السوق العالمي للحبوب
( 41-10يوليو1047م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بعمليات بيع مكثفة لجني
األرباح بعدما شهدت األسعار موجة من االرتفاعات الكبيرة على مدار األسابيع الثالثة الماضية نتيجة
لألضرار التي لحقت بمحصول القمح الربيعي بالواليات المتحدة األمريكية جراء موجة الطقس السيئ ،وأدت
إلى تزايد المخاوف من تراجع المعروض العالمي من محصول القمح عالي الجودة .كما تجاهلت األسواق
بهذا االنخفاض صدور التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي خفض توقعاته إلجمالي اإلنتاج
العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  7.7.7مليون طن مقابل  7.9.7مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  774..مليون طن الموسم السابق.
كما انخفضت أسعار الذرة والشعير وفول الصويا متأثرة باالنخفاض الملحوظ في أسعار القمح
باألسواق العالمية ،وباألخبار الجيدة بشأن وفرة اإلمدادات والمخزونات العالمية من هذه المحاصيل.

أوال :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )4القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر أغسطس7107م إلى  746.7دوالر للطن فوب بانخفاض
 00.6دوالر للطن ( .)%4.7وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر7107م إلى
 777.7دوالر للطن فوب بانخفاض  07دوالر للطن (.)%7
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرأغسطس7107م إلى  716دوالر للطن فوب بانخفاض  7.0دوالر للطن ( .)%...وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر7107م إلى  70.دوالر للطن فوب بانخفاض  4دوالر للطن
(.)%0.7
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرأغسطس7107م إلى  .07.9دوالر للطن فوب بانخفاض  ..7دوالر للطن ( .)%0وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر7107م إلى  .77.0دوالر للطن فوب بانخفاض  4.9دوالر
للطن (.)%0.7
1

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر7107م إلى  099.7دوالر للطن

فوب بانخفاض  4.6دوالر للطن ( ،)%7..وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر
ديسمبر7107م إلى  717..دوالر للطن فوب بانخفاض  4.7دوالر للطن ( .)%7كما
انخفضت أسعار القمح األلماني الصلب ( %07.7بروتين) لعقود شهر سبتمبر7107م إلى

 717.6دوالر للطن فوب بانخفاض  ...دوالر للطن (.)%0.6
( )1الشعير

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يوليو7107م إلى  079دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  .دوالر للطن ( .)%0.6وانخفضت كذلك
أسعار الشعير االسترالي بشكل ملحوظ إلى  077دوالر للطن فوب بانخفاض  00دوالر للطن

( ،)%7.7كما انخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  067دوالر للطن فوب
بانخفاض  0دوالر للطن (.)%1.6

( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس7107م إلى  077.6دوالرللطن فوب بانخفاض  6دوالر للطن ( .)%..7وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر

أغسطس7107م إلى  .77دوالر للطن فوب بانخفاض  ..7دوالر للطن (.)%1.9

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر يوليو7107م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (7107/7107م) إلى  7.7.7مليار طن مقابل  7.7.0مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  7.611مليار طن الموسم السابق (7107/7106م) .كما رفع توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  7.766مليار طن مقابل

 7.764مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  7.769مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب في نهاية الموسم الحالي بنحو  7مليون طن

لتصل إلى  600مليون طن مقابل  617.77مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند
مستوى أقل من مخزونات الموسم السابق والمقدرة بنحو  6.9..مليون طن.
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 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (7107/7107م) إلى  7.7.7مليون طن مقابل  7.9.7مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  774..مليون طن الموسم السابق (7107/7106م) .في حين رفع توقعاته إلجمالي

االستهالك العالمي من القمح إلى  7.7..مليون طن مقابل  7.4.7مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  7.9.0مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(7107/7107م) ولكن بمقدار طفيف إلى  761.6مليون طن مقابل  760.7مليون طن

(توقعات سابقة) ،لكنها تظل أعلى من مخزونات الموسم السابق (7107/7106م) والمقدرة

بنحو  777.0مليون طن.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(7107/7107م) بنحو  7مليون طن ليصل إلى  47.9مليون طن مقابل  49.6مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  67.9مليون طن الموسم السابق (7107/7106م) .كما خفض
توقعاته لصادرات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول إلى  76.7مليون طن مقابل

 77.7مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  77.7مليون طن الموسم السابق .في حين رفع

توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى  77.7مليون طن مقابل

 77.7مليون طن (توقعات سابقة) ،وعلى الرغم من ذلك تظل أقل من مخزونات الموسم
السابق والمقدرة بنحو  .7.7مليون طن.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (7107/7107م)إلى  .67.0مليون طن مقابل  .77..مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  .74.7مليون طن

الموسم السابق (7107/7106م) .كما رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى

 79.0مليون طن مقابل  7..6مليون طن (توقعات سابقة) ،لتقترب بذلك من المخزونات
المقدرة في نهاية الموسم السابق والبالغة  61.7مليون طن.

