السوق العالمي للحبوب
( 31-9يناير1037م)
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ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية لألسبوع الثالث على التوالي على خلفية
تخفيض و ازرة الزراعة األمريكية تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول القمح الشتوي بالواليات المتحدة
األمريكية الموسم الحالي إلى  4.23مليون فدان وهي أقل مساحة تم زراعتها منذ ما يزيد عن قرن من
الزمان2
كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا مدعومة بزيادة الطلب العالمي وتخفيض و ازرة الزراعة
األمريكية تقديراتها إلنتا ومخزونات الواليات المتحدة األمريكية من كال المحصولين 2فيما تباينت أسواق
الشعير لتشهد ارتفاعا في أسعار الشعير األلماني واالسترالي وثباتا في األسعار من منطقة البحر األسود2

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر مارس.102م إلى  .122.دوالر للطن فوب بارتفاع  220دوالر
للطن ( 2)%423كما ارتفعت أسعار عقود شهر إبريل.102م إلى  .1323دوالر للطن فوب
بارتفاع  223دوالر للطن (2)%422
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهرمارس.102م إلى  02423دوالر للطن فوب بارتفاع  .23دوالر للطن ( 2)%023وارتفعت
كذلك أسعار عقود شهر إبريل.102م إلى  02823دوالر للطن فوب بارتفاع  424دوالر للطن
(2)%021
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهرمارس.102م إلى  .61دوالر للطن فوب بارتفاع  00دوالر للطن ( 2)%323وارتفعت كذلك
أسعار عقود شهر إبريل.102م إلى  .3.دوالر للطن فوب بارتفاع  621دوالر للطن
(2)%.28
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس.102م إلى  08126دوالر للطن فوب بارتفاع
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 026دوالر للطن ( ،)%121وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو.102م بمقدار طفيف
للغاية إلى  08.23دوالر للطن فوب بارتفاع  120دوالر للطن ( 2)%120كما ارتفعت أسعار
القمح األلماني الصلب ( %0.23بروتين) لعقود شهر مارس.102م إلى  01322دوالر للطن
فوب بارتفاع  420دوالر للطن (2)%026
( )1الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يناير.102م إلى  066دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  0دوالر للطن ( 2)%126وارتفعت كذلك أسعار
الشعير االسترالي إلى  063دوالر للطن فوب بارتفاع  6دوالر للطن ( ،)%428في حين ثبتت

أسعار الشعير من منطقة البحر األسود عند  06.دوالر للطن فوب2
( )1الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس.102م إلى  0312.دوالر للطنفوب بارتفاع  121دوالر للطن ( 2)%126كما ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر
مارس.102م بشكل ملحوظ إلى  31423دوالر للطن فوب بارتفاع  .828دوالر للطن
(2)%222

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا
ا

 مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر يناير.102م توقعاته إلجمالي اإلنتا العالميمن الحبوب الموسم الحالي (.102/.106م) إلى  .2361مليار طن مقابل  .236.مليار
طن (توقعات سابقة) ،إال أنه ال يزال أعلى من إجمالي إنتا الموسم السابق (.106/.103م)

والمقدر بنحو  .2338مليار طن 2في حين رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من

الحبوب الموسم الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة بنحو  311ألف طن لتسجل  .2342مليار
طن وذلك في مقابل  .2344مليار طن الموسم السابق 2وخفض توقعاته إلجمالي المخزونات
العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي إلى  6.328مليون طن مقابل  6.224مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  61.22مليون طن نهاية الموسم السابق2

 -وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتا

العالمي منه الموسم

الحالي إلى مستوى قياسي جديد يبلغ  23.22مليون طن بزيادة  023مليون طن مقارنة
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بالتوقعات السابقة وبزيادة  022.مليون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق البالغ
 24323مليون طن ،ويعزى رفع التوقعات إلى زيادة اإلنتا

في كل من األرجنتين وروسيا

واالتحاد األوروبي 2كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه ولكن بمقدار طفيف إلى

 24121مليون طن مقابل  24128مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  20.24مليون طن
الموسم السابق2

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(.102/.106م) إلى  .3424مليون طن مقابل  .3.20مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 .3123مليون طن نهاية الموسم السابق (.106/.103م)2

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (.102/.106م) عند  6.21مليون طن وذلك في مقابل  36مليون طن الموسم

