السوق العالمي لمحبوب
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في معظم البورصات العالمية عمى الرغم من استمرار
انخفاض سعر صرف الدوالر وذلك نتيجة توقعات بسقوط أمطار عمى المناطق الجافة بالسيول الجنوبية
لمواليات المتحدة األمريكية بشكل سيؤدي إلى تحسن أحوال زراعة محصول القمح الشتوي الصمب.
تفاعا طفيفا وسط ترقب لصدور
وتباينت أسعار الشعير وفول الصويا ،بينما شيدت أسعار الذرة ار ً
تقرير و ازرة الزراعة األمريكية حول مخزونات الحبوب بالواليات المتحدة األمريكية.

أول :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً
( )4القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير يوليو2016م إلى  206.9دوالر لمطن فوب بانخفاض  4.7دوالر
لمطن ( .)%2.2وانخفضت كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  209دوالر لمطن
فوب بانخفاض  7.4دوالر لمطن (.)%3.4
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شير يوليو2016م إلى  186.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  16.4دوالر لمطن ( .)%8.1وانخفضت
كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  198.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  4.4دوالر
لمطن (.)%2.2
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيريوليو2016م إلى  226.9دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.2دوالر لمطن ( .)%1وانخفضت
كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  230.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.1دوالر
لمطن (.)%0.9
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مايو2016م إلى  171.2دوالر لمطن فوب
بانخفاض  1.4دوالر لمطن ( .)%0.8وانخفضت كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى

 181.9دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.7دوالر لمطن ( .)%0.4في حين ارتفعت أسعار القمح
األلماني الصمب ( %13بروتين) إلى  189.8دوالر لمطن فوب بارتفاع  7.5دوالر لمطن
(.)%4.1
( )1الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير مارس2016م إلى  168دوالر لمطن ف ـوب بارتفاع 3دوالر لمطن ( .)%1.8وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى  173دوالر لمطن
فوب بارتفاع  1دوالر لمطن ( .)%0.6في حين انخفضت أسعار عقود الشعير من منطقة
البحر األسود إلى  166دوالر لمطن فوب بانخفاض  4دوالر لمطن (.)%2.4
( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير أغسطس2016م إلى  161.7دوالر لمطنفوب بارتفاع  0.6دوالر لمطن ( .)%0.4وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
أغسطس2016م إلى  349.2دوالر لمطن فوب بارتفاع طفيف مقداره  0.3دوالر لمطن
(.)%0.1

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أظيرت نتائج تحميل استقصائي قامت بو شركة " "Allendable Incلألبحاث شمل  25واليةأمريكية توقع ارتفاع المساحة المزروعة من محصول الذرة العام الحالي إلى  90.4مميون فدان
مقابل  90مميون فدان (توقعات و ازرة الزراعة األمريكية) ومقابل  88مميون فدان العام السابق
وانخفاض المساحة المزروعة من محصول فول الصويا بمقدار طفيف إلى  82.6مميون فدان
مقابل  82.7مميون فدان العام السابق .وفيما يتعمق بمحصول القمح فتشير النتائج إلى توقع
انخفاض المساحة المزروعة منو إلى  51.8مميون فدان مقابل  54.6مميون فدان عام
2015م.

 الوضع في روسيا
 تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية إلى قيام روسيا بتصدير  26مميون طن من الحبوب منيا( 19.2مميون طن قمح) منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  9مارس مقارنة بـ  25.2مميون

طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق .وقد أد

انتعاش العممة الروسية " الروبل " والتي

ارتفعت بنسبة  %6.6منذ مطمع العام الحالي وحتى منتصف شير مارس إلى ضعف تنافسية
القمح الروسي في األسواق العالمية األمر الذي دفع المصدرين إلى ممارسة المزيد من الضغوط
عمى المزارعين لتخفيض أسعار المحصول في السوق المحمي.
 ساعد التحسن في أحوال الطقس عمى تقدم زراعة محاصيل الحبوب الربيعية حيث أتم مزارعوروسيا زراعة  547ألف ىكتار منيا حتى تاريخ  11مارس مقارنة بـ  167ألف ىكتار خالل
الفترة المماثمة من الموسم السابق.

 الوضع في أوكرانيا

 أوضحت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية اكتمال زراعة  583.2ألف ىكتار من محاصيلالحبوب الربيعية في اوكرانيا حتى تاريخ  18مارس بما يمثل  %23من إجمالي المساحة
المستيدفة ليذا العام ،اشتممت ىذه المساحة عمى  456.9ألف ىكتار من الشعير و 25.1ألف
ىكتار من القمح باإلضافة إلى  101.2ألف ىكتار من المحاصيل األخر .

