السوق العالمي للحبوب
( 11-7نوفمبر1016م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري
لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح لمستوى قياسي غير مسبوق
إلى  74447مليون طن مقابل  7.747مليون طن الموسم السابق ،ورفع كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية
الموسم الحالي إلى  24942مليون طن مقابل  242مليون طن نهاية الموسم السابق4
وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة وفول الصويا نتيجة استمرار التوقعات المتفائلة بشأن اإلمدادات
والمخزونات العالمية السيما بعد بيانات تفيد بتوقع مستويات قياسية للحصاد بأكبر الدول المنتجة والمصدرة
على مستوى العالم وأهمها الواليات المتحدة األمريكية والب ارزيل واألرجنتين 4في حين تباينت أسعار الشعير
حيث انخفضت أسعار الشعير الفرنسي واالسترالي وارتفعت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود4

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر2122م بمقدار طفيف إلى  2.747دوالر للطن فوب
بانخفاض  144دوالر للطن ( 4)%142في حين ثبتت أسعار عقود شهر مارس2127م عند
 2.949دوالر للطن فوب 4
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2122م إلى  22442دوالر للطن فوب بانخفاض  449دوالر للطن (4)%249
وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2127م إلى  22942دوالر للطن فوب بانخفاض
 442دوالر للطن (4)%242
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهرديسمبر2122م إلى  2..4.دوالر للطن فوب بارتفاع  .42دوالر للطن ( 4)%247وارتفعت
كذلك أسعار عقود شهر مارس2127م إلى  2.247دوالر للطن فوب بارتفاع  2دوالر للطن
(4)%149
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر2122م إلى  277دوالر للطن فوب
بانخفاض  744دوالر للطن ( ،)%.وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2127م إلى
 2.247دوالر للطن فوب بانخفاض  24.دوالر للطن ( 4)%.44كما انخفضت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %2247بروتين) لعقود شهر ديسمبر2122م إلى  2.24.دوالر للطن فوب
بانخفاض  242دوالر للطن (4)%.42
( )1الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر نوفمبر2122م إلى  27.دوالر للطن ف ـوببانخفاض  4دوالر للطن ( 4)%247وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى
 272دوالر للطن فوب بانخفاض  7دوالر للطن ( 4)%.42في حين ارتفعت أسعار عقود
الشعير من منطقة البحر األسود إلى  279دوالر للطن فوب بارتفاع  .دوالر للطن (4)%249
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر2122م إلى  2494.دوالرللطن فوب بانخفاض  249دوالر للطن ( 4)%444وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود
شهر ديسمبر2122م إلى  .7.47دوالر للطن فوب بانخفاض  749دوالر للطن (4)%242

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر نوفمبر2122م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (2127/2122م) إلى  2474.مليار طن مقابل  24742مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  24472مليار طن الموسم السابق (2122/2127م) 4كما رفع توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  24729مليار طن مقابل
 24722مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  244.1مليار طن الموسم السابق 4ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بنحو  .مليون طن
لتصل إلى  22244مليون طن مقابل  22.4.مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 21247مليون طن نهاية الموسم السابق4
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 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي بنحو  .11ألف طن ليصل إلى  74447مليون طن مقابل  74444مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  7.747مليون طن الموسم السابق 4كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك
العالمي منه إلى  7.247مليون طن مقابل  7.747مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 72247مليون طن الموسم السابق4
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(2127/2122م) إلى  24942مليون طن مقابل  24.44مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 242مليون طن نهاية الموسم السابق (2122/2127م)4

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2127/2122م) عند  2249مليون طن وذلك في مقابل  72مليون طن الموسم
السابق (2122/2127م) 4كما أبقى على توقعاته لصادرات القمح األمريكي عند مستوى
 2247مليون طن مقابل  2242مليون طن الموسم السابق 4في حين رفع توقعاته للمخزونات
بنهاية الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى  .242مليون طن مقابل  .2مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  2242مليون طن نهاية الموسم السابق4
 وبالنسبة لمحصول الذرة  44فقد رفع التقرير تقديراته لمحصول الموسم الحالي (2127/2122م)إلى مستوى قياسي جديد يبلغ  ..24.مليون طن مقابل  ..247مليون طن (تقديرات سابقة)
ومقابل  .4747مليون طن الموسم السابق (2122/2127م) 4ورفع توقعاته لمخزونات الذرة
بنهاية الموسم الحالي إلى  2242مليون طن مقابل  7.49مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 44مليون طن نهاية الموسم السابق4
 وفيما يخص فول الصويا  44فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي إلى أعلى مستوىتاريخي له إلى  22.47مليون طن مقابل  22242مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 21249مليون طن الموسم السابق 4ورفع كذلك توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم
الحالي بمقدار  244مليون طن لتصل إلى  2.42مليون طن مقابل  2147مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  744مليون طن نهاية الموسم السابق4
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 الوضع في استراليا
 أدى استمرار أحوال الطقس السيئة إلى تأخر عمليات حصاد محصول القمح باستراليا حيثتسير بتأخر يقدر بنحو  .أسابيع في والية غرب استراليا ،وبنحو أسبوعين على األقل بالمناطق

