السوق العالمي لمحبوب
( 32-91أكتوبر 3192م)
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انخفضت أسعار العقود اآللجم لمقح

ي

الووراات العالحة لتسلجل أدنى حستوى ليا حنذ

حنتاف شير سوتحور الحاض نتةلج االرتفاع الحمحوظ ي سعر ارف الدوالر والذي أدى إلى ضعف
الطمب عمى اادرات القح األحرةك  ،كحا أدى تحسن أحوال الطقس وسقوط أحطار عمى حناطق زراع
ححاول القح الشتوي والسيول اللجنووة لموالةات الحتحدة األحرةكة وروسةا وأوكرانةا إلى تناقص حدة
الحخاوف وشأن األضرار الت قد ةتعرض ليا الححاول أثناء حراحل نحوه األولة .
واحتد االنخفاض إلى أسعار يول الاوةا والشعةر ،يةحا ارتفعت أسعار الذرة حدعوح وزةادة
الطمب عمى العقود الفورة والووراات األحرةكة .

أوًًل :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )9القمح

 -ي وورا كانساس (تداول القح

األححر الشتوي الامب-الحستيدف حن قول الحؤسس )

انخفضت أسعار عقود شيري نويحور ودةسحور2015م إلى  211.5دوالر لمطن يوب
وانخفاض  3.6دوالر لمطن ( .)%1.7وانخفضت كذلك أسعار عقود شير ةناةر2016م إلى
 210.7دوالر لمطن يوب وانخفاض  4.1دوالر لمطن (.)%1.9
 -ي وورا شةكاغو (تداول القح

األححر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيري

نويحور ودةسحور2015م إلى  200.4دوالر لمطن يوب وانخفاض  0.7دوالر لمطن
( .)%0.3وانخفضت كذلك أسعار عقود شير ةناةر2016م إلى  199.2دوالر لمطن يوب
وانخفاض  4.7دوالر لمطن (.)%2.3
 -ي

وورا حةنةاوولةس (تداول القح الروةع

الامب) انخفضت أسعار عقود شير نويحور

2015م إلى  236.3دوالر لمطن يوب وانخفاض  1.5دوالر لمطن ( .)%0.6وانخفضت
كذلك أسعار عقود شير ةناةر2016م إلى  243.3دوالر لمطن يوب وانخفاض  1.2دوالر
لمطن (.)%0.5

 ي أورووا وورا الحاتةف وفرنسا (تداول القح الطري)  -الحرلجع األساس ألسعار القحـي

االتحاد األوروو

– انخفضت أسعار عقود شير دةسحور2015م إلى  197.2دوالر

لمطن يوب وانخفاض  2.8دوالر لمطن (.)%1.4

( )3الشعير
 -انخفضت أسعار الشعةر الفرنس

لعقود شير نويحور2015م إلى  185دوالر لمطن ي ـوب

وانخفاض  6دوالر لمطن ( .)%3.1وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعةر االسترال

 194دوالر لمطن يوب وانخفاض  2دوالر لمطن (.)%1

إلى

( )2الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة ي وورا شةكاغو لشير ةناةر2016م إلى  176.3دوالر لمطنيوب وارتفاع  2دوالر لمطن ( .)%1.1ي

حةن انخفضت أسعار يول الاوةا لعقود شير

ةناةر2016م إلى  355دوالر لمطن يوب وانخفاض  3.4دوالر لمطن (.)%0.9

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
• الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 أظيرت وةانات التقرةر األسووع لو ازرة الزراع األحرةكة حول اادراتيا حن الحووب ،قةامالوالةات الحتحدة األحرةكة وتادةر كحة  357.5ألف طن قح األسووع الحاض

حقارن

وـ  458ألف طن األسووع الساوق ،لتال وذلك إلجحال اادراتيا حن الححاول حنذ وداة

الحوسم الحال ي (2015/7/1م) وحتى تارةخ  15أكتوور2015م إلى  12.2حمةون طن

حقارن وـ  14.7حمةون طن خالل الفترة الححاثم حن الحوسم الساوق ونسو انخفاض قدرىا
.%17

