السوق العالمي لمحبوب
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمحبوب في البورصات العالمية متأثرة بضعف الطمب العالمي
عمى الصادرات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدوالر .كما أدت نتائج االنتخابات الرئاسية في األرجنتين
والتي انتهت بفوز الرئيس ماوريسيو ماكري والذي وعد بإنهاء الضوابط الخاصة بالنقد األجنبي وتعزيز
النمو االقتصادي ال سيما في القطاع الزراعي عن طريق إلغاء الضرائب والقيود الكمية المفروضة عمى
صادرات القمح والذرة وتخفيضها فيما يتعمق بصادرات فول الصويا إلى توقعات متفائمة بشأن اإلمدادات
العالمية من الحبوب وحدوث مزيد من التراجع في األسعار.

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر2015م إلى

دوالر لمطن فوب بانخفاض

 2.6دوالر لمطن ( .)%1.3وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2016م إلى

 208.1دوالر لمطن فوب بانخفاض  1.5دوالر لمطن (.)%0.7

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2015م إلى  192.1دوالر لمطن فوب بانخفاض  8دوالر لمطن ( .)%4وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر يناير2016م إلى  195.1دوالر لمطن فوب بانخفاض  4دوالر
لمطن (.)%2

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2015م بمقدار طفيف إلى  240دوالر لمطن فوب بانخفاض  0.5دوالر لمطن

( .)%0.2وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2016م إلى  235.7دوالر لمطن فوب
بانخفاض  0.8دوالر لمطن (.)%0.3

 في أوروبا انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب ( %13بروتين) – المرجع األساسيألسعار القمح الصمب في االتحاد األوروبي -إلى  198.5دوالر لمطن بانخفاض  2.1دوالر

لمطن ( .)%1وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح الطري في

االتحاد األوروبي – انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر2015م إلى
 186.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  1دوالر لمطن (.)%0.5
( )3الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر نوفمبر2015م إلى  176دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  2دوالر لمطن ( .)%1.1وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى
 183دوالر لمطن فوب بانخفاض  1دوالر لمطن (.)%0.5
( )2الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يناير2016م إلى  164.7دوالرلمطن فوب بانخفاض  2.5دوالر لمطن ( .)%1.5وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود
شهر يناير2016م إلى  321.7دوالر لمطن فوب بانخفاض  16.5دوالر لمطن (.)%4.9

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 أظهرت بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية حول صادرات الحبوب األسبوعيةقيام الواليات المتحدة األمريكية بتصدير كمية  13.8مميون طن من القمح منذ بداية الموسم
الحالي في (2015/7/1م) وحتى تاريخ  12نوفمبر2015م مقارنة بـ  16.1مميون طن تم
تصديرها خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%14.3

 الوضع في روسيا

 أمر رئيس الوزراء الروسي حكومته باتخاذ إجراءات تشمل تجميد بعض مشروعات االستثمارردا عمى إسقاط أنقرة لطائرة عسكرية روسية .وقد أدت التوترات السياسية
المشتركة مع تركيا ً
بين روسيا وتركيا إلى توقف صفقات القمح الجديدة بين البمدين ،وأثارت حالة من الغموض
بشأن التعاقدات القائمة .الجدير بالذكر أن روسيا تعد من أكبر الدولة المصدرة لمقمح عمى
مستوى العالم ،وتعد تركيا أكبر مشتر لمقمح الروسي حيث صدرت روسيا  1.4مميون طن
من القمح إلى تركيا خالل الفترة (يوليو-أكتوبر2015م) من إجمالي  10.1مميون طن تم
تصديرها في تمك الفترة .كما تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد حظر رسمي من الجانب الروسي
حتى اآلن إال أن التصعيد السياسي ال سيما من الجانب الروسي أدى إلى إحجام التجار

الروس عن توقيع صفقات جديدة مع الجانب التركي ،وعمى الجانب اآلخر بدأ األتراك في
تحسبا ألي حظر من روسيا خالل الفترة المقبمة.
البحث عن مناشئ بديمة
ً
 خفضت و ازرة الزراعة الروسية توقعاتها لمحصول الحبوب في روسيا الموسم الحالي2016/2015م بمقدار طفيف إلى  101.5مميون طن مقابل  102مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  105.3مميون طن الموسم السابق 2015/2014م.

