السوق العالمي لمحبوب
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تباينت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية حيث شيدت بعض األسواق ارتفاعا
مدعومة بزيادة صادرات القمح األمريكي بشكل فاق التوقعات ،وبدعم مخاوف من تضرر إنتاجية محصول
القمح الشتوي بروسيا عمى خمفية توقعات لييئة األرصاد باحتمال تعرض منطقتين رئيسيتين لزراعتو لموجة
شديدة من البرودة األسبوع المقبل .في حين انخفضت أسواق أخرى في ظل استمرار وفرة المعروض من
المحصول القديم ،وكنتيجة لمتحسن النسبي في أحوال الطقس ببعض المناطق غرب أوروبا.
وارتفعت أسعار الشعير وسط توقعات بموجة من الطقس السيئ عمى منطقة البحر األسود ،فيما
انخفضت أسعار كال من الذرة وفول الصويا نتيجة عمميات البيع الفنية المكثفة والتي تعكس حالة القمق لدى
التجار من احتمالية تصاعد التوترات السياسية بين الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك (أكبر مشترى لمذرة
األمريكي).

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 مارس2017م إلى  207.7دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.9دوالر
لمطن ( .)%0.9كما ارتفعت أسعار عقود شير إبريل2017م إلى  208.9دوالر لمطن فوب
بارتفاع  5.7دوالر لمطن (.)%2.8
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيرمارس2017م إلى  173.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.9دوالر لمطن ( .)%1.6وانخفضت
كذلك أسعار عقود شير إبريل2017م إلى  178دوالر لمطن فوب بانخفاض  3.2دوالر لمطن
(.)%1.8
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرمارس2017م إلى  251.7دوالر لمطن فوب بانخفاض  3.1دوالر لمطن ( .)%1.2وانخفضت
كذلك أسعار عقود شير إبريل2017م إلى  248.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  1.6دوالر
لمطن (.)%0.6

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مارس2017م بمقدار طفيف إلى  181.8دوالر لمطن
فوب بارتفاع  0.5دوالر لمطن ( ،)%0.3في حين انخفضت أسعار عقود شير مايو2017م
إلى  182.1دوالر لمطن فوب بانخفاض  1.4دوالر لمطن ( .)%0.8كما انخفضت أسعار
القمح األلماني الصمب ( %12.5بروتين) لعقود شير مارس2017م إلى  193.6دوالر لمطن
فوب بانخفاض  2.2دوالر لمطن (.)%1.1
( )3الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شير يناير2017م إلى  165دوالر لمطن فوب (غيرشامل تكمفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  1دوالر لمطن ( .)%0.6وارتفعت كذلك أسعار
الشعير االسترالي إلى  163دوالر لمطن فوب بارتفاع  1دوالر لمطن ( ،)%0.6كما ارتفعت
أسعار الشعير من منطقة البحر األسود بشكل ممحوظ إلى  167دوالر لمطن فوب بارتفاع
 5دوالر لمطن (.)%3.1
( )4الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير مارس2017م إلى  159.6دوالر لمطنفوب بانخفاض  0.9دوالر لمطن ( .)%0.6وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
مارس2017م إلى  396.2دوالر لمطن فوب بانخفاض  7.3دوالر لمطن (.)%1.8

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 خفضت وحدة االستشارات الزراعية األمريكية " "Informaتوقعاتيا لممساحة المزروعة منمحصول فول الصويا بالواليات المتحدة األمريكية العام الحالي إلى  88.65مميون فدان مقابل
 88.86مميون فدان (توقعات سابقة) ،في حين رفعت توقعاتيا لممساحة المزروعة من محصول
الذرة إلى  90.49مميون فدان مقابل  90.15مميون فدان (توقعات سابقة).
 تشير بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية حول صادرات الحبوب األسبوعيةارتفاع صادرات الواليات المتحدة األمريكية من القمح خالل األسبوع المنتيي في  19يناير
الجاري بشكل ممحوظ إلى  853.4ألف طن في مقابل  300ألف طن (متوسط توقعات

المحممين) ،وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح بمختمف أنواعو منذ بداية الموسم الحالي في
(2016/7/1م) إلى  22.4مميون طن مقارنة بـ  16.7مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق بزيادة نسبتيا .%34

 الوضع في روسيا

 رفع وزير الزراعة الروسي توقعاتو لصادرات بالده من الحبوب الموسم الحالي إلى 37-35مميون طن مقابل  35مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  33.9مميون طن الموسم
السابق 2016/2015م ،وأكد عمى أن الزيادة المتوقعة في الصادرات يحكميا عدة عوامل من
أىميا أسعار محاصيل الحبوب الرئيسية باألسواق العالمية ،سعر صرف الروبل مقابل الدوالر
األمريكي باإلضافة إلى تكمفة الخدمات الموجستية المتعمقة بالنقل سواء بواسطة السيارات أو

