الســوق العـــالمي للحبــوب
( 9-5نوفمبر8102م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في معظم البورصات العالمية على خلفية صدور التقرير
الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي

8102/8102م إلى  53337مليون طن مقابل  53132مليون طن (توقعات سابقة) ،ورفع كذلك توقعاته
إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  86635مليون طن مقابل  86138مليون طن

(توقعات سابقة)3

وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة والتي تأثرت بارتفاع سعر صرف الدوالر والذي يحد من تنافسية

الصادرات األمريكية ،كما انخفضت أسعار فول الصويا بعد بدء محادثات دبلوماسية عالية المستوي بين

الواليات المتحدة األمريكية والصين للوصول التفاق بشأن النزاع التجاري القائم حالياً بسبب مشكلة التعرفة

الجمركية3

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )0القمح

 -في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)

انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر8102م إلى  83337دوالر للطن فوب بانخفاض
 735دوالر للطن ( 3)%833وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير8102م إلى

 85037دوالر للطن فوب بانخفاض  630دوالر للطن (3)%837

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر8102م إلى  808دوالر للطن فوب بانخفاض  837دوالر للطن ( 3)%038وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر يناير8102م إلى  80830دوالر للطن فوب بانخفاض  235دوالر
للطن (3)%332

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر8102م إلى  86830دوالر للطن فوب بانخفاض  836دوالر للطن ( 3)%0وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر يناير8102م إلى  87532دوالر للطن فوب بانخفاض  538دوالر
للطن (3)%036
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  88630دوالر للطن

فوب بانخفاض  837دوالر للطن ( ،)%030وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس8102م
إلى  88232دوالر للطن فوب بانخفاض  835دوالر للطن ( 3)%038في حين ارتفعت أسعار
القمح األلماني الصلب ( %0837بروتين) لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  83632دوالر للطن

فوب بارتفاع  038دوالر للطن (3)%137
( )8الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  850دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  0دوالر للطن ( 3)%135كما ارتفعت أسعار
التصدير من منطقة البحر األسود إلى  832دوالر للطن فوب بارتفاع  0دوالر للطن (3)%135

في حين انخفضت أسعار الشعير االسترالي إلى  852دوالر للطن فوب بانخفاض  5دوالر
للطن (3)%035
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر8102م إلى  06832دوالرللطن فوب بارتفاع  136دوالر للطن ( 3)%135وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود

شهر ديسمبر8102م إلى  332دوالر للطن فوب بانخفاض  032دوالر للطن (3)%136

عالميا
ثانياً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر نوفمبر 8102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (8102/8102م) إلى  83725مليار طن مقابل  83768مليار

طن (توقعات سابقة) ومقابل  83605مليار طن الموسم السابق (8102/8105م) 3كما رفع

توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  83653مليار طن مقابل

 83602مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  83722مليار طن الموسم السابق 3ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي إلى  56332مليون طن

مقابل  72033مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أقل من المخزونات في
نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو  21237مليون طن3
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 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (8102/8102م) بنحو  836مليون طن إلى  53337مليون طن مقابل  53132مليون
طن (توقعات سابقة) ،لكنه يظل أقل من المحصول القياسي الموسم السابق (8102/8105م)

والمقدر بنحو  56330مليون طن 3كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح إلى

 55732مليون طن مقابل  55736مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  55730مليون طن
الموسم السابق3

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(8102/8102م) إلى  86635مليون طن مقابل  86138مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها
تظل أقل من مخزونات نهاية الموسم السابق والبالغة  852مليون طن3

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (8102/8102م) عند  7033مليون طن مقابل  5535مليون طن الموسم السابق
(8102/8105م) 3كما أبقى على توقعاته إلجمالي صادرات الواليات المتحدة األمريكية من
المحصول الموسم الحالي عند  8532مليون طن 3في حين خفض توقعاته لمخزونات القمح
األمريكي بنهاية الموسم الحالي إلى  8732مليون طن مقابل  86مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  8232مليون طن نهاية الموسم السابق3

 -وبالنسبة لمحصول الذرة  33فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي

(8102/8102م) إلى  35037مليون طن مقابل  35735مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنه
يظل أعلى من محصول الموسم السابق (8102/8105م) البالغ  350مليون طن 3كما خفض

توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى  5530مليون طن مقابل  5630مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  7535مليون طن نهاية الموسم السابق3

 -وفيما يخص فول الصويا  33فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي

(8102/8102م) إلى  08738مليون طن مقابل  08536مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنه
يظل أعلى بمقدار  738مليون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق (8102/8105م) المقدر

بنحو  081مليون طن 3في حين رفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى

 86مليون طن مقابل  8530مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  0032مليون طن نهاية
الموسم السابق3
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 الوضع في استراليا

 خفض التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاته لمحصول القمح في استراليا الموسمالحالي 8102/8102م إلى  0537مليون طن مقابل  0237مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 8033مليون طن الموسم السابق ،كما خفض توقعاته للصادرات إلى  0037مليون طن مقابل

 03مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  05مليون طن الموسم السابق3

