السوق العالمي لمحبوب
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ارتفعت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية مدعومة بزيادة المشتريات الفنية من قبل
الصناديق لتغطية المراكز المكشوفة قصيرة األجل ،وكذلك بدعم من ارتفاع أسعار السمع األساسية وبصفة
خاصة البترول.
وامتد االرتفاع إلى أسعار فول الصويا وسط توقعات بانخفاض ممحوظ في إنتاج األرجنتين الموسم
مؤخر.
ًا
الحالي بفعل موجة الفيضانات والعواصف التي تعرضت ليا العديد من مناطق زراعة المحصول

في حين انخفضت أسعار الذرة متأثرة بتقدم عمميات الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية ،وبعمميات بيع
لجني األرباح بعدما سجمت األسعار أعمى مستوى ليا في  6أشير.

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 يوليو2016م إلى  199.7دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.9دوالر

لمطن ( .)%1وارتفعت كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  209.3دوالر لمطن فوب
بارتفاع  8.1دوالر لمطن (.)%4

 -في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شير يوليو

2016م إلى  187.8دوالر لمطن فوب بارتفاع  3.2دوالر لمطن ( .)%1.7وارتفعت كذلك
أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  196دوالر لمطن فوب بارتفاع  0.5دوالر لمطن

(.)%0.3

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيريوليو2016م إلى  229دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.9دوالر لمطن ( .)%0.8وارتفعت كذلك
أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  232.4دوالر لمطن فوب بارتفاع  2.3دوالر لمطن

(.)%1

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير سبتمبر2016م إلى  181.8دوالر لمطن فوب بارتفاع

 1.9دوالر لمطن ( .)%1.1وارتفعت كذلك أسعار عقود شير ديسمبر2016م إلى
 189.1دوالر لمطن فوب بارتفاع  2.7دوالر لمطن ( .)%1.4كما ارتفعت أسعار القمح
األلماني الصمب ( %12.5بروتين) لعقود شير سبتمبر2016م إلى  189.7دوالر لمطن فوب
بارتفاع  4.7دوالر لمطن (.)%2.5

( )2الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير إبريل2016م إلى  166دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  1دوالر لمطن ( .)%0.6في حين ارتفعت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى
 175دوالر لمطن فوب بارتفاع  5دوالر لمطن ( ،)%2.9وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير
من منطقة البحر األسود إلى  165دوالر لمطن فوب بارتفاع  2دوالر لمطن (.)%1.2
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير يوليو2016م إلى  165.5دوالر لمطنفوب بانخفاض  1.8دوالر لمطن ( .)%1.1في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شير
يوليو2016م إلى  389.9دوالر لمطن فوب بارتفاع  17.2دوالر لمطن (.)%4.6

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أظيرت بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية بشأن حالة محاصيل الحبوبوالصادر في  18إبريل ،تحسن تصنيفات محصول القمح الشتوي حيث إن  %57بحالة جيدة
أو ممتازة مقابل  %56األسبوع السابق و %9فقط بحالة رديئة مقابل  %19في نفس التاريخ
من العام الماضي ،وفيما يتعمق بأعمال زراعة محصول القمح الربيعي فتشير البيانات إلى
اكتمال زراعة  %27منو حتى صدور التقرير مقابل ( %19متوسط السنوات الخمسة السابقة).

 الوضع في كندا
 أوضحت نتائج استطالع قامت بو وكالة اإلحصاء الكندية توقع انخفاض المساحة المزروعةمن محصول القمح بمختمف أنواعو في كندا العام الحالي إلى  23.8مميون فدان مقارنة
بـ  24.1مميون فدان العام السابق ،وتوقع زيادة المساحة المزروعة من محصول الشعير إلى
 6.8مميون فدان مقارنة بـ  6.5مميون فدان عام 2015م.

 الوضع في روسيا
 -رفع رئيس اتحاد الحبوب الروسي توقعاتو لصادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي

2016/2015م إلى  34.5مميون طن مقارنة بـ  33مميون طن (توقعات و ازرة الزراعة
الروسية).

 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتيا لمحصول الحبوب فيروسيا الموسم القادم 2017/2016م بشكل ممحوظ إلى  103مميون طن مقارنة بـ  98مميون
طن (توقعات سابقة) بفعل التحسن في أحوال الطقس ،وبالنسبو لمحصول الحبوب الرئيسي وىو

القمح فقد رفعت توقعاتيا لو إلى  59مميون طن مقارنة بـ  57مميون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في أوكرانيا

 رفعت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Agritelتوقعاتيا لمحصول القمح في أوكرانيا العامالحالي إلى  19.3مميون طن مقارنة بـ  18.1مميون طن (توقعات سابقة) بعد التحسن الممحوظ
في أحوال الطقس والذي صاحب زراعة المحصول خالل فصمي الشتاء والربيع ،ونتج عنو تقدم

ممموس في أحوال محصول القمح الشتوي وزيادة المساحة المزروعة من محصول القمح
الربيعي ،ومع ذلك تظل ىذه التوقعات عند مستويات أقل من المحصول القياسيى عام 2015م

والبالغ  26.5مميون طن.