 الوضع في التحاد األوروبي

 رفعت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتيا لصادرات االتحاداألوروبي من محصول القمح الطري الموسم الحالي 2016/2015م إلى  28.8مميون طن
مقارنة بـ  28.3مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقعات بزيادة صادرات بولندا بنحو
 500ألف طن .وفيما يتعمق بحصاد الموسم القادم 2017/2016م فقد رفعت توقعاتيا إلجمالي
إنتاج القمح الطري بدول االتحاد األوروبي إلى  143.6مميون طن مقابل  142.6مميون طن
(توقعات سابقة) ،إال أنو ال يزال أقل من المحصول القياسي المقدر بنحو  150.7مميون طن
والذي تم حصاده ىذا الموسم.
رخصا لتصدير  735ألف 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  20.1مميون طن مقارنة بـ  23.7مميون طن خالل الفترة
رخصا لتصدير  81ألف طن
المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  .%15.2كما منح
ً
من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  7.5مميون طن مقارنة بـ  6.5مميون طن خالل
نفس الفترة من الموسم السابق .وفي المقابل تم منح رخص الستيراد  193ألف طن من الذرة

لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  10.1مميون طن مقارنة بـ  6.7مميون طن خالل الفترة
المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو .%51
خصا الستيراد كمية  86ألف طن من القمح
 كما منح االتحاد االوروبي خالل ىذا األسبوع ر ًاألوكراني وذلك في إطار نظام الحصص المعفاة من الضرائب والتي تصل إجمالي الكميات
المخصصة ليا ىذا العام إلى  950ألف طن.

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  14مارس الحالي إلى أن  %92من محصول القمح الطري بحالة جيدة أو
ممتازة مقابل  %93األسبوع السابق ومقابل  %91في نفس التاريخ من العام الماضي .كما
تشير إلى اكتمال زراعة  %47من محصول الشعير الربيعي مقابل  %32األسبوع السابق
ومقابل  %76العام الماضي.

 الوضع في ألمانيا

 خفضت الجمعية األلمانية لمتعاونيات الزراعية توقعاتيا لمحصول القمح في ألمانيا الموسم القادم2017/2016م إلى  26.1مميون طن مقابل  26.6مميون طن الموسم الحالي
2016/2015م نتيجة توقع انخفاض اإلنتاجية إلى  7.9طن لميكتار مقابل  8طن لميكتار
الموسم الحالي .كما خفضت توقعاتيا لمحصول الشعير إلى  11.4مميون طن مقابل
 11.6مميون طن الموسم الحالي ،في حين رفعت توقعاتيا لمحصول الذرة إلى  4.45مميون
طن مقابل  3.97مميون طن الموسم الحالي نتيجة زيادة المساحة المزروعة وتحسن اإلنتاجية.

 الوضع في المممكة المتحدة

 أظيرت بيانات مصمحة الجمارك البريطانية ارتفاع صادرات بريطانيا من القمح خالل شيريناير الماضي إلى  309.6ألف طن لتسجل أعمى مستو لمصادرات الشيرية منذ شير

ديسمبر2011م مدعومة بانخفاض سعر صرف الجنيو االسترليني في مقابل اليورو بفعل
مخاوف من احتمال انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي في التصويت المزمع إجراؤه في

يونيو القادم .وقد أدت زيادة صادرات شير يناير إلى ارتفاع إجمالي صادرات القمح منذ بداية
الموسم الحالي وحتى ذلك التاريخ إلى  1.3مميون طن مقارنة بـ  1.08مميون طن خالل الفترة
المماثمة من الموسم السابق.

 الوضع في البرازيل

 رفع االتحاد الب ارزيمي لمصنعي الزيوت النباتية توقعاتو لمحصول فول الصويا في الب ارزيلالموسم الحالي إلى  99.7مميون طن مقابل  98.5مميون طن (توقعات سابقة) ،كما رفع
توقعاتو لمصادرات من ىذا المحصول إلى  55.3مميون طن مقابل  54.5مميون طن (توقعات
سابقة).

 الوضع في الهند

 رفع وزير الزراعة اليندي توقعاتو لمحصول القمح في اليند الموسم الحالي 2016/2015م إلى 93.8مميون طن مقابل  92.5مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  86.5مميون طن الموسم
السابق 2015/2014م .ورفض الوزير التقارير الصادرة عن غرفة صناعية باليند والتي تشير
إلى توقعات بانخفاض المحصول عن الموسم السابق ،وأشار إلى أن الغرض من نشر مثل ىذه
التوقعات الضغط عمى الحكومة لتخفيض رسوم االستيراد عمى القمح بما يصب في مصمحة
التجار ،وأضاف أن الحكومة تراقب األسعار عن كثب السيما أسعار السمع الغذائية وتبذل
قصاري جيدىا لممحافظة عمى استقرارىا بالسوق المحمي .الجدير بالذكر أن حكومة اليند قامت
في أكتوبر الماضي برفع رسوم االستيراد عمى واردات القمح إلى  %25لمحد من الكميات
المستوردة في ظل تراكم المخزونات بالصوامع والمستودعات الحكومية ،ويستمر العمل بيذه
الرسوم حتى نياية الشير الحالي.

