا األسـبوع لتصـل بـذلك إجمـالي صـادراتو مـن المحصـول منـذ بدايـة
الموسم الحالي في (2015/7/1م) إلى  7.5مميـون طـن مقارنـة ب ـ  10.5مميـون طـن خـالل

رخصـ ــا لتصـ ــدير
الفت ـ ـرة المماثمـ ــة مـ ــن الموسـ ــم السـ ــابق بانخفـ ــاض نسـ ــبتو  ،%31كمـ ــا مـ ــنح
ً
 70أل ــف ط ــن م ــن الش ــعير لتص ــل ب ــذلك إجم ــالي ص ــادراتو إل ــى  4.4ممي ــون ط ــن مقارن ــة

بـ ـ  3.4ممي ــون ط ــن خ ــالل نفــس الفتـ ـرة م ــن الموس ــم الس ــابق .وفــي المقاب ــل ت ــم م ــنح رخ ــص

الستيراد  250ألف طن مـن الـذرة لتصـل بـذلك إجمـالي وارداتـو إلـى  3.6مميـون طـن مقارنـة
بـ  2.7مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو .%33

 الوضع في فرنسا

 رفــع المكتــب الز ارعــي الفرنســي "ف ـرانس أجــري مييــر" توقعاتــو لمخزونــات القمــح الطــري فــيفرنســا بنيايــة الموســم الحـالي إلــى  5.2مميــون طــن مقابــل  4.8مميــون طــن (توقعــات ســابقة)

نتيجــة ارتفــاع الحصــاد ،وتوقــع انخفــاض الصــادرات لــدول االتحــاد األوروبــي إلــى  7.4مميــون

طـن مقابـل  7.6مميـون طـن (توقعـات سـابقة) ومقابـل  7.9مميـون طـن الموسـم السـابق .كمــا
رفـع توقعاتـو لمخزونــات الشـعير إلــى  2مميـون طـن مقابــل  1.7مميـون طــن (توقعـات ســابقة)
في حين أبقى عمى توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي عند  2.3مميون طن.

 وفي سيا ٍق متصل أظيرت بيانـات التقريـر األسـبوعي لحالـة المحصـول الصـادر عـن المكتـب
الز ارعــي الفرنســي فـي  9نــوفمبر ،قــرب انتيــاء المـزارعين مــن ز ارعــة محصــول القمــح الشــتوي

الطــري حيــث أتم ـوا  %95مــن إجمــالي المســاحة المخطــط لزراعتيــا ىــذا العــام ،كمــا تشــير
البيانات إلى اكتمال حصاد  %92مـن محصـول الـذرة مقابـل  %86األسـبوع السـابق ومقابـل

 %88الموسم السابق.

 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة رو ازريو األرجنتينية لمحبـوب توقعاتيـا لمحصـول الـذرة فـي األرجنتـين الموسـمالحالي 2016/2015م إلـى  20.2مميـون طـن مقارنـة ب ـ  25.9مميـون طـن الموسـم السـابق

2015/2014م نتيجة تراجع المساحة المزروعة .فـي حـين رفعـت توقعاتيـا لمحصـول القمـح
بمقدار طفيف إلى  9.4مميون طن مقارنة بـ  9.3مميون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في البرازيل

 -أبق ــى التقري ــر الش ــيري ل ــو ازرة الز ارع ــة األمريكي ــة عم ــى توقعات ــو لمحص ــول ف ــول الص ــويا ف ــي

الب ارزي ــل الموس ــم الح ــالي عن ــد  100ممي ــون ط ــن .فيم ــا رف ــع توقعات ــو لمحص ــول ال ــذرة إل ــى
 81.5مميون طن مقابل  80مميون طن (توقعات سابقة).

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 الظاهرة اإلماراتية تفتتح صوامع لمحبوب بالفجيرة مطمع العام القادم
 قال مسئول في شركة الظاىرة الزراعية وىـي شـركة خاصـة إماراتيـة إنيـا تخطـط لبـدء تشـغيلصـ ـوامع الحب ــوب ب ــالفجيرة ف ــي ش ــير ين ــاير2016م بع ــد أن ت ــم إس ــناد الموق ــع لي ــا م ــن قب ــل
ـز لتجــارة الحبــوب فــي
الحكومــة اإلماراتيــة بيــدف تطــوير عمميــات التخـزين ،ولكــي تصــبح مركـ ًا
اإلمــارات ومنطق ـة الشــرق األوســط اوافريقيــا بمــا يضــمن ت ـوافر الســمع الرئيســية مــن الحبــوب.
الجــدير بالــذكر أن اإلمــارات تســتورد أكثــر مــن  %90مــن احتياجاتيــا الغذائيــة ويعتبــر موقــع
اتيجيا لضــمان أمــن
الفجي ـرة والــذي يطــل عمــى الســاحل بعيـ ًـدا عــن مضــيق ىرمــز
موقعــا اســتر ً
ً
إمدادات الغذاء في اإلمارات.

 هيئة السمع التموينية تمد القطاع الخاص بالقمح المستورد

 وقعت الييئة العامة لمسمع التموينيـة التابعـة لـو ازرة التمـوين المصـرية اتفاقًـا مـع غرفـة صـناعةالحبوب يميد لقياميـا بتوريـد القمـح المسـتورد لمقطـاع الخـاص .وبموجـب االتفـاق تتسـمم غرفـة
صــناعة الحبــوب طمبــات منتجــي الــدقيق مــن القمــح وترفعيــا لمييئــة فــي أول كــل شــير لتقــرر

الييئة بدورىا سعر بيع القمح ،وما إذا كان سـيورد مـن المـوانب مباشـرة أو مـن صـوامع القمـح
المنتشرة في أنحاء البالد .وقال بيان لو ازرة التموين إن ىذا اإلتفاق يأتي في إطار استراتيجية
ترمي إلى خفض أسعار السمع األساسية لممواطنين.

