السوق العالمي لمحبوب
(  -أكتوبر 5105م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انخفضت أسعار العقود اآللجم لمقح ي الووراات العالحة نيةلج ضعف الطمب العالح عمى
الححاول .كحا أدت اليوقعات ويحسن أحوال زراع ححاول القح الشيوي والسيول اللجنووة لموالةات
الحيحدة األحرةكة وحنطق الوحر األسود نيةلج يوقع ىطول أحطار عمى يمك الحناطق إلى دعم االيلجاه
اليووط لألسعار.
يةحا اريفعت أسعار الشعةر ويول الاوةا حدعوح وزةادة الطمب العالح عمى كال الححاولةن
عمى الرغم حن يقدم عحمةات زراعييحا وااليحاد األوروو وأحرةكا اللجنووة .

أوًًل :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )0القمح

 -ي وورا كانساس (يداول القح

األححر الشيوي الامب-الحسييدف حن قول الحؤسس )

انخفضت أسعار عقود شير نويحور 2015م إلى  215.1دوالر لمطن يوب وانخفاض
 2.9دوالر لمطن ( .)%1.3وانخفضت كذلك أسعار عقود شير ةناةر 2016م إلى
 214.8دوالر لمطن يوب وانخفاض  3.2دوالر لمطن (.)%1.5
 -ي وورا شةكاغو (يداول القح

األححر الشيوي الطري) انخفضت أسعار عقود شير

نويحور 2015م إلى  201.1دوالر لمطن يوب وانخفاض  6.2دوالر لمطن (.)%3
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير ةناةر 2016م إلى  203.9دوالر لمطن يوب وانخفاض
 6.2دوالر لمطن (.)%3
 -ي

وورا حةنةاوولةس (يداول القح الروةع

الامب) انخفضت أسعار عقود شير نويحور

2015م إلى  237.8دوالر لمطن يوب وانخفاض  6.4دوالر لمطن ( .)%2.6وانخفضت
كذلك أسعار عقود شير ةناةر 2016م إلى  244.5دوالر لمطن يوب وانخفاض  6.1دوالر
لمطن (.)%2.4

 ي أورووا وورا الحايةف وفرنسا (يداول القح الطري)  -الحرلجع األساس ألسعار القحـي االيحاد األوروو – انخفضت أسعار عقود شير دةسحور 2015م إلى  200دوالر لمطن
يوب وانخفاض  3.9دوالر لمطن (.)%1.9
( )5الشعير
 -اريفعت أسعار الشعةر الفرنس

لعقود شير نويحور 2015م إلى  191دوالر لمطن ي ـوب

واريفاع  4دوالر لمطن ( .)%2.1واريفعت كذلك أسعار عقود الشعةر االسيرال

إلى

 196دوالر لمطن يوب واريفاع  2دوالر لمطن (.)%1
( )3الذرة وفول الصويا

 -انخفضت أسعار عقود الذرة ي

وورا شةكاغو لشير ةناةر 2016م إلى  174.3دوالر

لمطن يوب وانخفاض  1.9دوالر لمطن ( .)%1.1ي حةن اريفعت أسعار يول الاوةا لعقود
شير ةناةر 2016م إلى  358.4دوالر لمطن يوب واريفاع  4.1دوالر لمطن (.)%1.2

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
• الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية
 ريعت وحدة الدراسات االقياادة "إنفورحا" يوقعاييا لمحساح الحزروع حن ححاول الذرة يالوالةات الحيحدة األحرةكة الحوسم الحال إلى  90.8حمةون يدان حقاول  90.7حمةون يدان
(يوقعات ساوق ) وحقاول  88.4حمةون يدان الحوسم الساوق (يقدةرات و ازرة الزراع األحرةكة ).
ي

حةن خفضت يوقعاييا لمحساح الحزروع حن ححاول يول الاوةا إلى  83.9حمةون

يدان حقاول  84.2حمةون يدان (يوقعات ساوق ) ،إال أنيا يزةد عن الحساح الحزروع الحوسم
الساوق والحقدرة ونحو  83.2حمةون يدان طوقًا ليقدةرات و ازرة الزراع األحرةكة  .كحا خفضت
يوقعاييا لمحساح الحزروع حن ححاول القح إلى  54حمةون يدان حقاول  54.7حمةون

يدان (يوقعات ساوق ) وحقاول  54.6حمةون يدان الحوسم الساوق (يقدةرات و ازرة الزراع
األحرةكة ).

