السوق العالمي لمحبوب
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ارتفعت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات األمريكية نتيجة مخاوف من أن تؤثر موجة
الطقس السيئ التي تتعرض ليا مناطق زراعة محصول القمح الشتوي الصمب بالسيول الجنوبية لمواليات
المتحدة األمريكية عمى جودتو ،في حين انخفضت األسعار باألسواق األوروبية عمى خمفية توقعات
بارتفاع المخزونات في فرنسا (أكبر الدول المنتجة لمقمح باالتحاد األوروبي) إلى أعمى مستوى ليا في
 17عام.
وارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا في ظل تزايد المخاوف من أن تؤثر الفيضانات التي تجتاج
العديد من المناطق في األرجنتين والتي يتوقع خبراء األرصاد استمرارىا خالل العشرة أيام المقبمة عمى
اإلنتاج والمعروض العالمي.

أوًًل :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير فبراير2016م إلى  201.4دوالر لمطن فوب بارتفاع  2.5دوالر
لمطن ( .)%1.3وارتفعت كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  202.2دوالر لمطن
فوب بارتفاع  2.8دوالر لمطن (.)%1.4
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيريفبراير ومارس2016م إلى  189.9دوالر لمطن فوب بارتفاع  2.3دوالر لمطن (.)%1.2
وارتفعت كذلك أسعار عقود شيري إبريل ومايو2016م إلى  191.7دوالر لمطن فوب بارتفاع
 1.6دوالر لمطن (.)%0.8
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيرفبراير2016م إلى  223.5دوالر لمطن فوب بارتفاع  3دوالر لمطن ( .)%1.4وارتفعت
كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  221.5دوالر لمطن فوب بارتفاع  3.8دوالر
لمطن (.)%1.7

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مارس2016م إلى  169.1دوالر لمطن
فوب بانخفاض  5.3دوالر لمطن ( .)%3وانخفضت كذلك أسعار القمح األلماني الصمب
( %13بروتين) إلى  181.9دوالر لمطن فوب بانخفاض  3.2دوالر لمطن (.)%1.7
( )2الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير فبراير2016م إلى  165دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  1دوالر لمطن ( .)%0.6في حين ارتفعت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى
 170دوالر لمطن فوب بارتفاع  1دوالر لمطن ( ،)%0.6وثبتت أسعار عقود الشعير من
منطقة البحر األسود عند  173دوالر لمطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير إبريل2016م إلى  160.7دوالر لمطنفوب بارتفاع  2.2دوالر لمطن ( .)%1.4وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
إبريل2016م إلى  345.3دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.6دوالر لمطن (.)%0.5

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 أظيرت بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية حول صادرات الحبوب األسبوعيةقيام الواليات المتحدة األمريكية بتصدير كمية  253.6ألف طن من القمح األسبوع الماضي
مقابل  264.2ألف طن األسبوع السابق ومقابل  246.2ألف طن (متوسط األسابيع األربعة
السابقة) ،وبذلك تصل إجمالي الصادرات منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ
 11فبراير2016م إلى  17.3مميون طن مقابل  21مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق بانخفاض نسبتو .%18

 الوضع في روسيا
 قال نائب رئيس الوزراء الروسي إنو يتم حاليا مناقشة جدية إلعفاء بعض أنواع من القمحعالي الجودة من رسوم التصدير ،بينما قد تقرر الحكومة تخفيض الرسوم المفروضة عمى
األنواع األخرى ولكن بشكل محدود ،وصرح أن ىذا القرار لم يتخذ بعد وأنو سوف يتحدد بناء