 الوضع في أوكرانيا

 قال رئيس اتحاد الحبوب األوكراني إن صادرات بالد من الحبوب إلى تركيا سوف تنمو حالتوقف اإلمدادات من روسيا ،وأبدى استعداد بالد لتصدير مزيد من الكميات لتركيا لتعويض
أي نقص في اإلمدادات الروسية .وتشير البيانات إلى تصدير أوكرانيا  400ألف طن من
الذرة و 105ألف طن من القمح لتركيا خالل األشهر األربعة األولى من الموسم الحالي.
 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتها لمحصول الذرةفي أوكرانيا الموسم القادم 2017/2016م إلى  25.76مميون طن مقارنة بـ  23مميون طن
الموسم الحالي 2016/2015م ،كما رفعت توقعاتها لمحصول فول الصويا إلى  4.92مميون
طن مقارنة ب ـ  3.79مميون طن الموسم الحالي نتيجة توقع ارتفاع المساحة المزروعة من كال
المحصولين.
 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى قرب اكتمال حصاد محصول الذرة حيث أتمالمزارعون جمع  21.2مميون طن بما يمثل  %93من إجمالي المساحة المزروعة حتى تاريخ
 23نوفمبر ،وبذلك يصل إجمالي حصاد محصول الحبوب لمموسم الحالي إلى  59.1مميون
طن بمتوسط إنتاجية بمغت  4.12طن لمهكتار.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 خفض ــت المفوض ــية األوروبي ــة تق ــديراتها لمحص ــول القم ــح الط ــري ب ــدول االتح ــاد األوروب ــي( 28دولة) الموسم الحالي بمقدار طفيـف إلـى  149.1مميـون طـن مقارنـة ب ـ  149.2مميـون
طـ ـ ــن (تقـ ـ ــديرات سـ ـ ــابقة) ،إال أنـ ـ ــه ال ي ـ ـ ـزال يتخطـ ـ ــى محصـ ـ ــول الموسـ ـ ــم السـ ـ ــابق والب ـ ـ ــال
 148.7ممي ـ ــون ط ـ ــن .ف ـ ــي ح ـ ــين رفع ـ ــت تق ـ ــديراتها لمحص ـ ــول ال ـ ــذرة بمق ـ ــدار طفي ـ ــف إل ـ ــى
 57.5مميــون طــن مقارنــة ب ـ  57.4مميــون طــن (تقــديرات ســابقة) ،ولكنــه ال يـزال يقــل بنســبة
 %26عن حصاد الموسم السابق والبال  77.9مميون طن.

رخصــا لتصــدير  553ألــف
 أظهــرت بيانــات المفوضــية األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي مــنحً
طن من القمـح الطـري هـذا األسـبوع لتصـل بـذلك إجمـالي صـادراته مـن المحصـول منـذ بدايـة
الموســم الحــالي فــي (2015/7/1م) إلــى  8.7مميــون طــن مقارنــة بـ ـ  12مميــون طــن خــالل
رخص ــا لتص ــدير
الفت ـرة المماثم ــة م ــن الموس ــم الس ــابق بانخف ــاض نس ــبته  ،%27.5كم ــا م ــنح
ً
 97ألف طن من الشعير لتصل بـذلك إجمـالي صـادراته إلـى  4.6مميـون طـن .وفـي المقابـل
تـ ــم مـ ــنح رخـ ــص السـ ــتيراد  527ألـ ــف طـ ــن مـ ــن الـ ــذرة لتصـ ــل بـ ــذلك إجمـ ــالي وارداتـ ــه إلـ ــى
 4.4مميون طن.