 وفيما يخص فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي(7107/7107م) ولكن بمقدار طفيف للغاية إلى  007.9مليون طن مقابل  007.7مليون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  007.7مليون طن الموسم السابق (7107/7106م) .في حين

خفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى  07.7مليون طن مقابل
 0..7مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل أعلى من مخزونات الموسم السابق المقدرة بنحو
 00.7مليون طن.
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 الوضع في استراليا

 خفض التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاته لمحصول القمح في استراليا الموسمالحالي 7107/7107م إلى  7..7مليون طن مقابل  77مليون طن (توقعات سابقة) ليتراجع
المحصول بذلك بشكل ملحوظ مقارنة بالحصاد القياسي الموسم السابق 7107/7106م والبالغ

 .7.0مليون طن .كما خفض توقعاته لمخزونات القمح االسترالي بنهاية الموسم الحالي إلى
 7.6مليون طن مقابل  7مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  7.9مليون طن نهاية الموسم
السابق.

 الوضع في روسيا

 أدى هطول أمطار على بعض مناطق زراعة القمح في روسيا إلى تعطل عمليات الحصادبشكل واضح ،إال أن هذا الموسم يشهد ارتفاعا ملحوظا في اإلنتاجية حسبما أكدت التقارير

الرسمية ،إذ تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية في  07يوليو إلى اكتمال حصاد  6.4مليون
طن من محصول القمح من مساحة تقدر بنحو  0.4مليون هكتار بمتوسط إنتاجية

4.7.

طن/هكتار مقارنة بـ  9.7مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي من

مساحة تقدر بنحو  7.4مليون هكتار وبمتوسط إنتاجية  4.10طن/هكتار .ويتوقع محللون
وتجار أن تحصد روسيا وأوكرانيا محصول كبير هذا العام في وقت تترقب فيه األسواق حجم
حصاد محصول القمح في كل من منطقة البحر األسود واالتحاد األوروبي لتعويض النقص
المتوقع في الحصاد بالواليات المتحدة األمريكية على خلفية موجتي الح اررة والجفاف التي

يتعرض لها.

 الوضع في أوكرانيا

 قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن عمليات حصاد محصول الحبوب بدأت في جميع المناطقالزراعية في أوكرانيا ،وأضافت أن المزارعين جمعوا نحو  6.7مليون طن حتى تاريخ  04يوليو

بمتوسط إنتاجية  ..07طن للهكتار .وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي المساحة المزروعة من هذه

المحاصيل بلغت نحو  04..مليون هكتار موزعة ما بين  6.77مليون هكتار قمح
و 4.47مليون هكتار ذرة و 7.46مليون هكتار من الشعير باإلضافة إلى مليون هكتار تقريبا

من المحاصيل األخرى .وفي سيا ٍ
ق متصل خفضت و ازرة الزراعة األمريكية توقعاتها لمحصول
القمح في أوكرانيا الموسم الحالي إلى  74مليون طن مقابل  77مليون طن (توقعات سابقة)

كما خفضت توقعاتها لصادرات القمح األوكراني إلى  04مليون طن مقابل  04.7مليون طن
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(توقعات سابقة) ،فيما أبقت على توقعاتها لصادرات الذرة عند  71.7مليون طن من إجمالي

حصاد يتوقع أن يصل إلى  77.7مليون طن .واجماال خفضت توقعاتها إلجمالي حصاد
محصول الحبوب في أوكرانيا هذا الموسم بنحو  0.7مليون طن ليصل إلى  60.0مليون طن.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 خفضت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتها لمحصول القمحالطري بدول االتحاد األوروبي ( 77دولة) الموسم الحالي 7107/7107م إلى  041.7مليون
طن مقابل  040.6مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه يظل أعلى من محصول الموسم السابق
والذي تأثر بموجة شديدة من الجفاف قبل موسم الحصاد ليتراجع إلى  0.7.9مليون طن .كما
خفضت توقعاتها لمحصول الشعير إلى  77.7مليون طن مقابل  77مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  61مليون طن الموسم السابق 7107/7106م ،وخفضت كذلك توقعاتها
لمحصول الذرة إلى  77.7مليون طن مقابل  61مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 79.7مليون طن الموسم السابق .في حين رفعت توقعاتها لمحصول القمح الديورم بمقدار
طفيف إلى  7.6مليون طن مقابل  7.7مليون طن (توقعات سابقة) ،وعلى الرغم من ذلك يظل
أقل من محصول الموسم السابق بمقدار  0..مليون طن.
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير  707ألف طنمن القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي في (7107/7/0م) وحتى تاريخ  00يوليو مقارنة
بـ  76.ألف طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%77كما منح
رخصا لتصدير  9.ألف طن من الشعير مقارنة بـ  97ألف طن خالل نفس الفترة من الموسم
السابق .وفي المقابل منح رخصا الستيراد  .07ألف طن من الذرة مقارنة بـ  ..7ألف طن
خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق ،ومنح كذلك رخصا الستيراد  777ألف طن من فول
الصويا مقارنة بـ  717ألف طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق.