عمى قيمة العممة الروسية "الروبل" .وأضاف أن الحكومة الروسية ليس لدييا خطط لفرض أي
ضرائب أو رسوم عمى صادرات الحبوب األخرى.
 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتقديراتيا لصادرات روسيا منالحبوب خالل الثمانية أشير األولى من الموسم الحالي والتي تنتيي في فبراير2016م إلى
 25.2مميون طن مقارنة بـ  24.75مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق
وتوقعت أن تواصل الصادرات ارتفاعيا خالل شير مارس المقبل مدعومة بانخفاض سعر
صرف الروبل الروسي.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 رفع التقرير الشيري لشركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتولصادرات االتحاد األوروبي من القمح الطري الموسم القادم 2017/2016م إلى 30.6
مميون طن مقابل  28.9مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  28.3مميون طن متوقع
تصديرىا بنياية الموسم الحالي 2016/2015م .تأتي الزيادة في صادرات الموسم القادم عمى
خمفية توقعات بانخفاض ممحوظ في إنتاج وصادرات أوكرانيا بصفة خاصة ،وانخفاض
الصادرات من منطقة البحر األسود بصفة عامة.
رخصا لتصدير  733ألف 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  17مميون طن مقارنة بـ  20مميون طن خالل الفترة المماثمة
رخصا لتصدير  255ألف طن من
من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  .%15كما منح
ً
الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  6.6مميون طن مقارنة بـ  5.8مميون طن خالل
نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  .%13وفي المقابل تم منح رخص الستيراد
 259ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  9.1مميون طن مقارنة
بـ  5.8مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو .%56
رخصا الستيراد كمية  115.2ألف 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  950ألف طن.

 الوضع في فرنسا

 رفعت و ازرة الزراعة الفرنسية توقعاتيا لمخزونات القمح الطري في فرنسا بنياية الموسم الحاليإلى  6مميون طن مقابل  5.8مميون طن (توقعات سابقة) لتصل بذلك إلى أعمى مستوى ليا
في  17عام ،وتأتي ىذه الزيادة في المخزونات كنتيجة لمتوقعات بانخفاض الصادرات
خارج دول االتحاد األوروبي إلى  11مميون طن مقابل  11.3مميون طن (توقعات سابقة).
في حين خفضت توقعاتيا لمخزونات الشعير إلى  1.75مميون طن مقابل  2.1مميون طن
(توقعات سابقة) ،وخفضت كذلك توقعاتيا لمخزونات الذرة إلى  2.7مميون طن مقابل
 2.9مميون طن (توقعات سابقة).
 أوضحت بيانات التقرير األسبوعي لممكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" والصادرفي  15فبراير أن  %94من محصول القمح الطري في فرنسا بحالة جيدة أو ممتازة مقابل
 %96األسبوع السابق ومقابل  %91في نفس التاريخ من العام الماضي ،وفيما يتعمق
بمحصول الشعير الشتوي فيوضح التقرير أن  %94من المحصول بحالة جيدة أو ممتازة
مقابل  %95األسبوع السابق ومقابل  %91العام الماضي .وأشار التقرير إلى بدء المزارعين
في زراعة محصول الشعير الربيعي حيث أتموا زراعة  %5من المساحة المقدرة ليذا العام
حتى منتصف شير فبراير مقارنة بـ  %9خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 الوضع في األرجنتين

 أعمنت الحكومة األرجنتينية يوم الجمعة الموافق  19فبراير حالة الطوارئ في ستة محافظاترئيسية منتجة لمحبوب نتيجة الفيضانات ،كما أعمنت عن فتح خطوط لالئتمان وبعض
اإلعفاءات الضريبية لمزارعي فول الصويا والذرة المتضررين في ىذه المناطق .وقد شممت
الفيضانات محافظة بوينس آيريس -أكبر المحافظات المنتجة  -إال أنو لم تعمن بيا حالة
الطوارئ بعد .وتشير توقعات خبراء األرصاد إلى استمرار تعرض ىذه المناطق لمزيد من
األمطار في األيام العشرة المقبمة األمر الذي ييدد إنتاجية ىذه المحاصيل بشكل كبير.
 خفضت بورصة "بوينس آيرس" األرجنتينية لمحبوب توقعاتيا لمحصول الذرة في األرجنتينالموسم الحالي 2016/2015م إلى  25مميون طن مقارنة بـ  28.2مميون طن الموسم
السابق 2015/2014م.

