السوق العالمي لمحبوب
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واصمت أسعار العقود اآلجمة لمقمح االنخفاض في البورصات العالمية مـتأثرة بصدور التقرير
الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى
 7.538مميون طن مقابل  7.539مميون طن الموسم السابق ،ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي المخزونات
العالمية من المحصول بنياية الموسم الحالي إلى مستوى قياسي جديد لتسجل  ..839مميون طن مقابل
مقابل  ..435مميون طن نياية الموسم السابق ،كما تزامن ذلك الرفع مع توقعات بانخفاض ممحوظ في
إجمالي االستيالك العالمي إلى  7..34مميون طن مقابل  7.63.مميون طن (توقعات سابقة)3
وانخفضت كذلك أسعار الذرة لتسجل أدنى مستوى ليا في أربع أسابيع نتيجة لوفرة اإلمدادات
العالمية ،في حين ارتفعت أسعار فول الصويا مدعومة بزيادة مشتريات الصين3

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير فبراير.1.6م إلى  .9839دوالر لمطن فوب بانخفاض
 63.دوالر لمطن ( 3)%.وانخفضت كذلك أسعار عقود شير إبريل.1.6م إلى
 .9934دوالر لمطن فوب بانخفاض  538دوالر لمطن (3)%.38
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيريفبراير ومارس.1.6م إلى  .8736دوالر لمطن فوب بانخفاض  53.دوالر لمطن (3)%.37
وانخفضت كذلك أسعار عقود شيري إبريل ومايو.1.6م إلى  .913.دوالر لمطن فوب
بانخفاض  .دوالر لمطن (3)%.36
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرفبراير.1.6م إلى  ..135دوالر لمطن فوب بانخفاض  738دوالر لمطن (3)%.34
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير إبريل.1.6م إلى  ..737دوالر لمطن فوب بانخفاض
 .137دوالر لمطن (3)%437

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ثبتتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مارس.1.6م عند  .7434دوالر لمطن فوب 3في
حين انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب ( %..بروتين) إلى  .853.دوالر لمطن فوب
بانخفاض  4دوالر لمطن (3)%.3.
( )1الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير فبراير.1.6م إلى  .66دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  .دوالر لمطن ( 3)%136وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى
 .69دوالر لمطن فوب بانخفاض  .دوالر لمطن ( 3)%.3.في حين ارتفعت أسعار عقود
الشعير من منطقة البحر األسود إلى  .7.دوالر لمطن فوب بارتفاع  .دوالر لمطن
(3)%.3.
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير إبريل.1.6م إلى  .5835دوالرلمطن فوب بانخفاض  .36دوالر لمطن ( 3)%.3.في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود
شير إبريل.1.6م إلى  .4.37دوالر لمطن فوب بارتفاع  .39دوالر لمطن (3)%136

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير فبراير.1.6م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (.1.6/.1.5م) إلى  .3471مميار طن مقابل  .3467مميار
طن (توقعات سابقة) ،إال أنو ال يزال عند مستويات أقل من الموسم السابق
(.1.5/.1.4م) حيث بمغ إجمالي اإلنتاج نحو  .351.مميار طن 3في حين خفض
توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  .3456مميار طن
مقابل  .346.مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  .3454مميار طن الموسم السابق 3ورفع
توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنياية الموسم الحالي إلى  57.3.مميون
طن مقابل  56635مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  561مميون طن نياية الموسم
السابق3

 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (.1.6/.1.5م) بنحو  411ألف طن ليسجل  7.538مميون طن مقابل
 7.534مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  7.539مميون طن الموسم السابق
(.1.5/.1.4م) نتيجة زيادة اإلنتاج في كل من األرجنتين وأوكرانيا 3في حين خفض
توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  7..34مميون طن مقابل
 7.63.مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  71534مميون طن الموسم السابق3
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاتو ليذه المخزونات بنيايةالموسم الحالي (.1.6/.1.5م) بشكل ممحوظ إلى  ..839مميون طن مقابل  ...مميون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  ..435مميون طن نياية الموسم السابق3

