السوق العالمي لمحبوب
(  55-يوليو1056م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات األمريكية بفعل التحسن في أحوال المحصول
بالسيول الشمالية لمواليات المتحدة األمريكية ،ومتأثرة بصدور التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي
رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  5.837مميون طن مقابل
 5.437مميون طن الموسم السابق ليسجل المحصول بذلك رابع مستوى قياسي لو عمى التوالي 3فيما تباينت
أسعار القمح بالبورصات األوروبية وسط توقعات بانخفاض ممحوظ في إنتاج المحصول بدول االتحاد
األوروبي3
كما تباينت أسعار الذرة وفول الصويا في ظل حالة من القمق سادت بين أوساط التجار والمزارعين
بعد توقعات بتقمبات محتممة في أحوال الطقس بالمناطق الرئيسية لمزراعة بالسيول األمريكية3

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )5القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر6107م إلى  08930دوالر لمطن فوب بانخفاض  0دوالر
لمطن ( 3)%137وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر6107م إلى  09737دوالر لمطن
فوب بانخفاض  637دوالر لمطن (3)%03.
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر6107م إلى  05637دوالر لمطن فوب بانخفاض  .38دوالر لمطن ( 3)%636وانخفضت كذلك
أسعار عقود شير أكتوبر6107م إلى  08737دوالر لمطن فوب بانخفاض  137دوالر لمطن
(3)%13.
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرسبتمبر6107م إلى  66438دوالر لمطن فوب بانخفاض  037دوالر لمطن (3)%135
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر6107م إلى  6.636دوالر لمطن فوب بانخفاض
 037دوالر لمطن (3)%135

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير سبتمبر6107م بمقدار طفيف لمغاية إلى

 05737دوالر لمطن فوب بارتفاع  136دوالر لمطن ( 3)%130في حين ثبتت أسعار عقود شير

ديسمبر6107م عند مستوى  080دوالر لمطن فوب 3وارتفعت أسعار القمح األلماني الصمب

( %0637بروتين) لعقود شير ديسمبر6107م إلى  09138دوالر لمطن فوب بارتفاع
 038دوالر لمطن (3)%0

( )1الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير يوليو6107م إلى  075دوالر لمطن ف ـوب بارتفاع 6دوالر لمطن ( ،)%03.في حين انخفضت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى  051دوالر
لمطن فوب بانخفاض  7دوالر لمطن ( 3)%.34وواصمت أسعار الشعير من منطقة البحر

األسود االنخفاض لتصل إلى  045دوالر لمطن فوب بانخفاض  6دوالر لمطن (3)%03.
( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير سبتمبر6107م إلى  07538دوالر لمطنفوب بارتفاع  03.دوالر لمطن ( 3)%138في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شير
سبتمبر6107م بمقدار طفيف إلى  46.30دوالر لمطن فوب بانخفاض  135دوالر لمطن
(3)%136

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير يوليو6107م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (6105/6107م) إلى  63766مميار طن مقابل  63707مميار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  6347.مميار طن الموسم السابق (6107/6107م) 3كما رفع توقعاتو

إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  6370.مميار طن مقابل
 6371.مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  634.5مميار طن الموسم السابق 3في حين خفض
توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنياية الموسم الحالي بنحو  03.مميون طن

لتصل إلى  71.30مميون طن مقابل  71434مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنيا تظل أعمى

من إجمالي المخزونات في نياية الموسم السابق والمقدرة بنحو  79.38مميون طن3

 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي إلى مستوى قياسي جديد ليسجل  5.837مميون طن مقابل  5.138مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  5.437مميون طن الموسم السابق وذلك عمى خمفية توقعات بزيادة اإلنتاج في

كل من الواليات المتحدة األمريكية ،روسيا ،أوكرانيا ،األرجنتين ،استراليا وكندا 3كما رفع توقعاتو
إلجمالي االستيالك العالمي منو الموسم الحالي بنحو  0.مميون طن ليصل إلى  5693.مميون

طن مقابل  507مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  51537مميون طن الموسم السابق3

 -وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاتو ليذه المخزونات بنياية

الموسم الحالي (6105/6107م) إلى  67.35مميون طن مقابل  67538مميون طن (توقعات

سابقة)  ،ولكنيا تظل أعمى من كمية المخزونات المقدرة في نياية الموسم السابق والبالغة

