السوق العالمي لمحبوب
( 22ديسمبر 1-يناير2016م)
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تباينت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية ،حيث اتجيت بعض األسواق لالرتفاع
الطفيف مدعومة بمخاوف بشأن تأثر المحصول بالفيضانات التي تجتاح مناطق وسط وغرب الواليات
المتحدة األمريكية ،فيما اتجيت أسواق أخرى لالنخفاض متأثرة بضعف الطمب العالمي وانخفاض حجم
التداول بسبب عطالت رأس السنة الميالدية.
وانخفضت أسعار الذرة وفول الصويا نتيجة توقعات متفائمة بشأن الحصاد بدول أمريكا الجنوبية
باإلضافة إلى ضعف الطمب العالمي عمى الصادرات األمريكية والتي جاءت دون التوقعات.

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 شيري يناير وفبراير2016م بمقدار طفيف إلى  207دوالر لمطن فوب
بارتفاع  0.3دوالر لمطن ( .)%0.1وارتفعت كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى
 207.9دوالر لمطن فوب بارتفاع  0.4دوالر لمطن (.)%0.2
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيرييناير وفبراير2016م إلى  191.1دوالر لمطن فوب بارتفاع  1دوالر لمطن (.)%0.5
وارتفعت كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  189.8دوالر لمطن فوب بارتفاع
 0.8دوالر لمطن (.)%0.4
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيريناير2016م إلى  229دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.8دوالر لمطن ( .)%0.3وانخفضت
كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  230.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.8دوالر
لمطن (.)%0.3
 في أوروبا انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب ( %13بروتين) – المرجع األساسيألسعار القمح الصمب في االتحاد األوروبي -إلى  202.5دوالر لمطن فوب بانخفاض

 2.1دوالر لمطن ( .)%1وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح
الطري في االتحاد األوروبي – انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير
مارس2016م إلى  188.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.5دوالر لمطن (.)%1.3
( )2الشعير
 ثبتت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير يناير2016م عند  177دوالر لمطن ف ـوب .كماثبتت أسعار عقود الشعير االسترالي عند  180دوالر لمطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير إبريل2016م إلى  160.4دوالرلمطن فوب بانخفاض  2.5دوالر لمطن ( .)%1.5وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود
شير إبريل2016م إلى  338.2دوالر لمطن فوب بانخفاض  3دوالر لمطن (.)%0.9

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  363.5ألف طن من القمح األسبوع الماضي

لمتوريد خالل الموسم 2016/2015م بانخفاض نسبتو  %2مقارنة باألسبوع السابق والتي
بمغت إجمالي صادراتو نحو  370.3ألف طن .كما أظيرت البيانات انخفاض صادرات الذرة
بنسبة  %12لتسجل  705.2ألف طن مقابل  803.6ألف طن األسبوع السابق ومقابل

 727ألف طن (متوسط األسابيع األربعة السابقة) .وفيما يتعمق بصادرات فول الصويا فقد
انخفضت بنسبة  %77لتسجل  478.8ألف طن مقابل  2.082مميون طن األسبوع السابق

ومقابل  1.496مميون طن (متوسط األسابيع األربعة السابقة).

 الوضع في روسيا

 صرح نائب رئيس الوزراء الروسي إن بالده ليس لدييا نوايا لفرض أي قيود عمى صادراتالحبوب لتركيا .وفي سيا ٍ
ق متصل تشير البيانات األولية لو ازرة التنمية االقتصادية إلى
استمرار روسيا في تحقيق معدالت قياسية في حصاد محصول الحبوب إذ يتوقع أال يقل

محصول الموسم الحالي 2016/2015م عن  104.3مميون طن ليقترب بذلك من حصاد
الموسم السابق 2015/2014م والمقدر بنحو  105.3مميون طن.

