الســوق العـــالمي للحبــوب
( 49-42مارس 4029م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري لمجلس
الحبوب الدولي الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم 9191/9102م إلى
 952مليون طن مقابل  935مليون طن الموسم الحالي (9102/9102م) ،ورفع كذلك توقعاته إلجمالي
مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم القادم إلى  991مليون طن مقابل  962مليون طن متوقعة في
مدفوعا بصدور التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية
نهاية الموسم الحالي .كما جاء االنخفاض
ً
الذي رفع تقديراته لمخزونات القمح األمريكي في األول من شهر مارس الجاري إلى أعلى مستوى لها منذ
 30عاماً إلى  23.3مليون طن مقابل  21.9مليون طن في نفس التاريخ من العام الماضي ومقابل
 29.3مليون طن (متوسط تقديرات المحللين).

وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة والتي تأثرت بالتوقعات اإليجابية بشأن زيادة المساحة المزروعة
بالواليات المتحدة األمريكية العام الحالي ،كما انخفضت أسعار فول الصويا بعدما أظهر تقرير المخزونات
األمريكية وصول مخزونات فول الصويا إلى أعلى مستوياتها التاريخية في  0مارس 9102م بكمية تقدر
بنحو  93.20مليون طن.

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر مايو9102م إلى  909.2دوالر للطن فوب بانخفاض  5.0دوالر
للطن ( .)%9.3وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يوليو9102م إلى  909.0دوالر للطن
فوب بانخفاض  3.2دوالر للطن (.)%0.2
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرمايو9102م إلى  022.9دوالر للطن فوب بانخفاض  3دوالر للطن ( .)%0.5وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يوليو9102م إلى  022.9دوالر للطن فوب بانخفاض  9.9دوالر
للطن (.)%0.2
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 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرمايو9102م إلى  955.3دوالر للطن فوب بانخفاض  6.2دوالر للطن ( .)%9.2وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر يوليو9102م إلى  952.3دوالر للطن فوب بانخفاض  5دوالر للطن
(.)%0.2

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو9102م إلى  912.5دوالر للطن فوب
بانخفاض  5.2دوالر للطن ( ،)%9.2في حين ثبتت أسعار عقود شهر سبتمبر9102م عند

 022.9دوالر للطن فوب .وانخفضت أسعار القمح األلماني الصلب ( %09.5بروتين) لعقود
شهر مايو9102م إلى  999.9دوالر للطن فوب بانخفاض  5.9دوالر للطن (.)%9.3

( )4الشعير

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مايو9102م إلى  919دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  3دوالر للطن ( .)%0.2وانخفضت كذلك

أسعار الشعير األسترالي إلى  922دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن ( .)%0.6في

حين ثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر األسود عند  912دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مايو9102م إلى  069دوالر للطن فوببانخفاض  2.9دوالر للطن ( .)%5.6وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
مايو9102م إلى  339دوالر للطن فوب بانخفاض  9.9دوالر للطن (.)%9.0

عالميا
ثانياً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر مارس 9102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم القادم (9191/9102م) إلى  9.095مليار طن مقابل  9.095مليار طن
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(9102/9109م) .كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم القادم إلى

 9.912مليار طن مقابل  9.091مليار طن الموسم الحالي ومقابل  9.053مليار طن الموسم

السابق .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم القادم إلى
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 362مليون طن مقابل  362مليون طن الحالي ومقابل  369مليون طن الموسم السابق .وفيما
يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم

القادم إلى  595مليون طن مقابل  612مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل
 622مليون طن (تقديرات نهاية الموسم السابق).

 ورفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم (9191/9102م) إلى 952مليون طن مقابل  935مليون طن الموسم الحالي (9102/9102م) ومقابل  963مليون
طن الموسم السابق (9102/9109م) وذلك على خلفية توقعات بزيادة اإلنتاج في كل من
استراليا وروسيا واالتحاد األوروبي وأوكرانيا نتيجة لزيادة المساحة المزروعة وارتفاع إنتاجية

الهكتار.

ورفع كذلك توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم القادم إلى

 959مليون طن مقابل  929مليون طن الموسم الحالي ومقابل  920مليون طن الموسم
السابق .كما رفع توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم القادم إلى

 991مليون طن مقابل  962مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل  990مليون
طن (تقديرات نهاية الموسم السابق).

 -وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم القادم

(9191/9102م) إلى  0.092مليار طن مقابل  0.002مليار طن الموسم الحالي

(9102/9102م) ومقابل  0.120مليار طن الموسم السابق (9102/9109م) .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الذرة الموسم القادم إلى  0.069مليار طن مقابل

 0.022مليار طن الموسم الحالي ومقابل  0.002مليار طن الموسم السابق .في حين خفض
توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم القادم إلى  966مليون طن مقابل  315مليون

طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل  332مليون طن (تقديرات نهاية الموسم السابق).