 64437مميون طن3

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفع التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(6105/6107م) إلى  7037مميون طن مقابل  7737مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 7738مميون طن الموسم السابق (6107/6107م) 3كما رفع توقعاتو إلجمالي صادرات القمح
األمريكي إلى  6736مميون طن مقابل  6437مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  60مميون
طن الموسم السابق 3ورفع كذلك توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  .130مميون
طن مقابل  6837مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6735مميون طن في نياية الموسم

السابق3

 وبالنسبة لمحصول الذرة  33فقد رفع التقرير توقعاتو لمحصول الموسم الحالي (6105/6107م)إلى  .793.مميون طن مقابل  .7737مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  .4737مميون طن

الموسم السابق (6107/6107م) 3كما رفع توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي
بمقدار  039مميون طن لتصل إلى  7639مميون طن مقابل  70مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  4.36مميون طن في نياية الموسم السابق3

 وفيما يخص فول الصويا  33فقد رفع التقرير أيضا توقعاتو لممحصول الموسم الحالي إلى 01737مميون طن مقابل  01.34مميون طن (توقعات سابقة) ،ليقترب بذلك من حصاد
الموسم السابق والبالغ  01739مميون طن 3ورفع كذلك توقعاتو لمخزونات فول الصويا بنياية

الموسم الحالي إلى  539مميون طن مقابل  530مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل 937
مميون طن نياية الموسم السابق 3

 الوضع في كندا
 -رفع التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح في كندا الموسم الحالي

إلى  69مميون طن مقابل  6837مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6537مميون طن الموسم
السابق ،كما رفع توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  438مميون طن مقابل

 430مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  437مميون طن نياية الموسم السابق3

 الوضع في روسيا
 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتيا لمحصول الحبوب فيروسيا الموسم الحالي 6105/6107م إلى  01838مميون طن مقارنة بـ  01739مميون طن
(توقعات سابقة) ،ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توقع ارتفاع حصاد القمح إلى  7730مميون

طن مقابل  7434مميون طن (توقعات سابقة)3

 وفي سيا ٍق متصل أوضحت بيانات و ازرة الزراعة الروسية تقدم عمميات حصاد محصول
الحبوب حيث أتم المزارعون جمع  0836مميون طن من الحبوب حتى تاريخ  04يوليو من

مساحة  43.مميون ىكتار بمتوسط إنتاجية  4367طن/ىكتار مقارنة بـ  0737مميون طن تم
حصادىا حتى نفس التاريخ من العام الماضي تغطي مساحة  430مميون ىكتار بمتوسط

إنتاجية  .35.طن/ىكتار3

 الوضع في أوكرانيا

 خفضت و ازرة الزراعة األوكرانية توقعاتيا لصادرات أوكرانيا من الحبوب الموسم الحالي6105/6107م إلى  .73.مميون طن مقارنة بـ  .934مميون طن الموسم السابق
6107/6107م حيث توقعت تراجع صادرات القمح بشكل ممحوظ إلى  0037مميون طن مقابل
 0534مميون طن الموسم السابق3

 الوضع في االتحاد األوروبي

 خفضت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتيا لمحصول القمحالطري بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي 6105/6107م إلى  04737مميون طن مقابل

 04735مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  070مميون طن الموسم السابق 6107/6107م
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توقع انخفاض اإلنتاج بفرنسا والتي تعتبر من أكثر دول االتحاد

األوروبي تضر ار نتيجة األمطار الغزيرة التي ىطمت عمى معظم مناطق زراعة المحصول في

المراحل األخيره من نموه 3كما أدت المخاوف بشأن جودة المحصول السيما في فرنسا إلى
خفض التوقعات بشأن صادرات القمح الطري بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي إلى

 69مميون طن مقابل  6939مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  .03.مميون طن الموسم

السابق 3وخفضت كذلك توقعاتيا إلجمالي إنتاج محصول الشعير إلى  7630مميون طن مقابل

 7635مميون طن (توقعات سابقة) بعد توقعات بانخفاض اإلنتاج في فرنسا وبريطانيا وجميورية
التشيك ،إال أنو يظل أعمى من إنتاج الموسم السابق المقدر بنحو  7139مميون طن 3وبالنسبة
لمحصول الذرة فقد خفضت الشركة أيضا توقعاتيا لممحصول إلى  7035مميون طن مقابل