الشرقية من البالد والتي تشهد حاليا استم ار ار في سقوط األمطار ،بينما التزال موجة الصقيع
تضرب بعض المناطق بوالية غرب استراليا أكبر الواليات المنتجة والمصدرة األمر الذي يهدد

اإلمدادات العالمية من رابع أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم4

 الوضع في روسيا

 قال محللون إن مزارعي روسيا تمكنوا هذا الموسم من زراعة أكبر مساحة من محاصيل الحبوبالشتوية بالمقارنة بالمواسم السبعة الماضية ،وتوقعوا أن تزيد هذه المساحة خالل األسابيع
القادمة بفعل التحسن الملحوظ في أحوال الطقس األمر الذي سينعكس باإليجاب على حصاد

الموسم القادم 4ووفقا للبيانات الرسمية لو ازرة الزراعة الروسية فقد أتم المزارعون زراعة نحو

 27422مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية حتى تاريخ  9نوفمبر مقارنة بـ 274..
مليون هكتار خالل الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة نسبتها  %.44ليقتربوا بذلك من

المساحة القياسية المزروعة في الموسم  2121/2119والمقدرة بنحو  2749مليون طن4

 قالت و ازرة الزراعة الروسية إنها تتوقع أن تصل إجمالي صادرات البالد من الحبوب الموسمالحالي 2127/2122م إلى  .7مليون طن منها  2.مليون طن قمح 4وفي سيا ٍ
ق متصل

أظهرت بيانات الجمارك الروسية ارتفاع صادرات روسيا من القمح خالل التسعة األشهر األولى

من العام الحالي إلى  274.مليون طن مقارنة بـ  2.4.مليون طن خالل الفترة المماثلة من

عام 2127م بزيادة نسبتها 4%.4

 الوضع في أوكرانيا

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتقديراتها لنسبة القمحالصالح لالستهالك اآلدمي في محصول العام الحالي إلى  %77مقارنة بـ  %71عام 2127م

الجدير بالذكر أن إجمالي حصاد هذا العام بلغ  274.مليون طن مقارنة بـ  2247مليون طن
العام السابق ،ويعزى انخفاض اإلنتاج بشكل رئيسي إلى انخفاض المساحة المزروعة4

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  292ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي في  .نوفمبر لتصل بذلك إجمالي صادراته من
4

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2122/7/2م) إلى  .42مليون طن مقارنة
بـ  742مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  4%2.كما منح
رخص لتصدير  79ألف طن من الشعير لتصل إجمالي الصادرات إلى  2472مليون طن

مقارنة بـ  4477مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته
 4%2.وفي المقابل تم منح رخص الستيراد  2.1ألف طن من الذرة لتصل إجمالي الواردات
إلى  .مليون طن مقابل  .4.مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته

4%9

 الوضع في فرنسا

 أظهرت بيانات رسمية تراجعا حادا في صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول االتحاداألوروبي في شهر سبتمبر الماضي لتسجل بذلك أدنى مستوى شهري لها في تسع سنوات بما

يعكس انخفاض جودة وكمية الحصاد بأكبر الدول المنتجة في االتحاد األوروبي ،ووفقا ألرقام

الجمارك تراجعت الصادرات في الشهر الثالث من الموسم الحالي إلى  .4.ألف طن مقابل

 92.ألف طن في شهر أغسطس ومقابل  242مليون طن في شهر يوليو 4واستمرت الجزائر

في تصدر المركز األول بين الدول المستوردة للقمح الفرنسي من خارج دول االتحاد األوروبي
بواردات بلغت كميتها  229ألف طن خالل الفترة (يوليو-سبتمبر )2122وهي كمية تقل عن
نصف الكمية المصدرة خالل الفترة المماثلة من عام 2127م 4بينما شهدت صادرات فرنسا من

القمح الطري داخل االتحاد األوروبي زيادة نادرة في شهر سبتمبر لتسجل  .91ألف طن لتصل
معها إجمالي الصادرات منذ بداية الموسم الحالي إلى  242مليون طن4

