السوق العالمي لمحبوب
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تباينت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية وسط ترقب لصدور التقرير الشيري
لو ازرة الزراعة األمريكية حول تقديرات العرض والطمب العالمي لممحاصيل الزراعية والذي يتوقع المحممون
أن يرفع توقعاتو لممخزونات العالمية من القمح في ظل ما تشيده األسواق من ضعف لمطمب عمى
الصادرات وبصفة خاصة األمريكية ،كما شيدت البورصات العالمية السيما األوروبية حالة من االرتباك

بعد تشديد مصر (أكبر مستورد لمقمح في العالم) لقواعد استيراد القمح فيما يخص خموىا التام من فطر

اإلرجوت.

وامتد التباين إلى أسواق فول الصويا ،فيما انخفضت أسعار الذرة نتيجة توقعات بأن تسجل

المخزونات األمريكية أعمى مستوى ليا في التقرير الشيري المزمع صدوره في الثاني عشر من يناير

الحالي.

أوًًل :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير يناير2016م إلى  209.7دوالر لمطن فوب بارتفاع  2.7دوالر
لمطن ( .)%1.3وارتفعت كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  209.6دوالر لمطن
فوب بارتفاع  1.7دوالر لمطن (.)%0.8
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيرييناير وفبراير2016م إلى  190.5دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.6دوالر لمطن (.)%0.3
في حين ارتفعت أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  192.4دوالر لمطن فوب بارتفاع
 2.6دوالر لمطن (.)%1.4
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيريناير2016م إلى  231.8دوالر لمطن فوب بارتفاع  2.8دوالر لمطن ( .)%1.2وارتفعت
كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  232.6دوالر لمطن فوب بارتفاع  2.2دوالر
لمطن (.)%1

 في أوروبا انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب ( %13بروتين) – المرجع األساسيألسعار القمح الصمب في االتحاد األوروبي -إلى  199.5دوالر لمطن فوب بانخفاض

 3دوالر لمطن ( .)%1.5وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح

الطري في االتحاد األوروبي – انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير

مارس2016م إلى  187.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  1دوالر لمطن (.)%0.5
( )1الشعير

 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير يناير2016م إلى  167دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  10دوالر لمطن ( .)%5.6وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 176دوالر لمطن فوب بانخفاض  4دوالر لمطن (.)%2.2
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير إبريل2016م إلى  159.3دوالرلمطن فوب بانخفاض  1.1دوالر لمطن ( .)%0.7في حين ثبتت أسعار فول الصويا لعقود

شير إبريل2016م عند  338.2دوالر لمطن فوب.

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 أظيرت بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية حول صادرات الحبوب األسبوعيةقيام الواليات المتحدة األمريكية بتصدير كمية  76.5ألف طن من القمح األسبوع الماضي
وىي أقل كمية أسبوعية يتم تصديرىا خالل ىذا الموسم والتي جاءت أقل بكثير من توقعات
المحممين ( 300ألف طن) .وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح األمريكي بمختمف أنواعو
منذ بداية الموسم الحالي وحتى نياية شير ديسمبر2015م إلى  15.8مميون طن مقارنة
بـ  18.6مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو .%15

 الوضع في أوكرانيا

 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتيا لصادراتأوكرانيا من القمح الموسم الحالي 2016/2015م إلى  14مميون طن مقارنة بـ  13مميون
طن (توقعات سابقة) ،كما رفعت توقعاتيا لصادرات الشعير إلى  4مميون طن مقارنة

بـ  3.6مميون طن (توقعات سابقة) ،فيما أبقت عمى توقعاتيا لصادرات الذرة عند
 16.5مميون طن.

 الوضع في كازاخستان

 تشير بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية إلى ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب خاللالنصف األول من الموسم الحالي بنسبة  %20لتسجل  4.2مميون طن مقارنة بـ  3.5مميون
طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق ،وتشير التوقعات الرسمية إلى احتمال ارتفاع
صادراتيا من الحبوب الموسم الحالي إلى  7مميون طن مقارنة بـ  6.4مميون طن الموسم
السابق 2015/2014م.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

رخصا لتصدير  706ألف طن
 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منحً
من القمح الطري خالل األسبوعين الماضيين لتصل بذلك إجمالي صادراتو من المحصول
منذ بداية الموسم الحالي في (2015/7/1م) إلى  12.8مميون طن مقارنة بـ  14.8مميون
رخصا لتصدير  78ألف طن من
طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق .كما منح
ً
الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  5.6مميون طن مقارنة بـ  4.3مميون طن خالل
نفس الفترة من الموسم السابق .وفي المقابل تم منح رخص الستيراد  772ألف طن من الذرة
لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  6.9مميون طن مقارنة بـ  4.1مميون طن خالل الفترة
المماثمة من الموسم السابق.

