السوق العالمي لمحبوب
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تباينت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية وسط مخاوف من تأثر عمميات الزراعة
والحصاد ببعض البمدان الرئيسية المنتجة حيث تسود حالة من الطقس الجاف في منطقة السيول الجنوبية
لمواليات المتحدة األمريكية تيدد زراعة محصول القمح الشتوي الصمب ،وتتعرض مناطق زراعة القمح

بالب ارزيل ألمطار ززيرة دد تثثر حال استمرارىا عمى جودة محصول الموسم الحالي ،كما أدت موجة
الصقيع واألمطار المبكرة عمى مناطق زرب كندا إلى تأخر عمميات الحصاد.

وامتد التباين إلى أسعار الشعير ،حيث ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي ،فيما انخفضت أسعاره في

أسواق أخرى متأثرة بالمنافسة القوية التي تشيدىا تجارة الشعير بالمقارنة مع محصول القمح العمفي وكذلك
محصول الذرة والتي تسير معدالت حصاده بشكل جيد بدول البحر األسود.

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )7القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من دبل المثسسة)ارتفعت أسعار عقود شير ديسمبر2016م إلى  193.5دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.4دوالر

لمطن ( .)%0.7وارتفعت كذلك أسعار عقود شير مارس2017م إلى  195.2دوالر لمطن فوب
بارتفاع  1.7دوالر لمطن (.)%0.9

 في بورصة شيكازو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيرديسمبر2016م إلى  174.3دوالر لمطن فوب بارتفاع  3.1دوالر لمطن ( .)%1.8وارتفعت

كذلك أسعار عقود شير مارس2017م إلى  176.4دوالر لمطن فوب بارتفاع  0.3دوالر لمطن
(.)%0.2

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ثبتت أسعار عقود شيرديسمبر2016م عند  242دوالر لمطن فوب .وثبت كذلك أسعار عقود شير مارس2017م عند

 239.7دوالر لمطن فوب.

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير ديسمبر2016م إلى  177.1دوالر لمطن

فوب بانخفاض  2.2دوالر لمطن ( ،)%1.2في حين ارتفعت أسعار عقود شير مارس2017م
إلى  183.1دوالر لمطن فوب بارتفاع  0.5دوالر لمطن ( .)%0.3وانخفضت أسعار القمح

األلماني الصمب ( %12.5بروتين) لعقود شير ديسمبر2016م إلى  186.1دوالر لمطن فوب
بانخفاض  2.5دوالر لمطن (.)%1.3

( )1الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير أكتوبر2016م إلى  153دوالر لمطن ف ـوب بارتفاع 1دوالر لمطن ( .)%0.7في حين انخفضت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى  154دوالر
لمطن فوب بانخفاض  2دوالر لمطن ( . )%1.3وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير من
منطقة البحر األسود إلى  150دوالر لمطن فوب بانخفاض  3دوالر لمطن (.)%2
( )3الذرة وفول الصويا

 ثبتت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكازو لشير ديسمبر2016م عند  154دوالر لمطن فوب.في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شير ديسمبر2016م إلى  380.3دوالر لمطن فوب
بارتفاع  5.7دوالر لمطن (.)%1.5

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية األمريكية "إنفورما" تودعاتيا لممساحة المزروعة من محصولفول الصويا بالواليات المتحدة األمريكية عام 2017م ألعمى مستوى ليا إلى  88.49مميون
فدان مقابل  83.7مميون فدان عام 2016م (وفقا لبيانات و ازرة الزراعة األمريكية) بزيادة نسبتيا
 ،%5.7وتودعت أن يصل إجمالي إنتاج فول الصويا الموسم القادم 2018/2017م إلى
 112.9مميون طن عمى أساس متوسط إنتاجية  1.28طن/فدان .في حين خفضت تودعاتيا
لممساحة المزروعة من محصول الذرة العام القادم إلى  90.97مميون فدان مقابل  94.5مميون
فدان العام الحالي (بيانات و ازرة الزراعة األمريكية) ،وتودعت أن يصل إجمالي إنتاجو الموسم
القادم إلى  361.8مميون طن عمى أساس متوسط إنتاجية  4.33طن/فدان.
 وتودعت "إنفورما" أن تصل إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح الموسم الحالي إلى 48.93مميون فدان ،وىي أدل تقديرات منذ عام 1970م.

 الوضع في روسيا

 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية اكتمال حصاد  115.8مميون طن من محصول الحبوب(دبل عمميات التجفيف والتنظيف) حتى تاريخ  17أكتوبر تمثل نسبة  %93من إجمالي
المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية  2.63طن/ىكتار وذلك في مقابل  103.1مميون طن
تشكل حصاد الفترة المماثمة من الموسم السابق بإنتاجية بمغت  2.41طن/ىكتار في المتوسط.

واشتمل حصاد الموسم الحالي عمى  75.6مميون طن دمح و 19مميون طن شعير

و 6.4مميون طن من الذرة.

