الســوق العـــالمي للحبــوب
( 8-4مارس 1029م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري لو ازرة

الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي بنحو  3مليون

طن إلى  5.072مليون طن مقابل  5..72مليون طن (توقعات سابقة) ،كما جاء االنخفاض تحت
ضغوط ضعف الطلب وزيادة حدة المنافسة العالمية7

وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة وفول الصويا والتي تأثرت بعمليات بيع فنية وبوفرة اإلمدادات

األمريكية 7فيما تباينت أسعار الشعير حيث واصلت أسعار الشعير األوروبي تراجعها ،فيما ارتفعت أسعار
الشعير االسترالي7

أولا :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 مايو5002م إلى  5027.دوالر للطن فوب بانخفاض  072دوالر
للطن ( 7)%07.وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يوليو5002م إلى  50272دوالر للطن

فوب بانخفاض  07.دوالر للطن (7)%070

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرمايو5002م إلى  002دوالر للطن فوب بانخفاض  070دوالر للطن ( 7)%07.وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر يوليو5002م إلى  0027.دوالر للطن فوب بانخفاض  272دوالر
للطن (7)%572

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرمايو5002م إلى  52373دوالر للطن فوب بانخفاض  572دوالر للطن ( 7)%072وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر يوليو5002م إلى  52570دوالر للطن فوب بانخفاض  370دوالر
للطن (7)%075

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو5002م إلى  50.7.دوالر للطن فوب
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بانخفاض  272دوالر للطن ( ،)%570وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر5002م إلى

 02.دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن ( 7)%5كما انخفضت أسعار القمح األلماني
الصلب ( %0572بروتين) لعقود شهر مايو5002م إلى  5537.دوالر للطن فوب بانخفاض

 370دوالر للطن (7)%07.
( )1الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مايو5002م إلى  020دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  .دوالر للطن ( 7)%372وانخفضت كذلك
أسعار التصدير من منطقة البحر األسود إلى  503دوالر للطن فوب بانخفاض  0دوالر للطن

( 7)%37.في حين ارتفعت أسعار الشعير االسترالي إلى  523دوالر للطن فوب بارتفاع
 00دوالر للطن (7)%273

-

( )3الذرة وفول الصويا
 -انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مايو5002م إلى  0.372دوالر للطن

فوب بانخفاض  370دوالر للطن ( 7)%573وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
مايو5002م إلى  32370دوالر للطن فوب بانخفاض  273دوالر للطن (7)%075

عالميا
ثاني ا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر مارس 5002م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (5002/5000م) إلى  57.0.مليار طن مقابل  57.03مليار

طن (توقعات سابقة) ومقابل  57.02مليار طن الموسم السابق (5000/500.م) 7في حين

خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  57.20مليار طن

مقابل  57.23مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  57222مليار طن الموسم السابق 7ورفع
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بنحو  .70مليون طن

إلى  ..2مليون طن مقابل  ..575مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أقل

مقارنة بكمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو  0057.مليون طن7

 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (5002/5000م) بنحو  5مليون طن إلى  .33مليون طن مقابل  .3270مليون طن
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(توقعات سابقة) ومقابل  ..370مليون طن الموسم السابق (5000/500.م) نتيجة توقعات

بتراجع اإلنتاج في العراق وكازاخستان 7كما خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من

القمح ولكن بنحو  2مليون طن ليصل إلى  .2570مليون طن مقابل  .2.75مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  .2272مليون طن الموسم السابق7

 -وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي

(5002/5000م) بمقدار  3مليون طن لتصل إلى  5.072مليون طن مقابل  5..72مليون

طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل أقل مقارنة بكمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة