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالقادم (9191/9102م) إلى  022مليون طن مقابل  020مليون طن الموسم الحالي

(9102/9102م) ومقابل  025مليون طن الموسم السابق (9102/9109م) .كما رفع توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم القادم إلى  029مليون طن مقابل  022مليون طن

الموسم الحالي ومقابل  022مليون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات
الشعير العالمية بنهاية الموسم القادم إلى  95مليون طن مقابل  93مليون طن (توقعات نهاية

الموسم الحالي) ومقابل  96مليون طن (تقديرات نهاية الموسم السابق) .في حين خفض توقعاته
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لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم القادم إلى  99مليون طن مقابل  92مليون طن
(توقعات الموسم الحالي) ومقابل  92مليون طن (تقديرات الموسم السابق).

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمنه الموسم القادم (9191/9102م) عند  352مليون طن .في حين رفع توقعاته إلجمالي

االستهالك العالمي منه الموسم القادم إلى  352مليون طن مقابل  359مليون طن الموسم

الحالي ومقابل  325مليون طن الموسم السابق .وخفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية

الموسم القادم إلى  50مليون طن مقابل  59مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل
 25مليون طن (تقديرات نهاية الموسم السابق).

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 -خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم القادم

(9191/9102م) بمقدار طفيف إلى  51.9مليون طن مقابل  50.3مليون طن الموسم الحالي
(9102/9102م) ،ولكنه يظل عند مستوى أعلى مقارنة بمحصول الموسم السابق
(9102/9109م) المقدر بنحو  29.2مليون طن .في حين رفع توقعاته لصادرات القمح
األمريكي الموسم القادم إلى  99.5مليون طن مقابل  96.3مليون طن متوقعة في نهاية

الموسم الحالي ومقابل  92.5مليون طن نهاية الموسم السابق .وخفض توقعاته للمخزونات
بنهاية الموسم القادم إلى  95.2مليون طن مقابل  92.9مليون طن (توقعات نهاية الموسم

الحالي) ومقابل  31مليون طن (تقديرات نهاية الموسم السابق).

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم القادم (9191/9102م) إلى  390.9مليون طن مقابل  366.3مليون طن
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(9102/9109م) .في حين خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى  29.2مليون
طن مقابل  26.2مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل  52.2مليون طن (تقديرات
نهاية الموسم السابق).

 -وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم القادم

(9191/9102م) إلى  002مليون طن مقابل  093.9مليون طن الموسم الحالي
(9102/9102م) ومقابل  091مليون طن الموسم السابق (9102/9109م) .وخفض كذلك
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توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى  93مليون طن مقابل  93.2مليون طن (توقعات

نهاية الموسم الحالي) ومقابل  00.9مليون طن (تقديرات نهاية الموسم السابق).

 وفي سيا ٍق متصل تشير بيانات التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية بشأن مخزونات
الحبوب والمساحات المزروعة في الواليات المتحدة األمريكية إلى زيادة مخزونات فول الصويا

في األول من شهر مارس الجاري إلى أعلى مستوياتها التاريخية مسجلة  93.20مليون طن
مقابل  59.2مليون طن في نفس التاريخ من العام الماضي ومقابل  93مليون طن (متوسط
تقديرات المحللين) ،وكذلك إلى زيادة مخزونات القمح إلى أعلى مستوى لها منذ  30عاماً لتبلغ

 23.3مليون طن مقابل  21.9مليون طن في  0مارس 9102م ومقابل  29.3مليون طن

(متوسط تقديرات المحللين) .في حين تراجعت مخزونات الذرة إلى  902.6مليون طن مقابل

 995.2مليون طن العام الماضي ،إال أنها جاءت أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة
 900.9مليون طن.

 وفيما يتعلق بتقديرات المساحة المزروعة لعام 9102م ،أشار التقرير إلى توقع زراعة 29.92مليون فدان من الذرة ،و 22.69مليون فدان من فول الصويا ،و 25.95مليون فدان
من محصول القمح بزيادة نسبتها  %2مقارنة بالمساحة المزروعة العام الماضي .إال أنه تجدر
اإلشارة إلى أن هذه البيانات صدرت قبل حدوث فيضانات اجتاحت  2واليات رئيسية منتجة
للحبوب بالواليات المتحدة األمريكية وأدت إلى غمر نحو مليون فدان ( 215ألف هكتار)

بالمياه ،مما قد يعوق زراعة هذه المساحات.

