السوق العالمي لمحبوب
( 21-8أغسطس1026م)
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أوالً :طرح المممكة العربية السعودية لمناقصة عالمية الستيراد كمية  600ألف طن قمح

 طرحت المؤسسة العامة لمحبوب نياية األسبوع مناقصتيا الرابعة لمعام الحالي 1438/1437ى ـالستيراد كمية  600ألف طن من القمح الصمب ( %1225بروتين) لمتوريد خالل شيري أكتوبر
ونوفمبر2016م ،وبواقع ( )10شحنات موزعة عمى ( )6شحنات لميناء جده اإلسالمي
و( )4شحنات لميناء الممك عبد العزيز بالدمام2
 تم تحميل عروض األسعار يوم األحد 1437/11/11ىـ وتم ترسية توريد كمية ( )640ألف طنقمح صمب ( %1225بروتين) موزعة عمى ( )10شحنات منيا ( )6شحنات لميناء جده اإلسالمي
بكمية ( )385ألف طن ،و( )4شحنات لميناء الممك عبد العزيز بالدمام بكمية ( )255ألف طن
وذلك من المنشأ األوروبي واالسترالي واألمريكي الشمالي والجنوبي والتي تعتبر من أفضل المناشئ
العالمية من حيث الجودة ،وبمتوسط سعر ( )21429دوالر لمطن  C&Fويعادل ( )806لاير واصل
مينائي جده والدمام2
 تزامن طرح ىذه المناقصة مع حالة من التباين تشيدىا أسعار القمح والتي ارتفعت في بعضالبورصات العالمية مدعومة بمخاوف بشأن انخفاض كمية وجودة المحصول بدول االتحاد األوروبي
السيما فرنسا بسبب أحوال الطقس الغير مواتية ،وانخفضت في بورصات أخرى متأثرة بصدور
أحدث تقرير لو ازرة الزراعة األمريكية والذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح إلى
 74324مميون طن ليسجل بذلك رقما قياسيا غير مسبوق2
 بيذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2016م عمى استيراد كمية بحدود( )225مميون طن بمتوسط سعر ( )204218دوالر لمطن  C&Fويعادل ( )766لاير مقارنة
بمتوسط أسعار العام السابق2015م ( )234253دوالر لمطن  C&Fويعادل ( )879لاير2

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ارتفعت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات األمريكية مدعومة بانخفاض سعر صرف الدوالر
ونقص اإلمدادات العالمية قصيرة األجل ،متجاىمة بذلك صدور التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية

والذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى مستوى قياسي جديد ليسجل

 74324مميون طن مقابل  73428مميون طن الموسم السابق ومقابل  72729مميون طن في الموسم
2015/2014م 2في حين انخفضت أسعار القمح بالبورصات األوروبية متأثرة باشتداد حدة المنافسة مع

دول البحر األسود والتي تتجو أنظار معظم الدول إلييا بعد توقعات بحصاد وفير وفائض كبير متاح
لمتصدير2

وانخفضت أسعار الذرة لتسجل أدنى مستوى ليا في  7سنوات وسط توقعات متفائمة لمغاية بشأن

الحصاد بالواليات المتحدة األمريكية 2بينما ارتفعت أسعار فول الصويا مدفوعة بزيادة الطمب العالمي السيما

من الصين2

( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  19522دوالر لمطن فوب بارتفاع  826دوالر
لمطن ( 2)%426وارتفعت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2016م إلى  20428دوالر لمطن

فوب بارتفاع  529دوالر لمطن (2)%3

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  16929دوالر لمطن فوب بارتفاع  025دوالر لمطن ( 2)%023وارتفعت كذلك
أسعار عقود شير أكتوبر2016م إلى  18327دوالر لمطن فوب بارتفاع  226دوالر لمطن

(2)%124

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيرسبتمبر2016م إلى  23427دوالر لمطن فوب بارتفاع  629دوالر لمطن ( 2)%3وارتفعت كذلك
أسعار عقود شير أكتوبر2016م إلى  24229دوالر لمطن فوب بارتفاع  422دوالر لمطن

(2)%128

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير سبتمبر2016م إلى  18327دوالر لمطن

فوب بانخفاض  124دوالر لمطن ( 2)%028وانخفضت كذلك أسعار عقود شير

ديسمبر2016م إلى  18824دوالر لمطن فوب بانخفاض  023دوالر لمطن ( 2)%022كما
انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب ( %1225بروتين) لعقود شير ديسمبر2016م إلى