بنحو  5.27.مليون طن7

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (5002/5000م) عند  2073مليون طن مقابل  2.72مليون طن الموسم السابق
(5000/500.م) 7في حين خفض توقعاته إلجمالي صادرات الواليات المتحدة األمريكية من
المحصول الموسم الحالي إلى  5.73مليون طن مقابل  5.75مليون طن (توقعات سابقة)
لكنها تظل أعلى بمقدار  070مليون طن مقارنة بصادرات الموسم السابق البالغة  5272مليون
طن 7ورفع توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم الحالي إلى  507.مليون طن
مقابل  5.72مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  5272مليون طن نهاية الموسم السابق7
 وبالنسبة لمحصول الذرة  77فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول الموسم الحالي(5002/5000م) عند  3..73مليون طن مقابل  3.070مليون طن الموسم السابق
(5000/500.م) 7في حين رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى
 2.7.مليون طن مقابل  2270مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2272مليون طن نهاية
الموسم السابق7
 وفيما يخص فول الصويا  77فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول الموسم الحالي(5002/5000م) عند  0537.مليون طن مقابل  05070مليون طن الموسم السابق
(5000/500.م) 7في حين خفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي
بمقدار طفيف إلى  5272مليون طن مقابل  5270مليون طن (توقعات سابقة) ،لتظل أعلى
مقارنة بمستواها في نهاية الموسم السابق ،إذ قدرت بنحو  0072مليون طن7
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 الوضع في استراليا

 توقع المكتب االسترالي للزراعة والموارد االقتصادية " "ABARESزيادة محصول القمحاالسترالي الموسم القادم 5050/5002م بنسبة  %30حال استقبال المزارعين لكمية مناسبة من

األمطار 7وتوقع في أول تقديراته لمحصول الموسم القادم أن يصل إلى  5372مليون طن مقابل
 0.73مليون طن الموسم الحالي 5002/5000م 7وعلى الرغم من ذلك حذر المكتب من أن
أستراليا التي تعد رابع أكبر مصدر للقمح في العالم ربما تواجه موسم آخر من انخفاض اإلنتاج

وأضاف أن محصول القمح الشتوي والذي تتم زراعته عادة في شهر إبريل ،ويمثل  %52من
إجمالي إنتاج القمح في استراليا يحتاج إلى أمطار مناسبة في الكم والتوقيت 7كما توقع المكتب

زيادة المساحة المزروعة منه بنسبة  %50مقارنة بالموسم الحالي والذي تراجعت مساحة
عاما7
المحصول فيه إلى أدنى مستوى لها منذ ً 50

 الوضع في روسيا

 رفعت و ازرة الروسية توقعاتها لمحصول القمح الروسي الموسم القادم 5050/5002م حالالتحسن في أحوال الطقس إلى  00-.2مليون طن مقابل  .570مليون طن الموسم الحالي
5002/5000م7
 تشير بيانات رسمية صادرة عن وكالة الجمارك الروسية إلى قيام روسيا بتصدير كمية 5725مليون طن من القمح في شهر يناير 5002م مقابل  5720مليون طن في نفس الشهر
من العام الماضي بتراجع نسبته 7%572

 الوضع في أوكرانيا

 أوضحت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية قيام أوكرانيا بتصدير كمية  3372مليون طن منالحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  .مارس الجاري ،واشتملت هذه الكمية على
 0.70مليون طن من الذرة و 057.مليون طن من القمح 7وتتوقع الو ازرة أن ترتفع إجمالي
صادرات الحبوب الموسم الحالي 5002/5000م إلى  22مليون طن مقابل  3272مليون طن
قياسيا
رقما
ً
الموسم السابق 5000/500.م وذلك نتيجة زيادة الحصاد والذي سجل هذا الموسم ً
بلغ نحو  .0مليون طن مقابل  .073مليون طن الموسم السابق 7وفي سيا ٍ
ق متصل قالت و ازرة
جيدا لمحصول الحبوب الموسم القادم بفعل التحسن
الزراعة األوكرانية إنها تتوقع
حصادا ً
ً
الملموس في أحوال الطقس ،وبداية الزراعة المبكرة لمحاصيل الحبوب الربيعية7
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 الوضع في التحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 007.0مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 5002/5000م وحتى تاريخ