 الوضع في روسيا

 توقع رئيس اتحاد الحبوب الروسي أن يصل إجمالي حصاد محصول الحبوب في بالده الموسمالقادم 9191/9102م إلى مستوى قياسي جديد يتخطى المحقق خالل الموسم 9102/9109م
والبالغ  035.5مليون طن ،وشرط ذلك باستمرار التحسن في أحوال الطقس .كما توقع زيادة
المساحة المزروعة من محاصيل الحبوب الربيعية العام الحالي إلى  011ألف هكتار.

 خفضت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتها لصادرات روسيا منالحبوب الموسم الحالي 9102/9102م إلى  23.2مليون طن مقابل  22.2مليون طن
(توقعات سابقة) ،وجاء تخفيض الصادرات بشكل رئيسي نتيجة توقعات بتراجع صادرات القمح
إلى  35.0مليون طن مقابل  35.2مليون طن (توقعات سابقة) .فيما تتوقع و ازرة الزراعة
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الروسية أن تصل إجمالي صادرات الحبوب إلى  29مليون طن مشتملة على  39-36مليون
طن من القمح .وفعليا تشير البيانات الرسمية إلى قيام روسيا بتصدير كمية  36.9مليون طن
من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  90مارس الجاري مقابل  32.0مليون طن
خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق.

 الوضع في أوكرانيا

 قالت هيئة سالمة الغذاء األوكرانية إن إجمالي صادرات الحبوب بأوكرانيا بلغت نحو  39مليونطن منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  92مارس الجاري مقابل  31.2مليون طن خالل
الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  .%91.0وأضافت أن صادرات الموسم الحالي
اشتملت على  03مليون طن من القمح منها ( 2.2مليون طن من القمح الطحين) مقابل
 02مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق ،فيما بلغت إجمالي صادرات الذرة
 91مليون طن مقابل  09مليون طن الموسم السابق.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 رفعت المفوضية األوروبية توقعاتها لصادرات دول االتحاد األوروبي ( 92دولة) من القمحالموسم الحالي 9102/9102م إلى  02مليون طن مقابل  02مليون طن (توقعات سابقة)
ورفعت كذلك توقعاتها لواردات االتحاد األوروبي من الذرة إلى  90مليون طن مقابل  91مليون
طن (توقعات سابقة).
 وبالنسبة للموسم القادم 9191/9102م ،فقد أبقت المفوضية األوروبية على توقعاتها لصادراتالقمح وواردات الذرة عند  95.5مليون طن و 05.5مليون طن على التوالي .وتوقعت تراجع
إنتاج القمح بمقدار طفيف إلى  021.9مليون طن مقارنة بـ  021.2مليون طن الموسم الحالي
9102/9102م.
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 03.2مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 9102/9102م وحتى تاريخ

 92مارس 9102م مقابل  02.2مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
9102/9109م بانخفاض نسبته  .%01كما منح رخصاً لتصدير كمية  3.9مليون طن من
الشعير مقابل  2.5مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%92
6

وفي المقابل منح رخصا الستيراد  09.2مليون طن من الذرة مقابل  09.2مليون طن خالل
الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%21ومنح كذلك رخصا الستيراد
 01.2مليون طن من فول الصويا مقابل  2.2مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق
بزيادة نسبتها .%00

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول الذرة باألرجنتين الموسمالحالي 9102/9102م إلى  26مليون طن مقابل  25مليون طن (توقعات سابقة) بسبب زيادة
اإلنتاجية وتحسن أحوال الطقس ،وأشارت في تقريرها األسبوعي الصادر في  92مارس إلى
اكتمال حصاد  %09.9من إجمالي المساحة المزروعة من الذرة ،و %0.6من المساحة
المزروعة من محصول فول الصويا والذي توقعت أن يبلغ إجمالي حصاده نحو  53مليون
طن.

 الوضع في البرازيل

 أظهرت نتائج استطالع قامت به "رويترز" توقع تراجع حصاد فول الصويا بالب ارزيل الموسمالحالي 9102/9102م إلى  002.9مليون طن مقابل  002.6مليون طن (نتائج االستطالع
السابق) ومقابل  002.9مليون طن الموسم السابق 9102/9109م.