 رفعت و ازرة الزراعة الفرنسية تقديراتها لمحصول القمح الطري بفرنسا العام الحالي بمقدار طفيفإلى  2.42مليون طن مقابل  2.مليون طن (تقديرات سابقة) ،إال أنه يظل أقل بنسبة %.2
مقارنة بمحصول العام السابق ،وبنسبة  %24بالمقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الماضية 4في
حين خفضت توقعاتها لمحصول الذرة والذي أوشك حصاده على االنتهاء إلى  224.مليون طن

مقابل  2242مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.47مليون طن العام السابق4

 الوضع في األرجنتين

 -توقعت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب في أول تقدير لمحصول الحبوب الموسم الحالي أن

يحصد مزارعو األرجنتين نحو  7247مليون طن من فول الصويا و .247مليون طن من الذرة
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تأتي هذه التوقعات دون توقعات و ازرة الزراعة األرجنتينية والتي رفعت تقديراتها لمحصولي فول
الصويا والذرة إلى  72مليون طن و 4447مليون طن على الترتيب4

 الوضع في البرازيل

 تشير بيانات و ازرة التجارة الب ارزيلية إلى استيراد الشركات العاملة في مجال الثروة الحيوانيةوتصنيع األعالف كمية  249مليون طن من الذرة خالل الفترة (يناير-أكتوبر2122م) بزيادة
نسبتها  %217مقارنة بنفس الفترة من عام 2127م 4الجدير بالذكر أن قطاع الثروة الحيوانية
قد عانى في وقت مبكر من هذا العام من أزمة نتيجة صادرات الب ارزيل القياسية من الذرة
باإلضافة إلى موجة الجفاف والتي أثرت على اإلمدادات المحلية من الذرة والذي يعتبر محصول
الحبوب الرئيسي في تغذية الماشية 4واستوردت الب ارزيل معظم احتياجاتها من األرجنتين
وبراجواى وكالهما عضو في تجمع الميركسور والذي تخضع تجارة الحبوب فيه إلعفاء جمركي
بين الدول األعضاء4
 أوضحت بيانات صادرة في  22نوفمبر لشركة " "AgRuralلالستشارات الزراعية اكتمال زراعة %2.من إجمالي المساحة المخصصة لمحصول فول الصويا في الب ارزيل العام الحالي مقابل
 %7.األسبوع السابق ومقابل  %21في نفس التاريخ من عام 2127م ،كما أظهرت البيانات
اكتمال زراعة  %91من المحصول بوالية ماتو غروسو أكبر وأول الواليات زراعة للمحصول
و %.1بوالية بارانا ثاني أكبر الواليات من حيث اإلنتاج4
 وفي سيا ٍق متصل توقعت وكالة الحبوب الب ارزيلية أن يصل إنتاج الب ارزيل من فول الصويا
الموسم الحالي 2127/2122م إلى  21242مليون طن مقابل  21.مليون طن (توقعات
سابقة) ،وأن تصل إجمالي الصادرات إلى  77مليون طن مقابل  72مليون طن الموسم السابق4
كما توقعت أن يصل إنتاج محصول الذرة إلى  ..49مليون طن مقابل  ..42مليون طن
(توقعات سابقة) ،وأن تصل إجمالي صادرات الذرة إلى  24مليون طن مقابل  2.47مليون طن
الموسم السابق4

 الوضع في الصين

 أظهرت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من فول الصويا في شهر أكتوبرالماضي بنسبة  %2747لتسجل  7422مليون طن مقارنة بـ  7429مليون طن في شهر

سبتمبر2122م4
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ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 استمرار ارتفاع مؤشر الفاو ألسعار الغذاء العالمية في أكتوبر 1016م