 الوضع في روسيا

 أبقت و ازرة الزراعة الروسية على توقعاتها لصادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي8102/8102م عند  32-32مليون طن منها  37-35مليون طن من القمح لتسحب بذلك
التوقعات الصادرة عن أحد مسؤوليها والذي خفض توقعاته إلجمالي صادرات الحبوب إلى

 37مليون طن 3الجدير بالذكر أن حصاد محصول الحبوب بروسيا سجل رقماً قياسياً الموسم
السابق 8102/8105م بلغ  03735مليون طن ،وأن روسيا استطاعت أيضاً تصدير كمية
قياسية من الحبوب بلغت  78مليون طن منها  51مليون طن من القمح 3وفي هذا العام تشير

البيانات الرسمية إلى اكتمال حصاد  00538مليون طن من محصول الحبوب حتى تاريخ

 6نوفمبر الجاري بمتوسط إنتاجية  8361طن/هكتار تغطي مساحة تقدر بنحو  5332مليون
هكتار مقابل  03738مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط

إنتاجية  8322طن/هكتار ومن مساحة تبلغ  5738مليون هكتار 3واشتمل حصاد الحبوب
الجديد على  5335مليون طن قمح و 0536مليون طن شعير و 235مليون طن ذرة مقابل

 2532مليون طن قمح و 8037مليون طن شعير و 235مليون طن ذرة العام الماضي3

 وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،تشير البيانات إلى االنتهاء من زراعة %01830من المساحة المبدئية المستهدفة ( 0538مليون هكتار) أي ما يعادل  0536مليون

هكتار مقابل  0635مليون هكتار في نفس التاريخ من العام الماضي3

 الوضع في أوكرانيا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير  05308مليون طن من الحبوبمنذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  5نوفمبر الجاري مقابل  05380مليون طن خالل الفترة

المماثلة من الموسم السابق بتراجع نسبته  3%136واشتملت صادرات الموسم الحالي على

 532مليون طن قمح و 8327مليون طن شعير ،إضافة إلى  338مليون طن من الذرة 3وفيما

يتعلق بتوقعات المحللين لصادرات الموسم الحالي 8102/8102م فقد جاءت مخالفة للواقع
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الفعلي حيث يتوقع ارتفاع إجمالي صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى  5830مليون طن مقابل

 5133مليون طن الموسم السابق 8102/8105م على خلفية قفزة متوقعة في صادرات الذرة
بنسبة  %02إلى  88مليون طن ،فيما يتوقع تراجع صادرات القمح إلى  0738مليون طن

مقابل  0530مليون طن الموسم السابق3

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية  735مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 8102/8102م وحتى تاريخ  5نوفمبر الجاري

مقابل  530مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 8102/8105م بانخفاض
نسبته  3%85كما منح رخصاً لتصدير كمية  032مليون طن من الشعير مقابل  8مليون طن
خالل نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته  ،%5وفي المقابل منح رخصا الستيراد

 7327مليون طن من الذرة مقابل  738مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
بارتفاع نسبته  ،%05ومنح كذلك رخصاً الستيراد  535مليون طن من فول الصويا مقابل

 5307مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 3%7

 الوضع في فرنسا

 أظهرت بيانات الجمارك الفرنسية قيام فرنسا بتصدير كمية  0307مليون طن من القمح الطريخالل شهر سبتمبر من العام الحالي مقابل  0352مليون طن في شهر أغسطس ومقابل

 033مليون طن في شهر يوليو من نفس العام ،وبذلك تصل إجمالي صادرات فرنسا من
المحصول خالل الفترة (يوليو-سبتمبر8102م) إلى  3323مليون طن بزيادة نسبتها  %6خالل
الفترة المماثلة من العام الماضي منها  8302مليون طن تم شحنها خارج دول االتحاد األوروبي

بزيادة نسبتها  %87مقارنة بالعام الماضي ،وال تزال الجزائر تتصدر قائمة الدول المستوردة

للقمح الفرنسي من خارج دول االتحاد األوروبي بكمية  0352مليون طن أي ما يعادل

 %28من إجمالي الصادرات خالل األشهر الثالثة سالفة الذكر3

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  7نوفمبر الجاري إلى اكتمال حصاد  %22من محصول الذرة بفرنسا مقابل

 %26األسبوع السابق 3وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أشار التقرير إلى
االنتهاء من زراعة نحو  %27من محصول القمح الفرنسي الطري مقابل  %51األسبوع

السابق ،و %21من محصول الشعير مقابل  %57األسبوع السابق3
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 الوضع في البرازيل