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  01يوليو إلى اكتمال حصاد  %79من محصول القمح الطري مقارنة
بـ  %6األسبوع السابق ،والى قرب اكتمال حصاد محصول الشعير الشتوي بنسبة  %97مقارنة
بـ  %61األسبوع السابق .أما بالنسبة لمحصول الشعير الربيعي فقد بدأت عمليات حصاده
حيث جمع المزارعون نحو  %00منه حتى تاريخ صدور التقرير.
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 الوضع في ألمانيا

 رفعت الجمعية األلمانية للتعاونيات الزراعية توقعاتها لمحصول القمح في ألمانيا الموسم الحالي7107/7107م إلى  77..9مليون طن مقابل  77.7مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 74.46مليون طن الموسم السابق 7107/7106م وذلك على الرغم من تكرار سقوط األمطار
خالل األسابيع الماضية .في حين خفضت توقعاتها لمحصول الشعير الشتوي بمقدار طفيف
إلى  7.9.مليون طن مقابل  7.96مليون طن الموسم السابق ،وخفضت كذلك توقعاتها
لمحصول الذرة إلى  ..74مليون طن مقابل  4مليون طن الموسم السابق .في حين رفعت
توقعاتها لمحصول الشعير الربيعي إلى  0.90مليون طن مقابل  0.77مليون طن الموسم
السابق.

 الوضع في المملكة المتحدة

 أوضحت نتائج مسح قام به مجلس تنمية الزراعة في بريطانيا توقع انخفاض المساحة المزروعةمن محصول القمح في بريطانيا العام الحالي بنسبة  %.لتصل إلى  0.76مليون هكتار ،كما
تشير النتائج إلى أن المناطق الشرقية من البالد هي التي ستشهد انخفاضا في المساحات
المزروعة مقارنة بباقي المناطق.

 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب توقعاتها للمساحة المزروعة من محصولالقمح في األرجنتين العام الحالي إلى  7.4مليون هكتار مقارنة بـ  7.7مليون هكتار (توقعات
سابقة) نتيجة هطول األمطار الغزيرة وارتفاع نسبة الرطوبة.

 الوضع في البرازيل

 رفعت وكالة الحبوب الب ارزيلية " "Conabتقديراتها لمحصول الذرة في الب ارزيل للموسم7107/7106م إلى  96مليون طن مقارنة بـ  9..7مليون طن (توقعات سابقة) ،وعزت
االرتفاع إلى زيادة المساحة المزروعة وزيادة إنتاجية محصول الذرة الشتوي والتي ارتفعت
إنتاجيته بنسبة  %4.مقارنة بالعام السابق األمر الذي ترتب عليه زيادة معدالت حصاده بنسبة
 .%60فيما أبقت على توقعاتها لمحصول فول الصويا عند  00..9مليون طن.
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 الوضع في الصين

 رفع المكتب الوطني لإلحصاءات بالصين توقعاته لمحصول القمح الشتوي عام 7107م بنحو %1.9ليصل إلى  077..7مليون طن على خلفية ارتفاع إنتاجيته نتيجة للتحسن الملموس في

أحوال الطقس على الرغم من انخفاض مساحته المزروعة بنسبة  %0بسبب الق اررات الحكومية
بتخفيض المساحات المزروعة في المناطق شحيحة الماء .الجدير بالذكر أن القمح الشتوي يمثل
نسبة  % 91من إجمالي محصول القمح بالصين ويتم حصاده خالل شهري مايو ويونيو من

كل عام .وفي ذات السياق رفعت و ازرة الزراعة الصينية توقعاتها لمحصول فول الصويا الموسم
الحالي إلى  04.7.مليون طن مقارنة بـ  04.0مليون طن (توقعات سابقة).