 19524دوالر لمطن فوب بانخفاض  129دوالر لمطن (2)%1
( )1الشعير

 ثبتت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير أغسطس2016م عند  160دوالر لمطن ف ـوب 2فيحين ارتفعت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى  150دوالر لمطن فوب بارتفاع  1دوالر لمطن
( 2 )%027وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير من منطقة البحر األسود إلى  156دوالر لمطن
فوب بارتفاع  2دوالر لمطن (2)%123
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير سبتمبر2016م إلى  15322دوالر لمطنفوب بانخفاض  224دوالر لمطن ( 2)%125في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شير
سبتمبر2016م إلى  40021دوالر لمطن فوب بارتفاع  323دوالر لمطن (2)%028

عالميا
ثالثا :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير أغسطس2016م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2017/2016م) بمقدار  25مميون طن ليصل إلى  22547مميار
طن مقابل  22522مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  22454مميار طن الموسم السابق

(2016/2015م) 2كما رفع توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي
إلى  22523مميار طن مقابل  22513مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  22431مميار طن
الموسم السابق 2ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنياية الموسم

الحالي بنحو  19مميون طن لتصل إلى  622مميون طن مقابل  603مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  598مميون طن نياية الموسم السابق2

 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي بنحو  5مميون طن ليصل إلى  74324مميون طن مقابل  73825مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  73428مميون طن الموسم السابق نتيجة زيادة اإلنتاج في كل من الواليات

المتحدة األمريكية ،روسيا ،أوكرانيا ،استراليا وكندا بشكل فاق االنخفاض الكبير المتوقع في

إنتاج دول االتحاد األوروبي والذي يقدر بنحو  9مميون طن 2كما رفع توقعاتو إلجمالي
االستيالك العالمي منو الموسم الحالي إلى  73225مميون طن مقابل  72923مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  709مميون طن الموسم السابق2

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم الحالي(2017/2016م) إلى  25228مميون طن مقابل  25327مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنيا
تظل أعمى من مخزونات الموسم السابق والمقدرة بنحو  24129مميون طن2

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفع التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2017/2016م) إلى  6322مميون طن مقابل  6125مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 5528مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) 2كما رفع توقعاتو إلجمالي صادرات القمح
األمريكي إلى  2529مميون طن مقابل  2522مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  21مميون
طن الموسم السابق 2في حين خفض توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي بمقدار طفيف

إلى  2929مميون طن مقابل  3021مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2627مميون طن نياية
الموسم السابق2

 وبالنسبة لمحصول الذرة  22فقد رفع التقرير توقعاتو لمحصول الموسم الحالي (2017/2016م)بمقدار  1526مميون طن ليسجل  38429مميون طن مقابل  36923مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  34525مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) 2كما رفع توقعاتو
لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي بشكل ممحوظ إلى  6122مميون طن مقابل  5229مميون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  4323مميون طن نياية الموسم السابق2

 وفيما يخص فول الصويا  22فقد رفع التقرير أيضا توقعاتو لمحصول الموسم الحالي إلى 11025مميون طن مقابل  10526مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  10629مميون طن

الموسم السابق 2ورفع كذلك توقعاتو لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم الحالي إلى  9مميون
طن مقابل  729مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  7مميون طن نياية الموسم السابق2

 الوضع في استراليا
 توقع محممون ارتفاع صادرات القمح االسترالي خالل شير أغسطس إلى أعمى مستوى ليا فيثمانية أشير لتسجل  124مميون طن مقارنة بـ  1208مميون طن في شير يوليو2016م
مدعومة بزيادة الطمب عمى القمح االسترالي من قبل دول جنوب شرق آسيا وبصفة خاصة

إندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان 2وتأتي ىذه القفزة في الصادرات والتي يتوقع أن تستمر خالل
شير سبتمبر المقبل في ظل منافسة قوية من دول البحر األسود السيما روسيا وأوكرانيا والمتان
استحوذتا عمى نسبة كبيرة من حصة استراليا من السوق في أكبر مشتر لمحبوب ،إندونيسا2

 الوضع في روسيا
 قالت و ازرة الزراعة الروسية إنيا تعتزم البدء في خطتيا السنوية لشراء الحبوب من السوقالمحمي اعتبا ار من  19أغسطس لتدعيم مخزوناتيا االستراتيجية والتي تقدر حاليا بنحو
 322مميون طن ،عمى أن تستيل ذلك بشراء  100ألف طن من محصول الحبوب المنتج بشبو