 الوضع في فرنسا

 أظيرت بيانات مصمحة الجمارك الفرنسية قيام فرنسا بتصدير  628ألف طن من القمحالطري خارج دول االتحاد األوروبي في شير نوفمبر2015م  ،وتصدرت الجزائر قائمة الدول
المستوردة بواردات بمغت كميتيا  226ألف طن .وبذلك تصل إجمالي صادرات فرنسا من
المحصول خارج دول االتحاد األوروبي منذ بداية الموسم الحالي وحتى نياية شير نوفمبر
إلى  3.3مميون طن مقارنة بـ  3.5مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق .في
حين بمغت إجمالي صادرات القمح الطري داخل وخارج االتحاد األوروبي خالل الفترة
المذكورة نحو  6.1مميون طن مقارنة بـ  7.1مميون طن الموسم السابق بانخفاض نسبتو

 .%14وفيما يتعمق بصادرات فرنسا من الشعير فقد ارتفعت خالل الخسمة أشير األولى من
الموسم الحالي بنسبة  %33لتسجل  3.54مميون طن مقارنة بـ  2.67مميون طن في نفس
الفترة من الموسم السابق.

 الوضع في األرجنتين

 توقع المدير التنفيذي لغرفة صناعة الذرة باألرجنتين أن ترتفع المساحة المزروعة منمحصول الذرة في األرجنتين الموسم الحالي لتقترب من المساحة المزروعة الموسم السابق
والمقدرة بنحو ( 3.4مميون ىكتار) وذلك في مقابل  2.85مميون ىكتار (توقعات بورصة
بوينس آيرس األرجنتينية لمحبوب) نتيجة لمسياسات الزراعية االنفتاحية التي اتخذتيا حكومة
الرئيس الجديد ماوريسيو ماكري.
 فيما خفض مصدر حكومي توقعاتو لمحصول فول الصويا الموسم الحالي 2016/2015مإلى  60مميون طن مقارنة بـ  61.4مميون طن الموسم السابق 2015/2014م.
 تشير البيانات إلى اكتمال حصاد  %87من محصول القمح في األرجنتين حتى تاريخ 7يناير2016م مقارنة بـ  %96حتى نفس التاريخ من العام السابق نتيجة لتأخر عمميات
الحصاد بفعل األمطار ،وفي سيا ٍ
ق متصل رفعت بورصة بوينس آيرس لمحبوب توقعاتيا
لمحصول القمح إلى  10.1مميون طن مقارنة بـ  9.5مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة
ارتفاع اإلنتاجية.

 الوضع في البرازيل

 تقدم مزارعو فول الصويا في الب ارزيل بطمب لدولتيم لتقديم شكوى ضد الواليات المتحدةاألمريكية (أكبر منتج لفول الصويا عمى مستوى العالم) في منظمة التجارة العالمية WTO
حيث إن الدعم الذي تعطيو الواليات المتحدة األمريكية لمزارعييا يعطييم ميزة غير عادلة.
وذكرت إحدى الشركات الزراعية الب ارزيمية أن الدعم الزراعي األمريكي يقمل من أرباح
سنويا .كما أكدت و ازرة الخارجية الب ارزيمية عمى لسان
المزارعين في الب ارزيل بنحو مميار دوالر ً
المتحدث الرسمي ليا بصحة التقدم بيذه الشكوى من قبل المزارعين إال أنيا صرحت بأن ىذا
األمر يحتاج إلى مراجعة من قبل العديد من الو ازرات في الب ارزيل وىو األمر الذي سيستغرف
شير عمى األقل حتى يتم البت فيو واتخاذ قرار بشأنو.
ًا

 أبقى التقرير الشيري لوحدة الدراسات االقتصادية " "Informaعمى توقعاتو لمحصول فولالصويا في الب ارزيل الموسم الحالي 2016/2015م عند  101.4مميون طن ،كما أبقى عمى
توقعاتو لمحصول الذرة عند  81.3مميون طن.
 رفعت رابطة مصدري الحبوب الب ارزيمية توقعاتيا لصادرات الب ارزيل من فول الصويا العامالحالي إلى مستوى قياسي يبمغ  57مميون طن بزيادة قدرىا  4مميون طن مقارنة بالـعام
السابق .في حين خفضت توقعاتيا لصادرات الذرة إلى  30مميون طن مقارنة بـ  30.7مميون
طن عام 2015م.