 الوضع في الهند

 خفضت و ازرة الزراعة اليندية توقعاتيا لمحصول القمح في اليند الموسم الحالي2016/2015م إلى  93.82مميون طن مقارنة بـ  94.75مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة
سوء أحوال الطقس ،إال أن التوقعات ال تزال عند مستويات أعمى من تقديرات الموسم السابق
2015/2014م والبالغة  86.53مميون طن .الجدير بالذكر أن اليند تعد ثاني أكبر الدول
المنتجة لمقمح في العالم بعد الصين وتبدأ فييا زراعة المحصول خالل شيري أكتوبر ونوفمبر
ويتم الحصاد خالل الفترة (مارس-مايو) من كل عام.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تنجح في شراء  240ألف طن قمح بعد خطاب طمأنة من وزارة الزراعة لمموردين

 اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية كمية  240ألف طن قمح في مناقصة عالمية أغمقتيوم 2016/2/19م بواقع ( )4شحنات كمية كل منيا  60ألف طن منيا ثالث شحنات قمح

روسي وشحنة قمح فرنسي لمشحن خالل الفترة  25-15مارس2016م ،وبمغ متوسط السعر

إلجمالي المناقصة  193.91دوالر/طن  C&Fلتستطيع مصر بشرائيا ليذه الكمية أن تغطي

حاجة االستيالك المحمي حتى بداية شير يونيو2016م وفقًا لبيانات و ازرة التموين المصرية.
 تأتي ىذه المناقصة عقب إرسال و ازرة الزراعة المصرية يوم األربعاء الموافق  17فبرايررسميا لموردي القمح تقول فيو إنيا سوف تسمح بقبول شحنات القمح التي ال تزيد فييا
خطابا
ً
ً
نسبة اإلرجوت عن  %0.05في خطوة من شأنيا إزالة المخاوف لدى الموردين ولحثيم عمى
المشاركة في المناقصات التي سوف تطرحيا الييئة العامة لمسمع التموينية بعد إحجام واضح

من قبميم عمى المشاركة في المناقصات الثالثة السابقة لمناقصة يوم الجمعة.

 وفي ذات السياق أظيرت بيانات لو ازرة الزراعة األمريكية شراء مصر لكمية  30ألف طن منالقمح الربيعي األحمر الصمب من الواليات المتحدة األمريكية ىذا األسبوع وىي أول كمية

لمشتريات من ىذا النوع منذ عام 2010م.

 بونجي السويسرية تسعى إلعادة بيع شحنة من القمح الفرنسي رفضتها مصر

 قال تجار إن شركة بونجي السويسرية لتجارة الحبوب والسمع الغذائية تسعى إلعادة بيع شحنةالقمح الفرنسي التي رفضتيا سمطات الحجر الزراعي بمصر في ديسمبر2015م بسبب

احتوائيا عمى نسبة مرتفعة من فطر اإلرجوت ،وأضافوا أن باب تقديم العروض في عطاء
بيع الشحنة من المنتظر أن يغمق يوم الخميس الموافق  18فبراير2016م.

 األردن تشتري  150ألف طن قمح صمب وشعير عمفي

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  50ألف طن قمح صمب اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم 2016/2/16م بسعر  203.75دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل النصف
الثاني من شير يوليو2016م .كما اشترت كمية  100ألف طن شعير عمفي بواقع شحنتين
كمية كل منيما  50ألف طن بمتوسط سعر  189.5دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل النصف
الثاني من شيري مايو ويونيو القادمين.

 إيران تتوقع شراء  9مميون طن قمح من السوق المحمي

 قال نائب وزير الزراعة اإليراني إن بالده تتوقع شراء  9مميون طن قمح من السوق المحمياعتبار من  20مارس2016م ،وأضاف إن االحتياطات
ًا
في موسم الحصاد القادم والذي سيبدأ
االستراتيجية من القمح مطمئنة لمغاية وتغطي حاجة االستيالك المحمي لمدة تزيد عن ستة
أشير .يذكر إن إجمالي إنتاج إيران من القمح الموسم الحالي قد وصل إلى  10مميون طن
في حين سجمت إجمالي المشتريات المحمية منو نحو  8مميون طن بزيادة قدرىا  1.3مميون
طن مقارنة بالموسم السابق.

 اليابان تشتري  15051ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  150.8ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم 2016/2/18م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  84.9ألف طن قمح
أمريكي و 32.9ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  21مارس إلى  20إبريل
2016م ،باإلضافة إلى  33ألف طن قمح استرالي لمشحن خالل شير مايو القادم.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 استمرت أسعار النقل البحري العالمية في االرتفاع  ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxتفعا  31نقطة بنسبة (.)%9.6
عند  355نقطة مقابل  324نقطة األسبوع الماضي مر ً
وارتفعت أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %2فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا  ،وارتفعت
كذلك بنسبة  %1فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود ورومانيا.

 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  96.59نقطة مقابل 95.97نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.2
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