جزيرة القرم التي انفصمت عن أوكرانيا عام 2014م وأصبحت تحت السيادة الروسية  2الجدير
بالذكر أن إجمالي إنتاج شبو جزيرة القرم من الحبوب ارتفع الموسم الحالي إلى  125مميون طن

مقارنة بـ  123مميون طن الموسم السابق ،إال أنيا تواجو صعوبات في تصدير منتجاتيا من
الحبوب منذ االنفصال عن أوكرانيا نظ ار العتبارات قانونية2

 رفع المعيد الروسي لدراسات السوق الزراعية " "IKARتوقعاتو لمحصول القمح في روسياالموسم الحالي 2017/2016م إلى  70مميون طن مقابل  69مميون طن (توقعات سابقة) عمى
خمفية تحسن ممحوظ في اإلنتاجية بسبب أحوال الطقس المواتية ،كما رفع توقعاتو إلجمالي

حصاد محصول الحبوب إلى  116مميون طن مقابل  114مميون طن (توقعات سابقة) 2وفعميا
أظيرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية اكتمال حصاد  6225مميون طن من الحبوب حتى تاريخ

 8أغسطس بما يمثل  %37من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية  3254طن/ىكتار
مقارنة بـ  4824مميون طن تم حصادىا حتى نفس التاريخ من الموسم السابق بمتوسط إنتاجية
 321طن/ىكتار ،واشتمل حصاد الموسم الحالي عمى  4527مميون طن قمح و 922مميون طن

من الشعير2

 الوضع في أوكرانيا

 رفع رئيس مركز األرصاد الجوية بو ازرة الزراعة األوكرانية توقعاتو لمحصول الحبوب في أوكرانياالموسم الحالي 2017/2016م إلى  6028مميون طن مقارنة بـ  60مميون طن الموسم السابق

2016/2015م بعد توقعات بحصاد جيد لمحصولي القمح والذرة 2وفعميا تشير بيانات و ازرة

الزراعة األوكرانية إلى قرب اكتمال حصاد محصول الحبوب حيث أتم المزارعون جمع

 2621مميون طن من القمح و 927مميون طن من الشعير بما يمثل  %99من إجمالي
المساحة المزروعة2

 الوضع في االتحاد األوروبي

 خفض التقرير الشيري لشركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتولمحصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي 2017/2016م إلى
 13729مميون طن مقابل  14525مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  15122مميون طن
الموسم السابق 2016/2015م ،كما خفض توقعاتو لمحصول الشعير إلى  6026مميون طن
مقابل  6221مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6122مميون طن الموسم السابق 2وخفض
كذلك توقعاتو لمحصول الذرة إلى  6026مميون طن مقابل  6127مميون طن (توقعات سابقة)
إال أنو يظل أعمى من محصول الموسم السابق والمقدر بنحو  5724مميون طن2
رخصا لتصدير  450ألف 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 (2016/7/1م) إلى  3مميون طن 2كما منح رخص لتصدير  50ألف طن من
الشعير لتصل إجمالي صادراتو إلى  881ألف طن 2وفي المقابل تم منح رخص الستيراد
 118ألف طن من الذرة لتصل إجمالي الواردات إلى  995ألف طن2

 الوضع في فرنسا

 خفضت شركة " "Agritelلالستشارات الزراعية توقعاتيا لمحصول القمح الطري بفرنسا الموسمالحالي إلى  2827مميون طن مقارنة بالحصاد القياسي الموسم السابق والبالغ  4029مميون
طن 2جاء خفض التوقعات بسبب تراجع متوسط اإلنتاجية إلى  5248طن/ىكتار مقارنة
بـ  7293طن/ىكتار الموسم السابق 2كما خفضت توقعاتيا لصادرات فرنسا من المحصول خارج
دول االتحاد األوروبي الموسم الحالي إلى  521مميون طن مقارنة بـ  1228مميون طن الموسم
السابق ،ومن ثم توقعت أن تتفوق ألمانيا عمى فرنسا ىذا الموسم من حيث كمية الصادرات
خارج دول االتحاد األوروبي والتي يتوقع أن تصل إلى  627مميون طن2
 وفي ذات السياق أشارت بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتبالزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في  8أغسطس ،إلى تباطؤ ممحوظ في عمميات حصاد
القمح بالمناطق الشمالية من فرنسا نتيجة تكرار سقوط األمطار ،وبصفة عامة أظيرت البيانات
اكتمال حصاد  %76من محصول القمح الطري مقارنة بـ  %62األسبوع السابق ،و %78من
محصول الشعير الربيعي مقارنة بـ  %47األسبوع السابق2