 3مارس 5002م مقابل  03702مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق

5000/500.م بانخفاض نسبته  7%0.كما منح رخصاً لتصدير كمية  3702مليون طن من
الشعير مقابل  3720مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 7%52
وفي المقابل منح رخصا الستيراد  0.722مليون طن من الذرة مقابل  0072.مليون طن خالل
الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%22ومنح كذلك رخصا الستيراد  272مليون

طن من فول الصويا مقابل  07.مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها
7%0

 الوضع في فرنسا

 أظهرت بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسيتقدما ملحوظًا في زراعة محصول الشعير الربيعي في فرنسا ،إذ أشار
"فرانس أجري ميير" ً
التقرير إلى اكتمال زراعته بنسبة  %23حتى تاريخ  2مارس الجاري مقابل  %.3األسبوع
السابق ومقابل  %50فقط في نفس التاريخ من العام الماضي ،وهذا التقدم الملموس يعني أن
محصول العام الحالي يتقدم في زراعته بنحو  3أسابيع مقارنة بمتوسط األعوام الخمسة

الماضية ،وبنحو شهر تقريباً مقارنة بمحصول العام الماضي 7وفي سيا ٍ
ق متصل رفع التقرير
تقديراته لمحصول القمح الشتوي الطري المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" إلى  %0.مقابل

 %02األسبوع السابق ومقابل  %00في نفس التاريخ من العام الماضي ،فيما أبقى على
تقديراته لمحصول الشعير الشتوي المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" عند  %00بدون تغيير

مقارنة باألسبوع الماضي ،ولكن بارتفاع نسبته  %0مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي7

 الوضع في األرجنتين

 -رفعت و ازرة االقتصاد األرجنتينية توقعاتها لمحصول فول الصويا باألرجنتين الموسم الحالي

5002/5000م إلى  22مليون طن بزيادة نسبتها  %22مقارنة بمحصول الموسم السابق
5000/500.م المقدر بنحو  3.75مليون طن والذي تأثر بموجة شديدة من الجفاف 7وقالت
حاليا ببعض المناطق في
في بيان أن  %20من محصول فول الصويا الجاري حصاده
ً
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األرجنتين بحالة "طبيعية/ممتازة" 7وفي المقابل توقعت بورصتي رو ازريو وبوينس آيريس للحبوب

أن يصل المحصول إلى  25مليون طن و 23مليون طن على التوالي7

 الوضع في الصين

 -أكد تقرير صادر عن و ازرة الزراعة األمريكية يوم الجمعة الموافق  0مارس على شراء الصين

كمية  ..2ألف طن من فول الصويا من الواليات المتحدة األمريكية للتوريد خالل الموسم
الحالي 5002/5000م والذي ينتهي في  30أغسطس ،وتعتبر هذه الكمية هي أول كمية
مؤكدة منذ إعالن حكومة بكين عن اعتزامها شراء  00مليون طن من فول الصويا األمريكي
في إطار المباحثات التجارية المستمرة بين الطرفين لحل أزمة الرسوم الجمركية7

 وفي ذات السياق أظهرت بيانات اإلدارة العامة للجمارك الصينية تراجع إجمالي واردات الصينمن فول الصويا خالل شهر فبراير الماضي إلى أدنى مستوى شهري لها منذ أربع سنوات

مسجلة  272.مليون طن مقابل  273.مليون طن خالل نفس الشهر من عام 5000م
بانخفاض نسبته  %0.وذلك على خلفية أزمة الرسوم الجمركية 7وعلى الرغم من ذلك رفعت

و ازرة الزراعة الصينية توقعاتها إلجمالي واردات فول الصويا الموسم الحالي إلى  02مليون طن

مقابل  037.مليون طن (توقعات سابقة) السيما بعد أن علقت الجمارك بعض الواردات من
زيوت الكانوال المنافسة7