 الوضع في روسيا

 خفضت حؤسس االسيشارات الزراعة الروسة " "SovEconيوقعاييا لفائض ححاولالحووب القاول لميادةر ي روسةا الحوسم الحال إلى  30حمةون طن حقاول  31حمةون طن
(يوقعات ساوق ) ،ويوقعت أن يشيحل ىذه الاادرات عمى  22حمةون طن قح و 4.1حمةون
طن شعةر و 3.5حمةون طن حن الذرة.
 أظيرت وةانات و ازرة الزراع الروسة قةام الحزارعةن ي روسةا وحااد  102.4حمةون طنحن ححاول الحووب حيى يارةخ  14أكيوور 2015م حن حساح يقدر ونحو  42.7حمةون
ىكيار ووحيوسط إنيالجة ومغت  2.4طن لميكيار وذلك ي

حقاول  104.1حمةون طن يم

حاادىا خالل الفيرة الححاثم حن الحوسم الساوق حن حساح  41.7حمةون ىكيار وحيوسط
إنيالجة  2.5طن لميكيار

 الوضع في أوكرانيا

 أظيرت وةانات و ازرة الزراع األوك ارنة قةام الحزارعةن ي أوكرانةا وحااد  49.6حمةون طنحن ححاول الحووب حيى يارةخ  16أكيوور وحا ةحثل  %88حن إلجحال الحساح الحزروع
ووحيوسط إنيالجة ومغت  3.87طن لميكيار.
 -يشةر وةانات الحكيب اإلحاائ

األوكران

إلى اريفاع حخزونات الحووب ي

أوكرانةا ي

األول حن شير أكيوور2015م ونسو  %10ليسلجل  25.8حمةون طن حقارن وـ  23.4حمةون
طن ي  1أكيوور2014م ،واشيحمت حخزونات الحوسم الحال عمى  17.2حمةون طن قح
و 3.3حمةون طن شعةر واإلضاي إلى  3.7حمةون طن ذرة.

 الوضع في كازاخستان

 ريعت و ازرة الزراع الكازاخسيانة يوقعاييا لححاول الحووب ي كازاخسيان الحوسم الحالويعمةا يشةر
وحقدار طفةف إلى  17.3حمةون طن حقارن وـ  17.2حمةون طن الحوسم الساوق،
ً
الوةانات إلى قةام الحزارعةن وحااد  19.3حمةون طن حن ححاول الحووب (قول عحمةات
اليلجفةف والينظةف) يحثل نسو  %98.9حن إلجحال
حيوسط إنيالجة الححاول ونحو  1.32طن/ىكيار.

الحساح الحزروع  ،ي

حةن قدرت

 ويةحا ةيعمق واادرات كازاخسيان حن الحووب ،يقد انخفضت ونسو  %2حنذ وداة الحوسمالحال

وحيى يارةخ  10أكيوور 2015م ليسلجل  1.62حمةون طن حقارن وـ  1.65حمةون

طن خالل الفيرة الححاثم حن الحوسم الساوق.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 ريع اليقرةـ ــر الشيـري لشركـ ـ ـ " "Strategie Grainsيقدة اريـو لححاـول القحـ الطـري وـدولااليحاد األورووـ ( 28دولـ ) الحوسـم الحـال لحسـيوا قةاسـ لجدةـد ومـ  149.5حمةـون طـن

حقاو ــل  147.5حمة ــون ط ــن (يق ــدةرات س ــاوق ) وحقاو ــل  149.1حمة ــون ط ــن الحوس ــم الس ــاوق
نيةلجـ ـ زة ــادة اإلني ــاج وك ــل ح ــن دول الومطة ــق ويرنس ــا وورةطانة ــا وألحانة ــا .كح ــا ري ــع يوقعاي ــو

لحخزونــات االيحــاد األوروو ـ حــن الححاــول نياة ـ الحوســم الحــال إلــى  18.4حمةــون طــن

حقاول  13.5حمةون طن ونياة الحوسم الساوق.

 وريــع اليقرةــر كــذلك يوقعايــو لححاــول الــذرة وــدول االيحــاد األوروو ـ الحوســم الحــال وحقــدارطفةف إلى  57.6حمةون طن حقاول  57.4حمةون طن (يوقعات ساوق ) ،إال أنو ال ةزال أقـل
ونس ــو  %24ع ــن ححا ــول الحوس ــم الس ــاوق والحق ــدر ونح ــو  75.9حمة ــون ط ــن .كح ــا ري ــع
يقدةرايو لححاول الشعةر إلى  60.6حمةون طن حقاول  60.4حمةون طن الحوسم الساوق.