السكك الحديدية خالل العام الجاري .وأضاف الوزير عمى ىامش اجتماعات وزراء الزراعة لدول

مجموعة العشرين  -صاحبة أكبر اقتصادات في العالم  -ببرلين أن روسيا لدييا طاقات

تصديرية متاحة تقدر بنحو  40مميون طن من الحبوب دون تأثر كمية المعروض المحمي أو

المخزونات االستراتيجية .وفعميا تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية إلى أن إجمالي صادرات
الحبوب الروسية سجمت انخفاضا طفيفا نسبتو  %0.3منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ

 18يناير حيث بمغت  21.28مميون طن مقارنة بـ  21.34مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق ،عمى الرغم من زيادة صادرات القمح بنسبة  %4.8خالل نفس الفترة لتسجل
 16.7مميون طن.

 الوضع في أوكرانيا

 -رفع التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي تقديراتو لمحصول القمح في أوكرانيا الموسم الحالي

2017/2016م إلى  26.8مميون طن مقارنة بـ  26.5مميون طن (تقديرات سابقة) ،كما رفع
تقديراتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  2.7مميون طن مقارنة بـ  2.5مميون طن

(تقديرات سابقة) .في حين أبقى عمى توقعاتو لصادرات القمح األوكراني خالل ىذا الموسم عند

 15مميون طن.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  99ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتيي بتاريخ  24يناير الجاري لتصل بذلك إجمالي صادراتو

من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  13.9مميون طن مقارنة
بـ  14.9مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  .%7في حين
بمغت إجمالي صادرات الشعير العمفي  2.5مميون طن مقارنة بـ  6.4مميون طن خالل نفس
الفترة من الموسم السابق بانخفاض ممحوظ نسبتو  ،%61وفي المقابل بمغت إجمالي واردات

الذرة  6مميون طن بانخفاض نسبتو  %23مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق ،كما تراجعت
واردات فول الصويا مسجمة  7.4مميون طن مقارنة بـ  7.9مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق بانخفاض نسبتو .%7

خصا الستيراد كمية  83.6ألف طن من القمح
 كما منح االتحاد االوروبي خالل نفس األسبوع ر ًاألوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية ليتبقى ألوكرانيا بذلك نحو
 285ألف طن قمح من إجمالي الكمية المخصصة ليا ىذا العام والبالغة  960ألف طن.

 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية لمحبوب توقعاتيا لمحصول فول الصويا في األرجنتينالموسم الحالي 2017/2016م إلى  53.5مميون طن مقابل  56مميون طن الموسم السابق

2016/2015م ،يأتي خفض التوقعات عمى خمفية ما أوضحو التقرير األسبوعي لحالة

المحصول من توقع تراجع اإلنتاج بفعل الفيضانات التي اجتاحت المناطق الرئيسية لزراعة فول
الصويا خالل شيري ديسمبر ويناير الماضيين .وتوقعت البورصة تراجع المساحة المتأثرة

بالفيضانات إلى  400ألف ىكتار مقارنة بـ  700ألف ىكتار سابقا بعدما أدى تحسن أحوال
الطقس في معظم المناطق إلى جفاف العديد من الحقول التي غمرت بمياه الفيضانات.

 الوضع في البرازيل

 أدى استمرار األمطار الغزيرة عمى والية "ماتو غروسو" أكبر الواليات المنتجة لمحصول فولالصويا في الب ارزيل إلى تأخر أعمال الحصاد لألسبوع الثاني عمى التوالي ،وتراجع الكميات

الموردة لمتجار الذين تعاقدوا عمى كميات كبيرة لمتسميم في شير يناير الحالي .ووفقا لبيانات
ىيئة احصاءات المزارعين اكتمل حصاد  %16.3من المحصول حتى تاريخ  27يناير مقابل

 %11.9األسبوع السابق ومقابل ( %24.7متوسط التوقعات) حيث أعاقت األمطار الغزيرة
تسريع وتيرة الحصاد من قبل المزارعين .ومن المتوقع أن يؤدي تأخر عمميات التوريد إلى إجبار

الشركات والتجار عمى دفع رسوم إذا لم يستطيعوا الوفاء بالصفقات المتعاقد عمييا وتوريدىا

لمموانئ في المواعيد المحددة ،كما يتوقع أن يتم فرض بعض الجزاءات عمى المزارعين.

 الوضع في الصين

 -أظيرت بيانات مصمحة الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من الذرة عام 2016م بنسبة

 %33لتسجل  3.2مميون طن مقارنة بـ  4.7مميون طن العام السابق بسبب تراجع حكومة
بكين عن دعم مزارعي الذرة وتقميص المساحات المزروعة منو ،فضال عن قياميا بإنياء برنامج

تخزينو وطرح كميات كبيرة منو لمبيع في بالسوق المحمي عن طريق مزادات بشكل جعل أسعاره
المحمية أكثر تنافسية من نظيرتيا المستوردة .كما انخفضت واردات الشعير خالل نفس العام

بنسبة ممحوظة بمغت  %53.4لتصل إلى  5مميون طن ،وتراجعت كذلك واردات السورغم
بنسبة  %37.9إلى  6.65مميون طن .الجدير بالذكر أن الشعير والسورغم تم استخداميما في
الصين بشكل واسع كعمف لمحيوانات كإحدى بدائل الذرة.