 الوضع في فرنسا

 صــرحت مصــادر تجاريــة أن ـه جــاري تصــدير أول شــحنة قمــح فرنســي كميتهــا  50ألــف طــنإلندونيسيا عبر ميناء روان الفرنسـي ،وتعـد هـذ الشـحنة هـي األولـى التـي يـتم تصـديرها لهـذا
البمــد اآلســيوي منــذ الموســم 2009/2008م ،وأضــافت أنــه مــن المتوقــع تصــدير المزيــد مــن
الش ــحنات خ ــالل األس ــابيع المقبم ــة بع ــدما ج ــذبت األس ــعار التنافس ــية لمقم ــح الفرنس ــي أنظ ــار
شركات تصنيع األعالف بإندونيسيا.
 أوضحت بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتـب الز ارعـي الفرنسـي"فـرانس أجــري مييــر" فــي  23نــوفمبر ،أن  %98مــن محصــول القمــح الطــري بحالــة جيــدة أو
ممتــازة مقارنــة بـ ـ  %93فــي نفــس التــاريخ مــن العــام الماضــي ،ويعــزى هــذا التقــدم فــي نمــو
المحصول إلى تحسن أحوال الطقس خالل المراحل األولية لزراعته في فصل الخريف.

 الوضع في األرجنتين

 وعــد وزيــر الز ارعــة األرجنتينــي الجديــد بإلغــاء الض ـرائب عمــى صــادرات القمــح والــذرة وتقميــلالضرائب المفروضـة عمـى صـادرات فـول الصـويا بنسـبة  ،%5جـاء ذلـك بعـد يـوم مـن تعيينـه
في الحكومة األرجنتينية الجديدة عقب فوز الرئيس ماوريسيو ماكري في االنتخابـات الرئاسـية
عام ــا م ــن حك ــم الرئيس ــة
األرجنتيني ــة الت ــي ج ــرت ي ــوم  22ن ــوفمبر الح ــالي ً
منهي ــا ب ــذلك ً 12
كريس ــتينا فرنان ــديز .ويتوق ــع أن ت ــؤدي مث ــل ه ــذا اإلجـ ـراءات إل ــى نم ــو قط ــاع الز ارع ــة بش ــكل
ممحوظ في ثالث أكبـر اقتصـاد فـي أمريكـا الجنوبيـة ،وهـو االقتصـاد الـذي عـاني خـالل حقبـة
الرئيسة السابقة من فرض ضرائب بمغت  %23عمى صادرات القمح و %20عمى صـادرات
الـذرة و %35عمـى صـادرات فـول الصـويا ،وبحسـب التقـديرات يتوقـع أن تضـاعف األرجنتـين

صــادراتها مــن القمــح وأن تتخطــى روســيا والب ارزيــل فــي تصــدير محصــول الــذرة بنهايــة الفت ـرة
األولى من حكم الرئيس المنتخب الجديد.
 أبقــى التقريــر الشــهري لمجمــس الحبــوب الــدولي عمــى توقعاتــه لمحصــول القمــح فــي األرجنتــينالموســم الحــالي عنــد  10.4مميــون طــن مقابــل  13.9مميــون طــن الموســم الســابق ،كمــا أبقــى
عم ــى توقعات ــه لمحص ــول ال ــذرة عن ــد  33.8ممي ــون ط ــن مقاب ــل  33.1ممي ــون ط ــن الموسـ ـم
السابق.

