السوق العالمي لمحبوب
( 11-7مارس2016م)
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ارتفعت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشيري لو ازرة
الزراعة األمريكية الذي خفض توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي لمحصول الموسم الحالي إلى
 37237مميون طن مقابل  37534مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقع انخفاض اإلنتاج في اليند
واستراليا ،وخفض كذلك توقعاتو لممخزونات إلى  27332مميون طن مقابل  27435مميون طن (توقعات
سابقة) 3كما أدى استمرار موجة الجفاف التي تتعرض ليا السيول الجنوبية لمواليات المتحدة األمريكية إلى
دعم االتجاه الصعودي لألسعار3
وامتد االرتفاع إلى أسعار الذرة وفول الصويا نتيجة زيادة الطمب عمى الصادرات األمريكية
والمدعومة باالنخفاض في سعر صرف الدوالر3

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير يوليو2102م إلى  20032دوالر لمطن فوب بارتفاع  535دوالر
لمطن ( 3)%233وارتفعت كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2102م إلى  20232دوالر لمطن
فوب بارتفاع  537دوالر لمطن (3)%235
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شير يوليو2102م إلى  21234دوالر لمطن فوب بارتفاع  05دوالر لمطن ( 3)%4وارتفعت كذلك أسعار
عقود شير سبتمبر2102م إلى  21234دوالر لمطن فوب بارتفاع  0234دوالر لمطن
(3)%233
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيريوليو2102م إلى  22530دوالر لمطن فوب بارتفاع  232دوالر لمطن ( 3)%7وارتفعت كذلك
أسعار عقود شير سبتمبر2102م إلى  27233دوالر لمطن فوب بارتفاع  234دوالر لمطن
(3)%7

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مايو2102م إلى  03232دوالر لمطن فوب بارتفاع

 530دوالر لمطن ( 3)%7وارتفعت كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2102م إلى  04232دوالر
لمطن فوب بارتفاع  237دوالر لمطن ( 3)%732كما ارتفعت أسعار القمح األلماني الصمب

( %07بروتين) إلى  04237دوالر لمطن فوب بارتفاع  232دوالر لمطن (3)%232
( )2الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير مارس2102م إلى  025دوالر لمطن ف ـوب بارتفاع 5دوالر لمطن ( 3)%730وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى  032دوالر لمطن

فوب بارتفاع  0دوالر لمطن ( 3)%132في حين ثبتت أسعار عقود الشعير من منطقة البحر
األسود عند  031دوالر لمطن فوب3

( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير أغسطس2102م إلى  02030دوالر لمطنفوب بارتفاع  035دوالر لمطن ( 3)%032وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
أغسطس2102م إلى  72435دوالر لمطن فوب بارتفاع  332دوالر لمطن (3)%232

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير مارس2102م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2102/2105م) إلى  23223مميار طن مقابل  23231مميار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  23517مميار طن الموسم السابق (2105/2102م) 3كما خفض
توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  23255مميار طن مقابل
 23252مميار طن الموسم السابق 3وخفض كذلك توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من
الحبوب بنياية الموسم الحالي إلى  53032مميون طن مقابل  53737مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  55535مميون طن نياية الموسم السابق3
 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (2102/2105م) إلى  37237مميون طن مقابل  37534مميون طن (توقعات سابقة)
نتيجة توقع انخفاض اإلنتاج في اليند واستراليا ،إال أنو ال يزال عند مستويات قياسية مقارنة

بمحصول الموسم السابق 2105/2102م والمقدر بنحو  32535مميون طن 3كما خفض
توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  31532مميون طن مقابل
 30032مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  31235مميون طن الموسم السابق3
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاتو ليذه المخزونات بنيايةالموسم الحالي (2102/2105م) إلى  27332مميون طن مقابل  27435مميون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  20233مميون طن نياية الموسم السابق3

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية عمى توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2102/2105م) عند  5534مميون طن مقابل  5532مميون طن الموسم السابق
(2105/2102م) 3كما أبقى عمى توقعاتو لمخزونات القمح األمريكي بنياية الموسم الحالي عند
 2237مميون طن ،وأبقى كذلك عمى توقعاتو لمصادرات ىذا الموسم عند  2030مميون طن
بانخفاض مقداره  232مميون طن مقارنة بصادرات الموسم السابق والبالغة  2737مميون طن3
 وبالنسبة لمحصول الذرة  33فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو لمحصول الموسم الحالي(2102/2105م) عند  72535مميون طن مقابل  72030مميون طن الموسم السابق
(2105/2102م) 3وأبقى كذلك عمى توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي عند
 2233مميون طن مقابل  22مميون طن نياية الموسم السابق3