ابعا :أهم أخبار األسبوع
رً

" مدير الفاو" توقعات باستمرار تراجع أسعار الغذاء بفعل تباطؤ القتصاد العالمي

 توقع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" أن تشيد أسعار الغذاء العالميةالمزيد من اليبوط ىذا العام بعد أن استقرت قرب أدنى مستو ليا في سبع سنوات نتيجة تباطؤ
نمو االقتصاد العالمي وبصفة خاصة الصين ،وأوضح أن التوقعات بيبوط األسعار ستكون
بالقيمة الحقيقية وليس بالضرورة بالقيمة األسمية ألن األمر يتوقف عمى مد

ضغف أو قوة

العممة في كل دولة .وتشير توقعات المنظمة عن شير مارس2016م إلى أن إنتاج العالم من
الحبوب سيتوازن مع الطمب خالل الموسم الحالي 2016/2015م عند مستو  2.52مميار
طن بما سيبقي عمى حجم المخزونات النيائية دون تغيير يذكر مقارنة بالعام السابق.

 مصر تستهدف شراء  1.4-1مميون طن من القمح المحمي الموسم الحالي

 قال نائب رئيس الييئة المصرية العامة لمسمع التموينية إن الييئة تستيدف شراء  4.5-4مميوناعتبار من منتصف شير إبريل
ًا
طن من القمح المحمي خالل موسم التوريد الحالي والذي سيبدأ
المقبل .الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية حددت أسعار التوريد لمموسم الحالي عند
 2800جنيو لمطن بما يعادل ( 313دوالر/طن) ،وتراجعت عن تنفيذ القرار الذي أصدره مجمس
الوزراء في شير نوفمبر من عام 2015م والذي يقضي بشراء القمح من المزارعين المحميين

مباشر قيمتو  1300جنيو مصري يعادل
ًا
دعما
بمتوسط السعر العالمي مع منحيم
ً
فدانا لممزارع الواحد وسط مخاوف من عزوف المزارعين
( 161.9دوالر لمفدان) بحد أقصى ً 25
عن زراعة القمح الموسم القادم حيث سيؤدي تطبيق مثل ىذا القرار إلى تناقص ربحيتيم بشكل

كبير .وقد أسفر السعر المرتفع في الموسم السابق والذي زاد بمقدار  150دوالر عن السعر
تفاعا من  3.7مميون طن في موسم
العالمي عن شراء الحكومة كمية  5.3مميون طن ار ً
2014/2013م.

 وفي سيا ٍق متصل اشترت الييئة كمية  240ألف طن قمح طري في مناقصة عالمية أغمقت يوم
2016/3/16م لمشحن خالل الفترة  24-15إبريل2016م ،اشتممت ىذه الكمية عمى
 120ألف طن قمح فرنسي و 60ألف طن قمح روماني باإلضافة إلى  60ألف طن قمح
أوكراني ،وبمغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة  188.86دوالر/طن .C&F

 الجزائر تشتري  440ألف طن قمح ديورم

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية في حدود  150ألف طن من قمحالديورم من كندا في مناقصة عالمية أغمقت يوم 2016/3/16م بمتوسط سعر  279دوالر/طن

 C&Fلمشحن خالل شير إبريل2016م.

 العراق تشتري  400ألف طن قمح صمب

 اشتر مجمس الحبوب العراقي كمية  100ألف طن قمح صمب من كندا في مناقصة عالميةأغمقت يوم 2016/3/15م بمتوسط سعر  236.91دوالر/طن .C&F

 اليابان تشتري  419.6ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  149.6ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم 2016/3/17م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  63.4ألف طن قمح

أمريكي و  24.8ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  21إبريل إلى  20مايو2016م
باإلضافة إلى  61.4ألف طن قمح استرالي لمشحن خالل شير يونيو القادم.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندمنخفضا  14نقطة بنسبة ( .)%2.9وانخفضت
 463نقطة مقابل  477نقطة األسبوع الماضي
ً
أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %2فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود ،وانخفضت
كذلك بنسبة  %1فيما يتعمق بالشحن من موانئ فرنسا ورومانيا .فيما ارتفعت بنسبة  %1فيما
يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا.

 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخر مسجالً  95.06نقطة مقابل 96.2نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.1

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع
1.1

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.115

%1.1 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

11-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

Jul

-

-

Sep

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

11-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

Jul

-

-

Sep

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

11-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

Jul

-

-

Sep

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

11-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

May

-

-

Sep

-

-

Dec.016

Germany Wheat

11-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

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

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Apr
Aug

11-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

11-Mar-

11-Mar-

Apr

Change

Change %
30%

-

Aug

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

11-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

11-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

11-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

Mar

Australia Feed Barley
Mar

Black Sea Feed Barley
Mar

-

-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea

11-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

Germany-Hamburg