رخاــا لياــدةر  416ألــف
 أظيــرت وةانــات الحفوضــة األورووة ـ أن االيحــاد األوروو ـ حــنً
طن حن القحـ الطـري ىـذا األسـووع لياـل وـذلك إلجحـال اـادرايو حـن الححاـول حنـذ وداةـ
الحوســم الحــال يـ (2015/7/1م) إلــى  6.2حمةــون طــن حقارنـ و ـ  8.4حمةــون طــن خــالل
رخاــا لياــدةر  170ألــف طــن حــن الشــعةر
الفي ـرة الححاثم ـ حــن الحوســم الســاوق ،كحــا حــن
ً
لياــل وــذلك إلجحــال اــادرايو إلــى  3.8حمةــون طــن حقارنـ و ـ  2.7حمةــون طــن خــالل نفــس
الفي ـرة حــن الحوســم الســاوق .وي ـ الحقاوــل يــم حــن رخــص الســيةراد  185ألــف طــن حــن الــذرة

ليا ــل و ــذلك إلجح ــال وارداي ــو إل ــى  2حمة ــون ط ــن حقارنـ ـ و ـ ـ  2.4حمة ــون ط ــن خ ــالل الفيـ ـرة

الححاثم حن الحوسم الساوق.

 الوضع في فرنسا

 -خفض ـ ــت و ازرة الز ارعـ ـ ـ الفرنس ـ ــة يوقعايي ـ ــا لححا ـ ــول ال ـ ــذرة يـ ـ ـ يرنس ـ ــا الحوس ـ ــم الح ـ ــال

2016/2015م إلــى  13.1حمةــون طــن حقاوــل  13.5حمةــون طــن (يوقعــات ســاوق ) وحقاوــل

 18.1حمةـون طــن الحوســم السـاوق 2015/2014م نيةلجـ يعــرض حنـاطق ز ارعـ الححاــول
لحولجـ حــن اللجفــاف اــاحويا اريفــاع شــدةد ي ـ درلج ـ الح ـ اررة أثنــام حرحم ـ حيح ـ حــن ح ارحــل

نح ــوه .يـ ـ ح ــةن ريع ــت يق ــدةراييا لححا ــول القحـ ـ الط ــري إل ــى حس ــيوا قةاسـ ـ لجدة ــد ومـ ـ

 41حمةون طن حقاول  40.8حمةون طن (يقدةرات ساوق ) وحقاوـل  37.5حمةـون طـن الحوسـم

الســاوق نيةلجـ اريفــاع حيوســط اإلنيالجةـ إلــى  7.93طــن لميكيــار حقاوــل  7.48طـن لميكيــار
الحوسم الساوق.

 ريــع الحكيــب الز ارع ـ الفرنس ـ "ي ـرانس ألجــري حةةــر" يوقعايــو لاــادرات يرنســا حــن ححاــولالقح ـ الطــري خــارج دول االيحــاد األوروو ـ الحوســم الحــال إلــى  11.5حمةــون طــن حقاوــل

 11حمةــون طــن (يوقعــات ســاوق ) وحقاوــل  11.4حمةــون طــن الحوســم الســاوق .ويشــةر وةانــات
اليقرةر األسووع لحال الححاول والاادر ي  12أكيـوور2015م إلـى قةـام الحـزارعةن يـ

يرنســا وحاــاد  %38حــن ححاــول الــذرة حقاوــل  %22األســووع الســاوق وحقاوــل  %15ي ـ

نفــس اليوقة ــت حــن ع ــام 2014م .ويةح ــا ةيعمــق ويق ــدم عحمة ــات الز ارع ـ لححاا ــةل الحو ــوب

الشيوة  ،ييشةر وةانات اليقرةر إلـى اكيحـال ز ارعـ  %39حـن ححاـول القحـ الطـري حقارنـ

وـ  %31الحوسم الساوق و %61حن ححاول الشعةر حقارن وـ  %50الحوسم الساوق.