 الوضع في أوكرانيا

 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتيا لمحصولالقمح في أوكرانيا الموسم القادم 2017/2016م بمقدار طفيف إلى  17.8مميون طن مقارنة
بـ  17.5مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة زيادة المساحة المزروعة بنحو  394ألف ىكتار
وعمى الرغم من ذلك تظل المساحة المزروعة من المحصول ىذا الموسم والمقدرة بنحو
 5.9مميون ىكتار األقل منذ عقد من الزمن نتيجة تعرض أجزاء كبيرة من أوكرانيا لموجة من
الجفاف الشديد أثناء فصمي الصيف والخريف الماضيين أدت إلى تراجع مساحة محصول
القمح بصفة خاصة ومحاصيل الحبوب الشتوية بصفة عامة ،وتشير التقديرات إلى تراجع
أيضا إلى  983ألف ىكتار مقارنة
المساحة المزروعة من محصول الشعير الشتوي
ً
بـ  1.1مميون ىكتار الموسم السابق.

 الوضع في األرجنتين

 ألغت األرجنتين يوم الثالثاء الموافق  29ديسمبر2015م نظام الحصص عمى صادراتالقمح والذرة والذي كان معموًال بو في عيد الرئيسة السابقة كرستينا فرنانديز ،تأتي ىذه

امتدادا لمخطوة السابقة التي اتخذىا الرئيس ماوريسيو ماكري بعد توليو ميام
الخطوة الجديدة
ً
منصبو في  10ديسمبر حيث قام بإلغاء الضرائب المفروضة عمى الصادرات من كال
المحصولين بيدف إنعاش القطاع الزراعي الضخم في األرجنتين والذي عانى من اختناقات
كثيرة في اإلنتاج نتيجة لمثل ىذه السياسات .وتتوقع الحكومة الجديدة في األرجنتين والتي
تتبنى سياسات السوق الحر ارتفاع إجمالي إنتاج الحبوب خالل السنوات األربعة األولى من
حاليا.
حكم ماكري إلى  130مميون طن مقارنة بـ  100مميون طن ً

 الوضع في الهند

 قالت مصادر حكومية إن اليند ستسمح قر ًيبا لبعض الشركات الحكومية باستيراد كمية تقدربنحو نصف مميون طن من الذرة بدون تعرفة جمركية لتعويض النقص في المحصول المحمي
ولمحد من ارتفاع أسعاره بعدما تعرضت مناطق زراعتو لموجة من الجفاف لمموسم الثاني
عمى التوالي بشكل أدى إلى انخفاض إنتاجيتو بشكل كبير .الجدير بالذكر أن اليند كانت من
الدول المصدرة لمذرة عمى مستوى العالم وبصفة خاصة لدول شرق آسيا ،إال أن سوء أحوال
الطقس وارتفاع الطمب المحمي ساىما في الحد من صادراتيا بشكل كبير.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تخطط إلنتاج  %20من احتياجاتها من القمح بحمول عام 2012م

 صرح وزير التموين المصري إن بالده تستيدف إنتاج  %80من احتياجاتيا من محصولالقمح بحمول عام 2018م  ،وأضاف أن ىذا المعدل المستيدف يأتي ضمن خطة لمحكومة
لزيادة إنتاجيا من المحاصيل االستراتيجية بيدف تحقيق األمن الغذائي وتقميل االعتماد عمى
الواردات.

 بنجالديش تشتري  00ألف طن قمح صمب

 اشترت وكالة الحبوب في بنجالديش كمية  50ألف طن قمح صمب ( %12.5بروتين)بسعر  233.96دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل  40يوم من توقيع عقود الشراء ،وتعد ىذه
المناقصة أول مناقصة عالمية لشراء القمح منذ بداية الموسم الحالي في يوليو الماضي.

 األردن تشتري  100ألف طن قمح

 اشترت و ازرة التجارة والصناعة األردنية كمية  100ألف طن قمح في مناقصة عالمية أغمقتيوم 2015/12/30م بمتوسط سعر  218دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة من
 16إبريل إلى  15مايو2016م.

 كوريا الجنوبية تشتري  00ألف طن ذرة

 اشترت ىيئة تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية كمية  50ألف طن ذرة من أمريكا الجنوبيةفي مناقصة عالمية أغمقت يوم 2015/12/30م بسعر  181.74دوالر/طن  C&Fلمتوريد
بتاريخ  30يونيو2016م.

 ثبات أسعار النقل البحري

 استقر مؤشر  Baltic Panamaxالخاص بأسعار النقل البحري العالمية عند مستوى 462نقطة نتيجة توقف التداول عميو خالل ىذا األسبوع بسبب عطالت رأس السنة
الميالدية.

 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  98.68نقطة مقابل 97.85نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1
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