 الوضع في الهند

انخفاضــا بمغــت نســبته %14.7
 شــهدت المســاحة المزروعــة مــن المحاصــيل الشــتوي بالهنــدً
حيـ ـ ــث أتـ ـ ــم المزارعـ ـ ــون ز ارعـ ـ ــة  31.8مميـ ـ ــون هكتـ ـ ــار حتـ ـ ــى تـ ـ ــاريخ  27نـ ـ ــوفمبر مقارنـ ـ ــة
ب ـ  37.26مميــون هكتــار خــالل الفتـرة المماثمــة مــن الموســم الســابق ،ويعــزى هــذا الت ارجــع فــي
المساحة المزروعة إلى تعرض الهند لموجة من الجفاف الشديد لـم تشـهدها منـذ ثالثـة عقـود.
وانعكــس ذلــك عمــى المحصــول الرئيســي (القمــح) والتــي انخفضــت المســاحة المزروعــة منــه
بنســبة  %27.4لتصــل إلــى  11.73مميــون هكتــار مقارنــة بـ ـ  16.16مميــون هكتــار خــالل
نفس الفترة من الموسم السابق.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  341ألف طن قمح طري

 اشترت الهيئة العامة لمسمع التموينية كمية  240ألف طن قمح طري ( %11.5بروتين) فـيمناقصــة عالميــة أغمقــت يــوم 2015/11/25م بواقــع ( )4شــحنات كميــة كــل منهــا  60ألــف

طــن وبمتوســط ســعر  205.94دوالر/طــن  ،C&Fاشــتممت هــذ الكميــة عمــى شــحنتين قمــح
فرنسي وشحنتين قمـح روسـي ورومـاني لمشـحن خـالل الفتـرة  31-21ديسـمبر2015م .وبعـد

التعاقد عمى شراء هذ الكمية صرح وزير التمـوين المصـري إن المخزونـات االسـتراتيجية مـن
حاليا حتى تاريخ  23إبريل2016م.
القمح في مصر تكفي ً

 الجزائر تشتري  72ألف طن شعير عمفي

 -اشترت وكالة الحبوب الجزائريـة كميـة  75ألـف طـن شـعير عمفـي اختيـاري المنشـأ بواقـع ()3

شــحنات كميــة كــل منهــا  25ألــف طــن بمتوســط ســعر  189دوالر/طــن  C&Fلمشــحن خــالل

الفترة من  16ديسمبر2015م إلى  31يناير2016م.

 كوريا الجنوبية تشتري  25ألف طن ذرة

 اش ــترت هيئ ــة تص ــنيع األع ــالف ف ــي كوري ــا الجنوبي ــة كمي ــة  58أل ــف ط ــن ذرة م ــن الوالي ــاتالمتحدة األمريكية وأمريكا الجنوبيـة فـي مناقصـة عالميـة أغمقـت يـوم 2015/11/19م بسـعر
 189.5دوالر/طن  C&Fلمتوريد بتاريخ  5مايو2016م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxمنخفضا  7نقاط بنسبة (.)%1.5
عند  456نقطة مقابل  463نقطة األسبوع الماضي
ً
وانخفضت أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %2فيما يتعمق بالشحن من موانئ رومانيا
وانخفضت كذلك بنسبة  %1فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود وألمانيا وفرنسا.

 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى بمقدار طفيف مسجالً 100.08نقطة مقابل  99.59نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة

.%0.47
اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.059

1.064

%0.47 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

02-Nov-

02-Nov-

Change

Change %

Dec

-

-

Jan

-

-

Feb

-

-

Mar

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

02-Nov-

02-Nov-

Change

Change %

Dec

-

-

Jan

-

-

Feb

-

-

Mar

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

02-Nov-

02-Nov-

Change

Change %

Dec

-

-

Jan

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

02-Nov-

02-Nov-

Dec.015

Germany Wheat

Change
-

91-Nov-

02-Nov-

Wheat A 13% PRO BLT

Change
-

Change %
-

Change %
-

TYPE B 12% PROTEIN.Han

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

02-Nov-

02-Nov-

Change

Change %

Dec

-

-

Jan

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

02-Nov-

02-Nov-

Change

Change %

Dec

-

-

Jan

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

02-Nov-

02-Nov-

Nov

Australia Feed Barley

Change
-

02-Nov-

02-Nov-

Nov

Change
-

Change %
-

Change %
-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

02-Nov-

02-Nov-

Change

Change %

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