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية عمى توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (.1.6/.1.5م) عند  5538مميون طن مقابل  553.مميون طن الموسم السابق
(.1.5/.1.4م) 3في حين رفع توقعاتو لمخزونات القمح األمريكي بنياية الموسم الحالي
إلى  .63.مميون طن مقابل  .536مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقعات بانخفاض
الصادرات إلى  ..3.مميون طن مقابل  ..38مميون طن (توقعات سابقة)3
 وبالنسبة لمحصول الذرة  33فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو لمحصول الموسم الحالي(.1.6/.1.5م) عند  .4535مميون طن مقابل  .6.3.مميون طن الموسم السابق
(.1.5/.1.4م) 3في حين رفع توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي إلى
 4637مميون طن مقابل  4538مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  44مميون طن نياية
الموسم السابق3

 وفيما يخص فول الصويا  33فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو لممحصول الموسم الحالي(.1.6/.1.5م) عند  .17مميون طن مقابل  .1639مميون طن الموسم السابق
(.1.5/.1.4م) ،في حين رفع توقعاتو لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم الحالي
بمقدار طفيف إلى  ..3.مميون طن مقابل  ..مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 53.مميون طن نياية الموسم السابق3

 الوضع في استراليا

 تتعرض مناطق تركز زراعة القمح في استراليا ألمطار غزيرة منذ بداية العام الحالي ويتوقعيدا من األمطار خالل الفترة من فبراير إلى إبريل حيث
المكتب االسترالي لألرصاد الجوية مز ً
بداية زراعة المحصول بما سيؤدي لتحسين أحوال التربة التي تعرضت بعض أجزائيا لمجفاف
عمى مدار األعوام الثالثة الماضية ويبشر بحصاد جيد الموسم القادم ،وفيما يتعمق بالحصاد
الفعمي لمحصول الموسم الحالي .1.6/.1.5م فتشير بيانات المكتب االسترالي لمزراعة
والموارد االقتصادية إلى ارتفاع إجمالي إنتاج استراليا إلى  .43.مميون طن مقابل
 ..39مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  ..37مميون طن الموسم السابق
.1.5/.1.4م 3الجدير بالذكر أن استراليا تعد رابع أكبر الدول المصدرة لمقمح في العالم
بعد الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وكندا وبالتالي فإن ارتفاع اإلنتاج بيا يعزز المعروض
العالمي ويحافظ عمى استقرار األسعار في البورصات العالمية 3

 الوضع في روسيا
 قال وزير الزراعة الروسي إن بالده لدييا فرصة كبيرة الستعادة مكانتيا التاريخية كأكبر الدولالمصدرة لمقمح في العالم ،وأضاف أنو خالل السنوات العشرة الماضية استطاعت روسيا أن
تزيد إجمالي إنتاجيا من الحبوب بنحو  .1مميون طن منيا  ..مميون طن من القمح 3وتوقع
أن تصل إجمالي صادرات روسيا من القمح بنياية الموسم الحالي في  .1يونيو إلى
 ..35مميون طن وىو ما يتماشى مع توقعات و ازرة الزراعة األمريكية التي تشير إلى
احتمالية تصدر روسيا قائمة البالد المصدرة لمقمح في العالم بصادرات يتوقع أن تصل إلى
 ..35مميون طن لتتفوق بذلك عمى الواليات المتحدة األمريكية والتي يتوقع أن تصل إجمالي
صادراتيا في نياية الموسم الحالي إلى  ..38مميون طن 3وتشير البيانات الفعمية لو ازرة
الزراعة الروسية إلى ارتفاع إجمالي إنتاجيا من القمح الموسم الحالي إلى  6.38مميون طن
مقارنة بـ  5937مميون طن الموسم السابق3

 الوضع في أوكرانيا

 رفع وزير الزراعة األوكراني توقعاتو لصادرات بالده من الحبوب الموسم الحالي إلى .7مميون طن مقارنة بـ  .6مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقعات بزيادة صادرات الذرة
إلى  .637مميون طن مقارنة بـ  .6مميون طن (توقعات سابقة) ،وأضاف الوزير أن المناطق

المزروعة بمحاصيل الحبوب الشتوية والتي تعرضت بعض أج ازء منيا لمتمف بسبب موجة
الجفاف الشديدة العام الماضي سيقوم مزارعوىا بإعادة زراعتيا بمحصول الذرة وبالتالي يتوقع
ارتفاع إجمالي إنتاجو الموسم القادم 3وفي ذات السياق تشير البيانات الفعمية لو ازرة الزراعة
األوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير  .4مميون طن من الحبوب حتى تاريخ  8فبراير.1.6م
منيا  ..3.مميون طن قمح و 839مميون طن من الذرة3

