السوق العالمي لمحبوب
( 48-42أكتوبر4026م)
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تباينت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية ،فقد شيدت البورصات األمريكية
انخفاضا متأثرة بعمميات بيع لجني أرباح ،وبوفرة اإلمدادات العالمية السيما بعد صدور التقرير الشيري
لمجمس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى مستوى
قياسي غير مسبوق إلى  748مميون طن مقارنة بـ  737مميون طن الموسم السابق بزيادة قدرىا  11مميون
طن ،في حين ارتفعت األسعار بالبورصات األوروبية لتسجل أعمى مستوى ليا منذ شيرين مدعومة بتراجع
الكميات المباعة من فرنسا وبتوقعات متفائمة بشأن صادرات القمح األلماني.
فيما ارتفعت أسعار الشعير بفعل الطقس السيئ والذي أدى إلى توقف تام لمحصاد بكندا وتوقع
تأخره ألسبوعين بالمناطق الرئيسية لمزراعة بشرق استراليا .كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا متجاىمة
التوقعات المتفائمة لمغاية بشأن حصاد الموسم الحالي مدعومة بزيادة الطمب العالمي.

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير ديسمبر2016م إلى  187.8دوالر لمطن فوب بانخفاض
 5.7دوالر لمطن ( .)%2.9وانخفضت كذلك أسعار عقود شير مارس2017م إلى
 190.8دوالر لمطن فوب بانخفاض  4.4دوالر لمطن (.)%2.3
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيرديسمبر2016م إلى  172.1دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.2دوالر لمطن (.)%1.3
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير مارس2017م إلى  173.9دوالر لمطن فوب بانخفاض
 2.5دوالر لمطن (.)%1.4
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرديسمبر2016م إلى  240.5دوالر لمطن فوب بانخفاض  1.5دوالر لمطن (.)%0.6
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير مارس2017م إلى  239.1دوالر لمطن فوب بانخفاض
طفيف قدره  0.6دوالر لمطن (.)%0.3

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير ديسمبر2016م إلى  180.4دوالر لمطن فوب بارتفاع
 3.3دوالر لمطن ( ،)%1.9وارتفعت كذلك أسعار عقود شير مارس2017م إلى  187دوالر

لمطن فوب بارتفاع  3.9دوالر لمطن ( .)%2.1كما ارتفعت أسعار القمح األلماني الصمب

( %12.5بروتين) لعقود شير ديسمبر2016م إلى  191.1دوالر لمطن فوب بارتفاع  5دوالر
لمطن (.)%2.7

( )4الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير أكتوبر2016م إلى  154دوالر لمطن ف ـوب بارتفاع 1دوالر لمطن ( .)%0.7وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى  156دوالر لمطن

فوب بارتفاع  2دوالر لمطن ( .)%1.3كما ارتفعت أسعار عقود الشعير من منطقة البحر
األسود إلى  154دوالر لمطن فوب بارتفاع  4دوالر لمطن (.)%2.7

( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير ديسمبر2016م إلى  159دوالر لمطنفوب بارتفاع  5دوالر لمطن ( .)%3.2وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
ديسمبر2016م إلى  387.7دوالر لمطن فوب بارتفاع  7.4دوالر لمطن (.)%1.9

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب
 رفع تقرير مجمس الحبوب الدولي عن شير أكتوبر2016م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (2017/2016م) إلى  2.077مميار طن مقابل  2.069مميار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  2.003مميار طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع توقعاتو
إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.054مميار طن مقابل
 2.049مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.982مميار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاتو إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب بمقدار  4مميون طن لتصل إلى  337مميون طن
مقابل  333مميون طن (توقعات سابقة) ،لكنيا تظل عند مستويات أقل من حجم تجارة الحبوب
الموسم السابق والمقدرة بنحو  344مميون طن .وفيما يتعمق بإجمالي المخزونات العالمية من
الحبوب فقد رفع التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم الحالي (2017/2016م) إلى  498مميون
طن مقابل  492مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  475مميون طن نياية الموسم السابق
(2016/2015م).

 ورفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2017/2016م)بمقدار مميون طن ليسجل  748مميون طن (أعمى مستوى تاريخي لمحصاد) مقابل  747مميون

طن (توقعات سابقة) ومقابل  737مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) ،ويعزى رفع
التوقعات إلى زيادة متوقعة في إنتاج روسيا وكازاخستان بشكل عوض االنخفاض في إنتاج

الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وتركيا .ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي االستيالك

العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  736مميون طن مقابل  734مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  720مميون طن الموسم السابق .كما رفع توقعاتو إلجمالي مخزونات القمح العالمية
بنياية الموسم الحالي بمقدار  2مميون طن لتصل إلى  233مميون طن مقابل  231مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  222مميون طن نياية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسم الحالي(2017/2016م) ألعمى مستوياتو عمى اإلطالق مدعوما بزيادة اإلنتاج في كل من الواليات
المتحدة األمريكية ،األرجنتين ،اليند وتايالند ليسجل  1.035مميار طن مقابل  1.027مميار