 الوضع في الصين

 رفع مركز المعمومات الوطني لمحبوب والزيوت في الصين توقعاتو لواردات الصين من فولالصويا الموسم الحالي إلى  80مميون طن مقارنة بـ  78.36مميون طن الموسم السابق نتيجة
لتوقعات بتنامي الطمب عمى عمف الصويا.

 الوضع في الهند

 خفض التقرير الشيري لوحدة الدراسات االقتصادية " "Informaتوقعاتو لمحصول القمح فياليند الموسم القادم 2017/2016م إلى  85مميون طن مقارنة بـ  89مميون طن (توقعات
سابقة) نتيجة سوء أحوال الطقس.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مؤشر الفاو ألسعار الغذاء العالمية يختتم 1025م بمزيد من التراجع

 واصــمت أســعار الســمع الغذائيــة الرئيســية االنخفــاض حيــث ســجل المؤشــر الشــيري ألســعارالغـ ــذاء العالميـ ــة الصـ ــادر عـ ــن منظمـ ــة األغذيـ ــة والز ارعـ ــة التابعـ ــة ل مـ ــم المتحـ ــدة (الفـ ــاو)
 154.1نقطـة فــي شــير ديســمبر الماضــي مقابــل  155.6نقطــة فــي شــير نــوفمبر مــن العــام
نفس ــو بانخف ــاض نس ــبتو  ،%1وب ــذلك اخت ــتم المؤش ــر الرئيس ــي ألس ــعار الس ــمع الغذائي ــة ع ــام
ـجال  164.1نقطـة فـي المتوسـط مقابـل
2015م عمى انخفاض لمعـام ال اربـع عمـى التـوالي مس ً
 202.6نقطــة فــي المتوســط عــام 2014م بانخف ــاض نســبتو  ،%19ويــرى خب ـراء الف ــاو أن
اإلمدادات الـوفيرة فـي مواجيـة الطمـب العـالمي المتواضـع ،وارتفـاع قيمـة الـدوالر ىمـا السـببان
الرئيسيان النخفاض أسعار المواد الغذائية طيمة عام 2015م.

 جاء االنخفاض في مؤشر شير ديسمبر عمى خمفية ت ارجـع المؤشـر الفرعـي ألسـعار الحبـوبوالذي انخفض بنسبة  % 1.3دون قيمتو في شير نوفمبر نتيجة اشتداد المنافسة بين منتجـي
ومصدري الذرة ،باإلضافة إلى التوقعات بوفرة إمدادات القمح في األسواق العالمية بعـد إلغـاء
األرجنتــين لمض ـرائب المفروضــة لــدييا عمــى الصــادرات .وكــذا ت ارجــع مؤشــر أســعار األلبــان
والـ ــذي انخفـ ــض بنسـ ــبة  %1دون مسـ ــتواه فـ ــي شـ ــير نـ ــوفمبر ،عـ ــالوة عمـ ــى تراجعـ ــو بنسـ ــبة
 %28.5خـ ــالل عـ ــام 2015م مقارنـ ــة بمتوسـ ــط مسـ ــتواه عـ ــام 2014م ليشـ ــيد بـ ــذلك أكبـ ــر
انخفاض لسمعة غذائية خـالل ىـذه الفتـرة .كمـا ت ارجـع المؤشـر الشـيري ألسـعار المحـوم بنسـبة
.%2.2
 فيمــا خــالف مؤشــر أســعار الزيــوت النباتيــة االنخفاضــات فــي أســعار الســمع الغذائيــة وارتفــعبنس ــبة  %2.1ف ــي ش ــير ديس ــمبر ،إال أن ــو ظ ــل دون مس ــتواه ع ــام 2014م بنس ــبة .%19
وكــذلك ارتفــع المؤشــر الفرعــي ألســعار الســكر بنســبة  %0.6خــالل شــير ديســمبر ومــع ذلــك
جاء أقل من مستواه العام السابق بنسبة . %21

