السوق العالمي لمحبوب
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية متأثرة بارتفاع سعر صرف الدوالر
وبتوقعات متفائمة بشأن الحصاد الجديد لمحصول القمح بالواليات المتحدة األمريكية بفعل التحسن في أحوال
الطقس.

وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة نتيجة عمميات بيع لجني أرباح وسط تقدم عمميات زراعتو في

مناطق الوسط والغرب األمريكي ،في حين حافظت أسعار فول الصويا عمى االتجاه الصعودي مع استمرار
المخاوف بشأن تأثر اإلمدادات العالمية بسبب موجة الفيضانات التي اجتاحت األرجنتين.

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير يوليو2016م إلى  191.2دوالر لمطن فوب بانخفاض  9.2دوالر
لمطن ( .)%4.6وانخفضت كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  202.5دوالر لمطن
فوب بانخفاض  8.9دوالر لمطن (.)%4.2
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شير يوليو2016م إلى  184دوالر لمطن فوب بانخفاض  9.1دوالر لمطن ( .)%4.7وانخفضت كذلك
أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  192.7دوالر لمطن فوب بانخفاض  4دوالر لمطن
(.)%2
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيريوليو2016م إلى  229.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  4.5دوالر لمطن ( .)%1.9وانخفضت
كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  232.5دوالر لمطن فوب بانخفاض  4.5دوالر
لمطن (.)%1.9
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير سبتمبر2016م إلى  183.6دوالر لمطن
فوب بانخفاض  2.8دوالر لمطن ( .)%1.5وانخفضت كذلك أسعار عقود شير

ديسمبر2016م إلى  191.3دوالر لمطن فوب بانخفاض  3.1دوالر لمطن ( .)%1.6كما
انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب ( %12.5بروتين) لعقود شير سبتمبر2016م إلى
 190.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  4.3دوالر لمطن (.)%2.2
( )2الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير مايو2016م إلى  164دوالر لمطن ف ـوب بارتفاع 1دوالر لمطن ( .)%0.6وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى  176دوالر لمطن
فوب بارتفاع  6دوالر لمطن ( ،)%3.5كما ارتفعت أسعار عقود الشعير من منطقة البحر
األسود إلى  170دوالر لمطن فوب بارتفاع  1دوالر لمطن (.)%0.6
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير يوليو2016م إلى  169.9دوالر لمطنفوب بانخفاض  0.9دوالر لمطن ( .)%0.5في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شير
يوليو2016م بمقدار طفيف إلى  404.4دوالر لمطن فوب بارتفاع  0.4دوالر لمطن (.)%0.1

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 رفع التقرير الشيري لشركة االستشارات الزراعية األمريكية " "Informaتوقعاتو لمحصول القمحاألمريكي الشتوي الموسم القادم 2017/2016م إلى  38.2مميون طن مقابل  37.5مميون طن
(توقعات سابقة) .ورفع مجمس جودة القمح األمريكي توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الصمب
في كبرى مناطق زراعتو (والية كانساس) الموسم القادم إلى  10.4مميون طن مقارنة
بـ  8.8مميون طن (تقديرات الموسم الحالي).
 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن و ازرة الزراعة األمريكية في 2مايو إلى تحسن أحوال محصول القمح األمريكي الشتوي حيث ارتفعت نسبة المحصول
المصنف بحالة " جيدة أو ممتازة " إلى  %61مقابل  %59األسبوع السابق ،وانخفضت نسبة
المحصول المصنف بحالة " رديئة أو رديئة جدا " إلى  %7مقابل  %8األسبوع السابق ومقابل
 %20العام الماضي .كما تشير البيانات إلى اكتمال زراعة  %54من محصول القمح الربيعي
مقابل ( %39متوسط السنوات الخمسة السابقة).