 الوضع في استراليا

 خفض الحكتب االسترالالحوسم الحال

لمزراع والحوارد االقتاادة توقعاتو لححاول القح ي

استرالةا

2016/2015م إلى  24حمةون طن حقارن وـ  25.28حمةون طن (توقعات

ساوق ) نتةلج استحرار تعرض العدةد حن حناطق زراعتو لحولج حن اللجفاف الشدةد حتأثرة

وظاىرة "النةنو" اللجوة والت ااحويا ارتفاع ي درلجات الح اررة وشكل ياق الحعدالت الطوةعة
وى ظروف حناخة غةر حواتة لنحو ححاول القح الشتوي.

 الوضع في روسيا

 أدى سقوط أحطار عمى حناطق زراع ححااةل الحووب الشتوة لجنوب روسةا إلى حال حناالرتةاح لدى الحزارعةن ،حةث تعرضت الحناطق الرئةسة إلنتاج وتادةر القح لدول شحال
إيرةقةا والشرق األوسط لحولج حن اللجفاف حنذ شير سوتحور الحاض األحر الذي أدى إلى
تأخر زراع ححااةل الحووب الشتوة  ،وأثار الحخاوف وشأن الحااد الحتوقع حنيا الحوسم
القادم .وةتض ذلك حن وةانات و ازرة الزراع الروسة الت تشةر إلى قةام الحزارعةن وزراع
 15.3حمةون ىكتار حن ححااةل الحووب الشتوة حتى تارةخ  20أكتوور2015م حقارن
وـ  16.1حمةون ىكتار تم زراعتيا حتى نفس التارةخ حن عام 2014م.

 الوضع في أوكرانيا

 خفض وزةر الزراع األوكرانأوكرانةا الحوسم الحال

توقعاتو لمحساح الحزروع حن ححاول القح الشتوي ي

إلى  5.5حمةون ىكتار حقاول  6.2حمةون ىكتار (توقعات ساوق )

نتةلج حولج اللجاف الت تتعرض ليا وعض حناطق زراع الححاول لجنوو أوكرانةا .وي

سةا ٍ
ق حتال تشةر الوةانات الرسحة إلى انتياء الحزارعةن حن زراع  5.1حمةون ىكتار حن
ححاول القح الشتوي حتى تارةخ  20أكتوور2015م ،وةتوقع الححممون وخوراء األرااد أن
تتسارع حعدالت الزراع خالل األسووعةن القادحةن لالستفادة حن األحطار الحتوقع ىطوليا
خالل ىذه الفترة.
 خفضت و ازرة الزراع األوكرانة توقعاتيا لححاول الحووب ي أوكرانةا الحوسم الحال إلى 59.5حمةون طن حقاول  60حمةون طن (توقعات ساوق ) وحقاول  63.8حمةون طن الحوسم
الساوق ،وةعزى الترالجع ي حااد الحوسم الحال وشكل رئةس إلى توقع انخفاض ححاول
الذرة إلى  22.9حمةون طن حقاول  28.5حمةون طن الحوسم الساوق نتةلج سوء أحوال
الطقس ،وتشةر الوةانات الفعمة إلى قةام الحزارعةن وحااد  12حمةون طن حن الذرة حتى
تارةخ  16أكتوور2015م وحا ةحثل  %56حن إلجحال الحساح الحزروع .

 الوضع في كازاخستان

 أوضحت وةانات و ازرة الزراع الكازاخستانة انخفاض اادرات كازاخستان حن الحووب حنذوداة الحوسم الحال وحتى تارةخ  20أكتوور إلى  1.88حمةون طن حقارن وـ  1.92حمةون

طن خالل الفترة الححاثم حن الحوسم الساوق.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

رخاــا لتاــدةر  277ألــف
 أظيــرت وةانــات الحفوضــة األورووة ـ أن االتحــاد األوروو ـ حــنً
طن حن القحـ الطـري ىـذا األسـووع لتاـل وـذلك إلجحـال اـادراتو حـن الححاـول حنـذ وداةـ
الحوســم الحــال يـ (2015/7/1م) إلــى  6.5حمةــون طــن حقارنـ و ـ  9.1حمةــون طــن خــالل