 استمرت أسعار معظم السلع الغذائية الرئيسية في االرتفاع للشهر الثالث على التوالي حيثصعد المؤشر الشهري ألسعار الغذاء العالمية الصادر عن منظمة األغذية والزراعة التابعة
لألمم المتحدة "الفاو" في شهر أكتوبر2122م مسجال  27242نقطة مقابل  27244نقطة في
شهر سبتمبر من نفس العام بارتفاع نسبته  ،%147ومقابل  27.42نقطة في شهر أكتوبر من
العام الماضي بارتفاع نسبته  ،%942وجاء ارتفاع المؤشر مدعوما بارتفاع حاد في أسعار
السكر ومنتجات األلبان وبزيادة طفيفة في أسعار الحبوب 4وتزامنت هذه االرتفاعات مع حدوث
انخفاض حاد في أسعار الزيوت واللحوم ،إال أن مكاسب المؤشر جاءت أعلى من خسائره وهو
ما أبقى على القيمة اإلجمالية له عند مستوى أعلى قليال من شهر سبتمبر الماضي4
 تصدر المؤشر الفرعي ألسعار السكر قائمة االرتفاعات ليسجل سادس زيادة شهريه له علىالتوالي ،وارتفع بنسبة  %44.مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر2122م نتيجة انخفاض إنتاج
المناطق الرئيسية من الب ارزيل بفعل موجة الجفاف ،باإلضافة إلى انخفاض اإلنتاج في الهند
ثاني أكبر منتج للسكر على مستوى العالم بعد الب ارزيل 4تاله أسعار منتجات األلبان والتي
ارتفعت بنسبة  %.49مقارنة بشهر سبتمبر الماضي بفعل انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب
الداخلي في االتحاد األوروبي4
 وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي ألسعار الحبوب فقد ارتفع في أكتوبر مسجال  2424.نقطة مقابل 24149نقطة في سبتمبر ،إال أنه يظل منخفضا بنسبة  %942مقارنة بمستواه في شهر أكتوبر
من عام 2127م 4ويعزى االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار القمح عالي الجودة بسبب
نقص اإلمدادات قصيرة األجل ،وكذلك ارتفاع أسعار الذرة نتيجة الوتيرة المتسارعة للصادرات
من قبل الواليات المتحدة األمريكية4
 وفي المقابل انخفضت أسعار الزيوت بنسبة  %244عن مستوياتها المسجلة في شهرسبتمبر2122م ،وانخفضت كذلك أسعار اللحوم بنسبة  %2متأثرة بفائض اإلمدادات المحلية
وتباطؤ الطلب على الواردات من بعض األصناف من قبل الصين4
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 مصر تشتري  300ألف طن قمح من روسيا ورومانيا

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  21ألف طن قمح روسي المنشأ للشحن خالل الفترة 27-27ديسمبر2122م في مناقصة عالمية أغلقت يوم  22نوفمبر بسعر  29247دوالر/طن

 FOBيضاف لها  9424دوالر/طن تكلفة الشحن وفازت بها شركة أستون4

 كما اشترت كمية  241ألف طن قمح من روسيا ورومانيا للشحن خالل الفترة 21-21ديسمبر2122م في مناقصة عالمية أغلقت يوم  .نوفمبر ،اشتملت هذه الكمية على  2.1ألف
طن قمح روسي تم شراؤها بمتوسط سعر  2..49دوالر/طن  FOBوبلغ متوسط سعر الشحن

 214.دوالر/طن و 21ألف طن قمح روماني تم شراؤها بسعر  292429دوالر/طن FOB

وبلغت تكلفة شحنها  .44.دوالر/طن ،في حين بلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة

 2994.2دوالر/طن 4C&F

 اليابان تشتري  11826ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  22.42ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  21نوفمبر ،اشتلمت هذه الكمية على ( 7.ألف

طن قمح أمريكي و .442ألف طن قمح كندي) منها كمية  244.ألف طن للتوريد في نهاية

شهر فبراير2127م والباقي للشحن خالل الفترة من  22ديسمبر إلى  21يناير2127م
باإلضافة إلى  .247ألف طن قمح استرالي للشحن خالل شهر مارس2127م4

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية بشكل ملحوظ حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 2122نقطة مقابل  ..7نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  222نقطة بنسبة ( 4)%2442وثبتت
أسعار الشحن للمملكة فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر األسود وألمانيا وفرنسا وكندا

والواليات المتحدة األمريكية واستراليا4

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  9.499نقطة مقابل 9249نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة 4%242

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

241.7

24224

%242 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

187.9

187.5

-0.4

-0.2%

Mar.017

189.9

189.9

0.0

0.0%

4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

169.5

164.6

-4.9

-2.9%

Mar.017

174.2

169.6

-4.6

-2.6%

4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

235.2

238.8

3.6

1.5%

Mar.017

234.5

236.5

2.0

0.9%

4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

180.4

175.0

-5.4

-3.0%

Mar.017

187.8

181.5

-6.3

-3.4%

4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

188.4

182.3

-6.1

-3.2%

Mar.017

196.2

189.9

-6.3

-3.2%

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

4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

156.2

149.3

-6.9

-4.4%

Mar.017

156.1

154.3

-1.8

-1.2%

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

4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

379.4

373.5

-5.9

-1.6%

Mar.017

383.0

381.9

-1.1

-0.3%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley
Nov.016

Australia Feed Barley
Nov.016

Black Sea Feed Barley
Nov.016

4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

157.0

153.0

-4.0

-2.5%

4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

161.0

156.0

-5.0

-3.1%

4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

156.0

159.0

3.0

1.9%

Freight Rates US $ /Ton
4-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Black Sea

19.2

19.2

0.0

0%

Germany-Hamburg

22.7

22.7

0.0

0%

French Rouen

22.0

22.0

0.0

0%

Canada/USA (P.N.W)

27.0

27.0

0.0

0%

Australia (East Coast)

16.8

16.8

0.0

0%

Load/ports
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