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ارتفعت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية السيما األوروبية وسط توقعات بانخفاض
ممحوظ في محصول القمح الطري بفرنسا (أكبر الدول المنتجة والمصدرة باالتحاد األوروبي) في ظل
التراجع المستمر ألحوال وجودة المحصول بفعل الطقس السيئ.
فيما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا بعد توقعات بانحسار الموجة الحارة التي تتعرض ليا
مناطق الوسط والغرب األمريكي خالل األيام القميمة القادمة ،وأن تشيد ىذه المناطق تحسنا ممموسا في
أحوال الطقس خالل شير أغسطس والذي يعد أكثر الشيور حسما في تطور ونمو ىذين المحصولين.

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )8القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة) ثبتتأسعار عقود شير سبتمبر2016م عند  189.1دوالر لمطن فوب .في حين ارتفعت أسعار
عقود شير أكتوبر2016م إلى  201دوالر لمطن فوب بارتفاع  4.5دوالر لمطن (.)%2.3
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شير سبتمبر2016م بمقدار طفيف إلى  172.8دوالر لمطن فوب بارتفاع  0.2دوالر لمطن (.)%0.1
وارتفعت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2016م بمقدار طفيف لمغاية إلى  185.6دوالر لمطن
فوب بارتفاع  0.1دوالر لمطن (.)%0.1
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيرسبتمبر2016م إلى  229.7دوالر لمطن فوب بارتفاع  4.9دوالر لمطن ( .)%2.2وارتفعت
كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2016م إلى  242.9دوالر لمطن فوب بارتفاع  10.7دوالر
لمطن (.)%4.6
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير سبتمبر2016م إلى  192دوالر لمطن فوب بارتفاع
 15.5دوالر لمطن ( .)%8.8وارتفعت كذلك أسعار عقود شير ديسمبر2016م إلى

 192دوالر لمطن فوب بارتفاع  11دوالر لمطن ( .)%6.1كما ارتفعت أسعار القمح األلماني
الصمب ( %12.5بروتين) لعقود شير ديسمبر2016م إلى  195.3دوالر لمطن فوب بارتفاع
 4.5دوالر لمطن (.)%2.4
( )2الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير يوليو2016م إلى  156دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  1دوالر لمطن ( .)%0.6وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 161دوالر لمطن فوب بانخفاض  9دوالر لمطن ( ،)%5.3كما انخفضت أسعار الشعير من
منطقة البحر األسود إلى  145دوالر لمطن فوب بانخفاض  2دوالر لمطن (.)%1.4
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير سبتمبر2016م إلى  160.6دوالر لمطنفوب بانخفاض  7.2دوالر لمطن ( .)%4.3وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
سبتمبر2016م بشكل ممحوظ إلى  397.5دوالر لمطن فوب بانخفاض  25.6دوالر لمطن
(.)%6.1

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أظيرت بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية حول صادرات الحبوب قيام الوالياتالمتحدة األمريكية بتصدير كمية  478ألف طن قمح األسبوع الماضي مقابل  317.7ألف طن

األسبوع السابق ،وبذلك تصل إجمالي صادرات القمح األمريكي بمختمف أنواعو منذ بداية
الموسم الحالي في (2016/7/1م) وحتى تاريخ  14يوليو2016م إلى  9.26مميون طن مقابل

 7مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  .%33وفيما يتعمق بتقدم
عمميات الحصاد فتشير البيانات إلى اكتمال حصاد  %76من محصول القمح الشتوي حتى

تاريخ  17يوليو2016م مقارنة بـ ( %73متوسط السنوات الخمسة السابقة).

 الوضع في كندا
 -رفعت و ازرة الزراعة الكندية توقعاتيا لمحصول القمح في كندا الموسم الحالي 2017/2016م

إلى  28.5مميون طن مقارنة بـ  27.6مميون طن الموسم السابق 2016/2015م نتيجة زيادة
إنتاجية اليكتار وزيادة المساحة المزروعة من محصول القمح الديورم.