 وفيما يخص فول الصويا  33فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو لممحصول الموسم الحالي(2102/2105م) عند نفس مستويات الموسم السابق والبالغة  013مميون طن ،في حين رفع
توقعاتو لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى  0235مميون طن
مقابل  0232مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  532مميون طن نياية الموسم السابق3

 الوضع في استراليا
 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية تقديراتو لمحصول القمح في استراليا الموسمالحالي 2102/2105م إلى  2235مميون طن مقابل  22مميون طن (تقديرات سابقة) نتيجة
االنخفاض الكبير في المساحة المزروعة  ،كما خفض توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي
إلى  232مميون طن مقابل  5مميون طن (توقعات سابقة)3

 الوضع في روسيا
 أعمن وزير الزراعة الروسي عن تبني و ازرتو لخطة تستيدف زيادة إجمال إنتاج محصولالحبوب بنحو  21-05مميون طن خالل فترة تتراوح ما بين  05-01عام عن طريق زيادة
إنتاجية المحاصيل واستصالح المزيد من األراضي الزراعية ،وأوضح الوزير أن زيادة حصاد
محصول الحبوب ىو السبيل الوحيد لروسيا لزيادة صادراتيا من الحاصالت الزراعية3

 الوضع في كازاخستان

 أوضحت بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بدايةالموسم الحالي وحتى تاريخ  01مارس2102م إلى  5357مميون طن مقارنة بـ  2353مميون
طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو 3%71

 الوضع في التحاد األوروبي

 خفضت المفوضية األوروبية توقعاتيا لمحصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي( 24دولة) الموسم القادم 2103/2102م إلى  02232مميون طن مقابل  02532مميون طن
(توقعات اتحاد منتجي الحبوب) ومقابل  05134مميون طن (تقديرات الموسم الحالي) ،كما
خفضت توقعاتيا لصادرات االتحاد األوروبي من المحصول الموسم القادم إلى  23مميون طن
مقابل  2530مميون طن متوقع تصديرىا بنياية الموسم الحالي 3في حين رفعت توقعاتيا
لمخزونات القمح الطري بنياية الموسم القادم إلى  0332مميون طن مقابل  0332مميون طن
الموسم الحالي 3وبالنسبة لمحصول الذرة فقد رفعت المفوضية توقعاتيا إلجمالي إنتاج الموسم
القادم إلى  23مميون طن مقابل  5430مميون طن (تقديرات الموسم الحالي)3
رخصا لتصدير  550ألف 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 (2105/3/0م) إلى  0532مميون طن مقارنة بـ  2730مميون طن خالل الفترة
رخصا لتصدير  045ألف طن
المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  3%02كما منح
ً
من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  335مميون طن مقارنة بـ  235مميون طن خالل
نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  3%05وفي المقابل تم منح رخص الستيراد 225
ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  535مميون طن مقارنة بـ  235مميون طن
خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو 3%57

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات مصمحة الجمارك الفرنسية إلى قيام فرنسا بتصدير كمية  030مميون طن منالقمح الطري خارج دول االتحاد األوروبي في شير يناير الماضي ،وىي ثاني أكبر كمية يتم

تصديرىا منذ بداية الموسم الحالي في األول من يوليو2105م بعدما وصمت الصادرات ألعمى
مستوى ليا في شير ديسمبر من عام 2105م مسجمة  037مميون طن 3وبذلك تصل إجمالي
صادرات فرنسا من المحصول منذ بداية الموسم الحالي وحتى نياية شير يناير2105م إلى

 533مميون طن مقارنة بـ  537مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق 3وفيما يتعمق

بصادرات الشعير فقد بمغت  7مميون طن خالل السبعة أشير األولى من الموسم الحالي مقارنة

بـ  0332مميون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو 3%32

 -أبقى التقرير الشيري لتوقعات العرض والطمب لمحبوب والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي

"فرانس أجري ميير" عمى توقعاتو لمخزونات القمح الطري في فرنسا بنياية الموسم الحالي

2102/2105م عند  2مميون طن (أعمى مستوى ليا في  03عام) ،كما أبقى عمى توقعاتو
لصادرات فرنسا من المحصول خارج دول االتحاد األوروبي عند  00مميون طن مقابل 0032

