السوق العالمي لمحبوب
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية عمى الرغم من التراجع الممحوظ في
سعر صرف الدوالر وذلك نتيجة لوفرة اإلمدادات والمخزونات العالمية وضعف الطمب عمى الصادرات
باإلضافة إلى تأثر األسواق بعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد واإلجراءات المنظمة لعممية استيراد القمح
وتحديدا فيما يخص نسبة اإلرجوت وترتب عميو
في مصر -أكبر الدول المستوردة لمقمح في العالم–
ً
إلغائيا لمناقصتين خالل أسبوع.
وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة وفول الصويا نتيجة توقعات متفائمة بشأن الحصاد باألرجنتين
والب ارزيل ،وتوقع المحممين أن يرفع التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية والمزمع صدوره في التاسع من
شير فبراير الحالي توقعاتو لممخزونات األمريكية من كال المحصولين.

أوًًل :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير فبراير2016م إلى  205دوالر لمطن فوب بانخفاض  8.8دوالر
لمطن ( .)%4.1وانخفضت كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  205.2دوالر لمطن
فوب بانخفاض  7.3دوالر لمطن (.)%3.4
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيريفبراير ومارس2016م إلى  192.8دوالر لمطن فوب بانخفاض  3.5دوالر لمطن (.)%1.8
وانخفضت كذلك أسعار عقود شيري إبريل ومايو2016م إلى  193.1دوالر لمطن فوب
بانخفاض  5.3دوالر لمطن (.)%2.7
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرفبراير2016م إلى  228.3دوالر لمطن فوب بانخفاض  3.2دوالر لمطن (.)%1.4
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  228.4دوالر لمطن فوب بانخفاض
 3.3دوالر لمطن (.)%1.4

 في أوروبا ارتفعت أسعار القمح األلماني الصمب ( %13بروتين) – المرجع األساسي ألسعارالقمح الصمب في االتحاد األوروبي -إلى  189.1دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.2دوالر لمطن

( .)%0.6وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح الطري في االتحاد
األوروبي – انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مارس2016م إلى

 174.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  3دوالر لمطن (.)%1.7
( )2الشعير

 ثبتت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير فبراير2016م عند  167دوالر لمطن ف ـوب .فيحين انخفضت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى  171دوالر لمطن فوب بانخفاض  4دوالر

لمطن (.)%2.3

( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير إبريل2016م إلى  162.1دوالرلمطن فوب بانخفاض  2.4دوالر لمطن ( .)%1.5وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود

شير إبريل2016م إلى  341.8دوالر لمطن فوب بانخفاض  1.9دوالر لمطن (.)%0.6

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  66.2ألف طن من القمح األسبوع الماضي

وىي تعد أقل كمية لمصادرات األسبوعية خالل ىذا الموسم والتي جاءت أقل بكثير من

متوسط توقعات المحممين ( 300ألف طن) بما يعكس ضعف الطمب العالمي عمى صادرات

القمح العالمية بصفة عامة واألمريكية بصفة خاصة ،وبذلك تصل إجمالي الصادرات منذ

بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  28يناير2016م إلى  16.8مميون طن مقابل
 20.3مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو .%17

 الوضع في كندا

 أوضحت نتائج تحميل استقصائي قام بو المكتب اإلحصائي الكندي انخفاض مخزونات القمحالكندي بمختمف أنواعو بنياية عام 2015م إلى  20.7مميون طن مقارنة بـ  25.6مميون

تفاعا نسبتو
طن نياية عام 2014م بانخفاض نسبتو  ،%19بينما شيدت مخزونات الذرة ار ً

 %17لتصل إلى  11.36مميون طن مقارنة بـ  9.72مميون طن نياية عام 2014م
وارتفعت كذلك مخزونات الشعير بنسبة  %4لتسجل  5.66مميون طن مقارنة بـ  5.44مميون
طن في  31ديسمبر2014م.