رخاا لتادةر
الفترة الححاثم حن الحوسم الساوق وانخفاض ومغت نسوتو  ،%28.6كحا حن
ً
 282أل ــف ط ــن ح ــن الش ــعةر لتا ــل و ــذلك إلجح ــال ا ــادراتو إل ــى  4.1حمة ــون ط ــن حقارنـ ـ

وـ ـ  2.9حمة ــون ط ــن خ ــالل نفــس الفتـ ـرة ح ــن الحوس ــم الس ــاوق .وي ـ الحقاو ــل ت ــم ح ــن رخ ــص

الستةراد  328ألف طن حـن الـذرة لتاـل وـذلك إلجحـال وارداتـو إلـى  2.3حمةـون طـن حقارنـ
وـ  2.5حمةون طن خالل الفترة الححاثم حن الحوسم الساوق.

 الوضع في فرنسا

 أظيرت وةانات التقرةـر األسـووع لحالـ الححاـول والاـادر عـن الحكتـب الز ارعـ الفرنسـ"يـ ـرانس ألج ــري حةة ــر" يـ ـ  19أكت ــوور ،اكتح ــال حا ــاد  %58ح ــن ححا ــول ال ــذرة حقاو ــل

 %38األســووع الســاوق وحقاوــل  %32الحوســم الســاوق .ويةحــا ةتعمــق وتقــدم عحمةــات الز ارع ـ
لححااــةل الحوــوب الشــتوة  ،يتشــةر الوةانــات إلــى اكتحــال ز ارعـ  %58حــن ححاــول القحـ

الطري حقارن وـ  %50الحوسم الساوق و %78حن ححاول الشعةر حقارن وـ  %71الحوسم

الساوق.

 الوضع في المممكة المتحدة

 خفض ــت و ازرة الز ارعـ ـ الورةطانةـ ـ تق ــدةراتيا لححا ــول القحـ ـ يـ ـ ورةطانة ــا الحوس ــم الح ــال2016/2015م إل ـ ــى  16.17حمة ـ ــون ط ـ ــن حقاو ـ ــل  16.61حمة ـ ــون ط ـ ــن الحوس ـ ــم الس ـ ــاوق
2015/2014م وذلك عمى الرغم ححا شيده ححاول الحوسم الحال حن ارتفاع حمحـوظ يـ

اإلنتالجةـ ـ ( 8.8ط ــن لميكت ــار) وى ــو أعم ــى حع ــدل إلنتالجةـ ـ اليكت ــار حن ــذ  25ع ــام تقر ًةو ــا.

وةعـزى الت ارلجــع يـ إلجحـال اإلنتــاج إلــى انخفــاض الحسـاح الحزروعـ ونســو  %5.2لتســلجل

 1.83حمةــون ىكتــار حقارن ـ وـ ـ  1.93حمةــون ىكتــار الحوســم الســاوق .يةحــا ريعــت تقــدةراتيا
لححاــول الشــعةر إلــى  7.28حمةــون طــن حقارن ـ وـ ـ  6.9حمةــون طــن الحوســم الســاوق نتةلج ـ
زةادة اإلنتالجة والحساح الحزروع .

 الوضع في األرجنتين

 خفــض التقرةــر الشــيري لــو ازرة الز ارعـ األرلجنتةنةـ توقعاتــو لمحســاح الحزروعـ حــن ححاــولالذرة ي األرلجنتةن الحوسم الحال إلى  5.3حمةون ىكتـار حقارنـ و ـ  6حمةـون ىكتـار الحوسـم
الساوق.
 كحـ ــا خفضـ ــت وورا ـ ـ " وـ ــوةنس تةـ ــرس " األرلجنتةنة ـ ـ لمحوـ ــوب توقعاتيـ ــا األولة ـ ـ لمحسـ ــاحالحزروعـ حــن ححاــول يــول الاــوةا إلــى  19.8حمةــون ىكتــار حقارنـ و ـ  20حمةــون ىكتــار
الحوسم الساوق.

