الســوق العـــالمي للحبــوب
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انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري لو ازرة

الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي 2020/2019م إلى
 765.6مليون طن مقابل  765.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  731.3مليون طن الموسم السابق
2019/2018م ،ورفع كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى
 288.3مليون طن مقابل  287.8مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  277.9مليون طن نهاية الموسم
السابق.

كما انخفضت أسعار الذرة وسط توقعات بزيادة المساحة المزروعة من المحصول بالواليات المتحدة

األمريكية .وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا بعد إعالن الرئيس األمريكي يوم الجمعة عدم موافقته على
التصريحات الصادرة عن مسؤولين من الجانبين األمريكي والصيني بشأن التراجع في التعرفة الجمركية

المفروضة على بضائع كال الدولتين ضمن المرحلة األولى لحل النزاع التجاري القائم بينهما.

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

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

انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر2019م إلى  219.2دوالر للطن فوب بانخفاض
 1.6دوالر للطن ( .)%0.7وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م إلى

 222.5دوالر للطن فوب بانخفاض  3دوالر للطن (.)%1.3

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2019م إلى  218.7دوالر للطن فوب بانخفاض  2.1دوالر للطن ( .)%1وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م إلى  222دوالر للطن فوب بانخفاض  2.4دوالر للطن
(.)%1.1

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2019م إلى  242دوالر للطن فوب بانخفاض  4.6دوالر للطن ( .)%1.9وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م إلى  246.2دوالر للطن فوب بانخفاض  4.8دوالر
للطن (.)%1.9
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر2019م إلى  196.4دوالر للطن

فوب بانخفاض  2.3دوالر للطن ( .)%1.2وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م

إلى  198.8دوالر للطن فوب بانخفاض  3دوالر للطن ( .)%1.5كما انخفضت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر مارس 2020م إلى  201.6دوالر للطن فوب

بانخفاض  2.7دوالر للطن (.)%1.3
( )2الشعير

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر ديسمبر2019م إلى  193دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  2دوالر للطن ( .)%1في حين ارتفعت أسعار
الشعير األسترالي إلى  210دوالر للطن فوب بارتفاع  1دوالر للطن ( .)%0.5وثبتت أسعار
التصدير من منطقة البحر األسود عند  187دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر2019م إلى  169.4دوالرللطن فوب بانخفاض  5.9دوالر للطن ( .)%3.4كما انخفضت أسعار فول الصويا لعقود
شهر ديسمبر2019م إلى  359دوالر للطن فوب بانخفاض  1.2دوالر للطن (.)%0.3

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر نوفمبر 2019م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2020/2019م) إلى  2.658مليار طن مقابل  2.660مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.629مليار طن الموسم السابق (2019/2018م) .في حين
رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.665مليار طن
مقابل  2.663مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.647مليار طن الموسم السابق .وخفض
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بنحو  4.8مليون طن
إلى  792.15مليون طن مقابل  796.9مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  798.5مليون
طن نهاية الموسم السابق.
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 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2020/2019م) ولكن بمقدار طفيف إلى  765.6مليون طن مقابل  765.2مليون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  731.3مليون طن الموسم السابق (2019/2018م) .وجاء الرفع
على خلفية زيادة تقديرات اإلنتاج في كل من االتحاد األوروبي وروسيا وأوكرانيا بشكل فاق
االنخفاض المتوقع في إنتاج كل من استراليا واألرجنتين بسبب أحوال الطقس الغير مواتية .كما

رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  755.2مليون طن
مقابل  755.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  736.1مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(2020/2019م) إلى  288.3مليون طن مقابل  287.8مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 277.9مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2020/2019م) إلى  52.3مليون طن مقابل  53.4مليون طن (تقديرات سابقة) ،لكنه يظل
أعلى من محصول الموسم السابق (2019/2018م) المقدر بنحو  51.3مليون طن .كما

خفض توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم الحالي إلى  27.6مليون طن مقابل
 28.4مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  29.4مليون طن نهاية الموسم السابق .في حين
أبقى على توقعاته إلجمالي صادرات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول الموسم الحالي
عند  25.9مليون طن.

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

(2020/2019م) إلى  347مليون طن مقابل  350مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 366.3مليون طن الموسم السابق (2019/2018م) .كما خفض توقعاته لمخزونات الذرة
بنهاية الموسم الحالي إلى  48.5مليون طن مقابل  49مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 53.7مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته لمحصول الموسم الحالي(2020/2019م) عند  96.6مليون طن مقابل  120.5مليون طن الموسم السابق
(2019/2018م) .في حين رفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بمقدار
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طفيف إلى  12.9مليون طن مقابل  12.5مليون طن (توقعات سابقة) لتظل عند مستوى أقل
مقارنة بمخزونات نهاية الموسم السابق المقدرة بنحو  24.9مليون طن.