 الوضع في روسيا
 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتيا لصادرات القمح الروسيالموسم الحالي 2017/2016م إلى مستوى قياسي لتسجل  37مميون طن مقابل  35مميون
طن الموسم السابق 2016/2015م عمى خمفية توقعات بارتفاع حصاد محصول الحبوب إلى
 109مميون طن تشتمل عمى ( 66مميون طن قمح) .وتوقعت أن تقوم الحكومة بتخفيض أو
إلغاء الضريبة المفروضة عمى صادرات القمح السيما بعد استقرار سعر صرف الروبل في
مقابل الدوالر ،وازدياد المخاوف من انخفاض الصادرات لتركيا (ثاني أكبر مستورد لمقمح
الروسي بعد مصر) عمى خمفية انخفاض سعر صرف الميرة التركية نتيجة األحداث السياسية
التي تشيدىا تركيا حاليا .وقد جاءت ىذه التوقعات عقب اجتماع وزير الزراعة الروسي بمنتجي
ومصدري الحبوب وتكميفو لمو ازرة بإعداد مقترح لتحسين التشريعات الجمركية المتعمقة بصادرات
الحبوب.
 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية استمرار التقدم في حصاد محصول الحبوب بروسيا حيثأتم المزارعون جمع  31.4مميون طن من الحبوب حتى تاريخ  20يوليو من مساحة
 7.7مميون ىكتار بمتوسط إنتاجية  4.1طن/ىكتار مقارنة بـ  23.4مميون طن تم حصادىا
حتى نفس التاريخ من العام الماضي تغطي مساحة  6.3مميون ىكتار بمتوسط إنتاجية
 3.7طن/ىكتار.

 الوضع في االتحاد األوروبي

رخصا لتصدير  826ألف طن
 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منحً
م ن القمح الطري ىذا األسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراتو من المحصول منذ بداية الموسم
الحالي في (2016/7/1م) إلى  1.8مميون طن مقارنة بـ  1.3مميون طن خالل الفترة المماثمة
من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  .%38كما منح رخص لتصدير  191ألف طن من الشعير
لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  618ألف طن .وفي المقابل تم منح رخص الستيراد
 138ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  534ألف طن.
رخصا الستيراد كمية  86.3ألف طن من الشعير
 كما منح االتحاد االوروبي خالل ىذا األسبوعً
األوكراني وذلك في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تصل إجمالي
الكميات المخصصة ليا ىذا العام إلى  250ألف طن يتبقى منيا حاليا نحو  51.9ألف طن.

 الوضع في فرنسا

 خفضت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Agritelتوقعاتيا لمحصول القمح الطري فيفرنسا الموسم الحالي 2017/2016م بشكل ممحوظ إلى  32مميون طن مقارنة بـ  40.5مميون
طن الموسم السابق 2016/2015م ،وفي سياق متصل أظيرت بيانات التقرير األسبوعي لحالة
المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في  18يوليو استمرار
تدىور حالة محاصيل الحبوب الشتوية بفعل الطقس السيئ حيث تراجع محصول القمح الطري

المصنف بحالة جيدة أو ممتازة إلى  %42مقابل  %49األسبوع السابق ،كما تراجع محصول

الشعير الشتوي إلى  %42مقابل  %44األسبوع السابق .وفيما يتعمق بتقدم عمميات الحصاد
أشار التقرير إلى اكتمال حصاد  %17من محصول القمح الطري مقابل  %7األسبوع السابق

ومقابل  %53في نفس التاريخ من العام الماضي ،واكتمال حصاد  %95من محصول الشعير
الشتوي مقابل  %77األسبوع السابق ومقابل  %98العام الماضي.

 الوضع في ألمانيا

 خفضت " "Agritelتوقعاتيا لمحصول القمح في ألمانيا والمزمع البدء في حصاده نياية الشيرالحالي إلى  26مميون طن مقارنة بـ  26.5مميون طن الموسم السابق نتيجة سوء أحوال
الطقس .وذكرت الشركة أن أحوال المحصول تشيد حالة من عدم التجانس ىذا العام حيث

ترتفع نسبة الرطوبة في المناطق الجنوبية الغربية من ألمانيا في حين تعاني المناطق الشمالية

الشرقية من الجفاف ،إال أن غالبية المحصول بحالة مرضية .وحذرت الشركة من توقعات
بيطول أمطار عمى ألمانيا خالل األسبوعين القادمين والتي من شأنيا أن تؤثر سمبا عمى جودة

المحصول.