 الوضع في كندا
 أظيرت نتائج استطالع قامت بو وكالة اإلحصاء الكندية في النصف الثاني من شير مارسالماضي وشمل  11500مزرعة ،انخفاض مخزونات القمح بمختمف أنواعو في كندا بنياية

شير مارس2016م إلى  13.8مميون طن مقارنة بـ  18.1مميون طن في نفس التاريخ من عام
2015م بانخفاض نسبتو  ،%23.8في حين أظيرت ارتفاع مخزونات الشعير إلى  3.8مميون

طن مقارنة بـ  3.4مميون طن العام الماضي بزيادة قدرىا  ، %12وكذلك ارتفاع مخزونات الذرة

إلى  7.76مميون طن مقارنة بـ  6.29مميون طن في  31مارس2015م بارتفاع نسبتو
.%23.4

 الوضع في روسيا
 أفاد وزير الزراعة الروسي إن بالده لدييا فائض من محصول الحبوب يقدر بمئات اآلالف مناألطنان قابل لمتصدير لدول آسيا وبصفة خاصة (الصين واليابان وكوريا الجنوبية) ،وأضاف أن

روسيا بصدد تفعيل سمسمة إلمدادات القمح لمسوق الصينية في المستقبل القريب بعدما حصمت

منطقة سيبيريا عمى تصاريح لتصدير محصول القمح .وأكد أن بالده أصبحت مرشحة بقوة
الستعادة مكانتيا كأكبر الدول المصدرة لمقمح عمى مستوى العالم بعدما تخطت كل من كندا

والواليات المتحدة األمريكية من حيث كمية الصادرات والتي يتوقع أن تصل بنياية ىذا الموسم

إلى  25مميون طن.

 الوضع في كازاخستان

 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بدايةالموسم الحالي وحتى نياية شير إبريل2016م إلى  7.2مميون طن مقارنة بـ  5.4مميون طن
خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  ،%33وبذلك تقترب كازاخستان من

تحقيق المعدل المستيدف لمصادرات الموسم الحالي والمحدد عند  7.5مميون طن.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 -رفعت المفوضية األوروبية توقعاتيا إلجمالي إنتاج محصول القمح الطري بدول االتحاد

األوروبي ( 28دولة) الموسم القادم 2017/2016م إلى  142.8مميون طن مقارنة
بـ  142.4مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنو يظل دون مستوى الموسم الحالي والبالغ

 151.3مميون طن .كما رفعت توقعاتيا لمخزونات القمح الطري بنياية الموسم القادم إلى

 18.9مميون طن مقارنة بـ  18.3مميون طن (توقعات سابقة) ،في حين أبقت عمى توقعاتيا
لمصادرات عند  27مميون طن مقارنة بـ  29مميون طن متوقعة بنياية ىذا الموسم.

 -وفيما يتعمق بالذرة  ..فقد رفعت المفوضية توقعاتيا لمحصول الموسم القادم إلى  65.3مميون

طن مقابل  64.7مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  58.2مميون طن الموسم الحالي ،ورفعت
كذلك توقعاتيا لممخزونات بنياية الموسم القادم إلى  13.9مميون طن مقابل  13.2مميون طن

(توقعات سابقة) .كما توقعت ارتفاع صادرات الذرة إلى  2.9مميون طن مقابل  2مميون طن
(توقعات سابقة).

 وبالنسبة لمحصول الشعير  ..فقد رفعت توقعاتيا لو إلى  61.7مميون طن مقابل  60.6مميونطن (توقعات سابقة) ،ورفعت توقعاتيا لممخزونات في  30يونيو2017م إلى  7.8مميون طن

مقابل  7.2مميون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في فرنسا

 أظيرت بيانات مصمحة الجمارك الفرنسية قيام فرنسا بتصدير  1.4مميون طن من القمح الطريخارج دول االتحاد األوروبي خالل شير مارس الماضي لتصل بذلك إجمالي صادراتيا من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي وحتى نياية شير مارس إلى  8.2مميون طن مقارنة

بـ  8.1مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بزيادة قدرىا  .%1.2احتمت الجزائر
قائمة الدول المستوردة لمقمح الفرنسي خالل الفترة المذكورة بواردات بمغت كميتيا  3.5مميون

طن ،وجاءت المغرب في المركز الثاني بإجمالي واردات  1.2مميون طن.

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  2مايو ،إلى استمرار التباطؤ في زراعة محصول الذرة بفرنسا نتيجة الطقس
الرطب أوائل موسم الربيع حيث وصمت نسبة المساحة المزروعة منو إلى  %44مقابل

 %27األسبوع السابق ومقابل  %80في نفس التاريخ من العام الماضي ،إال أن التقرير توقع

تسارع معدالت الزراعة خالل الفترة المقبمة مع توقعات بأن يسود طقس جاف ودافئ .كما أشار

إلى تراجع أحوال محصول القمح الشتوي الطري حيث انخفضت نسبة المحصول المصنف
بحالة " جيدة أو ممتارة " إلى  %87مقابل  %88األسبوع السابق ومقابل  %90العام الماضي.