 الوضع في استراليا

 خفضت شركة " "INTL FCStoneاألمريكية والمتخصصة في تجارة السلع األساسية توقعاتهاإلجمالي إنتاج القمح األسترالي الموسم الحالي 2020/2019م إلى  15.54مليون طن مقارنة

بـ  19.1مليون طن (توقعات سابقة لو ازرة الزراعة األسترالية) ،وتوقعت أن تفقد أستراليا جزء من
حصتها التصديرية في بعض األسواق التقليدية مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية.

 الوضع في روسيا

 قالت و ازرة الزراعة الروسية إن البيانات األولية الصادرة عن دائرة الجمارك أظهرت ت ارجعصادرات روسيا من الحبوب خالل الفترة (يوليو-أكتوبر 2019م) إلى  17.5مليون طن مقابل

 19.8مليون طن خالل الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض نسبته  .%11.6وتجدر

اإلشارة إلى أن روسيا تستهدف تصدير  45مليون طن من الحبوب الموسم الحالي
2020/2019م منها  36مليون طن قمحاً مقابل  43.3مليون طن من الحبوب تم تصديرها
الموسم السابق 2019/2018م واشتملت على  35.3مليون طن من القمح.

ٍ
سياق متصل تشير البيانات الرسمية لو ازرة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد
 -وفي

 122.9مليون طن من الحبوب حتى تاريخ  5نوفمبر 2019م تغطي مساحة  44.7مليون
هكتار بمتوسط إنتاجية  2.75طن/هكتار مقابل  114.2مليون طن تم حصادها حتى نفس
التاريخ من عام 2018م من مساحة تقدر بنحو  43.9مليون هكتار بمتوسط إنتاجية 2.6

طن/هكتار .واشتمل الحصاد الجديد على  77.6مليون طن قمحاً و 21.5مليون طن من
الشعير إضافة إلى  11.6مليون طن من الذرة مقابل  73.4مليون طن من القمح

و 17.6مليون طن من الشعير و 9.4مليون طن من الذرة العام الماضي .وفيما يتعلق بتقدم
زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أظهرت البيانات االنتهاء من زراعة  18مليون هكتار تمثل

نسبة  %103.1من إجمالي المساحة المخطط زراعتها هذا الموسم.

 الوضع في أوكرانيا

 تشير البيانات الصادرة عن و ازرة الزراعة األوكرانية في السادس من شهر نوفمبر الجاري إلىاكتمال حصاد  68.8مليون طن من الحبوب تغطي مساحة تبلغ  14.4مليون هكتار وتمثل
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نسبة  %94.8من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية تقدر بنحو  4.78طن/هكتار.

وبلغ إجمالي حصاد محصول الذرة حتى التاريخ المشار إليه نحو  27.6مليون طن تمثل نسبة

 %81من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية  6.89طن/هكتار .وفي ٍ
شأن متصل

خفض نائب وزير الزراعة األوكراني توقعاته إلجمالي إنتاج محصول الحبوب في بالده الموسم
الحالي 2020/2019م إلى  71مليون طن مقابل  71.8مليون طن (توقعات سابقة) ،كما

خفضت شركة " "ProAgroلالستشارات الزراعية توقعاتها لمحصول الذرة في أوكرانيا الموسم
الحالي إلى  35.7مليون طن مقابل  37.4مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  36مليون طن

الموسم السابق 2019/2018م ،كما خفضت توقعاتها لصادرات الذرة هذا الموسم إلى
 30.2مليون طن مقابل  31.3مليون طن الموسم السابق.

 وقالت الو ازرة إن صادرات الحبوب األوكرانية ارتفعت منذ بداية الموسم الحالي وحتى التاريخأعاله مسجلة  19.6مليون طن مقابل  13.7مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم
السابق بزيادة ملحوظة نسبتها  .%43وجاء االرتفاع في صادرات الموسم الحالي على خلفية

زيادة صادرات القمح التي وصلت إلى  11.7مليون طن مقابل  7.7مليون طن خالل نفس
الفترة من الموسم السابق ،فيما بلغت إجمالي صادرات الشعير والذرة  3.34مليون طن

و 4.39مليون طن على التوالي.