 الوضع في أوكرانيا

 -رفعت و ازرة الزراعة األوكرانية تودعاتيا لمحصول الحبوب الموسم الحالي 2017/2016م إلى

 63مميون طن مقابل  60مميون طن الموسم السابق 2016/2015م ،كما رفعت تودعاتيا
لمصادرات إلى مستوى دياسي يتراوح بين  41-39مميون طن .وفعميا تشير البيانات الرسمية

إلى اكتمال حصاد  50.5مميون طن من الحبوب حتى تاريخ  21أكتوبر الجاري من مساحة

تقدر بنحو  12مميون ىكتار وتمثل  %84من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية

 4.21طن/ىكتار وذلك في مقابل  51.6مميون طن تم حصادىا حتى نفس التاريخ من العام

الماضي بمتوسط إنتاجية  3.91طن/ىكتار .وتعول الو ازرة في تودعاتيا عمى محصول الذرة

والذي حصد مزارعوه نحو  11.6مميون طن حتى اآلن من مساحة  2مميون ىكتار تمثل نحو

 %47من إجمالي المساحة المزروعة ،ويشيد الموسم الحالي ارتفاعا في متوسط إنتاجيتو إلى
 5.75طن/ىكتار مقارنة بـ  5.15طن/ىكتار الموسم السابق.

 -وفيما يتعمق بالصادرات فقد ارتفعت حتى التاريخ أعاله بنسبة  %12لتسجل  11.9مميون طن

مقارنة بـ  10.6مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق مدعومة بزيادة صادرات
القمح والذرة.

 الوضع في كازاخستان

 يشيد الموسم الحالي انخفاضا في صادرات كازاخستان من الحبوب والتي تراجعت حتى تاريخ 20أكتوبر الجاري إلى  1.97مميون طن مقارنة بـ  2.24مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق بانخفاض نسبتو  %12وذلك وفقا لمبيانات الرسمية لو ازرة الزراعة الكازاخستانية.

يذكر أن كازاخستان دامت بتصدير  8.37مميون طن من الحبوب في الموسم 2016/2015م
ارتفاعا من  6.44مميون طن الموسم السابق 2015/2014م.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  209ألفطن دمح طري ىذا األسبوع ،وىي أدل كمية يتم تصديرىا منذ بداية الموسم الحالي والذي
سجمت إجمالي صادراتو نحو  7.5مميون طن مقابل  6.5مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق .وفي المقابل تم منح رخص الستيراد  123ألف طن من الذرة لتصل إجمالي
الواردات إلى  2.4مميون طن مقابل  2.3مميون طن في نفس الفترة من الموسم السابق.

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لممكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" والصادر في 17أكتوبر الجاري إلى اكتمال حصاد  %39من محصول الذرة في فرنسا مقابل
 %23األسبوع السابق ومقابل  %52في نفس التاريخ من العام الماضي ،وفيما يتعمق بعمميات
زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أشار التقرير إلى االنتياء من زراعة  %43من محصول
القمح الطري مقابل  %23األسبوع السابق ومقابل  %52العام الماضي ،وكذلك  %61من
محصول الشعير الشتوي مقابل  %39األسبوع السابق ومقابل  %73العام الماضي .أما
بالنسبة لقمح الديورم فقد بدأت زراعتو مثخ ار بنسبة  %2مقابل  %4العام الماضي.

 الوضع في األرجنتين

 دالت الحكومة األرجنتينية إن مجموعة من الشركات التي تقوم بشحن الحبوب من البالد ومنبينيا جمينكور ،كارجيل ،كوفكو وبنقي تعتزم ضخ استثمارات بنحو  1.2مميار دوالر خالل
السنوات الثالثة المقبمة لتحسين البنية األساسية لميناء روساريو وىو الميناء الذي يتم من خاللو
تصدير  %80تقريبا من صادرات الحبوب في األرجنتين .يأتي االستثمار األكبر من دبل شركة
 Renovaوىي ذات ممكية مشتركة بين شركتي  Glencoreو Argentina’s Vicentins
 SAوتعتزم استثمار  410مميون دوالر في بناء رصيف جديد وتطوير مناطق الشحن وزيادة
السعة التخزينية بنياية عام 2017م .كما تعتزم شركتي  AGDو Bungeاستثمار  109مميون
دوالر في محطة تصدير الحبوب ردم  6والتي تعد األكبر في الميناء وذلك من خالل تحسين
وصول خطوط السكك الحديدية وزيادة السعة التخزينية بحمول عام 2018م.