السابق (.106/.103م) 2كما أبقى على توقعاته لصادرات القمح األمريكي عند مستوى

 .623مليون طن مقابل  .020مليون طن الموسم السابق 2في حين رفع توقعاته للمخزونات
بنهاية الموسم الحالي إلى  4.24مليون طن مقابل  4020مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 .626مليون طن نهاية الموسم السابق نتيجة توقعات بانخفاض االستهالك المحلي2

 وفي سياق متصل خفضت و ازرة الزراعة األمريكية تقديراتها للمساحة المزروعة من محصولالقمح األمريكي الشتوي والمعد للحصاد الموسم القادم .108/.102م إلى  4.23مليون فدان

وهي أقل مساحة تم رصدها منذ عام 0111م2

 وبالنسبة لمحصول الذرة  22فقد خفض التقرير تقديراته لمحصول الموسم الحالي(.102/.106م) بنحو  .مليون طن ليسجل  48328مليون طن مقابل  48628مليون طن

(تقديرات سابقة) ومقابل  43323مليون طن الموسم السابق (.106/.103م) 2كما خفض
توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى  3128مليون طن مقابل  6020مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  33مليون طن نهاية الموسم السابق2

 وفيما يخص فول الصويا  22فقد خفض التقرير تقديراته لمحصول الموسم الحالي إلى 0022.مليون طن مقابل  00822مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  01621مليون طن

الموسم السابق 2كما خفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى

 0023مليون طن مقابل  0420مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  323مليون طن نهاية

الموسم السابق2
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 الوضع في روسيا

 رفع التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية تقديراته لمحصول القمح في روسيا الموسم الحاليإلى  2.23مليون طن مقابل  2.مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  60مليون طن الموسم
السابق ،ورفع كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  0126مليون طن مقابل
 0120مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  326مليون طن نهاية الموسم السابق 2في حين أبقى
على توقعاته لصادرات القمح الروسي عند  .1مليون طن مقابل  .323مليون طن الموسم
السابق2

 الوضع في أوكرانيا

 أظهرت بيانات رسمية قيام أوكرانيا بتصدير  312.مليون طن من الحبوب عام .106م بقيمةإجمالية تجاوزت  6مليار دوالر 2اشتملت هذه الصادرات على  0221مليون طن قمح
و 022.مليون طن ذرة و 328مليون طن شعير باإلضافة إلى  411ألف طن من الحبوب
األخرى 2واحتلت الصين المركز األول بين الدول المستوردة للحبوب من أوكرانيا حيث استوردت
وحدها ما نسبته  %06من صادرات الذرة و %62.من صادرات الشعير2

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  042ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  01يناير الجاري لتصل بذلك إجمالي صادراته
من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (.106/2/0م) إلى  042.مليون طن مقارنة
بـ  0424مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض طفيف نسبته 2%0
وبلغت إجمالي صادرات الشعير العلفي  .24مليون طن بانخفاض نسبته  %64مقارنة بالموسم
السابق ،وفي المقابل بلغت إجمالي واردات الذرة  32.مليون طن بانخفاض  %.3مقارنة بنفس
الفترة من الموسم السابق ،كما تراجعت واردات فول الصويا لتسجل  6213مليون طن مقارنة
بـ  224مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 2%3
رخصا الستيراد كمية  32124ألف طن من
 كما منح االتحاد االوروبي خالل نفس األسبوعً
القمح األوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية ،ومنح كذلك رخصا
الستيراد  6آالف طن من الشعير من إجمالي الكمية المصرح بها عام .102م والبالغة
 .21ألف طن2
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 الوضع في فرنسا

 رفع التقرير الشهري للعرض والطلب الصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير"توقعاته لصادرات فرنسا من القمح الطري خار دول االتحاد األوروبي الموسم الحالي إلى
 328مليون طن مقارنة بـ  322مليون طن (توقعات سابقة) ،في حين أبقى على توقعاته
للصادرات داخل دول االتحاد األوروبي عند  620مليون طن ،ومن ثم فقد خفض توقعاته
لمخزونات القمح الفرنسي الطري بنهاية الموسم الحالي إلى  .26مليون طن مقارنة
بـ  .22مليون طن (توقعات سابقة) 2كما خفض توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي
إلى  .24مليون طن مقارنة بـ  .23مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية تراجع تقديرات
الكميات المستلمة من المحصول2