طن (توقعات سابقة) ومقابل  971مميون طن الموسم السابق (2016/2015م)  .كما رفع
توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي إلى  1.023مميار طن مقابل  1.019مميار طن (توقعات

سابقة) ومقابل  969مميون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية

الموسم الحالي بمقدار  5مميون طن لتصل إلى  221مميون طن مقابل  216مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  209مميون طن نياية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد خفض التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منوالموسم الحالي (2017/2016م) إلى  144مميون طن مقابل  145مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  148مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) .في حين أبقى عمى توقعاتو
إلجمالي االستيالك العالمي منو عند  145مميون طن .وأبقى كذلك عمى توقعاتو إلجمالي

المخزونات العالمية بنياية الموسم الحالي عند  29مميون طن .كما أبقى عمى توقعاتو لحجم
التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي (2017/2016م) عند  26مميون طن مقابل

 30مميون طن الموسم السابق (2016/2015م).

 وفيما يتعمق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منوالموسم الحالي (2017/2016م) إلى مستوى قياسي غير مسبوق مسجال  332مميون طن
عمى خمفية توقعات بحصاد وفير في كل من الواليات المتحدة األمريكية والب ارزيل (أكبر الدول

المنتجة عمى مستوى العالم) باإلضافة إلى الصين واليند ،وتأتي ىذه التوقعات مقابل

 329مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  315مميون طن الموسم السابق (2016/2015م).
ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي إلى  332مميون طن مقابل  331مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  320مميون طن الموسم السابق .كما رفع توقعاتو لمخزونات فول
الصويا بنياية الموسم الحالي بشكل ممحوظ إلى  33مميون طن مقابل  29مميون طن (توقعات

سابقة).

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي تقديراتو لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2017/2016م) بنحو  300ألف طن ليصل إلى  62.9مميون طن مقابل  63.2مميون طن
(تقديرات سابقة) ،إال أنو يظل أعمى من محصول الموسم السابق (2016/2015م) والبالغ
 56.1مميون طن .في حين رفع توقعاتو لممخزونات األمريكية من المحصول بنياية الموسم
الحالي إلى  31.2مميون طن مقابل  30.9مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  26.6مميون
طن نياية الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاتو لصادرات القمح األمريكي بمختمف أنواعو إلى

 26مميون طن مقابل  25مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  21.1مميون طن الموسم
السابق.

 وفيما يتعمق بالذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2017/2016م) إلى مستوى قياسي ليسجل  382.5مميون طن

مقابل  378.8مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  345.5مميون طن الموسم السابق
(2016/2015م) .ورفع كذلك توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  59.6مميون طن
مقابل  58.2مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  44.1مميون طن نياية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصول بالوالياتالمتحدة األمريكية الموسم الحالي (2017/2016م) بمقدار  3.2مميون طن ليحقق بذلك أعمى

مستوى تاريخي مسجال  116.2مميون طن مقابل  113مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 106.9مميون طن الموسم السابق (2016/2015م) .كما رفع توقعاتو لممخزونات بنياية
الموسم الحالي إلى  10.7مميون طن مقابل  8.9مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 5.3مميون طن نياية الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاتو لمصادرات إلى  55.1مميون طن

مقابل  54مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  52.7مميون طن الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 -خفض المعيد الروسي لمدراسات الزراعية " "IKARتوقعاتو لصادرات روسيا من الحبوب الموسم

الحالي 2017/2016م إلى  39.4مميون طن مقارنة بـ  40مميون طن (توقعات سابقة)

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توقع انخفاض صادرات القمح بنحو  500ألف طن لتصل إلى

 29.5مميون طن .وتتوافق األرقام مع تصريحات رئيس اتحاد الحبوب الروسي والذي توقع أن
تتراوح الصادرات بين  40-38مميون طن ،وتوقع أن تصل إجمالي المساحة المزروعة من
محاصيل الحبوب الشتوية إلى  17.3مميون ىكتار مقارنة بـ  16.8مميون ىكتار العام الماضي
بزيادة نسبتيا .%3

 تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد  118.2مميون طن من محصولالحبوب (قبل عمميات التجفيف والتنظيف) حتى تاريخ  24أكتوبر تمثل نسبة  %94من إجمالي

المساحة المزروعة بمتوسط إنتاجية  2.65طن/ىكتار وذلك في مقابل  104.9مميون طن

خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بإنتاجية بمغت  2.42طن/ىكتار في المتوسط .واشتمل
حصاد الموسم الحالي حتى ذلك التاريخ عمى  75.8مميون طن قمح و 19مميون طن شعير

و 8.2مميون طن من الذرة .وفي ذات السياق صرح الرئيس الروسي "بوتين" خالل اجتماعو مع
ممثمي المنتجين الزراعيين بمنطقة كراسنودار أن حصاد الموسم الحالي سيصل إلى  116مميون

طن ،وأضاف أن القطاع الزراعي تحول اآلن إلى الربحية وأصبح قطاعا فاعال في االقتصاد
الروسي.