 وفــي ســيا ٍق متصــل اشــترت الييئــة كميــة  120ألــف طــن قمــح طــري ( )%11.5بــروتين مــن

فرنس ـ ـ ــا وروس ـ ـ ــيا ف ـ ـ ــي مناقص ـ ـ ــة عالمي ـ ـ ــة أغمق ـ ـ ــت ي ـ ـ ــوم 2015/11/11م بمتوس ـ ـ ــط س ـ ـ ــعر

 211.63دوالر/طن  ،C&Fكما اشترت كمية  115ألف طن قمـح مـن روسـيا وأوكرانيـا فـي
مناقص ــة عالمي ــة أغمق ــت ي ــوم 2015/11/10م بمتوس ــط س ــعر  210.41دوالر/ط ــن C&F

لمشحن خالل الفترة  20-11ديسمبر2015م لكال المناقصتين.

 الجزائر تشتري  221ألف طن قمح طري

 اشــترت وكالــة الحبــوب الجزائريــة كميــة  550ألــف طــن قمــح طــري ( %11بــروتين) اختيــاريالمنشــأ فــي مناقصــة عالميــة أغمقــت يــوم 2015/11/12م بمتوســط ســعر  205دوالر/طــن

 C&Fلمشحن خالل شير يناير2016م.

 األردن تشتري  311ألف طن قمح صمب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  100ألف طن قمح صـمب فـي مناقصـة عالميـة أغمقـتيـ ـ ـ ــوم 2015/11/12م بمتوسـ ـ ـ ــط سـ ـ ـ ــعر  234دوالر/طـ ـ ـ ــن  C&Fلمشـ ـ ـ ــحن خـ ـ ـ ــالل شـ ـ ـ ــير

يناير2016م.

 توقعات بارتفاع صادرات تركيا من الدقيق العام الحالي

 رفع المدير التنفيذي لشركة "إنترميل-أون" إحدى شركات المطاحن التركية توقعاتو لصادراتبالده من الدقيق العام الحـالي إلـى  2.5مميـون طـن ،حيـث تشـير البيانـات الرسـمية إلـى قيـام

تركيــا بتصــدير  2.2مميــون طــن مــن الــدقيق خــالل األشــير العشـرة األولــى مــن العــام الحــالي

وىي كمية مساوية إلجمالي ما تم تصديره في عام 2014م بالكامـل ،وتعـزي زيـادة صـادرات
العــام الحــالي إلــى ارتفــاع الطمــب مــن الســودان والتــي اســتوردت نحــو  350ألــف طــن خــالل

الفتـ ـرة (ين ــاير-أكت ــوبر 2015م) مقارن ــة ب ـ ـ  50أل ــف ط ــن خ ــالل الفتـ ـرة المماثم ــة م ــن الع ــام

الماضي .الجدير بالـذكر أن تركيـا تعـد مـن أكبـر الـدول المصـدرة لمـدقيق عمـى مسـتوى العـالم

ـنويا
كما تعد العراق سوق التصدير األكبر لدييا حيث تبيع لـو أنقـرة نحـو مميـون طـن دقيـق س ً
بعد نضوب الصناعة المحمية نتيجة الصراعات السياسية.

 إيران توقف استيراد القمح الطري وتخطط لتصدير القمح الصمب

 صرح نائب وزير الزراعة اإليراني إن بالده أوقفت اسـتيراد القمـح الطـري بفضـل وفـرة اإلنتـاجالمحمي ىذا الموسم ،وأنيا تعتزم البدء في تصدير كمية تقدر بنحو  300ألف طـن مـن قمـح

الديورم الصمب بحمول مارس 2016م.

 كوريا الجنوبية تشتري  31ألف طن ذرة

 اش ــترت كب ــرى ش ــركات تص ــنيع األع ــالف ف ــي كوري ــا الجنوبي ــة كمي ــة  63أل ــف ط ــن ذرة ف ــيمناقصة أغمقت يوم 2015/11/12م بسعر  189.9دوالر/طن  C&Fلمتوريد في األول من

شير إبريل2016م .

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxمنخفضا  89نقطة بنسبة (.)%14.8
عند  514نقطة مقابل  603نقطة األسبوع الماضي
ً
وانعكس ذلك عمى أسعار الشحن لممممكة والتي انخفضت بنسبة  %5فيما يتعمق بالشحن من

موانب البحر األسود وألمانيا وفرنسا ورومانيا.

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى بمقدار طفيف مسجالً 99نقطة مقابل  99.18نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.37

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.078

1.074

%0.37 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

6-Nov-

31-Nov-

Change

Change %

Nov

-

-

Dec

-

-

Jan

-

-

Mar

-

-

SRW CBT-USA (11-

Protein)

6-Nov-

31-Nov-

Change

Change %

Nov

-

-

Dec

-

-

Jan

-

-

Mar

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

6-Nov-

31-Nov-

Change

Change %

Nov

-

-

Jan

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

6-Nov-

31-Nov-

Dec.015

Germany Wheat

Change
-

-Nov-

31-Nov-

Change

Change %
-

Change %

Wheat A 13% PRO BLT

-

-

TYPE B 12% PROTEIN.Han

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

6-Nov-

31-Nov-

Change

Change %

Nov

-

-

Jan

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

6-Nov-

31-Nov-

Change

Change %

Nov

-

-

Jan

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

6-Nov-

31-Nov-

Nov

Australia Feed Barley

Change
-

6-Nov-

31-Nov-

Nov

Change
-

Change %
-

Change %
-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

6-Nov-

31-Nov-

Change

Change %

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