قيودا صارمة عمى واردات القمح بشكل قد يعطل اإلمدادات
 وزارة الزراعة المصرية تفرض ً
 قال رئيس اإلدارة المركزية لمحجر الزراعي المصري إن بالده (أكبر مستورد لمقمح في العالم)قيودا صارمة عمى الواردات األمر الذي أثار القمق لدى التجار الذين ىددوا بمقاطعة
فرضت ً
مناقصات الشراء ليذه السمعة االستراتيجية حيث تتطمب القواعد الجديدة خمو شحنات القمح
تماما من فطر اإلرجوت وىو فطر شائع في الحبوب .وتسمح الييئة العامة لمسمع التموينية
ً
وىي (الجية الحكومية المنوط بيا استيراد القمح) بأن يصل مستوى اإلصابة باإلرجوت إلى
 %0.05كحد أقصى ،غير إن إدارة الحجر الزراعي قالت إنيا تريد خمو جميع الشحنات
القادمة من ىذا الطفيل بما يتوافق مع التشريعات المصرية الصادرة في ىذا الشأن والتي
تيدف إلى الحفاظ عمى الثروة الزراعية.
 وأكد رئيس إدارة الحجر الزراعي أنو سيتم رفض أي شحنة تحتوي عمى أي نسبة مناإلرجوت نظ اًر ألن وصول أي مستوى من اإلصابة لممزارع المصرية ستترتب عميو أضرار

بالغة .من جانبيا أفادت ىيئة السمع التموينية أن قواعد اإلرجوت الجديدة قيد النقاش وأنيا لم
تغير المواصفات المطموبة في مناقصاتيا حتى اآلن ،وأضافت أن أي تغيير سيتم اإلعالن
عنو قبل المناقصة القادمة .وعمى الجانب اآلخر وصف الموردون والتجار ىذا األمر

بالمستحيل وىددوا بمقاطعة المناقصات القادمة لمييئة حيث يصعب ضمان الخمو الكامل من
اإلرجوت وبالتالي سينطوي أي عرض يتم تقديمو من قبل الشركات الموردة عمى مخاطر
عالية لمغاية.

 اليابان تشتري  232ألف طن قمح

 اشترت اليابان (سادس أكبر مستورد لمقمح عمى مستوى العالم) كمية  131ألف طن قمح فيمناقصة عالمية طرحتيا و ازرة الزراعة اليابانية وأغمقت يوم 2016/1/7م ،اشتممت ىذه
الكمية عمى  35.1ألف طن قمح أمريكي و 63.3ألف طن قمح كندي لمتوريد خالل الفترة
من  21فبراير إلى  20مارس2016م لكال المنشأين ،باإلضافة إلى  32.7ألف طن قمح
استرالي لمتوريد خالل شير مارس2016م.

 المغرب تشتري  8.8ألف طن قمح أمريكي طري

 اشترت وكالة الحبوب المغربية كمية  9.8ألف طن قمح طري من الواليات المتحدة األمريكيةفي المناقصة التي طرحتيا نياية الشير الماضي لشراء  360ألف طن قمح طري
و 315ألف طن قمح ديورم من الواليات المتحدة األمريكية ،والتي لم تتمق فييا أي عروض
لشراء  315ألف طن من قمح الديورم ،ولم تعمق الوكالة عمى أسباب عدم تمقي عروض فيما
يخص القمح الديورم وكذلك عمى أسباب انخفاض كمية القمح الطري المشتراه .الجدير بالذكر
أن ىذه المناقصات تتم في إطار اتفاقية مع الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي
تشتري المغرب بمقتضاىا أنواع معينة من الحبوب من كال المنشأين بتعرفة جمركية تفضيمية
وتعتمد الكميات المستوردة كل عام عمى حجم المحصول المحمي في المغرب.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندمنخفضا  28نقطة بنسبة ( .)%6وانخفضت
 434نقطة مقابل  462نقطة األسبوع الماضي
ً
أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %3فيما يتعمق بالشحن من موانئ رومانيا ،وانخفضت كذلك
بنسب تتراوح ما بين  %2-1فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود وألمانيا وفرنسا.

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  98.38نقطة مقابل 98.68نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.64+

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع
1.093

السعر نهاية األسبوع الماضي
1.0

نسبة التغير
%0.64 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

-Dec-

8-Jan-

Change

Change %

-Dec-

8-Jan-

Change

Change %

Jan
Feb
Mar
Apr

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)
Jan

-

-

Feb

-

-

Mar

-

-

Apr

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

-Dec-

8-Jan-

Change

Change %

-Dec-

8-Jan-

Change

Change %

Jan
Apr

Matif France (11-11.5 % Protein)
Mar

Germany Wheat

-

-Dec-

-Jan-

Wheat A 13% PRO BLT

Change
-

-

Change %
-

TYPE B 12% PROTEIN.Han

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

-Dec-

8-Jan-

Change

Change %

Jan

-

-

Apr

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

-Dec-

8-Jan-

Change

Change %

Jan
Apr

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

-Dec-

8-Jan-

Jan

Australia Feed Barley

Change
-

-Dec-

8-Jan-

Jan

Change
-

Change %
-

Change %
-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

42-Dec-

8-Jan-

Change

Change %

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