 الوضع في المممكة المتحدة
 أظيرت بيانات الجمارك ارتفاع صادرات بريطانيا من القمح في الموسم 2016/2015م بشكلممحوظ إلى  2285مميون طن مقارنة بـ  1295مميون طن الموسم السابق 2015/2014م
بنسبة زيادة قدرىا 2%4622

 الوضع في األرجنتين
 رفعت بورصة رو ازريو األرجنتينية لمحبوب توقعاتيا لممساحة المزروعة من محصول القمح والتيأوشكت عمميات زراعتو عمى االنتياء إلى  4261مميون ىكتار مقارنة بـ  425مميون ىكتار
(توقعات سابقة) بسبب زيادة المساحات الفعمية المزروعة في محافظات سانتا في وقرطبة

وانتري ريوس2

 الوضع في الصين
 -أظيرت بيانات مصمحة الجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين من فول الصويا خالل شير

يوليو2016م بنسبة  %226لتسجل  7276مميون طن مقارنة بـ  7256مميون طن في شير
يونيو من نفس العام2

رابعا :أهم أخبار األسبوع
 ارتفاع واردات الجزائر من الحبوب بنسبة  %8.6في النصف األول من العام

 أظيرت بيانات رسمية ارتفاع واردات الجزائر من الحبوب في النصف األول من العام الحاليبنسبة  %826لتسجل  7253مميون طن مقارنة بـ  6293مميون طن في الفترة المماثمة من عام

2015م مدعومة بزيادة مشتريات الشعير والقمح والذرة 2ووفقا ألرقام الجمارك قفزت واردات
الشعير بنسبة  %5027إلى  62027ألف طن في األشير الستة األولى من عام 2016م2
وزادت واردات القمح الطري بنسبة  %621لتسجل  3262مميون طن ،بينما ارتفعت واردات

القمح الصمب بنسبة  %221لتصل إلى  990ألف طن 2كما سجمت واردات الذرة ارتفاعا قدره

 %728حيث بمغت  223مميون طن 2فيما انخفضت التكمفة اإلجمالية لمواردات بنسبة %1728

لتسجل  1256مميار دوالر مدفوعة بانخفاض أسعار الحبوب باألسواق العالمية مقارنة بالعام
الماضي2

 سوريا تشتري  250ألف طن قمح روسي

 اشترت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا "حبوب" كمية  150ألف طن قمحطري ( %11بروتين) من روسيا بمتوسط سعر  180259دوالر/طن  C&Fلمشحن الفوري2

 اليابان تشتري  214.6ألف طن قمح عالي الجودة

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  12426ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتيااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغمقت يوم  12أغسطس ،اشتممت ىذه الكمية عمى
 6528ألف طن قمح أمريكي و 5828ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة ( 21سبتمبر
 20-أكتوبر2016م) لكال المنشأين2

 ارتفاع حصاد محصول القمح ببمغاريا بنسبة %23.8

 قالت و ازرة الزراعة البمغارية إن المزارعين في بمغاريا أتموا حصاد  5226مميون طن منمحصول القمح حتى تاريخ  11أغسطس بما يمثل  %98من إجمالي المساحة المزروعة بزيادة
قدرىا  %1328مقارنة بالموسم السابق ،وأوضحت أن ارتفاع الحصاد جاء نتيجة زيادة المساحة
المزروعة إلى  1212مميون ىكتار مقارنة بـ  1204مميون ىكتار الموسم السابق 2ووتوقع الو ازرة
أن يصل الفائض المتاح لمتصدير خالل ىذا الموسم إلى  %65من إجمالي الحصاد2

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 عاودت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعند 703نقطة مقابل  640نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  63نقطة بنسبة ( 2)%928وانعكس ذلك
بشكل واضح عمى أسعار الشحن لممممكة والتي ارتفعت بنسبة  %6فيما يتعمق بالشحن من
موانئ البحر األسود ،وبنسبة  %5-4فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا2

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  95268نقطة مقابل 96224نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة 2%0263
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)
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SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)
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HRS-Mena-USA (14 % Protein)
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Matif France (11-11.5 % Protein)
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-
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-

-

Mar.017

Germany Wheat (12.5 % Protein)
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Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

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

French Feed Barley
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Australia Feed Barley
Aug

Black Sea Feed Barley
Aug

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea
Germany-Hamburg
French Atlantic
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