 7636مميون طن (توقعات سابقة) ،ولكن تظل التوقعات عند مستوى أعمى من إنتاج الموسم
السابق والذي تضرر بفعل موجة الجفاف الشديدة وتراجع إلى  75مميون طن3

رخصا لتصدير  559ألف 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 (6107/5/0م) إلى  988ألف طن 3كما منح رخص لتصدير  6.4ألف طن من
الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  465ألف طن3

رخصا الستيراد كمية  .1ألف طن من الشعير
 كما منح االتحاد االوروبي خالل ىذا األسبوعً
األوكراني وذلك في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تصل إجمالي
الكميات المخصصة ليا ىذا العام إلى  671ألف طن يتبقى منيا حاليا نحو  0.8ألف طن3

 الوضع في فرنسا

 خفضت و ازرة الزراعة الفرنسية توقعاتيا لمحصول القمح الطري في فرنسا الموسم الحالي6105/6107م إلى  .5مميون طن مقارنة بـ  4137مميون طن الموسم السابق
6107/6107م نتيجة انخفاض اإلنتاجية إلى  5315طن/ىكتار مقارنة بـ  539.طن/ىكتار
الموسم السابق ،وخفضت كذلك توقعاتيا إلجمالي إنتاج محصول الشعير إلى  0035مميون طن

مقارنة بـ  0.مميون طن الموسم السابق3

 أظيرت بيانات التقرير الشيري لمعرض والطمب عمى الحبوب والصادر عن المكتب الزراعيالفرنسي "فرانس أجري ميير" قيام فرنسا بتصدير  6137مميون طن من القمح الطري الموسم

السابق 6107/6107م منيا  0638مميون طن خارج دول االتحاد األوروبي3

 وفي سياق متصل أشارت بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن "فرانسأجري ميير" في  00يوليو إلى استمرار تدىور حالة محاصيل الحبوب الشتوية بفعل الطقس

السيئ حيث تراجع محصول القمح الطري المصنف بحالة جيدة أو ممتازة بشكل حاد إلى %49
مقابل  %79األسبوع السابق ،كما تراجع محصول الشعير الشتوي بشكل ممحوظ أيضا إلى
 %44مقابل  %7.األسبوع السابق 3وفيما يتعمق بتقدم عمميات الحصاد لممحصولين ،أشار
التقرير إلى اكتمال حصاد  %5من محصول القمح الطري مقابل  %0األسبوع السابق ومقابل

 %.0في نفس التاريخ من العام الماضي ،والى تسارع معدالت حصاد محصول الشعير
الشتوي لتصل إلى  %55مقابل  %07األسبوع السابق3

 الوضع في ألمانيا

 خفضت الجمعية األلمانية لمتعاونيات الزراعية توقعاتيا لمحصول القمح في ألمانيا الموسمالحالي إلى  6734مميون طن مقابل  6735مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6737مميون
طن الموسم السابق 3كما خفضت توقعاتيا لمحصول الشعير الشتوي والجاري حصاده حاليا إلى

 936مميون طن مقابل  937مميون طن الموسم السابق ،وخفضت كذلك توقعاتيا لمحصول
الشعير الربيعي إلى  0394مميون طن مقابل  6مميون طن الموسم السابق 3في حين رفعت
توقعاتيا لمحصول الذرة إلى  4374مميون طن مقابل  .395مميون طن الموسم السابق نتيجة

زيادة المساحة المزروعة وتوقع ارتفاع اإلنتاجية3

 الوضع في المممكة المتحدة

 أظيرت بيانات مصمحة الجمارك البريطانية ارتفاع صادرات بريطانيا من القمح خالل شير مايوالماضي إلى  .483.ألف طن مقارنة بـ  64.30ألف طن في شير إبريل ،وبذلك تصل
إجمالي صادرات القمح البريطاني منذ بداية شير يوليو6107م وحتى نياية شير مايو6107م

إلى  6375مميون طن مقارنة بـ  0388مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق
بنسبة زيادة قدرىا 3%.5