 الوضع في الصين

 اشترت شركات حكومية في الصين كمية  0.5مليون طن من فول الصويا األمريكي هذااألسبوع للشحن خالل شهري يوليو وأغسطس ،وتعد هذه الكمية هي ثاني أكبر كمية يتم شراؤها
من الواليات المتحدة األمريكية هذا الشهر .ويأتي هذا التعاقد على شراء هذه الكمية مع انطالق
جولة جديدة من المفاوضات في بكين بين أكبر اقتصادين في العالم بغرض إيجاد حلول للنزاع
التجاري القائم بينهما بسبب أزمة الرسوم الجمركية.
 وبتعاقد الصين على شراء هذه الكمية تصل إجمالي مشترياتها من فول الصويا األمريكي منذبداية العام الحالي إلى  09.9مليون طن مقابل  92.5مليون طن خالل نفس الفترة من العام
الماضي.
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ثالثاً :أهم أخبار األسبوع
 مصر تعود إلى نظام السداد المؤجل لمشتريات القمح المستورد

 قال مصدر حكومي إن مصر ،أكبر مستورد للقمح في العالم ،ستعود إلى نظام السداد المؤجللموردي القمح أي في غضون  021يوماً بدالً من السداد الفوري وذلك اعتبا ار من المناقصة
القادمة .وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قالت في يناير الماضي إنها ستبدأ السداد الفوري
عند االطالع بعد أن حصلت على تمويل من المؤسسة اإلسالمية لتمويل مشترياتها في
المناقصات العالمية ،وقبل ذلك اإلعالن كانت الهيئة تعتمد لسنوات على نظام السداد المؤجل
الذي استحدثته حين عانى االقتصاد المصري من نقص العملة الصعبة لترتفع أسعار عروض
القمح المقدمة للهيئة في تلك المناقصات.
 وقالت مصر في نهاية شهر فبراير إنها استخدمت  903مليون دوالر من تمويل المؤسسةاإلسالمية في مشتريات القمح المستورد حتى اآلن والتي بلغت  0.19مليون طن .وذكر تجار
متاحا في الوقت الحالي
أن إحداث تغيير في أسلوب السداد يشير إلى أن هذا التمويل لم يعد ً
وتوقعوا أن يضيف نظام السداد المؤجل عالوة سعرية تتراوح بين  9-6دوالر لتكلفة شراء طن
القمح من الخارج مقارنة بالسداد الفوري.
 وفي سيا ٍق متصل اشترت الهيئة العام للسلع التموينية كمية  091ألف طن من القمح األمريكي
األحمر الطري ( %00.5بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم  96مارس بواقع شحنتين
كمية كل منهما  61ألف طن وبمتوسط سعر  922.99دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة
من  95إبريل إلى  5مايو 9102م ،وفازت بها شركة كارجيل.

 إثيوبيا تطرح مناقصة عالمية جديدة لشراء  600ألف طن قمح

 قال تجار أوروبيون يوم الثالثاء إن إثيوبيا أعلنت عن طرح مناقصة عالمية جديدة لشراء كمية 611ألف طن من القمح اختياري المنشأ ،وحددت تاريخ  31إبريل كآخر موعد لتلقي
العروض .وبذلك تصل إجمالي الكمية المستهدفة ضمن برنامج الشراء الحكومي من الخارج إلى
مليون طن بعد إعالن الحكومة في مناقصة األسبوع الماضي والتي ستغلق بتاريخ  02إبريل
عن نية شراء  211ألف طن من القمح.
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 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Indexعند  629نقطةمقابل  625نقطة األسبوع الماضي منخفضا  3نقاط بنسبة .%1.2

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  29.95نقطة مقابل 26.69نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة

.%1.2

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0.099

0.030

%1.2 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

May. 019

223.0

217.9

-5.1

-2.3%

Jul. 019

221.0

217.1

-3.9

-1.8%

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

May. 019

201.7

198.7

-3.0

-1.5%

Jul. 019

196.9

194.2

-2.7

-1.4%

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

May. 019

261.7

255.3

-6.4

-2.4%

Jul. 019

259.3

254.3

-5.0

-1.9%

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

May. 019

214.4

208.5

-5.9

-2.8%

Sep. 019

199.7

199.7

0.0

0.0%

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

May. 019

227.4

222.2

-5.2

-2.3%

Sep. 019

230.2

225.0

-5.2

-2.3%

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

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

May. 019

171.7

162.0

-9.7

-5.6%

Jul. 019

170.7

162.3

-8.4

-4.9%

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

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

May. 019

344.2

337.0

-7.2

-2.1%

Jul. 019

348.0

340.9

-7.1

-2.0%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
May.019

Australia Feed Barley
May.019

Black Sea Feed Barley
May.019

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

210.0

207.0

-3.0

-1.4%

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

252.0

248.0

-4.0

-1.6%

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

208.0

208.0

0.0

0.0%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – May.019

22-Mar-19

22-Mar-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

20.3

20.3

0.0

0%

Germany-Hamburg

23.0

23.0

0.0

0%

French - Dunkerque

22.8

22.8

0.0

0%

Australia - Kwinana

22.5

22.5

0.0

0%
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