 الوضع في البرازيل

 ريــع ححممــون توقعــاتيم لححاــول يــول الاــوةا ي ـ الو ارزةــل الحوســم الحــال 2016/2015مإل ــى  100.6حمة ــون ط ــن حقارنـ ـ و ـ ـ  96.2حمة ــون ط ــن الحوس ــم الس ــاوق 2015/2014م.
وتشةر الوةانات إلى اكتحال زراع  %14حن الححاول حتى حنتاف شـير أكتـوور الحـال
حقارنـ و ـ  %11الحوســم الســاوق ،وةتوقــع الححممــون أن تتســارع وتةـرة الز ارعـ خــالل األســاوةع
القادح حع وداة حوسم األحطار.

 الوضع في الصين

 ريــع الحركــز الــوطن الاــةن لمحوــوب والزةــوت توقعاتــو لححاــول الــذرة ي ـ الاــةن الحوســمالحــال 2016/2015م إلــى  228حمةــون طــن حقارن ـ وـ ـ  215حمةــون طــن الحوســم الســاوق
2015/2014م ،ي ـ حــةن خفــض توقعاتــو ل ـواردات الاــةن حــن الححاــول وغــرض تــدعةم
الحخزونــات الحكوحة ـ إلــى  50-40حمةــون طــن حقارن ـ وـ ـ  83حمةــون طــن الحوســم الســاوق
نتةلج ـ التشــلجةع والــدعم الحــادي الــذي تقدحــو الحكوح ـ لمشــركات الحاــنع عمــى كــل طــن ةــتم
شراؤه حن الححاول الححم  .ووشراء الاةن ليذه الكحة ةتوقع أن تال إلجحال حخزوناتيـا

إلى  200حمةون طن وزةادة قدرىا  20حمةـون طـن عـن حتوسـط االسـتيالك السـنوي والحقـدر
ونحو  180حمةون طن.

 الوضع في الهند

وةانا اـرحت يةـو وحوايقـ الحكوحـ عمـى ريـع التعريـ اللجحركةـ
 أادرت و ازرة الحالة اليندة ًعمى واردات القح حتى نياة شـير حـارس 2016م حـن  %10إلـى  ،%25وأضـاف الوةـان
أن ىذه الخطـوة لجـاءت لـتعكس انخفـاض أسـعار الححاـول واألسـواق العالحةـ  ،ولتخفـف حـن
اآلثار السموة النالجح عن زةادة الواردات خالل الناف األول حن العام الحال .

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 إثيوبيا تطرح مناقصة لشراء مميون طن قمح

 طرحــت إثةووة ـا حناقا ـ لش ـراء حمةــون طــن قح ـ (%12وــروتةن) اختةــاري الحنشــأ ،وحــددتحوعــد غاةتــو 2015/10/23م لالنتيــاء حــن تقــدةم العــروض ،كحــا اشــترطت أن ةــتم التورةــد
خالل أروع أشير حـن تـارةخ الشـراء ،وتعـد ىـذه الحناقاـ واحـدة حـن أكوـر الحناقاـات التـ
تم طرحيا الستةراد القح ي السـنوات األخةـرة ،وتـأت كنتةلجـ النخفـاض الححاـول الححمـ
والذي تأثر وشكل كوةر وظاىرة "النةنو" الحناخة  .وأثارت ىذه الحناقا حالـ حـن الشـك لـدى
الحتعاحمةن ي السوق حول قدرة ىذا الومد الغةر ساحم حن الناحة المولجستة عمى استةعاب
حثل ىذه الكحة والت تعادل حا تستورده إثةووةا ي عام تقر ًةوا .اللجدةر والذكر أن ىذه الكحة
سوف ةتم تورةدىا عور حةناء لجةووت وىو الحةناء الذي ةستقول حعظم الواردات اإلثةووة .