 الوضع في األرجنتين

 قدرت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية لمحبوب حجم األضرار التي تعرض ليا محصول فولالصويا في األرجنتين نتيجة سوء أحوال الطقس إضافة إلى موجة الفيضانات التي ضربت البالد

خالل شير إبريل الماضي بنحو  1.5مميون ىكتار وبما يمثل  %7.5من إجمالي المساحة
المزروعة الموسم الحالي والبالغة  20.1مميون ىكتار.

 وفي سيا ٍق متصل خفض التقرير الشيري لـ " "Informaتوقعاتو لمحصول فول الصويا في
األرجنتين الموسم الحالي بمقدار  4.5مميون طن ليصل إلى  55مميون طن مقارنة

بـ  59.5مميون طن (توقعات سابقة) ،في حين أبقى عمى توقعاتو لمحصول الذرة عند

 27.5مميون طن.

 الوضع في البرازيل

 تشير بيانات و ازرة التجارة الب ارزيمية إلى تصدير الب ارزيل لكمية غير مسبوقة من محصول فولالصويا خالل شير إبريل الماضي بمغت  10.1مميون طن لتتخطي بذلك المستوى القياسي
الذي وصمت إليو في شير يونيو من العام الماضي والبالغ  9.8مميون طن ،وتعزى الزيادة

الكبيرة في الصادرات إلى ارتفاع األسعار العالمية وانخفاض سعر صرف اللاير الب ارزيمي .وفي

إطار سعي الب ارزيل المستمر لزيادة إنتاجيا السنوي من محاصيل الحبوب فقد استطاعت خالل
السنوات الخمسة الماضية زيادة الطاقات التصديرية لموانييا بنحو  30مميون طن عن طريق
ضخ المزيد من االستثمارات لمتوسع في إنشاء محطات جديدة لمتصدير شمال البالد.

 خفضت " "Informaتوقعاتيا لمحصول فول الصويا في الب ارزيل الموسم الحالي إلى 100.1مميون طن مقارنة بـ  100.5مميون طن (توقعات سابقة) ،كما خفضت توقعاتيا
لمحصول الذرة إلى  81مميون طن مقارنة بـ  83.7مميون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في الصين

 تعتزم الصين خفض المساحة المزروعة من محصول الذرة العام الحالي بنحو مميون ىكتار فيأول انخفاض ليا منذ  13عام ،كما تستعد أسواق الحبوب العالمية لتداعيات أكبر اإلصالحات
الزراعية في بكين منذ ما يقرب من عقد من الزمان ،حيث أعمنت الحكومة الصينية في مارس

الماضي أنيا ستنيي برنامج تخزين الذرة والذي تم بموجبو شراء كميات كبيرة بأسعار مرتفعة

لدعم دخول المزارعين ،إال أنو أدى إلى تراكم كبير في المخزونات والتي تقدر حاليا بنحو 250
مميون طن وىي الكمية التي تكفي استيالك الصين لمدة عام كامل .وفي السياق ذاتو شدد نائب

وزير الزراعة عمى ضرورة أن تظل نظرة المزارعين إيجابية حول نمو زراعة الذرة في المناطق

المالئمة خالل عممية اإلصالح ،والتحول نحو التوسع في زراعة محاصيل أخرى السيما فول
الصويا في المناطق التي ال تتمتع بميزة نسبية .الجدير بالذكر أن دعم الصين لمحصول الذرة

أدى إلى زيادة المساحة المزروعة منو العام الماضي إلى  37مميون ىكتار مقارنة بـ  23مميون
ىكتار عام  2001وفقا لبيانات و ازرة الزراعة األمريكية.