 الوضع في المملكة المتحدة

 أظهرت بيانات مصلحة الجمارك البريطانية ارتفاع صادرات بريطانيا من القمح خار دولاالتحاد األوروبي خالل الفترة (يوليو-نوفمبر.106م) إلى  18223ألف طن مقارنة
بـ  242ألف طن خالل الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة نسبتها  %43بدعم الصادرات
للجزائر والتي سجلت إجمالي وارداتها من القمح البريطاني خالل الفترة المذكورة نحو
 08026ألف طن في مقابل الشئ خالل نفس الفترة من عام .103م في مؤشر يدل على
تحولها جزئيا نحو مصادر بديلة للقمح الفرنسي والذي تعتمد عليه بشكل رئيسي بعد التراجع
الحاد في جودته وحصاده العام السابق بفعل موجة الطقس السيئ2

 الوضع في األرجنتين

 خفضت و ازرة الزراعة األرجنتينية توقعاتها لمحصول فول الصويا في األرجنتين الموسم الحالي.102/.106م إلى  36مليون طن مقابل  3828مليون طن الموسم السابق .106/.103م
حيث تشير البيانات الرسمية إلى تراجع المساحة المزروعة منه نتيجة توسع المزارعين في
زراعة الذرة والقمح بعد إعفاء صادراتهما من رسوم التصدير 2في حين رفعت توقعاتها لمحصول
الذرة إلى  3323مليون طن مقابل  4128مليون طن الموسم السابق ،كما رفعت توقعاتها
لمحصول القمح إلى  06مليون طن مقابل  0322مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 0024مليون طن الموسم السابق2
5

 الوضع في البرازيل

 رفعت وكالة الحبوب الب ارزيلية توقعاتها لمحصول فول الصويا في الب ارزيل الموسم الحالي.102/.106م إلى  01428مليون طن مقابل  01.23مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 1323مليون طن الموسم السابق .106/.103م ،كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى
 8323مليون طن مقابل  8428مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6626مليون طن الموسم
السابق 2ورفعت كذلك توقعاتها لمحصول القمح إلى مستوى قياسي يبلغ  6224مليون طن بزيادة

قدرها مليون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق 2واجماال رفعت الوكالة توقعاتها لمحصول
الحبوب الموسم الحالي إلى  .0324مليون طن مقابل  0822.مليون طن الموسم السابق نتيجة
التحسن الملموس في أحوال الطقس والذي يتوقع أن يؤدي إلى زيادة متوسط إنتاجية الهكتار2

 وفي ذات السياق تشير بيانات إحصائية إلى تقدم ملحوظ في حصاد محصول فول الصويابأكبر المناطق المنتجة بالب ارزيل وهي والية "ماتو غروسو" حيث وصلت نسبة الحصاد في

الثالث عشر من الشهر الجاري إلى  %324من إجمالي المساحة المزروعة مقارنة بـ  %.خالل
نفس التاريخ من العام الماضي2

 الوضع في الصين

 سجلت واردات الصين من فول الصويا أعلى معدالتها خالل شهر ديسمبر من عام .106مووفقا لبيانات اإلدارة العامة للجمارك ارتفعت واردات فول الصويا لتسجل  120.مليون طن

مقارنة بـ  2283مليون طن خالل شهر نوفمبر من نفس العام بزيادة قدرها  ،%0328لتصل
بذلك إجمالي الواردات خالل عام .106م إلى  8421مليون طن مقارنة بـ  8022مليون طن
العام السابق ،وعلى الرغم من هذه الزيادة إال أنها تعد األقل منذ سنوات نتيجة زيادة اإلنتا

المحلي من فول الصويا وطرح كميات كبيرة من المخزونات الحكومية للبيع بشكل أدى إلى
تراجع الطلب من األسواق الخارجية2

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 تراجع أسعار السلع الغذائية للعام الخامس على التوالي في 1032م

 انخفضت أسعار السلع الغذائية الرئيسية للعام الخامس على التوالي حيث سجل المؤشر العامألسعار الغذاء العالمية الصادر عن منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة "الفاو"

 06026نقطة عن العام بأكمله بانخفاض نسبته  %023تقريبا مقارنة بمستويات عام .103م
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ويعزى انخفاض المؤشر إلى الحصاد الوفير لمحاصيل الحبوب الرئيسية خالل الموسم
.102/.106م والذي يتوقع استم ارره الموسم القادم مما أدى إلى تخفيف الضغط على مؤشر
أسعار الغذاء للسلع االستوائية كالسكر وزيت النخيل والتي تأثر إنتاجها بظاهرة "النينيو"