مميون طن الموسم السابق 2105/2102م 3في حين خفض توقعاتو لمخزونات الشعير إلى

 032مميون طن مقابل  0335مميون طن (توقعات سابقة) ،كما خفض توقعاتو لمخزونات الذرة

إلى  232مميون طن مقابل  233مميون طن (توقعات سابقة)3

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة رو ازريو األرجنتينية لمحبوب توقعاتيا لمحصول فول الصويا في األرجنتين الموسمالحالي إلى  55مميون طن مقارنة بـ  5435مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة ارتفاع اإلنتاجية
في كبرى مناطق زراعة المحصول ،كما رفعت توقعاتيا لمحصول الذرة بمقدار طفيف إلى

 2235مميون طن مقارنة بـ  2232مميون طن (توقعات سابقة)3

 الوضع في البرازيل

 رفعت وكالة الحبوب الب ارزيمية توقعاتيا لمحصول فول الصويا في الب ارزيل الموسم الحالي2102/2105م إلى مستوى قياسي جديد بمغ  01032مميون طن مقارنة بـ  01135مميون طن
(توقعات سابقة) نتيجة زيادة المساحة المزروعة وزيادة إنتاجية اليكتار ،كما رفعت توقعاتيا

لمحصول الذرة إلى  4735مميون طن مقارنة بـ  4737مميون طن (توقعات سابقة)3

 الوضع في الصين

 أوضحت بيانات اإلدارة العامة لمصمحة الجمارك الصينية انخفاض واردات الصين منمحصول فويا الصويا خالل شير فبراير2102م بنسبة  %2137لتسجل  2350مميون طن
مقارنة بـ  5322مميون طن في شير يناير من نفس العام3

 الوضع في الهند

 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح في اليند الموسمالحالي 2102/2105م بشكل ممحوظ إلى  4235مميون طن مقابل  4435مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  5535مميون طن الموسم السابق ،كما خفض توقعاتو لممخزونات
بنياية ىذا الموسم إلى  0732مميون طن مقابل  0234مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 0332مميون طن نياية الموسم السابق3

ابعا :أهم أخبار األسبوع
رً

 مصر مستمرة في حظر شحنات القمح المستورد التي تحتوي عمى اإلرجوت

 قال الرئيس الجديد لإلدارة المركزية لمحجر الزراعي التابعة لو ازرة الزراعة المصرية إن الو ازرةستستمر في حظر شحنات القمح المستورد والتي تحتوي عمى أي نسبة من فطر اإلرجوت حتى
حاليا مع فريق من الخبراء لدى
صدور تشريع جديد في ىذا الشأن 3وأضاف أنو جاري العمل ً
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة "الفاو" والجيات المعنية لدراسة الموضوع بشكل
عاجل وعمل التعديالت الالزمة في التشريعات والقواعد المنظمة لالستيراد إذا تطمب األمر3
وأوضح أن مصر ليس لدييا أي مانع في تعديل التشريعات المعمول بيا حاليا والتي مر عمي
صدورىا أكثر من  05عام شريطة أن يتم ذلك عمى أساس عممي3

 تونس تشتري  121ألف طن قمح طري وشعير عمفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  011ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم 2102/7/00م بواقع ( )2شحنات كمية كل منيا  25ألف طن وبمتوسط
سعر  035352دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة من  05يونيو إلى  25يوليو2102م ،كما
اشترت كمية  25ألف طن شعير عمفي بسعر  022325دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة
 25-5يونيو2102م3

 األردن تشتري  100ألف طن قمح صمب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  011ألف طن قمح صمب اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم 2102/7/4م بمتوسط سعر  05235دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة
من  02أغسطس إلى  05سبتمبر2102م3

 الجزائر تشتري  121ألف طن شعير عمفي

 اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية ال تقل عن  025ألف طن شعير عمفي اختياري المنشأفي مناقصة عالمية أغمقت يوم 2102/7/01م بسعر  03135دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل
شيري إبريل ومايو القادمين3

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندتفعا  50نقطة بنسبة ( 3)%2732وارتفعت
 233نقطة مقابل  742نقطة األسبوع الماضي مر ً
أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %2فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود ورومانيا
وارتفعت كذلك بنسب تتراوح ما بين  %5-2فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا3

 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  5232نقطة مقابل 53322نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة 3%032

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)
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11-Mar-

Change

Change %

-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

Jul
Sep

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)
Jul
Sep

HRS-Mena-USA (14 % Protein)
Jul
Sep

Matif France (11-11.5 % Protein)
May
Sep
Dec.016

Germany Wheat
Wheat A 13% PRO BLT
TYPE B 12% PROTEIN.Han

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Apr
Aug

-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

Apr
Aug

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

4-Mar-

11-Mar-

Change

Change %

Change

Change %

Mar

Australia Feed Barley
Mar

Black Sea Feed Barley
Mar

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

-Mar-

11-Mar-