 الوضع في الهند

 توقع محممون انخفاض محصول القمح في اليند الموسم الحالي 2016/2015م إلى  85مميونطن مقابل  93.8مميون طن (توقعات و ازرة الزراعة اليندية) ومقابل  95.6مميون طن الموسم

السابق 2015/2014م بسبب موجة الجفاف الشديدة والمرتبطة بظاىرة النينيو المناخية والتي
أدت إلى انخفاض إنتاجية وجودة المحصول .وتوقعوا أن تتضاعف واردات اليند من القمح

الموسم القادم بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالموسم الحالي إلى  2.75مميون طن وبذلك

ستصل إلى أعمى مستوى ليا في  10سنوات ،وفي ذات السياق اشترى أحد التجار في اليند
كمية  140ألف طن قمح استرالي المنشأ األسبوعين الماضيين بمتوسط سعر 240.7دوالر/طن
 C&Fلمشحن خالل شيري يوليو وأغسطس2016م.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
" الفاو"  :ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لمشهر الثالث عمى التوالي

 واصمت أسعار السمع الغذائية الرئيسية االرتفاع خالل شير إبريل حيث سجل المؤشر الشيريألسعار الغذاء العالمية الصادر عن منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة (الفاو)
 151.8نقطة مقارنة بـ  150.7نقطة في شير مارس الماضي بارتفاع طفيف قدره  %0.7إال
منخفضا بنسبة  %10مقارنة بمستواه في شير إبريل من عام 2015م .ويعد االرتفاع
أنو يظل
ً
في مؤشر شير إبريل ىو الثالث عمى التوالي بعد تراجع استمر لمدة أربعة أعوام متتالية ،ويعزى
في األساس إلى ارتفاع أسعار زيت النخيل والحبوب.
 ارتفع مؤشر الفاو الفرعي ألسعار الزيوت النباتية بنسبة  %4.1مقارنة بمستواه في شير مارسبسبب توقعات بانخفاض كبير في إنتاج زيت النخيل العام الحالي في ظل تزايد متوقع لحجم
الطمب العالمي .كما ارتفع المؤشر الفرعي ألسعار الحبوب بنسبة  %1.5بدعم ارتفاع أسعار
الذرة والزيادة الطفيفة في أسعار القمح وسط توقعات بزيادة إجمالي الحصاد في الموسم الجديد.
مدفوعا بنمو الطمب األمريكي عمى المحوم االسترالية.
وارتفع مؤشر المحوم بنسبة %0.8
ً
 وفي المقابل انخفض مؤشر الفاو الفرعي ألسعار منتجات األلبان بنسبة  %2.2نتيجة الستمرارنمو مخزون الزبدة والجبن لدى أىم الدول المصدرة ،كما انخفض مؤشر الفاو ألسعار السكر

بنسبة  %1.7في شير إبريل بعدما حقق زيادة كبيرة بمغت  %17خالل شير مارس الماضي
متأثر بتحقيق الب ارزيل (أكبر مصدر لمسكر في العالم) ثاني أعمى موسم إنتاج في تاريخيا ،وفي
ًا
ظل توقعات بتراجع استيالكيا من قصب السكر المستخدم في إنتاج اإليثانول.
 وفي ذات السياق رفعت نشرة "موجز إمدادات الحبوب والطمب عمييا" الصادرة عن المنظمةأيضا توقعاتيا إلجمالي اإلنتاج العالمي من الحبوب الموسم القادم 2017/2016م بشكل
ً
طفيف إلى  2.526مميار طن مقابل  2.521مميار طن (توقعات سابقة)  ،وتوقعت أن يرتفع
إجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم إلى  717مميون طن ولكنو يظل أقل بنحو
 16مميون طن مقارنة بمحصول الموسم الحالي.

 شركة جمينكور العالمية تجري محادثات لبيع  %20إضافية من وحدتها الزراعية

 قالت مصادر مطمعة إن شركة جمينكور العالمية المتخصصة في التعدين وتجارة السمع األوليةتجري حاليا محادثات لبيع  %9.9إضافية من وحدتيا الزراعية بقيمة إجمالية تقدر بنحو
 625مميون دوالر ،وذلك بعدما أتمت الشركة الشير الماضي بيع  %40منيا لصندوق
معاشات التقاعد الحكومي في كندا مقابل  2.5مميار دوالر بيدف تقميص صافي مديونياتيا إلى
 18-17مميار دوالر بنياية عام 2016م مقابل  30مميار دوالر نياية العام الماضي .وأفادت
تمك المصادر بأن ىناك عروض مختمفة لشراء ىذه الحصة من بينيا صندوق التقاعد الحكومي
الكندي والشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني (سالك) وصندوق الثروة السيادية
القطري.