المناخية2

 -وقد سجل عام .106م انخفاضا مستم ار في أسعار الحبوب حيث تراجعت بنسبة  %126مقارنة

بعام .103م وبنسبة  %41مقارنة بمستوياتها المرتفعة عام .100م ،فيما ارتفعت أسعار
السكر بنسبة  %432.مقارنة بعام .103م ،وارتفعت كذلك أسعار الزيوت النباتية على مدار

العام بنسبة 2%0023

 مصر تشتري  112ألف طن قمح من روسيا ورومانيا

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  .43ألف طن قمح للشحن خالل الفترة .3-03فبراير.102م في مناقصة عالمية أغلقت يوم  03يناير ،اشتملت هذه الكمية على
 023ألف طن قمح روسي تم شراؤها بمتوسط سعر  08221.دوالر/طن  FOBيضاف لها

 00268دوالر/طن كمتوسط لتكلفة الشحن و 61ألف طن قمح روماني المنشأ تم شراؤها بسعر
 081263دوالر/طن  FOBوبتكلفة شحن  0122دوالر/طن 2وبلغ متوسط السعر إلجمالي
المناقصة  011221دوالر/طن 2C&F

 تونس تشتري  300ألف طن من القمح الديورم

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  011ألف طن قمح ديورم اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغلقت يوم  04يناير الجاري بسعر  .24216دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة

(فبراير-إبريل.102م)2

 تركيا تشتري  99ألف طن قمح من اًلتحاد األوروبي

 اشترت وكالة الحبوب التركية كمية  11ألف طن قمح عالي الجودة ( %03بروتين) من االتحاداألوروبي وتحديدا من دول بحر البلطيق في مناقصة عالمية أغلقت يوم  04يناير بمتوسط

سعر  8132.2ليرة تركية تعادل ( ).43243دوالر/طن  2C&Fوقال تجار أوروبيون إن هذه

المناقصة شهدت مشاركة محدودة من قبل الشركات العالمية حيث لم يشارك بها سوى

 3شركات فقط ،وأرجعوا ذلك إلى اشتراط الوكالة أن يتم تقديم العروض بالليرة وأن يتم شحنها
خالل الفترة من  .1يناير إلى  2فبراير.102م2
7

 اليابان تشتري  32161ألف طن قمح
 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  06.28ألف طن قمح ضمن مناقصاتها األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغلقت يوم  0.يناير الجاري ،اشتملت هذه الكمية على  01628ألف طن قمح
أمريكي و 36ألف طن قمح كندي للشحن خالل الفترة من  .0فبراير إلى  .1مارس.102م
لكال المنشأين2

 كوريا الجنوبية تشتري  20ألف طن قمح علفي

 اشترت شركة " "MFGالكورية والمتخصصة في تصنيع األعالف كمية  61ألف طن قمحعلفي من االتحاد األوروبي في صفقة خاصة يوم  0.يناير بسعر  081248دوالر/طن C&F
وحددت فترة الشحن خالل الفترة من  02مارس إلى  3إبريل.102م2
فارت بها شركة كونكورديا ُ

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 013.نقطة مقابل  81.نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  031نقطة بنسبة (2)%0628

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  010201نقطة مقابل 01.2.نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة 2%0203

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

02163

02134

%0203 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

200.1

207.2

7.1

3.5%

Apr.017

198.0

205.4

7.4

3.7%

6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

170.9

173.4

2.5

1.5%

Apr.017

175.2

178.5

3.3

1.9%

6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

249.0

260.0

11.0

4.4%

Apr.017

245.1

252.0

6.9

2.8%

6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

179.0

180.6

1.6

0.9%

May.017

182.4

182.5

0.1

0.1%

6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

191.6

194.7

3.1

1.6%

May.017

194.7

197.9

3.2

1.6%

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

6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

158.3

159.2

0.9

0.6%

Apr.017

158.2

158.9

0.7

0.4%

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

6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

374.7

403.5

28.8

7.7%

Apr.017

380.5

407.3

26.8

7.0%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jan.017

Australia Feed Barley
Jan.017

Black Sea Feed Barley
Jan.017

6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

165.0

166.0

1.0

0.6%

6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

159.0

165.0

6.0

3.8%

6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

162.0

162.0

0.0

0.0%

Freight Rates US $ /Ton
6-Jan-17

31-Jan-17

Change

Change %

Black Sea

24.0

24.0

0.0

0%

Germany-Hamburg

25.0

25.0

0.0

0%

French Rouen

18.0

18.0

0.0

0%

Canada/USA (P.N.W)

24.0

24.0

0.0

0%

Australia (East Coast)

18.0

18.0

0.0

0%

Load/ports
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