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

رخصا لتصدير  589ألف 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 (.1.5/7/.م) إلى  .63.مميون طن مقارنة بـ  .93.مميون طن خالل الفترة
رخصا لتصدير  .1.ألف طن
المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  3%.5كما منح
ً
من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  634مميون طن مقارنة بـ  535مميون طن
خالل نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  3%.6وفي المقابل تم منح رخص
الستيراد  .8.ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  839مميون طن مقارنة
بـ  536مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو 3%58
رخصا الستيراد كمية  ..134ألف طن من
 كما منح االتحاد االوروبي خالل ىذا األسبوعً
القمح األوكراني وذلك في إطار نظام الحصص المعفاة من الضرائب والتي تصل إجمالي
الكميات المخصصة ليا ىذا العام إلى  951ألف طن3

 الوضع في فرنسا

 أبقت و ازرة الزراعة الفرنسية عمى تقديراتيا لممساحة المزروعة من محصول القمح الشتويالطري الموسم الحالي عند  53.مميون ىكتار ،جاءت ىذه التقديرات أعمى بنسبة %.3.
مقارنة بالموسم السابق وبنسبة  %435مقارنة بمتوسط المواسم الخمسة الماضية ،ووفقا ليذه
عاما 3وفيما يتعمق بقمح الديورم خفضت
التقديرات تعد ىذه المساحة ىي األكبر منذ ً 81
الو ازرة توقعاتيا لممساحة المزروعة منو إلى  .5.ألف ىكتار مقابل  .54ألف ىكتار
(توقعات سابقة) ،إال أنيا ال تزال أكبر بنسبة  %.137مقارنة بالمساحة المزروعة الموسم
السابق والتي قدرت بنحو  ..7ألف ىكتار 3وبالنسبة لمحصول الشعير الشتوي رفعت الو ازرة

توقعاتيا لممساحة المزروعة منو إلى  .3.6مميون ىكتار مقابل  .3..مميون ىكتار (توقعات
سابقة) ومقابل  .3.7مميون ىكتار الموسم السابق3

 الوضع في األرجنتين

 رفع التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح في األرجنتين الموسمالحالي إلى  ..مميون طن مقارنة بـ  .135مميون طن (توقعات سابقة) ،كما رفع توقعاتو
لصادرات األرجنتين من المحصول بمقدار نصف مميون طن إلى  635مميون طن مقارنة

بـ  6مميون طن (توقعات سابقة)3

 رفع التقرير الشيري لبورصة رو ازريو األرجنتينية لمحبوب توقعاتو لمحصول فول الصويا فياألرجنتين الموسم الحالي إلى  5835مميون طن مقارنة بـ  55مميون طن (توقعات سابقة)
بفعل التحسن في أحوال الطقس ،كما رفع توقعاتو لمحصول الذرة إلى  .43.مميون طن

مقارنة بـ  ..38مميون طن (توقعات سابقة)3

 الوضع في البرازيل

 رفعت شركة " "AgRuralلالستشارات الزراعية توقعاتيا لمحصول فول الصويا في الب ارزيلالموسم الحالي إلى  9937مميون طن مقابل  9837مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة تحسن

أحوال الطقس ،وتشير بيانات تقريرىا األسبوعي إلى اكتمال حصاد  %.6من المحصول

حتى تاريخ  ..فبراير مقابل  %.1األسبوع السابق ومقابل  %.4في نفس التاريخ من العام
الماضي3

 الوضع في الصين

 -رفع التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمخزونات القمح في الصين بنياية

الموسم الحالي إلى  9.36مميون طن مقابل  873.مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 76مميون طن نياية الموسم السابق لتستحوذ الصين بذلك عمى  %.9من إجمالي
المخزونات العالمية3

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  60ألف طن قمح روماني المنشأ

 اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية كمية  61ألف طن قمح روماني المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم .1.6/./..م بسعر  .91388دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة

 .1-.1مارس.1.6م ،ونجحت الييئة في شراء أول كمية من خالل ىذه المناقصة بعدما
ألغت مناقصتين خالل األسبوع الماضي لمخالف مع إدارة الحجر الزراعي بو ازرة الزراعة
المصرية حول نسبة األرجوت المسموح بيا 3كما طرحت الييئة في نفس اليوم مناقصة أخرى
لشراء كمية إضافية من القمح لمشحن خالل نفس الفترة بما يعني استم ارريتيا في االستيراد من
األسواق العالمية بنفس القواعد واإلجراءات المتبعة 3وفي ذات السياق صرح نائب رئيس
الييئة إنيا بصدد دراسة الطمب المقدم من شركة بونجي الستبدال شحنة القمح الفرنسي التي
مؤخر بسبب احتوائيا عمى نسبة من فطر اإلرجوت أكبر من المسموح بيا3
ًا
تم رفضيا

 المغرب تشتري  122ألف طن شعير من السوق المحمي

 اشترت وكالة الحبوب المغربية خالل ىذا األسبوع كمية  ...ألف طن من الشعير منالسوق المحمي بغرض إعادة توزيعيا بأسعار مدعومة ،ومن المتوقع أن تطرح الحكومة
مناقصات مماثمة في األسابيع القادمة بعدما وافقت عمى خطة لدعم  811ألف طن من
الشعير لمساعدة المزارعين عمى مواجية الجفاف في المممكة3

 تونس تشتري  250ألف طن قمح طري وشعير عمفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  75ألف طن قمح طري ( %..بروتين) اختياري المنشأفي مناقصة عالمية أغمقت يوم .1.6/./.1م بواقع ثالث شحنات كمية كل منيا  .5ألف
طن وبمتوسط سعر  .793.دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل شيري مايو ويونيو.1.6م ،كما
اشترت كمية  75ألف طن شعير عمفي بمتوسط سعر  .74دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل
الفترة مارس/مايو .1.6م3

 انخفاض محصول الذرة بجنوب إفريقيا إلى أدنى مستوياته منذ  8سنوات

 تشير البيانات النيائية لوحدة تقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا إلى انخفاض محصولالذرة الموسم الحالي إلى أدنى مستوى لو في  8سنوات ليسجل  9396مميون طن مقابل
 .43.5مميون طن الموسم السابق نتيجة تعرض كبرى مناطق زراعتو لموجة من الجفاف
يدا
الشديد متأثرة بظاىرة "النينيو" المناخية 3ومن المتوقع أن يشيد محصول الموسم القادم مز ً

من االنخفاض في الكميات المنتجة نتيجة التوقعات باستمرار تأثر معظم مناطق زراعة
المحصول بيذه الظاىرة المناخية حتى انتياء موسم الزراعة في شير إبريل القادم األمر الذي
مبدئيا بنحو  6مميون طن3
قد يضطر حكومة جنوب إفريقيا إلى استيراد كميات تقدر
ً

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع  ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندتفعا  .9نقطة بنسبة ( 3)%938وارتفعت
 ..4نقطة مقابل  .95نقطة األسبوع الماضي مر ً
أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %.فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود ورومانيا،
وارتفعت كذلك بنسبة  %.فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا3

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  95397نقطة مقابل 973.7نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة 3%139

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

.3..6

.3..6

%139 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

5-Feb-

21-Feb-

Change

Change %

Feb

-

-

Mar

-

-

Apr

-

-

May

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

5-Feb-

21-Feb-

Change

Change %

Feb

-

-

Mar

-

-

Apr

-

-

May

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

5-Feb-

21-Feb-

Change

Change %

Feb

-

-

Apr

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

5-Feb-

21-Feb-

Change

Change %

-Feb-

22-Feb-

Change

Change %

Mar

Germany Wheat
Wheat A 13% PRO BLT

-

-

TYPE B 12% PROTEIN.Han

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

5-Feb-

21-Feb-

Change

Change %

Feb

-

-

Apr

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

5-Feb-

21-Feb-

Change

Change %

Feb
Apr

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

5-Feb-

21-Feb-

Feb

Black Sea Feed Barley

Change
-

Change %
-

5-Feb-

21-Feb-

Change

Change %

5-Feb-

21-Feb-

Change

Change %

Feb.016

Australia Feed Barley
Feb

-

-

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

5-Feb-

21-Feb-

Change

Change %