 الوضع في روسيا

 أظيرت بيانات مصمحة الجمارك الروسية انخفاض صادرات روسيا من القمح عام 2015مبمقدار  900ألف طن لتصل إلى  21.2مميون طن مقارنة بـ  22.1مميون طن عام

2014م ،كما أظيرت البيانات انخفاض صادرات القمح الروسي لتركيا بنسبة  %29.5حيث
بمغت إجمالي الكميات المصدرة نحو  3.1مميون طن بقيمة  568مميون دوالر مقارنة

بـ  4.4مميون طن عام 2014م بقيمة تجاوزت مميار دوالر ،واحتمت تركيا المركز الثاني عام

2015م من حيث كمية الواردات ،في حين تصدرت مصر المركز األول بواردات بمغت

كميتيا  4.6مميون طن.

 الوضع في أوكرانيا

 أكد تقرير لمؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultعمى الثبات النسبيلحالة محاصيل الحبوب الشتوية في شير يناير الماضي عمى الرغم من التقمبات الممحوظة

في درجات الح اررة خالل ىذه الفترة ،وأوضح التقرير الصادر في  28يناير أن  %30.7من
المحصول بحالة "جيدة" و %35.9بحالة "مقبولة" بينما  %33.4من المحصول بحالة

"رديئة " .الجدير بالذكر أن موجة الجفاف الشديدة التي بدأت في فصل الصيف وامتدت حتى
فصل الخريف وتعرضت ليا نصف مناطق زراعة المحصول أدت إلى تناقص المساحة

المزروعة بشكل ممحوظ وأثارت المخاوف بشأن الحصاد المتوقع الموسم القادم.

 الوضع في كازاخستان

 أوضحت بيانات و ازرة االقتصاد الكازاخستانية ارتفاع حصاد محصول الحبوب في كازاخستانالموسم الحالي 2016/2015م إلى  18.7مميون طن مقارنة بـ  17.2مميون طن الموسم

السابق 2015/2014م نتيجة لزيادة إنتاج محصول القمح بشكل رئيسي حيث بمغ

 13.7مميون طن مقارنة بـ  13مميون طن الموسم السابق .وفيما يتعمق بالصادرات تؤكد

البيانات ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى نياية شير

يناير 2016م إلى  4.94مميون طن مقارنة بـ  3.98مميون طن خالل الفترة المماثمة من

الموسم السابق بارتفاع نسبتو  .%24وتستيدف كازاخستان زيادة الكميات المصدرة من
الحبوب الموسم الحالي إلى  7.5مميون طن مقارنة بـ  6.2مميون طن الموسم السابق.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

رخصا لتصدير  786ألف طن
 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منحً
من القمح الطري ىذا األسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراتو من المحصول منذ بداية الموسم
الحالي في (2015/7/1م) إلى  15.6مميون طن مقارنة بـ  18.4مميون طن خالل الفترة
رخصا لتصدير  212ألف طن
المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  .%15كما منح
ً
من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  6.3مميون طن مقارنة بـ  5.4مميون طن

خالل نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  .%17وفي المقابل تم منح رخص

الستيراد  376ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  8.7مميون طن مقارنة
بـ  5.4مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو .%61

 الوضع في فرنسا

 أظيرت بيانات مصمحة الجمارك الفرنسية ارتفاع صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دولاالتحاد األوروبي في شير ديسمبر الماضي إلى أعمى مستوى ليا منذ بداية الموسم الحالي

في األول من يوليو2015م حيث سجمت  1.3مميون طن مدعومة بانخفاض سعر صرف
اليورو وانخفاض تكاليف الشحن بشكل عزز القدرة التنافسية لمقمح الفرنسي ،وبذلك تصل
إجمالي صادرات فرنسا من المحصول خارج دول االتحاد األوروبي خالل النصف األول من
الموسم الحالي إلى  4.6مميون طن مقارنة بـ  4.47مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق بارتفاع نسبتو  .%3في حين تشير البيانات إلى انخفاض إجمالي صادرات

القمح الطري (داخل وخارج دول االتحاد األوروبي) بنسبة  %8لتسجل  7.9مميون طن
بشكل يعكس انخفاض الصادرات داخل دول االتحاد األوروبي ( 28دولة) .كما تشير
البيانات إلى ارتفاع صادرات الشعير خارج دول االتحاد األوروبي بنسبة  %73لتسجل

 2.7مميون طن مقارنة بـ  1.56مميون طن خالل النصف األول من الموسم السابق.