 الوضع في البرازيل

 دالت شركة االستشارات الزراعية الب ارزيمية " "Safras & Mercadoإنو تم االنتياء من زراعة %17.3من محصول فول الصويا في الب ارزيل حتى تاريخ  14أكتوبر الجاري مقارنة
بـ  %11.2العام الماضي ،ورفعت الشركة تودعاتيا لمحصول الموسم الحالي (2017/2016م)
إلى مستوى دياسي ليسجل  103.48مميون طن مقارنة بـ  97.15مميون طن الموسم السابق

(2016/2015م) بفعل التحسن الممحوظ في أحوال الطقس ،وتودعت أن تصل إجمالي

المساحة المزروعة منو إلى  33.54مميون ىكتار ارتفاعا من  33.18مميون ىكتار الموسم

السابق.

 الوضع في الصين

 أعمنت المجنة الوطنية لمتنمية واإلصالح في الصين أن الحكومة ستبقي عمى أسعار شراء القمحالمحمي من المزارعين عام 2017م عند نفس أسعار العام الحالي والتي يبمغ حدىا األدنى

 2360يوان ( )349.18دوالر لمطن من أجل حماية المزارعين.

 الوضع في الهند
 اشترت اليند مثخ ار كمية  400ألف طن دمح أوكراني المنشأ لتصل بذلك إجمالي وارداتيا منالقمح منذ بداية العام الحالي إلى  1.5مميون طن وىي أكبر كمية تتعادد اليند عمى استيرادىا
منذ عقد من الزمان نتيجة تراجع جودة وانتاج الموسمين الماضيين بفعل موجة الجفاف الشديدة

والناتجة عن ظاىرة "النينيو" المناخية.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  710ألف طن قمح روسي

 -اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية كمية  120ألف طن دمح روسي في منادصة عالمية

أزمقت يوم  20أكتوبر2016م بوادع شحنتين كمية كل منيما  60ألف طن وبمتوسط سعر

 189.44دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة  30-21نوفمبر2016م.

 وفي سيا ٍق متصل صرح المتحدث الرسمي باسم و ازرة الزراعة المصرية أن المجنة الجديدة
المشكمة لتحديد أسعار توريد القمح المحمي الموسم القادم وافقت عمى رفع أسعار التوريد إلى

 450جنيو لألردب ( 150كجم) بدال من  420جنيو في السابق .وأضاف أن ىذا المقترح سيتم

رفعو لمجمس الوزراء لمموافقو عميو .الجدير بالذكر أن ىذه المجنة تضم ممثمين عن وزارت

الزراعة والتموين والمالية.

 الجزائر تختار "إس.جي.إس" السويسرية لفحص واردات الحبوب

 دالت شركة "إس.جي.إس" السويسرية إنو دد تم اختيارىا من دبل الديوان الجزائري المينيلمحبوب لتولي فحص شحنات الواردات بموجب اتفاق من المقرر أن يمتد لعامين ويغطي ما بين

سبعة إلى تسعة ماليين طن سنويا ،يأتي ذلك بعدما عمل الديوان ألكثر من عشر سنوات مع

شركة "كنترول يونيون" العالمية المتخصصة أيضا في فحص الحبوب والبضائع .الجدير بالذكر

أن الجزائر تعد من أكبر الدول المستوردة لمحبوب في العالم ويمثل القمح الجزء األكبر من

وارداتيا.

 اليابان تشتري  731ألف طن قمح

 -اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  132ألف طن دمح ضمن منادصاتيا األسبوعية لشراء

المحصول والتي أزمقت يوم  20أكتوبر2016م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  75.2ألف طن دمح

أمريكي لمشحن خالل الفترة ( 21نوفمبر –  20ديسمبر2016م) و 27.9ألف طن دمح كندي

لمتوريد بتاريخ  31يناير2017م ،باإلضافة إلى  28.9ألف طن دمح استرالي لمشحن خالل

شير فبراير2017م.

 األردن تشتري  00ألف طن شعير عمفي

 -اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  50ألف طن شعير عمفي اختياري المنشأ في منادصة

عالمية أزمقت يوم  19أكتوبر الجاري بمتوسط سعر  180.9دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل

النصف الثاني من شير مارس2017م.

 إندونيسيا تشتري  700ألف طن ذرة

 -دال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب اإلندونيسية اشترت كمية في حدود  150ألف طن ذرة

من الواليات المتحدة األمريكية والب ارزيل في منادصة تمت ىذا األسبوع بسعر يتجاوز

 200دوالر/طن  C&Fلمتوريد بتاريخ  25ديسمبر2016م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض حيث أزمق مثشر  Baltic Panamaxعند 849نقطة مقابل  885نقطة األسبوع الماضي منخفضا  36نقطة بنسبة ( .)%4.1وارتفعت
أسعار الشحن لممممكة ادفال يوم  19أكتوبر الجاري بنسبة  %5فيما يتعمق بالشحن من موانئ
البحر األسود وبنسبة  %4فيما يتعمق بالشحن من موانئ كندا والواليات المتحدة األمريكية ،في

حين ثبتت فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا واستراليا.

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مثشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  98.63نقطة مقابل 98.06نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.82

اليورو أمام الدوالر
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