 تونس تشتري  961ألف طن قمح ديورم

 اشترت وكال الحووب التونسة كحة  167ألف طن قح دةورم اختةاري الحنشأ يـ حناقاـعالحةـ ـ أغمق ــت ة ــوم 2015/10/21م وواق ــع ( )6ش ــحنات كحةـ ـ ك ــل حني ــا  25أل ــف ط ــن
واإلضـ ـ ـ ــاي إلـ ـ ـ ــى شـ ـ ـ ــحن  17ألـ ـ ـ ــف طـ ـ ـ ــن ،ووحتوسـ ـ ـ ــط سـ ـ ـ ــعر إللجحـ ـ ـ ــال الحناقا ـ ـ ـ ـ وم ـ ـ ـ ـ
 325.99دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة حن  25دةسحور إلى  15إورةل 2016م.

 اليابان تشتري  92432ألف طن قمح

 اشــترت و ازرة الز ارع ـ الةاوانة ـ كحة ـ  134.4ألــف طــن قح ـ ضــحن حناقاــاتيا األس ــووعةلشراء الححاول والت أغمقت ةوم 2015/10/22م ،اشـتحمت ىـذه الكحةـ عمـى  99.4ألـف
طن قح أحرةك لمشحن خالل الفترة حن  21نويحور إلى  20دةسحور2015م و 34.9ألـف
طن قح كندي لمتورةد وتارةخ  31ةناةر2016م.

 توقعات بانخفاض طفيف في المساحة المزروعة من الذرة بجنوب إفريقيا

 خفضت وحدة تقدةر ححااةل الحووب توقعاتيا لمحساح الحرزوع حن ححاول الذرة ولجنوبإيرةقةا الحوسم الحال إلى  2.63حمةون ىكتار حقارن وـ  2.65حمةون ىكتار الحوسم الساوق

نتةلج استحرار تعرض حناطق زراعتو لمطقس اللجاف ،وى ظروف حناخة حشاوي لحا حدث

ي

الحوسم الساوق والت

أدت إلى انخفاض إلجحال

اإلنتاج وأكثر حن  %30لةسلجل

 9.94حمةون طن وىو الحااد األقل حنذ عام 2007م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واامت أسعار النقل الوحري العالحة االنخفاض ،حةث أغمق حؤشر Baltic Panamaxحنخفضا وذلك  39نقط ونسو
عند  683نقط حقاول  722نقط األسووع الحاض
ً
( .)%5.4وانخفضت أسعار الشحن لمححمك ونسو  %6يةحا ةتعمق والشحن حن حوانئ الوحر
األسود ،وانخفضت كذلك ونسو  %3-2يةحا ةتعمق والشحن حن حوانئ ألحانةا ويرنسا
وروحانةا.

 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع حؤشر  ICEلسعر ارف الدوالر أحام العحالت األخرى وشكل حمحوظ حسلجالً 97.14نقط حقاول  94.6نقط األسووع الحاض  ،وانخفض الةورو أحام الدوالر ونسو

 %3ليوط وذلك إلى أدنى حستوى لو حنذ أكثر حن شيرةن.
اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.101

1.135

%3 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

61-Oct-

32-Oct-

Change

Change %

Oct.015

-

-

Nov

-

-

Dec

-

-

Jan

-

-

SRW CBT-USA (11-

Protein)

61-Oct-

32-Oct-

Change

Change %

Oct.015
Nov

-

-

Dec

-

-

Jan

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

61-Oct-

32-Oct-

Change

Change %

Nov

-

-

Jan

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

61-Oct-

32-Oct-

Dec.015

Germany Wheat

Change
-

61-Oct-

33-Oct-

Change

Change %
-

Change %

Wheat A 13% PRO BLT

-

-

TYPE B 12% PROTEIN.Han

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Nov
Jan

61-Oct-

32-Oct-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

61-Oct-

32-Oct-

Change

Change %

Nov

-

-

Jan

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

61-Oct-

32-Oct-

Nov

Australia Feed Barley

Change
-

61-Oct-

32-Oct-

Nov

Change
-

Change %
-

Change %
-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

61-Oct-

32-Oct-

Change

Change %

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