 الوضع في األرجنتين

 رفع التقرير الشيري لوحدة الدراسات االقتصادية " "Informaتوقعاتو لمحصول الذرة فياألرجنتين الموسم الحالي 2016/2015م إلى  26مميون طن مقارنة بـ  22مميون طن

(توقعات سابقة) وتوقع التقرير مزيد من االرتفاع في إجمالي إنتاج المحصول الموسم القادم
2017/2016م ليسجل  30مميون طن نتيجة توقعات بزيادة المساحة المزروعة ،كما رفع
توقعاتو لمحصول فول الصويا الموسم الحالي إلى  60مميون طن مقارنة بـ  58.5مميون طن

(توقعات سابقة).

 الوضع في البرازيل

 -تخطط شركة " " Hidrovias do Brasilلمخدمات الموجستية بدء عمميات التصدير من

محطة الحبوب الجديدة في منطقة األمازون بالب ارزيل بحمول شير يوليو2016م ،ومن المتوقع
أن تبدأ المحطة التي تصل إجمالي تكمفتيا إلى  384مميون دوالر استقبال الحبوب في فبراير

أو مارس ،كما يتوقع أن تصل إجمالي طاقتيا االستيعابية إلى  6.5مميون طن من الحبوب
في غضون خمس سنوات من بدء التشغيل.

 خفضت وحدة الدراسات االقتصادية " "Informaتوقعاتيا لمحصول فول الصويا في الب ارزيلالموسم الحالي إلى  100.5مميون طن مقارنة بـ  101.4مميون طن (توقعات سابقة) ،في
حين رفعت توقعاتيا لمحصول الذرة إلى  81.6مميون طن مقارنة بـ  81.3مميون طن

(توقعات سابقة).

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 أسعار الغذاء العالمية تستهل  2016بتراجع هو األدنى منذ  7سنوات

 استمرت أسعار السـمع الغذائيـة الرئيسـية فـي الت ارجـع حيـث انخفـض المؤشـر الشـيري ألسـعارالغــذاء العالميــة الصــادر عــن منظمــة األغذيــة والز ارعــة التابعــة ل)مــم المتحــدة (الفــاو) إلــى
 150.4نقطــة فــي شــير ينــاير الماضــي مقابــل  153.3نقطــة فــي الشــير األخيــر مــن عــام

2015م بانخفــاض نســبتو  %1.9ومقابــل  179نقطــة فــي شــير ينــاير مــن العــام الماضــي
بانخفاض مقداره  %16ليسجل المؤشر بذلك أدنى مستوى لو منذ إبريل 2009م.

 ويعــزى االنخفــاض فــي مؤشــر شــير ينــاير إلــى ىبــوط أســعار جميــع الســمع الغذائيــة المدرجــةبالمؤشر حيث ىبط المؤشـر الفرعـي ألسـعار السـكر بنسـبة  %4.1مقارنـة بمسـتواه فـي شـير

ديســمبر2015م كــأول انخفــاض لــو منــذ أربعــة أشــير نتيجــة تحســن أح ـوال المحصــول فــي
الب ارزيــل والتــي تعــد أكبــر الــبالد المنتجــة والمصــدرة لمســكر عمــى الصــعيد العــالمي .وانخفــض

كذلك مؤشر أسعار األلبان بنسـبة  %3بسـبب وفـرة اإلمـدادات العالميـة لـدى كـل مـن االتحـاد

األوروبــي ونيوزلنــدا فــي الوقــت الــذي تضــاءل فيــو الطمــب عمــى الـواردات ،كمــا ســجل المؤشــر
اجعــا قيمتــو  %1.7بفعــل اإلمــدادات الــوفيرة وزيــادة التنافســية فــي
الفرعــي ألســعار الحبــوب تر ً
أسـواق التصــدير ال ســيما ســمعتي القمــح والــذرة ،وت ارجــع كــذلك مؤشــر أســعار الزيــوت النباتيــة
بنس ــبة  %1.7نتيج ــة انخف ــاض أس ــعار زي ــت الص ــويا ،كم ــا تراجع ــت أس ــعار المح ــوم بنس ــبة