 الوضع في األرجنتين

 توصل اتحاد سائقي الشاحنات في األرجنتين في وقت مبكر من يوم الجمعة إلى اتفاق معالحكومة بشأن زيادة أسعار نقل الحبوب لينيي بذلك إضرابا استمر لمدة أربعة أيام وأدى إلى

تباطؤ إمدادات الحبوب السيما الذرة .الجدير بالذكر أن سائقي الشاحنات بدأوا يوم اإلثنين
الماضي اضرابا مفتوحا بعدما فشموا في التوصل التفاق بشأن أسعار النقل بينيم وبين
المزارعين .وقد دفعت أسعار التضخم المرتفعة التي تشيدىا األرجنتين حاليا سائقو الشاحنات

إلى المطالبة بزيادة أسعار النقل بأكثر من  ، %30وازاء ذلك اضطر المصدرون إلى السحب

من المخزونات والتي ال تكفي إال لعدة أيام لموفاء بعقود التصدير .ويأتي الذرة في مقدمة

الحبوب التي تشيد انخفاضا ممحوظا في المخزونات ىذا العام نتيجة تأخر عمميات الحصاد
بفعل األمطار الغزيرة بخالف محصول فول الصويا والذي اكتممت عمميات حصاده.

 رفعت و ازرة الزراعة األرجنتينية تقديراتيا لمحصول الذرة في األرجنتين لمموسم 2016/2015مإلى  39.8مميون طن مقابل  37.9مميون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  33.8مميون طن
الموسم السابق 2015/2014م ،كما رفعت تقديراتيا لمحصول فول الصويا إلى  58.8مميون
طن مقابل  58مميون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  61.4مميون طن الموسم السابق .في حين
خفضت توقعاتيا لممساحة المزروعة من محصول القمح الموسم الحالي 2017/2016م إلى

 5.25مميون ىكتار مقابل  5.34مميون ىكتار (توقعات سابقة) بعدما ألغى العديد من
المزارعين خططيم لزراعة المحصول بسبب األمطار الغزيرة التي غمرت األراضي الزراعية منذ
بداية شير يونيو وحتى منتصف شير يوليو وأدت إلى تأخر عمميات الزراعة.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 تونس تشتري  276ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العمفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  92ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم  21يوليو بمتوسط سعر  178.74دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة من

 25سبتمبر إلى  15ديسمبر2016م ،كما اشترت كمية  109ألف طن قمح ديورم بمتوسط

سعر  261.07دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة من  25أكتوبر إلى  25ديسمبر2016م.
واشترت كذلك كمية  75ألف طن شعير عمفي بمتوسط سعر  165.14دوالر/طن C&F
لمشحن خالل الفترة من  5أكتوبر إلى  25نوفمبر2016م.

 إيران تشتري  350ألف طن قمح من أوروبا

 قال تجار أوروبيون إن مجموعة من المستوردين اإليرانيين تعاقدوا عمى شراء كمية في حدود 350ألف طن من أوروبا لمشحن خالل شيري أكتوبر ونوفمبر القادمين .تأتي ىذه الكمية عمى
الرغم من موسم حصاد وفير لمقمح المحمي في إيران ىذا العام ،إال أن المحممين يروا أن زيادة
صادرات الدقيق لكل من سوريا والعراق قد تدفع إيران الستيراد مزيد من الكميات.

 سوريا تشتري  200ألف طن قمح طري

 اشترت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا "حبوب" كمية  200ألف طن قمحطري ( %11بروتين) من روسيا في مناقصة عالمية أغمقت يوم  18يوليو بمتوسط سعر

 180.84دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل شيري أغسطس وسبتمبر2016م.

 المغرب تشتري  833ألف طن قمح من السوق المحمي

 اشترت وكالة الحبوب المغربية كمية  133ألف طن قمح طري من السوق المحمي بغرضاستخداميا في إنتاج الخبز المدعوم ،وذكرت الوكالة أن ىذه الكمية يمكن توريدىا من
المحصول المحمي أو عن طريق االستيراد.

 اليابان تشتري  865ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  165ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم  21يوليو ،اشتممت ىذه الكمية عمى  99.5ألف طن قمح أمريكي

و 35.9ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  21أغسطس إلى  20سبتمبر2016م
باإلضافة إلى  29.6ألف طن قمح استرالي لمشحن خالل شير نوفمبر2016م.

 باكستان تشتري  330ألف طن فول صويا من البرازيل

 اشترى تجار في باكستان كمية  330ألف طن فول صويا من الب ارزيل لمشحن خالل الفترة(فبراير-مايو 2017م) ،ولم يتم اإلعالن عن أسعار الشراء.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندمنخفضا  36نقطة بنسبة ( .)%4.2وانخفضت
 827نقطة مقابل  863نقطة األسبوع الماضي
ً
أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %2فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود وفرنسا
وانخفضت كذلك بنسبة  %1فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا.

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  97.35نقطة مقابل 96.68نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.54

اليورو أمام الدوالر
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