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 ارتفاع مؤشر الفاو ألسعار الغذاء العالمية في شهر فبراير

 ارتفع مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" في شهر فبراير الماضي مسجالً 0..72نقطة مقابل  0.270نقطة في شهر يناير السابق بزيادة  ،%07.في حين سجل
تراجعاً نسبته  %573بحوالي ( 2نقاط) مقارنة بمستواه في شهر فبراير من عام 5000م7

وارتفعت جميع أسعار السلع الممثلة في المؤشر خالل شهر فبراير مع ارتفاع حاد في أسعار

األلبان7

 وتصدر مؤشر الفاو ألسعار منتجات األلبان قائمة االرتفاعات حيث سجل  02572نقطة فيشهر فبراير مقابل  00570نقطة عن مستواه المسجل في شهر يناير بارتفاع نسبته %27.

وجاء االرتفاع مدعوما بزيادة أسعار الحليب المجفف المنزوع الدسم ،يليه الحليب المجفف

الكامل الدسم ،فاألجبان والزبدة7
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 -وارتفع مؤشر الفاو الفرعي ألسعار الحبوب مسجالً  0.2نقطة في شهر فبراير ،أي بارتفاع

طفيف عما كان عليه في شهر يناير ،وبقرابة  0نقاط ( )%27.عن مستواه المسجل في شهر

فبراير 5000م 7وشهدت أسعار الذرة أكبر زيادة بين الحبوب الرئيسية نتيجة ارتفاع أسعار
الصادرات من الواليات المتحدة األمريكية بسبب االضطرابات في مجال الشحن البحري7
-

كما ارتفع مؤشر الفاو ألسعار الزيوت النباتية بنسبة  %070في شهر فبراير مقارنة بالشهر

السابق ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر 5000م 7وبلغ متوسط مؤشر الفاو الفرعي

ألسعار اللحوم  0.37.نقطة مقابل  0.572نقطة في شهر يناير ،بزيادة طفيفة مقدارها
 ،%07.وعلى الرغم من ذلك يظل أقل من مستواه المسجل في شهر فبراير من العام الماضي
بنسبة  7%2أما فيما يتعلق بمؤشر الفاو ألسعار السكر فقد سجل  002نقطة في شهر فبراير

أي بارتفاع قدره  575نقطة وبنسبة  %075مقارنة بمستواه في شهر يناير من هذا العام
وتعكس هذه الزيادة إلى حد كبير وجود مخاوف إزاء توقعات اإلنتاج في بعض البلدان الرئيسية

المنتجة وفي مقدمتها الهند والب ارزيل7

 مصر تستهدف شراء  3.3مليون طن من القمح المحلي الموسم الحالي

 قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إن بالده تستهدف شراء  37.مليون طن من القمحالمحلي الموسم الحالي والذي سيبدأ في شهر إبريل المقبل ،وأضاف أن الحكومة ستشتري القمح

اما) أي ما
من المزارعين المحليين هذا الموسم بسعر  .02-.22جينهًا لألردب ( 020كيلو جر ً
يعادل  22..-23..جنيه للطن وفقًا لجودة المحصول 7وأكد على موافقة و ازرة المالية على
اعتماد القيمة المالية للكمية المستهدفة حتى يمكن تنفيذ موسم متميز7

 -من جانبه قال نقيب الفالحين المصريين لرويترز إن المزارعين طلبوا من الحكومة دفع

 000جنيه لألردب ،وان السعر الذي أعلنته الحكومة لشراء القمح المحلي ال يلبي حاجات
المزارعين ويدفعهم إلى هجرة زراعته ،كما توقع انخفاض محصول الموسم الحالي بسبب انتشار

الصدأ األصفر والتغيرات المناخية ،وهو ما يرفع خسائر المزارعين المالية7

 -الجدير بالذكر أن مصر اشترت كمية  3702مليون طن من القمح المحلي الموسم السابق

بأسعار تراوحت بين  .00-2.0جنيه لألردب ،وقال تجار في ذلك الوقت إن بعض محصول
القمح المحلي اشترته مطاحن القطاع الخاص التي عرضت أسعا ار أعلى من الحكومة بسبب