 الوضع في أوكرانيا

 رفع التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي توقعاتو لمحصول الذرة في أوكرانيا الموسم الحالي(2017/2016م) إلى  26.5مميون طن مقابل  23.3مميون طن الموسم السابق
(2016/2015م) ،كما رفع توقعاتو لصادرات الذرة إلى  19مميون طن مقابل  16.8مميون
طن الموسم السابق.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 خفض التقرير الشيري لوحدة رصد المحاصيل التابعة لممفوضية األوروبية توقعاتو لمتوسطإنتاجية محصول الذرة بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي نتيجة التأثير السيئ لموجة

الجفاف خالل موسم الصيف إلى  6.82طن/ىكتار مقابل  6.84طن/ىكتار (توقعات سابقة)

ومقابل  6.93طن/ىكتار (متوسط السنوات الخمسة السابقة) ،إال أنيا ال تزال أعمى من متوسط
إنتاجية الموسم السابق والمقدرة بنحو  6.31طن/ىكتار.

 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  222ألفطن قمح طري ىذا األسبوع ،وىي ثاني أقل كمية يتم تصديرىا الموسم الحالي بعد كمية األسبوع

السابق والبالغة  209ألف طن ،إال أن إجمالي الصادرات ارتفعت منذ بداية الموسم الحالي

لتسجل  7.7مميون طن مقارنة بـ  6.9مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق
بزيادة نسبتيا  .%12وفي المقابل تم منح رخص الستيراد  157ألف طن من الذرة لتصل
إجمالي الواردات إلى  2.5مميون طن .وتجدر اإلشارة إلى أن المفوضية األوروبية ستتبنى آلية

جديدة لإلعالن عن أرقام الصادرات والواردات األسبوعية اعتبا ار من الشير المقبل ،وتعتمد ىذه
اآللية عمى أرقام الصادرات الفعمية المعمنة لدوائر الجمارك في كل بمد من بمدان االتحاد

األوروبي وذلك بيدف تبسيط اإلجراءات اإلدارية وبالتالي لن يحتاج التجار لمحصول عمى
تراخيص مسبقة باستثناء صادرات الحبوب التي يتم شحنيا تحت مسمى (حصص التعرفة

الجمركية) .ويختمف ىذا النظام عن نظام التراخيص السابق والذي كان يتيح لمتجار الحصول
عمى ترخيص قبل عدة أشير من استخدامو ،وكذلك يتيح ليم طمب الحصول عمى ترخيص في

دولة معينة واستخدامو في دولة أخرى من دول االتحاد األوروبي.

 الوضع في فرنسا

 -تشير بيانات التقرير األسبوعي لممكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" والصادر في

 24أكتوبر الجاري إلى اكتمال حصاد  %60من محصول الذرة في فرنسا مقابل
 %39األسبوع السابق ومقابل  %69في نفس التاريخ من العام الماضي ،وفيما يتعمق بعمميات

زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أشار التقرير إلى االنتياء من زراعة  %60من محصول

القمح الطري مقابل  %43األسبوع السابق ومقابل  %72العام الماضي ،وكذلك  %74من

محصول الشعير الشتوي مقابل  %61األسبوع السابق ومقابل  %88العام الماضي.

 الوضع في األرجنتين

 رفعت و ازرة الزراعة األرجنتينية توقعاتيا لمحصول القمح والذي بدأت عمميات حصاده مبك ار فيبعض المناطق بنسبة  %2.7من إجمالي المساحة المزروعة حيث الطقس الحار والجاف والذي

ساعد عمى سرعة نمو المحصول إلى  12.5مميون طن مقارنة بـ  10.4مميون طن الموسم
السابق .الجدير بالذكر أن عمميات الحصاد تبدأ في المعتاد من أواخر شير نوفمبر وحتى نياية

شير يناير.

 الوضع في البرازيل

 تشير متوسط توقعات المحممين إلى احتمال أن يصل محصول فول الصويا في الب ارزيل الموسمالحالي 2017/2016م إلى مستوى قياسي مسجال  102.8مميون طن ،وذلك بعدما سمحت
األمطار المبكرة في فصل الربيع لممزارعين بالتقدم الممموس في زراعتو ،وبالتالي يتوقع أن
يسجل ىذا الحصاد زيادة قدرىا  %8مقارنة بمحصول الموسم السابق 2016/2015م والمقدر
بنحو  95.4مميون طن.