 الوضع في التحاد األوروبي

 رفع التقرير الشهري الصادر عن المفوضية األوروبية تقديراته لمحصول القمح بدول االتحاداألوروبي ( 28دولة) الموسم الحالي 2020/2019م إلى  147مليون طن مقابل  145مليون

طن (تقديرات سابقة) ومقابل  128.5مليون طن الموسم السابق 2019/2018م .كما رفع

توقعاته لصادرات القمح إلى  26مليون طن مقابل  25.5مليون طن (توقعات سابقة).

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية  8.8مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  3نوفمبر 2019م مقابل

 5.9مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%50كما منح رخصاً
لتصدير كمية  2.6مليون طن من الشعير مقابل  1.9مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم
السابق بزيادة نسبتها  .%37وفي المقابل منح رخصاً الستيراد كمية  6.8مليون طن من الذرة
مقابل  5.7مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  ،%19ومنح
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كذلك رخصا الستيراد كمية  4.4مليون طن من فول الصويا مقابل  4.5مليون طن خالل نفس

الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%2

 الوضع في فرنسا

 -تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "ف ارنس

أجري ميير" في  4نوفمبر إلى انتهاء مزارعي فرنسا من حصاد  %79من محصول الذرة مقابل
 %65األسبوع السابق ومقابل  %98في نفس التاريخ من العام الماضي .وفيما يتعلق بتقدم

زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أوضحت البيانات اكتمال زراعة  %67من محصول القمح

الطري مقابل  %54األسبوع السابق ومقابل  %85العام الماضي .وكذلك االنتهاء من زراعة
 %81من محصول الشعير مقابل  %71األسبوع السابق ومقابل  %90منذ عام.

 الوضع في األرجنتين

 قالت بورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب في تقريرها األسبوعي الصادر بتاريخ  6نوفمبرإن المزارعين انتهوا من حصاد  %7من محصول القمح مقابل  %11في نفس التاريخ من العام

الماضي ومقابل ( %8متوسط السنوات الخمس الماضية) ،وخفضت البورصة تقديراتها
لمحصول القمح المصنف بحالة "جيدة" إلى  %15مقابل  %20األسبوع السابق ،في حين لم
تصنف أي نسبة بحالة ممتازة ضمن هذا التقرير مقارنة بـ  %35بحالة جيدة و %9بحالة

ممتازة في نفس التوقيت من العام الماضي.

 الوضع في البرازيل

 قالت شركة " "AgRuralلالستشارات الزراعية إن مزارعي الب ارزيل أتموا زرعوا  %46منالمساحة المستهدفة بمحصول فول الصويا حتى تاريخ  4نوفمبر الجاري مقابل  %60في نفس
التاريخ من العام الماضي ،وأضافت أنه على الرغم من تراجع المساحة المزروعة مقارنة بالعام
الماضي إال أنها أعلى قليالً من متوسط النسبة المزروعة في السنوات الخمس الماضية والبالغة

 .%43وتتوقع الشركة زيادة إجمالي إنتاج الب ارزيل من فول الصويا الموسم الحالي إلى

 121مليون طن وسط توقعات بالتوسع في المساحة المزروعة منه بنسبة  %1.3مقارنة
بالموسم السابق لتبلغ  36.4مليون هكتار ( 90مليون فدان) .ومن الناحية التفصيلية وصلت

نسبة المساحة المزروعة من محصول فول الصويا بوالية "ماتو غروسو" (أكبر الواليات المنتجة
للمحصول) إلى  ،%84فيما بلغت  %60بثاني أكبر الواليات المنتجة وهي "بارانا".
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 الوضع في الصين

 رفعت و ازرة الزراعة الصينية توقعاتها لواردات الصين من فول الصويا الموسم الحالي2020/2019م إلى  86.2مليون طن مقابل  84مليون طن (توقعات سابقة) وذلك على خلفية
تحسن العالقات التجارية مع الواليات المتحدة األمريكية والتي تعتبر من الموردين الرئيسيين

لفول الصويا للصين ،كما أرجعت الو ازرة الزيادة المتوقعة في الواردات إلى تعافي الطلب على
فول الصويا داخليا.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 أسعار الغذاء العالمية تعاود الرتفاع في شهر أكتوبر

 عاودت أسعار الغذاء العالمية االرتفاع في شهر أكتوبر 2019م وذلك للمرة األولى منذ خمسةأشهر مدعومة بارتفاع أسعار السكر والحبوب .وارتفع مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألمم

المتحدة "الفاو" ألسعار الغذاء مسجالً  172.7نقطة بزيادة نسبتها  %1.7مقارنة بشهر سبتمبر
الماضي ،وبنسبة  %6مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2018م.