.%1.1

 وفي الوقت ذاتو رفعت نشـرة "مـوجز إمـدادات الحبـوب والطمـب عمييـا" الصـادرة عـن المنظمـةأيضــا توقعاتيــا إلجمــالي اإلنتــاج الع ـالمي مــن الحبــوب الموســم الحــالي 2016/2015م إلــى
ً
 2.531مميــار طــن مقابــل  2.527مميــار طــن (توقعــات ســابقة)  ،إال أنــو ال ي ـزال أقــل مــن
المســتوى القياســي لحصــاد الموســم الســابق 2015/2014م والبــالغ  2.561مميــار طــن .فــي

ح ـ ــين خفض ـ ــت توقعاتي ـ ــا إلجم ـ ــالي الطم ـ ــب الع ـ ــالمي عم ـ ــى الحب ـ ــوب الموس ـ ــم الح ـ ــالي إل ـ ــى

 2.527مميــار طــن مقابــل  2.529مميــار طــن (توقعــات ســابقة) .وفيمــا يتعمــق بالمخزونــات
العالميــة مــن الحبــوب فيتوقــع انخفاضــيا بنيايــة الموســم الحــالي إلــى  642مميــون طــن مقابــل

 643مميون طن (توقعـات سـابقة) ،إال أنيـا ال تـزال عنـد مسـتويات مرتفعـة مقارنـة بالمسـتوى
الذي كانت عميو في بداية الموسم ( 639.5مميون طن).

 إلغاء مناقصتين ًلستيراد القمح في مصر خالل أسبوع بسبب أزمة اإلرجوت

 ألغت الييئة العامة لمسمع التموينية يوم الجمعة الموافق  5فبراير مناقصتيا الثانية لشراء القمحىذا األسبوع بعد أن تمقت أربعة عروض فقط وبسعر أعمى من سعر الترسية لمناقصة القمح

األخيرة بالجزائر بشكل يعكس عدم التوافق حول المواصفات القياسية الخاصة باالستيراد.

وكانت الييئة قد ألغت يوم الثالثاء مناقصتيا األولى بعد مقاطعة جماعية من الموردين ليا
عمى خمفية إعالن و ازرة الز ارعة المصرية أنيا لن تقبل إال الشحنات الخالية تماما من فطر

اإلرجوت ،وتأكيد المتحدث الرسمي ليا عمى رفض الو ازرة لثالث شحنات من القمح المستورد
الحتوائيا عمى نسبة من ىذا الفطر منيا شحنة قمح فرنسي تقدر كميتيا بنحو  63ألف طن
كانت ستورد لحساب الييئة وشحنتين ذات كميات محدودة لمستوردين من القطاع الخاص.

 ومع اإلحجام الجماعي لمموردين عن المشاركة في مناقصة يوم الثالثاء عدلت و ازرة الزراعةعن سياستيا وأعمنت يوم األربعاء الموافق  3فبراير2016م إنيا ستسمح باستيراد القمح الذي

يحتوي عمى نسبة تصل إلى  %0.05من فطر اإلرجوت وىو األمر الذي كان معموًال بو في

السابق ،إال أن المشاركة المحدودة من قبل الموردين في المناقصة األخيرة تعكس مدى القمق

الذي مازال يشعر بو التجار نتيجة التضارب في القواعد المنظمة لالستيراد بين الجيات
الرسمية المسئولة عن استيراد القمح ،حيث تؤيد ىيئة السمع التموينية اإلبقاء عمى ىذه النسبة
في حين تعترض عمييا إدارة الحجر الزراعي بو ازرة الزراعة.

 الجزائر تشتري  840ألف طن قمح طري

 قال تجار أوروبيين إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  840ألف طن قمح طري منفرنسا وبعض دول االتحاد األوروبي في مناقصة عالمية أغمقت يوم 2016/2/4م بمتوسط
سعر  178دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل شيري إبريل ومايو2016م .الجدير بالذكر أن
الجزائر تعد من أكبر الدول المستوردة لمحبوب عمى مستوى العالم إال أنيا ال تقوم بإعالن
التفاصيل الخاصة بنتائج المناقصات التي تطرحيا.