 شركة لويس درايفس بصدد بيع حصة في محطة جديدة لمحبوب شمال البرازيل

 قال مصدر بشركة لويس درايفس العالمية لتجارة الحبوب بأن الشركة بصدد بيع حصة فيمحطة جديدة لمحبوب شمال الب ارزيل لجني األرباح واالستفادة من المساىمة المبكرة في
المشروع .الجدير بالذكر أن ىذه المحطة تقع في الجزء الشمالي الشرقي من الب ارزيل في ميناء
دريفس مع أحد شركائيا المحممين وىي شركة Amaggi
إيتاكوي بوالية مارانياو ،وتمتمك ا
 %25من المشروع ،في حين تمتمك شركة جمينكور وبعض الشركات المحمية في الب ارزيل ثالثة
أرباع المشروع .وذكرت بمومبرج يوم الخميس الماضي أن درايفس و Amaggiقد تعاقدت مع
اتش اس بي سي ىولدنجز لبيع جزء أو كامل حصتيم في ىذه المحطة.

 مصر تشتري  2.2مميون طن قمح من المزارعين

 قال بيان لمجمس الوزراء المصري إن الحكومة اشترت كمية  1.2مميون طن من القمح المحميمنذ بداية موسم التوريد في  15إبريل وحتى تاريخ  6مايو2016م وذلك من إجمالي  4مميون
طن مستيدفة خالل موسم التوريد الحالي .وذكر بيان لو ازرة الزراعة المصرية األسبوع الماضي
إن الحكومة اتخذت جميع االحتياطات الالزمة لمنع توريد القمح المستورد واألرخص في السعر
عمى أنو قمح محمي.

 الجزائر تشتري  30ألف طن ذرة أمريكي المنشأ

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية ال تقل عن  30ألف طن ذرة منالواليات المتحدة األمريكية بمتوسط سعر  195دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل النصف األول
من شير يونيو2016م.

 المغرب تشتري  64.5ألف طن شعير من السوق المحمي

 اشترى المكتب الوطني الميني لمحبوب والقطاني في المغرب كمية  64.5ألف طن شعير منالسوق المحمي ،وتعد ىذه خامس مناقصو تطرحيا المغرب الستكمال شراء  800ألف طن
شعير ضمن خطة لدعم المزارعين في مواجية موجة جفاف في البالد ،وأفاد المكتب بأن الكمية
المشتراه يمكن توريدىا من المحصول المحمي أو عن طريق االستيراد .

 تونس تمغي مناقصة لشراء  200ألف طن شعير عمفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية ألغت مناقصة عالمية لشراء  100ألف طن منالشعير العمفي أغمقت يوم الخميس الماضي دون شراء أي كميات بسبب ارتفاع أسعار العروض
المقدمة ،وذكر التجار أن المناقصة طمبت توريد  4شحنات شعير عمفي كمية كل منيا
 25ألف طن لمشحن خالل الفترة من  15أغسطس إلى  25أكتوبر2016م.

 توقعات بارتفاع محصول الذرة في زامبيا الموسم الحالي إلى  2.87مميون طن

 رفع وزير الزراعة الزامبي توقعاتو لمحصول الذرة في بالده الموسم الحالي 2016/2015م إلى 2.87مميون طن مقابل  2.4مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.6مميون طن الموسم
السابق 2015/2014م بعد سقوط أمطار بشكل أفضل من المتوقع عمى معظم مناطق زامبيا
خالل الفترة يناير-إبريل2016م مما أدي إلى تحسن إنتاجية المحصول.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض  ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندمنخفضا  76نقطة بنسبة ( .)%11.4وانعكس
 591نقطة مقابل  667نقطة األسبوع الماضي
ً
ذلك عمى أسعار الشحن لممممكة والتي انخفضت بنسبة  %4فيما يتعمق بالشحن من موانئ
البحر األسود وألمانيا ،وبنسبة  %3فيما يتعمق بالشحن من موانئ فرنسا.

 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  93.83نقطة مقابل 93.02نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.44

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)
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HRS-Mena-USA (14 % Protein)
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Matif France (11-11.5 % Protein)
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Corn's Contracts Prices
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Soybean's Contracts Prices
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Barley's Contracts Prices
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French Feed Barley
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Australia Feed Barley
May

Black Sea Feed Barley
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Freight Rates US $ /Ton
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