 وتصدر مؤشر الفاو الفرعي ألسعار السكر قائمة االرتفاعات ،إذ ارتفع في شهر أكتوبر بنسبة %5.8مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر الماضي وسط توقعات بانخفاض ملحوظ في إنتاج
السكر في الهند وتايالند ،واللتان تعدان أكبر منتجي ومصدري السكر على التوالي.

 كما ارتفع مؤشر الفاو ألسعار الحبوب بنسبة  %4.2مدعوماً بارتفاع أسعار تصدير القمحوالذرة على خلفية انخفاض متوقع في اإلنتاج ببعض البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة على

مستوى العالم .فيما تراجعت أسعار األرز متأثرة بضعف الطلب العالمي ،وتوقعات بحصاد وفير
لألرز البسمتي.

 وارتفع مؤشر الفاو ألسعار الزيوت النباتية بنسبة  %0.5ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ أكثرمن عام ،وجاء االرتفاع بدعم زيادة أسعار زيت النخيل التي صعدت بفعل الطلب القوي على
الواردات ،والتباطؤ المتوقع في نمو اإلنتاج .في حين انخفضت أسعار زيت دوار الشمس على

خلفية الحصاد الوفير في منطقة البحر األسود.

 وارتفع أيضاً مؤشر الفاو ألسعار اللحوم بنسبة  %0.9مدفوعاً بارتفاع الطلب على الواردات منلحوم األبقار والغنم السيما من الصين .وفي المقابل انخفض مؤشر الفاو ألسعار منتجات

األلبان بنسبة  %0.7حيث عوض االنخفاض الملحوظ في أسعار الجبن الزيادة في أسعار

مساحيق الحليب كامل الدسم وقليل الدسم.
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 مصر تشتري  175ألف طن من القمح الفرنسي والروسي

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  175ألف طن من القمح الطري ( %11.5بروتين)في مناقصة عالمية أغلقت يوم  5نوفمبر ،وتوزعت هذه الكمية بين المنشأين الفرنسي والروسي

بواقع  120ألف طن قمح فرنسي و 55ألف طن قمح روسي ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي

المناقصة  233.12دوالر/طن للشحن خالل الفترة  25-15ديسمبر 2019م.

 اليابان تشتري  123.9ألف طن من القمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  123.9ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  7نوفمبر .توزعت هذه الكمية بين  57ألف طن

قمح أمريكي و 35.2ألف طن قمح كندي للشحن خالل الفترة  21ديسمبر 20-يناير 2020م
باستثناء  24.4ألف طن قمح أمريكي للتوريد نهاية شهر فبراير 2020م ،كما اشتملت الكمية

على  31.7ألف طن قمح استرالي للشحن خالل شهر يناير 2020م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية تراجعها حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1290نقطة مقابل  1513نقطة نهاية األسبوع الماضي منخفضاً  223نقطة بنسبة .%14.7

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 -ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  98.35نقطة مقابل

 97.35نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة
.%0.89

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.107

1.117

%0.89 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

220.8

219.2

-1.6

-0.7%

Mar. 020

225.5

222.5

-3.0

-1.3%

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

220.8

218.7

-2.1

-1.0%

Mar. 020

222.4

220.0

-2.4

-1.1%

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

246.6

242.0

-4.6

-1.9%

Mar. 020

251.0

246.2

-4.8

-1.9%

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

198.7

196.4

-2.3

-1.2%

Mar. 020

201.8

198.8

-3.0

-1.5%

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

203.8

201.0

-2.8

-1.4%

Mar. 020

204.3

201.6

-2.7

-1.3%

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

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

175.3

169.4

-5.9

-3.4%

Mar. 020

174.2

169.5

-4.7

-2.7%

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

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

360.2

359.0

-1.2

-0.3%

Mar. 020

358.3

357.2

-1.1

-0.3%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Dec.019

Australia Feed Barley
Dec.019

Black Sea Feed Barley
Dec.019

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

195.0

193.0

-2.0

-1.0%

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

209.0

210.0

1.0

0.5%

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

187.0

187.0

0.0

0.0%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Dec.019

01-Nov-19

08-Nov-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

26.8

26.5

-0.3

-1%

Germany-Hamburg

28.5

28.3

-0.3

-1%

French – Dunkerque

28.8

28.5

-0.3

-1%

Australia - Kwinana

30.3

29.8

-0.5

-2%
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