 الوضع في الصين

 رفع التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي توقعاتو لمحصول فول الصويا في الصين الموسمالحالي إلى  13.1مميون طن مقابل  11.6مميون طن الموسم السابق ،كما رفع توقعاتو
لواردات الصين من المحصول إلى  87مميون طن مقابل  83.5مميون طن الموسم السابق ،في
حين خفض توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  11.6مميون طن مقابل
 13.3مميون طن نياية الموسم السابق .وفيما يتعمق بالذرة فقد خفض التقرير توقعاتو إلنتاج
الموسم الحالي إلى  217مميون طن مقابل  224.6مميون طن الموسم السابق ،وخفض توقعاتو
كذلك لمواردات إلى  2مميون طن مقابل  3.7مميون طن الموسم السابق ،كما خفض توقعاتو
لمخزونات الذرة إلى  104.3مميون طن مقابل  109.4مميون طن الموسم السابق.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  240ألف طن قمح من روسيا ورمانيا

 اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية كمية  420ألف طن قمح من منطقة البحر األسود فيمناقصة عالمية أغمقت يوم  25أكتوبر الجاري بواقع ( )7شحنات كمية كل منيا  60ألف طن
لمشحن خالل الفترة  10-1ديسمبر2016م .اشتممت ىذه الكمية عمى  180ألف طن قمح
روسي المنشأ تم شراؤىا بسعر  183.58دوالر/طن  FOBوبمغ متوسط تكمفة الشحن
 9.83دوالر/طن ،باإلضافة إلى  240ألف طن قمح روماني بسعر  184.84دوالر/طن
 FOBيضاف ليا تكمفة شحن  7.67دوالر/طن ،وبمغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة
 192.89دوالر/طن C&F

 توقعات بتحسن أحوال الطقس مع بداية زراعة محصول الذرة بجنوب إفريقيا

 -توقع تقرير لييئة األرصاد الجوية بجنوب إفريقيا أن تشيد معظم مناطق البالد طقسا رطبا

امنا مع بداية موسم زراعة محصول الذرة الصيفي بشكل سيؤدي إلى زيادة المساحات
تز ً
المزروعة منو ،وتعويض النقص الحاد في إنتاج الموسم السابق والذي تعرض ألسوأ موجة
جفاف شيدتيا جنوب إفريقيا منذ قرن .وفي ذات السياق رفعت الوحدة الحكومية لتقدير

محاصيل الحبوب توقعاتيا لممساحة المزروعة من الذرة الموسم الحالي بنسبة  %26.5لتسجل

 2.463مميون ىكتار مقابل  1.947مميون ىكتار الموسم السابق .فيما أعمنت و ازرة المالية
عن حاجة جنوب إفريقيا الستيراد ما يزيد عن  2مميون طن ذرة خالل الموسم 2017/2016م

بعدما تراجع إنتاج الموسم السابق إلى  7.5مميون طن مقارنة بـ  9.95مميون طن في موسم

2015/2014م.

 كوريا الجنوبية تشتري  66ألف طن ذرة

 اشترت إحدى كبرى شركات تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية كمية  66ألف طن ذرة فيمناقصة أغمقت يوم  26أكتوبر بسعر  194.15دوالر/طن  C&Fلمتوريد في منتصف شير

يناير2017م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية بمقدار طفيف حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxعند  913نقطة مقابل  915نقطة األسبوع الماضي منخفضا  2نقطة بنسبة (.)%0.2
وارتفعت أسعار الشحن لممممكة إقفال يوم  26أكتوبر الجاري بنسبة  %3فيما يتعمق بالشحن

من موانئ ألمانيا وفرنسا ،وثبتت فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود وكندا والواليات

المتحدة األمريكية واستراليا.

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  98.34نقطة مقابل 98.63نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.92

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.098

1.088

%0.92 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

12-Oct-

12-Oct-

Change

Change %

Dec

-

-

Mar

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

12-Oct-

12-Oct-

Change

Change %

Dec

-

-

Mar

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

12-Oct-

12-Oct-

Change

Change %

Dec

-

-

Mar

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

12-Oct-

12-Oct-

Change

Change %

12-Oct-

12-Oct-

Change

Change %

Dec
Mar

Germany Wheat (12.5 % Protein)
Dec
Mar

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Dec
Mar

12-Oct-

12-Oct-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

12-Oct-

12-Oct-

Change

Change %

Dec
Mar

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

12-Oct-

12-Oct-

Change

Change %

12-Oct-

12-Oct-

Change

Change %

12-Oct-

12-Oct-

Change

Change %

Change

Change %

Oct

Australia Feed Barley
Nov

Black Sea Feed Barley
Oct

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea
Germany-Hamburg
French Rouen
Canada/USA (P.N.W)
Australia (East Coast)

21-Oct-

12-Oct-