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 ارتفاع واردات هيئة السلع التموينية في 1047/1042م إلى  6.2مليون طن

 -قال المتحدث باسم و ازرة التموين المصرية إن إجمالي الواردات الحكومية لبالده من القمح

ارتفعت خالل الموسم 7107/7106م إلى  7.6مليون طن مقارنة بـ  4.4مليون طن الموسم
السابق بزيادة نسبتها  .%77.7وأضاف أن الو ازرة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية

تستهدف استيراد نحو  6.7مليون طن من القمح خالل الموسم الحالي 7107/7107م.

 تونس تشتري  21ألف طن من القمح الطري والشعير العلفي

 -قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  47ألف طن من القمح الطري

اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  04يوليو بمتوسط سعر  716..0دوالر/طن

 C&Fللشحن خالل شهر سبتمبر7107م .كما اشترت كمية  71ألف طن من الشعير العلفي
بمتوسط سعر

074.7

دوالر/طن C&F

للشحن خالل

الفترة

07

أغسطس-

 77سبتمبر7107م.

 اندونيسيا تشتري  66ألف طن من القمح الطري

 قال تجار أوروبيون إن أحد المستوردين في اندونيسيا اشترى كمية  77ألف طن قمح طري( %00.7بروتين) من منطقة البحر األسود األسبوع الماضي بسعر  707دوالر/طن C&F
للشحن خالل شهري سبتمبر وأكتوبر7107م.

 العراق يشتري  60ألف طن من القمح االسترالي

 قال تجار أوروبيون إن مجلس الحبوب العراقي اشترى كمية  71ألف طن من القمح الصلب مناستراليا في مناقصة عالمية أغلقت األسبوع الماضي بسعر  .07.77دوالر للطن .C&F
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 اليابان تشتري  23.9ألف طن من القمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  9..7ألف طن من القمح عالي الجودة في مناقصة عالميةأغلقت يوم  0.يوليو ،اشتملت هذه الكمية على  67.9ألف طن قمح أمريكي للشحن خالل
الفترة  70أغسطس 71 -سبتمبر7107م و .1.9ألف طن قمح استرالي للشحن خالل شهر
سبتمبر7107م.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 007.نقطة مقابل  0167نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  000نقطة بنسبة (.)%01.7
وارتفعت أسعار الشحن للمملكة بنسبة  %7فيما يتعلق بالشحن من موانئ استراليا ،كما ارتفعت
بنسبة  %0فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر األسود وفرنسا ،في حين ثبتت فيما يتعلق
بالشحن من موانئ ألمانيا.

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  97.00نقطة مقابل 97.99نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.6

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0.047

0.041

%1.6 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

7-Jul-17

41-Jul-17

Change

Change %

Aug.017

258.3

246.7

-11.6

-4.5%

Oct.017

240.2

228.2

-12.0

-5.0%

7-Jul-17

41-Jul-17

Change

Change %

Aug.017

213.1

206.0

-7.1

-3.3%

Oct.017

217.0

213.0

-4.0

-1.8%

7-Jul-17

41-Jul-17

Change

Change %

Aug.017

322.1

318.9

-3.2

-1.0%

Oct.017

332.0

327.1

-4.9

-1.5%

7-Jul-17

41-Jul-17

Change

Change %

Sep.017

204.1

199.5

-4.6

-2.3%

Dec.017

211.5

207.3

-4.2

-2.0%

7-Jul-17

41-Jul-17

Change

Change %

Sep.017

210.9

207.6

-3.3

-1.6%

Dec.017

216.6

212.1

-4.5

-2.1%

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

7-Jul-17

41-Jul-17

Change

Change %

Aug.017

163.6

157.6

-6.0

-3.7%

Oct.017

165.0

161.2

-3.8

-2.3%

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

7-Jul-17

41-Jul-17

Change

Change %

Aug.017

381.5

378.0

-3.5

-0.9%

Oct.017

385.4

382.7

-2.7

-0.7%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jul.017

Australia Feed Barley
Jul.017

Black Sea Feed Barley
Jul.017

7-Jul-17

41-Jul-17

Change

Change %

182.0

179.0

-3.0

-1.6%

7-Jul-17

41-Jul-17

Change

Change %

199.0

188.0

-11.0

-5.5%

7-Jul-17

41-Jul-17

Change

Change %

163.0

162.0

-1.0

-0.6%

Freight Rates US $ /Ton
5-Jul-17

42-Jul-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

18.8

19.0

0.3

1%

Germany-Hamburg

21.0

21.0

0.0

0%

French - Dunkerque

22.5

22.8

0.3

1%

Australia (East Coast)

24.8

25.3

0.5

2%

Load/ports
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