ارتفاع األسعار العالمية فوق السعر الذي أعلنته الحكومة أثناء موسم الحصاد7
7

 وفيما يتعلق بالقمح المستورد صرح مسؤول لرويترز يوم الثالثاء أن مصر رفضت شحنة قمحروماني بسبب مشكلة تتعلق بالجودة ،وقال المسؤول "أصدرنا رفضا نهائيا ،واألمر اآلن بيد
البائع والهيئة العامة للسلع التموينية للبت في طريقة التعامل مع عقدهما" 7وأضاف أن رفض
الشحنة الموجودة حاليا في ميناء الدخيلة المصري يرجع إلى مشكلة في درجة السقوط ،وهي

المعيار العالمي المستخدم لتحديد درجة اإلصابة بتلف البراعم وبالتالي جودة القمح في عملية

الطحن 7وتابع أنه التوجد طريقة لعالج مشكلة درجة السقوط  ،فال يمكن استخدام الغربلة أو
التبخير على سبيل المثال ،ولهذا ينتهي األمر عند السقوط في االختبار ،مضيفا أن الشحنة

اختبرت مرتين وأخفقت7

 الجزائر تشتري  300ألف طن من القمح الديورم

 -قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  300ألف طن من القمح الديورم

في مناقصة عالمية أغلقت هذا األسبوع بمتوسط سعر  50572دوالر/طن  C&Fللشحن خالل
شهر إبريل المقبل ،وتوقعوا توريد هذه الكمية من كندا والواليات المتحدة األمريكية7

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية بمقدار طفيف حيث أغلق مؤشر  Baltic Indexعند .2.نقطة مقابل  .20نقطة األسبوع الماضي منخفضاً نقطة واحدة بنسبة 7%075

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  97.36نقطة مقابل 2.722نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة
7%0702

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

07024

07037

%1.14 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

10-Mar-19

10-Mar-19

Change

Change %

May. 019

217.1

215.6

-1.5

-0.7%

Jul. 019

217.1

215.4

-1.7

-0.8%

10-Mar-19

10-Mar-19

Change

Change %

May. 019

190.1

189.0

-1.1

-0.6%

Jul. 019

190.1

184.6

-5.5

-2.9%

10-Mar-19

10-Mar-19

Change

Change %

May. 019

255.7

253.3

-2.4

-0.9%

Jul. 019

255.2

252.1

-3.1

-1.2%

10-Mar-19

10-Mar-19

Change

Change %

May. 019

211.0

206.6

-4.4

-2.1%

Sep. 019

201.0

197.0

-4.0

-2.0%

10-Mar-19

10-Mar-19

Change

Change %

May. 019

227.5

223.7

-3.8

-1.7%

Sep. 019

230.2

226.5

-3.7

-1.6%

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

10-Mar-19

10-Mar-19

Change

Change %

May. 019

167.7

163.9

-3.8

-2.3%

Jul. 019

167.7

164.8

-2.9

-1.7%

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

10-Mar-19

10-Mar-19

Change

Change %

May. 019

348.1

343.8

-4.3

-1.2%

Jul. 019

348.1

347.5

-0.6

-0.2%

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

10-Mar-19

10-Mar-19

Change

Change %

205.0

198.0

-7.0

-3.4%

10-Mar-19

10-Mar-19

Change

Change %

233.0

243.0

10.0

4.3%

10-Mar-19

10-Mar-19

Change

Change %

221.0

213.0

-8.0

-3.6%

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

72-Feb-19

10-Mar-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

20.5

20.5

0.0

0%

Germany-Hamburg

23.5

23.5

0.0

0%

French - Dunkerque

23.3

23.3

0.0

0%

Australia - Kwinana

22.8

22.8

0.0

0%
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