 الوضع في األرجنتين

 -ريعــت وورا ـ رو ازرةــو األرلجنيةنة ـ لمحوــوب يوقعاييــا لمحســاح الحزروع ـ حــن ححاــول يــول

الاـ ــوةا ي ـ ـ األرلجنيـ ــةن والي ـ ـ وـ ــد أت زراعيـ ــو والفعـ ــل حنـ ــذ حنياـ ــف الشـ ــير الحـ ــال إلـ ــى

 20.5حمةــون ىكيــار حقارن ـ وـ ـ  20.2حمةــون ىكيــار الحوســم الســاوق 2015/2014م ،يةحــا
أوق ــت عم ــى يوقعايي ــا لمحس ــاح الحزروعـ ـ ح ــن ححا ــول ال ــذرة عن ــد نف ــس حس ــيوةات الحوس ــم

الساوق ( 3.3حمةون ىكيار) .ويوقعـت أن ةاـل إلجحـال إنيـاج األرلجنيـةن حـن القحـ الحوسـم
الحال إلى  9.3حمةون طن.

 الوضع في الصين

 أظيــرت وةانــات اإلدارة العاح ـ لملجحــارك اريفــاع واردات الاــةن حــن ححاــول يــول الاــوةاخالل الحوسم 2015/2014م والحنييـ يـ شـير سـويحور الحاضـ ونسـو  %11.3ليسـلجل

 78.3حمةون طن حقارن وـ  70.4حمةون طن خالل الحوسم 2014/2013م حدعوح وزةادة
الواردات حن أحرةكا اللجنووة .

 الوضع في الهند

 اــرحت حاــادر رســحة وــان الحكوح ـ اليندة ـ واــدد ريــع اليعري ـ اللجحركة ـ عمــى وارداتالقحـ لمحـرة الثانةـ خــالل أقــل حــن شــيرةن إلــى  %25يـ خطــوة حــن شــانيا يعزةــز الحــد حــن
يمك الواردات .اللجدةر والذكر أن اليند (ثـان أكوـر حنـيل لمقحـ عمـى حسـيوا العـالم) يرضـت
ي شير أغسـطس الحاضـ يعريـ لجحركةـ ونسـو  %10عمـى القحـ الحسـيورد عمـى أن ةـيم

العح ــل وي ــا حي ــى  31ح ــارس 2016م وع ــدحا قاح ــت العدة ــد ح ــن الش ــركات الححمةـ ـ واس ــيةراد

كحةــات كوةـرة حــن القحـ عــال اللجــودة ليعــوةض الــنقص يـ لجــودة الححاــول الححمـ وذلــك
عمى الرغم حن يراكم الحخزونات والحسيودعات والاواحع الحكوحة .

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  541ألف طن قمح طري

 -اشـيرت اليةئـ العاحـ لمســمع اليحوةنةـ كحةـ  240ألـف طــن قحـ طــري ( %11وــرويةن) يـ

حناقا ـ عالحة ـ أغمقــت ةــوم 2015/10/15م وواقــع ( )4شــحنات كحة ـ كــل حنيــا  60ألــف
طن ووحيوسط سعر إللجحال الحناقا وم  212.16دوالر/طـن  C&Fلمشـحن خـالل الفيـرة

 30-21نويحور 2015م ،اشيحمت ىذه الكحة عمى  180ألـف طـن قحـ روسـ و 60ألـف
طن قح روحـان  .ويـ ذات السـةاق اـرح وزةـر اليحـوةن الحاـري أن حخزونـات القحـ يـ

حار وعد اليعاقد عمى اسيةراد ىذه الكحة  ،أاـوحت يغطـ حالجـ االسـييالك الححمـ حيـى

وداة شير إورةل 2016م.

 المغرب يخفض التعرفة الجمركية عمى واردات القمح الطري إلى %51

 قررت الحكوح الحغروة يخفةض اليعري اللجحركة عمى واردات القح الطري حن  %75إلىاعيوار حن أول شير نويحور القادم لضـحان ويـرة الحعـروض والسـوق الححمـ  .اللجـدةر
ًا
%50
قةاسةا حن الحووب ىـذا الحوسـم وفضـل األحطـار الـويةرة
والذكر أن الحغرب حادت ححاوًال
ً
ـؤخر قاحــت وكالـ الحوــوب
ومـ  11حمةــون طــن حنيــا  5.2حمةــون طــن حــن القحـ الطــري .وحـ ًا

الحغروة ـ وش ـرام  108.5ألــف طــن حــن القح ـ الطــري حــن الح ـزارعةن وغــرض اســيخداحو ي ـ
إنياج الخوز الحدعوم.