 المغرب تطرح مناقصة لشراء  106ألف طن شعير من السوق المحمي

 طرحت وكالة الحبوب المغربية في األول من شير فبراير الحالي مناقصة لشراء  106ألفمحميا كحبوب مدعومة إلنتاج
طن من الشعير من السوق المحمي بغرض إعادة توزيعيا
ً
األعالف ،ومن المنتظر أن يتم البت في العروض المقدمة في الثامن من ىذا الشير ويسمح
لمموردين باستيراد ىذه الكمية من الخارج أو توريدىا من المحصول المحمي.

 إيران تحظر واردات القمح الحكومية لمدة عام اعتبا ار من  20مارس المقبل

اعتبار من  20مارس المقبل وأمرت
ًا
 حظرت طيران واردات القمح الحكومية لمدة عامالمسئولين بوقف تسجيل أي طمبيات شراء جديدة .جاء الحظر في خطاب رسمي أرسمو وزير
الزراعة اإليراني لوزير الصناعة والتجارة ونشرتو وكالة تسنيم .يذكر أن وزير الزراعة اإليراني
قد صرح نياية الشير الماضي بسعي بالده لتحقيق االكتفاء الذاتي من القمح من خالل
تحسين اإلنتاجية ،واستمرار اعتمادىا عمى واردات الذرة والشعير.

 توقعات بانخفاض واردات الذرة في جنوب إفريقيا العام الحالي إلى  3.8مميون طن

 خفضت كبرى شركات إنتاج الذرة بجنوب إفريقيا توقعاتيا لواردات الذرة العام الحالي إلى 3.8مميون طن مقارنة بـ  5مميون طن (توقعات سابقة) بعدما جاءت التوقعات الرسمية
لممحصول والمقدرة بنحو  7.44مميون طن أعمى من متوسط توقعات المحممين بنسبة
.%8.5

 كوريا الجنوبية تشتري  65ألف طن قمح عمفي من األرجنتين

 اشترت إحدى كبرى شركات تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية كمية  65ألف طن قمحعمفي من األرجنتين بسعر  181.1دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل شير مارس 2016م.

 اليابان تشتري  141.3ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  141.3ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم 2016/2/4م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  71.5ألف طن قمح
أمريكي و 35.3ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  21مارس إلى
 20إبريل2016م لكال المنشأين ،باإلضافة إلى  34.5ألف طن قمح استرالي لمشحن خالل
شير إبريل2016م.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندتفعا  8نقاط بنسبة ( .)%2.8وارتفعت
 295نقطة مقابل  287نقطة األسبوع الماضي مر ً
أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %3فيما يتعمق بالشحن من موانئ رومانيا ،وارتفعت كذلك
بنسبة  %2فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود وألمانيا وفرنسا.

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى بشكل ممحوظ مسجالً 97.17نقطة مقابل  99.61نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة .%3

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.116

1.083

%3 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

92-Jan-

5-Feb-

Change

Change %

Feb

-

-

Mar

-

-

Apr

-

-

May

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

92-Jan-

5-Feb-

Change

Change %

Feb

-

-

Mar

-

-

Apr

-

-

May

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

92-Jan-

5-Feb-

Change

Change %

Feb

-

-

Apr

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

92-Jan-

5-Feb-

Mar

Germany Wheat

Change
-

92-Jan-

-Feb-

Change

Change %
-

Change %

Wheat A 13% PRO BLT
TYPE B 12% PROTEIN.Han

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

92-Jan-

5-Feb-

Change

Change %

Feb

-

-

Apr

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

92-Jan-

5-Feb-

Change

Change %

Feb

-

-

Apr

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

92-Jan-

5-Feb-

Change

Change %

92-Jan-

5-Feb-

Change

Change %

Feb

Australia Feed Barley
Feb

-

-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea
Germany-Hamburg
French Atlantic
Romania

92-Jan-

5-Feb-

Change

Change %