 أفاد تقرير لشركة " "AgRuralلالستشارات الزراعية بتقدم زراعة محصول فول الصويا فيالب ارزيل الموسم الحالي 8102/8102م مقارنة بالمواسم السابقة على خلفية التحسن الملموس
في أحوال الطقس بالمناطق الرئيسية مثل والية ماتو غروسو ،إذ أشار التقرير إلى االنتهاء من
زراعة نحو  %61من إجمالي المساحة المستهدفة والمقدرة بنحو  3732مليون هكتار مقابل
 %53العام السابق ومقابل ( %50متوسط السنوات الخمس الماضية) ،ومن ثم يتوقع بداية
أعمال الحصاد بالوالية منتصف شهر ديسمبر القادم3
 وفي ٍشأن متصل رفع االتحاد الب ارزيلي لمصنعي الزيوت النباتية " "Abioveتقديراته لمحصول
فول الصويا في الب ارزيل الموسم السابق 8102/8105م إلى  08137مليون طن مقابل
 00237مليون طن (تقديرات سابقة) ،كما رفع توقعاته لصادرات الب ارزيل من المحصول عام
8102م إلى  52مليون طن مقابل  55مليون طن (توقعات سابقة)3
 توقع مسؤول بشركة بنقي العالمية لتجارة الحبوب زيادة واردات الب ارزيل من القمح عام 8102مبنسبة  %00لتصل إلى  5مليون طن على خلفية تراجع إنتاج العام الحالي ،إذ أدت األمطار
أثناء موسم الحصاد إلى انخفاض إجمالي اإلنتاج المتوقع إلى  733مليون طن مقابل  6مليون
طن (توقعات سابقة) 3وأضاف أن الب ارزيل ربما تواجه ارتفاع في أسعار القمح المستورد من
األرجنتين (أكبر مصدري القمح للب ارزيل) على الرغم من المحصول القياسي المتوقع هذا الموسم
في األرجنتين والذي قد يصل إلى  81مليون طن بسبب تراجع اإلمدادات المتوقعة من روسيا3

 الوضع في الصين

 رفعت و ازرة الزراعة الصينية توقعاتها لمحصول الذرة في الصين الموسم الحالي8102/8102م إلى  807مليون طن مقابل  803مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة تحسن
أحوال الطقس وزيادة المساحة المزروعة ،كما رفعت توقعاتها الستهالك الذرة إلى
 85732مليون طن مقابل  83632مليون طن (توقعات سابقة) بسبب تراجع واردات بدائل الذرة
ومن ثم رفعت توقعاتها إلجمالي العجز في المعروض المحلي إلى  8233مليون طن مقابل
 8833مليون طن (توقعات سابقة)3
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 أظهرت بيانات اإلدارة العامة للجمارك الصينية قيام الصين باستيراد  6328مليون طن من فولالصويا خالل شهر أكتوبر الماضي مقابل  2310مليون طن الشهر السابق بتراجع نسبته

3%0336

ثالثاً :أهم أخبار األسبوع
 األردن تشتري  61ألف طن من الشعير العلفي

 -اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  61ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في

مناقصة عالمية أغلقت يوم  6نوفمبر الجاري بسعر  85837دوالر/طن  C&Fللشحن خالل

النصف الثاني من شهر فبراير 8102م ،وفازت بها شركة 3GTCS

 اليابان تشتري  08025ألف طن من القمح عالي الجودة

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  08037ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  2نوفمبر 3اشتملت هذه الكمية على  6135ألف

طن قمح أمريكي و 6132ألف طن قمح كندي منها  7138ألف طن للتوريد نهاية شهر فبراير

8102م ،و 5033ألف طن للشحن خالل الفترة من  80ديسمبر8102م إلى  81يناير8102م3

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 0527نقطة مقابل  0731نقطة األسبوع الماضي منخفضاً  37نقطة بنسبة 3%833

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  26321نقطة مقابل 26371نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة

3%1373

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

03033

03032

%1373 -

7

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

20-Nov-18

29-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

238.9

233.5

-5.4

-2.3%

Jan.019

247.6

241.5

-6.1

-2.5%

20-Nov-18

29-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

214.5

212.0

-2.5

-1.2%

Jan.019

220.8

212.1

-8.7

-3.9%

20-Nov-18

29-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

264.7

262.1

-2.6

-1.0%

Jan.019

262.1

257.9

-4.2

-1.6%

20-Nov-18

29-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

228.6

226.1

-2.5

-1.1%

Mar.019

232.5

229.8

-2.7

-1.2%

20-Nov-18

29-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

235.7

236.9

1.2

0.5%

Mar.019

240.2

241.4

1.2

0.5%

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

20-Nov-18

29-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

163.5

162.9

-0.6

-0.4%

Jan.019

168.2

167.4

-0.8

-0.5%

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

20-Nov-18

29-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

339.9

338.0

-1.9

-0.6%

Jan.019

330.8

328.9

-1.9

-0.6%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Dec.018

Australia Feed Barley
Dec.018

Black Sea Feed Barley
Dec.018

20-Nov-18

29-Nov-18

Change

Change %

240.0

241.0

1.0

0.4%

20-Nov-18

29-Nov-18

Change

Change %

282.0

278.0

-4.0

-1.4%

20-Nov-18

29-Nov-18

Change

Change %

237.0

238.0

1.0

0.4%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Dec.018

13-Oct-18

27-Nov-18

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

23.8

23.8

0.0

0%

Germany-Hamburg

27.0

27.0

0.0

0%

French - Dunkerque

29.0

29.0

0.0

0%

Australia - Kwinana

34.8

34.8

0.0

0%
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