 اليابان تشتري  00618ألف طن قمح

 اشــيرت و ازرة الز ارع ـ الةاوانة ـ كحة ـ  116.8ألــف طــن قح ـ ضــحن حناقاــاييا األس ــووعةلشرام الححاول والي أغمقت ةوم 2015/10/15م ،اشـيحمت ىـذه الكحةـ عمـى  64.1ألـف
طــن قح ـ أحرةك ـ لميورةــد ويــارةخ  31ةنــاةر 2016م و 30.9ألــف طــن قح ـ كنــدي لمشــحن
خالل الفيرة حن  21نويحور إلى  20دةسحور 2015م ،واإلضاي إلـى  21.8ألـف طـن قحـ
اسيرال لمشحن خالل شير دةسحور 2015م.

 األردن تمغي مناقصة لشراء  011ألف طن قمح صمب

 قال حادر حكوح إن و ازرة اليلجارة والاناع األردنة ألغت حناقا لشرام  100ألف طنحــن القح ـ الاــمب لمشــحن خــالل شــيري يو ارةــر وحــارس 2016م دون إوــدام أســواب .إال أن
اليلجار أرلجعوا ذلك إلى قم العروض الحقدح نيةلجـ الشـروط الاـارح اليـ وضـعييا األردن
ي شير أغسطس الحاض والحيعمق وإلجرامات اليفيةش والسداد.

 التشيك تحصد  7185مميون طن من الحبوب الموسم الحالي

 ريــع الحكيــب اإلحاــائ اليشــةك يقدة اريــو النيائة ـ لححاــول الحوــوب ي ـ لجحيورة ـ اليشــةكالحوســم الحــال إلــى  7.85حمةــون طــن حقاوــل  7.7حمةــون طــن (يقــدةرات ســاوق ) ،إال أنــو ال
ةـزال أقــل وحقــدار طفةــف حــن ححاــول الحوســم الســاوق والــذي قــدر ونحــو  7.93حمةــون طــن.
ويشةر وةانات ىذا الحوسم إلى حااد  5.3حمةون طن حن القحـ حقارنـ و ـ  5.4حمةـون طـن
الحوسم الساوق ،و 2حمةون طن حن الشعةر حقارن وـ  1.97حمةون طن الحوسم الساوق.

 كوريا الجنوبية تشتري  55ألف طن ذرة

 اشيرت ىةئ يانةع األعالف ي كورةا اللجنووة كحة  55ألف طن ذرة حن أحرةكا اللجنووةي حناقا أغمقـت ةـوم 2015/10/15م وسـعر  189.98دوالر/طـن  C&Fلميورةـد ويـارةخ
 2يوراةر 2016م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل الوحري العالحة  ،حةث أغمق حؤشر  Baltic Panamaxعندحنخفضا وذلك  39نقط ونسو (.)%5
 722نقط حقاول  761نقط األسووع الحاض
ً
وانخفضت أسعار الشحن لمححمك ونسو  %2-1يةحا ةيعمق والشحن حن حوانئ الوحر األسود
ويرنسا وروحانةا ،يةحا اريفعت ونسو  %1يةحا ةيعمق والشحن حن حوانئ ألحانةا.

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض حؤشر  ICEلسعر ارف الدوالر أحام العحالت األخرا وحقدار طفةف حسلجالً 94.6نقط حقاول  94.88نقط األسووع الحاض  ،ي حةن ثوت سعر ارف الدوالر أحام
الةورو.

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.135

1.135

%0.00

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

9-Oct-

61-Oct-

Change

Change %

Oct.015

-

-

Nov

-

-

Dec

-

-

Jan

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

9-Oct-

61-Oct-

Change

Change %

Oct.015

-

-

Nov

-

-

Dec

-

-

Jan

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

9-Oct-

61-Oct-

Change

Change %

Nov

-

-

Jan

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

9-Oct-

61-Oct-

Dec.015

Germany Wheat

Change
-

8-Oct-

61-Oct-

Change

Change %
-

Change %

Wheat A 13% PRO BLT

-

-

TYPE B 12% PROTEIN.Han

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

9-Oct-

61-Oct-

Change

Change %

Nov
Jan

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

9-Oct-

61-Oct-

Change

Change %

Nov
Jan

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

9-Oct-

61-Oct-

Change

Change %

9-Oct-

61-Oct-

Change

Change %

Change

Change %

Nov

Australia Feed Barley
Nov

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea

9-Oct-

61-Oct-

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

Germany-Hamburg