 الوضع في الهند

 تعاقدت أربعة مطاحن في اليند عمى شراء كمية  50ألف طن من القمح االسترالي( %9بروتين) لمشحن خالل شير فبراير2017م ،وبمغ متوسط سعر الشراء  223دوالر/طن

 .C&Fالجدير بالذكر أن اليند سوف تستقبل نحو مميون طن من القمح خالل الشير الجاري
نتيجة تأخر بعض الشحنات التي كان من المتوقع وصوليا نياية العام الماضي باإلضافة إلى

الكميات المحجوزة لمتوريد خالل ىذا الشير من القمح االسترالي واألوكراني.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  520ألف طن قمح روسي

 اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية كمية  410ألف طن قمح روسي المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم  26يناير بمتوسط سعر  203.95دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة
 10-1مارس2017م ،وبمغ متوسط السعر  192.65 FOBدوالر/طن يضاف ليا
 11.3دوالر/طن (متوسط تكمفة الشحن).

 شركة الصوامع األردنية تطرح مناقصة لشراء  36ألف طن قمح

 -قال تجار أوروبيون إن الشركة العامة األردنية لمصوامع والتموين طرحت يوم الجمعة مناقصة

عالمية لشراء كمية  25ألف طن من القمح اختياري المنشأ لمشحن خالل شير مارس2017م

وحددت تاريخ  7فبراير كآخر موعد لتمقي العروض .الجدير بالذكر أن الشركة لم تشتر أي

كمية في مناقصتيا السابقة التي طرحتيا لتوريد كمية  30ألف طن قمح وأغمقت يوم  12يناير.

كما تجدر اإلشارة إلى أن مناقصات شركة الصوامع والتموين منفصمة عن تمك التي تطرحيا
الوكالة الحكومية المعنية باستيراد القمح والشعير في األردن.

 بنجالديش تشتري  60ألف طن قمح كندي

 اشترى تجار في بنجالديش كمية  50ألف طن قمح كندي المنشأ ( %13.5بروتين) بسعر 275دوالر/طن  C&Fلمتوريد خالل شير إبريل2017م.

 محصول الذرة بالمجر يسجل رقما قياسيا عام 3027م

 قال مكتب اإلحصاء المركزي إن إنتاجية محصول الذرة بالمجر ارتفعت بشكل ممحوظ عام2016م لتسجل  8.61طن/ىكتار مقارنة بـ  5.79طن/ىكتار العام السابق ،وبالتالي
استطاعت المجر إنتاج محصول قياسي بمغ  8.81مميون طن مقارنة بـ  6.63مميون طن عام

2015م بزيادة نسبتيا  ،%33كما ارتفع محصول القمح مسجال  5.59مميون طن مقارنة
بـ  5.33مميون طن العام السابق نتيجة زيادة إنتاجيتو إلى  5.38طن/ىكتار مقارنة
بـ  5.18طن/ىكتار العام السابق.

 اليابان تشتري  22018ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  110.7ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم  27يناير ،اشتممت ىذه الكمية عمى  60.6ألف طن قمح أمريكي
لمشحن خالل الفترة من  21فبراير إلى  20مارس2017م ،و 50.1ألف طن قمح كندي لمشحن

خالل الفترة من  21مارس إلى  20إبريل2017م.

 إيران تشتري  240ألف طن شعير عمفي

 قال تجار أوروبيون إن الوكالة الحكومية الستيراد األعالف بإيران اشترت كمية  130ألف طنشعير عمفي في مناقصة عالمية أغمقت األسبوع الماضي بواقع شحنتين كمية كل منيما

 65ألف طن وبمتوسط سعر  198.5دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل شيري فبراير

ومارس2017م .بينما ألغت الوكالة المناقصة التي طرحتيا لشراء  120ألف طن من الذرة
والتي أغمقت يوم الخميس الموافق  19يناير لقمة العروض المقدمة.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعند 968نقطة مقابل  970نقطة األسبوع الماضي منخفضا  2نقطة بنسبة (.)%0.2

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  100.56نقطة مقابل 100.81نقطة األسبوع الماضي ،في حين ثبت سعر صرف اليورو أمام الدوالر.

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي
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02-Jan-

02-Jan-

Change

Change %

02-Jan-

02-Jan-

Change

Change %

Change

Change %

Jan

Australia Feed Barley
Jan

Black Sea Feed Barley
Jan

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea
Germany-Hamburg
French Rouen
Canada/USA (P.N.W)
Australia (East Coast)

02-Jan-

02-Jan-