 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة رو ازريو األرجنتينية لمحبوب توقعاتيا لممساحة المزروعة من محصول القمح فياألرجنتين الموسم الحالي 6105/6107م إلى  437مميون ىكتار مقارنة بـ  435.مميون ىكتار
(توقعات سابقة) بعد تأخر أعمال الزراعة في بعض المناطق بفعل األمطار 3إال أنيا تظل أكبر

من المساحة المزروعة الموسم السابق ( .37مميون ىكتار) حيث شجعت سياسية إلغاء الرسوم
المفروضة عمى صادرات القمح والذرة والتي انتيجتيا حكومة الرئيس األرجنتيني ماوريسو ماكري
المزارعين عمى التوسع في زراعتيما3

 الوضع في الصين

 تشير بيانات مصمحة الجمارك الصينية إلى انخفاض واردات الصين من فول الصويا خاللشير يونيو6107م إلى  5377مميون طن مقارنة بـ  5377مميون طن في شير مايو من نفس
العام بانخفاض نسبتو 3%03.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  480ألف طن قمح طري

 اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية كمية  .11ألف طن قمح طري في مناقصة عالمية أغمقتيوم  07يوليو تم فييا ترسية توريد كمية  081ألف طن قمح روماني المنشأ و 061ألف طن
قمح روسي المنشأ ،وبمغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة  054399دوالر/طن  C&Fلمشحن

خالل الفترة  .1-60أغسطس6107م3

 كما اشترت كمية  081ألف طن قمح طري من روسيا وأوكرانيا في مناقصة عالمية أغمقت يوم 06يوليو ضمن أول مشترياتيا لمموسم الجديد 6105/6107م بمتوسط سعر

 05.31.دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة  61-01أغسطس6107م ،اشتممت ىذه الكمية
عمى  061ألف طن قمح روسي المنشأ و 71ألف طن قمح أوكراني المنشأ3

 الجزائر تشتري  400ألف طن قمح

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  411ألف طن قمح في مناقصةعالمية أغمقت يوم  0.يوليو بمتوسط سعر  095دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل شيري سبتمبر

وأكتوبر القادمين3

 األردن تشتري  50ألف طن شعير عمفي

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  71ألف طن شعير عمفي اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم  06يوليو بمتوسط سعر  059397دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل النصف

الثاني من شير ديسمبر6107م3

 كوريا الجنوبية تشتري  61ألف طن ذرة

 اشترت كوريا الجنوبية كمية  76ألف طن ذرة ذات المنشأ االختياري في صفقة خاصة األسبوعالماضي بمتوسط سعر  088309دوالر/طن لمتوريد بتاريخ  61ديسمبر6107م3

 اليابان تشتري  58087ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  08135ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم  04يوليو ،اشتممت ىذه الكمية عمى  90ألف طن قمح أمريكي

و 70ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  60أغسطس إلى  61سبتمبر6107م
باإلضافة إلى  6835ألف طن قمح استرالي لمشحن خالل شير نوفمبر6107م3

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعند 87.نقطة مقابل  596نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  50نقطة بنسبة ( 3)%9وارتفعت أسعار
الشحن لممممكة بنسبة  %6فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود وألمانيا ،وارتفعت كذلك

بنسبة  %0فيما يتعمق بالشحن من موانئ فرنسا3

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  97378نقطة مقابل 97368نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة طفيفة بمغت 3%1308

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0301.

03017

%1308 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

8-Jul-

51-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

8-Jul-

51-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

8-Jul-

51-Jul-

Change

Change %

Sep.016

-

-

Oct.016

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

8-Jul-

51-Jul-

Change

Change %

8-Jul-

51-Jul-

Change

Change %

Sep.016
Dec.016
Mar.017

Germany Wheat (12.5 % Protein)
Sep.016

-

-

Dec.016

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

8-Jul-

51-Jul-

Change

Change %

Sep.016
Oct.016

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

8-Jul-

51-Jul-

Sep.016

Change
-

Change %
-

Oct.016

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

8-Jul-

51-Jul-

Change

Change %

8-Jul-

51-Jul-

Change

Change %

Jul.016

Australia Feed Barley
Jul.016

Black Sea Feed Barley

-

8-Jul-

51-Jul-

Jul.016

Change
-

-

Change %
-

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

8-Jul-

51-Jul-

Change

Change %