 الوضع في التحاد األوروبي

رخصا لتصدير  712ألف 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 (2015/7/1م) إلى  24.5مميون طن مقارنة بـ  27.2مميون طن خالل الفترة
المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  .%10كما منح رخص لتصدير  137ألف طن
من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  8.5مميون طن مقارنة بـ  7.4مميون طن خالل
نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  .%15وفي المقابل تم منح رخص الستيراد

 219ألف طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  11.3مميون طن مقارنة
بـ  7.7مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو .%47

 كما تم منح رخص الستيراد  12.2ألف طن من القمح األوكراني في إطار نظام الحصصالمعفاه من الرسوم الجمركية والتي تبمغ إجمالي الكميات المخصصة ليا ىذا العام  950ألف

طن ،ليتبقى بذلك نحو  16ألف طن قمح متاحة لالستيراد خالل ىذا العام.

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  18إبريل ،إلى تباطؤ ممحوظ في زراعة محصول الذرة بسبب ىطول األمطار
حيث وصمت نسبة المساحة المزروعة منو إلى  %11مقابل  %4األسبوع السابق ومقابل
 %47في نفس التاريخ من العام الماضي .كما تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة نمو محصول
إنتاجا في فرنسا) حيث تراجع المحصول المصنف
القمح الشتوي الطري (المحصول األكثر
ً
بحالة جيدة أو ممتارة إلى  %91مقارنة بـ  %92األسبوع السابق ،إال أنو ال يزال عند أحسن
حاالتو بالمقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الماضية .

 الوضع في األرجنتين

 خفضت و ازرة الزراعة األرجنتينية توقعاتيا لمحصول فول الصويا في األرجنتين الموسم الحالي2016/2015م إلى  57.6مميون طن مقارنة بـ  60.9مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة
لموجة الفيضانات والعواصف الشديدة التي ضربت العديد من المناطق الرئيسية لزراعة

تحسنا ممحوظًا في اإلنتاجية إال أنيا ال تكفي
المحصول .فيما سجمت بعض المناطق الجافة
ً
لتعويض األضرار الناجمة عن ىذه الفيضانات .وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المحصول
ببورصة شيكاغو األمريكية لتسجل أعمى مستوى ليا في ثمانية أشير حيث تتجو أنظار الدول
المستوردة السيما الصين إلى الواليات المتحدة األمريكية مباشرة حال تأثر اإلنتاج بدول أمريكا

الجنوبية.

 الوضع في البرازيل

 تتعرض مناطق زراعة محصول الذرة في الب ارزيل لحالة من الطقس الجاف األمر الذي يثيرالمخاوف بشأن انخفاض محتمل في اإلنتاج ونقص اإلمدادات المحمية بشكل قد تمجأ معو

الحكومة الستيراد كميات محدودة من الخارج ،وتجمى ذلك في القرار الذي أصدرتو الحكومة يوم

الجمعة ونشر في جريدتيا الرسمية والذي ينص عمى إلغاء الرسوم المفروضة عمى واردات الذرة
من الدول خارج تجمع الميركوسور والتي تتراوح نسبتيا من  %10-8وذلك لمدة ستة أشير

وبحد أقصى مميون طن.

 أبقى االتحاد الب ارزيمي لمصنعي الزيوت النباتية عمى توقعاتو لمحصول فول الصويا في الب ارزيلالموسم الحالي 2016/2015م عند  99.7مميون طن ،كما أبقى عمى توقعاتو لمصادرات من

المحصول عند  55.3مميون طن.

 الوضع في الصين

 خفض تقرير لو ازرة الزراعة الصينية توقعاتو لمحصول القمح في الصين العام الحالي إلى 130.1مميون طن مقارنة بـ  130.2مميون طن عام 2015م ،وعمى الرغم من أن تخفيض
التوقعات جاء بمقدار طفيف لمغاية إال أنو حال تحققو سيصبح االنخفاض األول في اإلنتاج منذ

 12عام .ووفقا لتقرير التوقعات الزراعية لمو ازرة (2025-2016م) يتوقع أن يصل إجمالي
إنتاج محصول القمح في الصين بحمول عام 2020م إلى  131.9مميون طن بزيادة قدرىا

 1.7مميون طن مقارنة بعام 2015م ،كما يتوقع استمرار الزيادة في االستيالك المحمي إلى

 126.3مميون طن بحمول نفس العام.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  10آلف طن من القمح المحمي

 قال وزير التموين المصري إن بالده اشترت كمية  10آالف طن قمح محمي من المزارعين فيأول خمسة أيام من بدء موسم التوريد منتصف الشير الحالي ،وأضاف أن الكمية المستيدفة
لمشتريات القمح المحمي ىذا العام ىي  4مميون طن ،وبالنسبة ألسعار التوريد فقد أشار الوزير
إلى أنو تم تثبيتيا عند نفس مستويات الموسم السابق حيث يصل سعر توريد الطن إلى
 2800جنيو مصري أي ما يعادل ( 315دوالر/طن) وىو سعر يزيد بأكثر من مائة وعشرين
دوالر لمطن بالمقارنة باألسعار التي استوردت بيا مصر القمح خالل األشير القميمة الماضية.

 الجزائر تشتري  200ألف طن قمح ديورم

 اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية  200ألف طن قمح ديورم من المكسيك في مناقصةعالمية أغمقت يوم 2016/4/14م بمتوسط سعر  272.5دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل شير
يونيو القادم.

 اليابان تشتري  126.4ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  126.4ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم 2016/4/21م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  66.3ألف طن قمح
أمريكي و 34.5ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  21مايو إلى  20يونيو2016م

لكال المنشأين ،باإلضافة إلى  25.6ألف طن قمح استرالي لمشحن خالل شير

أغسطس2016م.

 بنجالديش ترفض  100ألف طن قمح روسي غير مطابق لممواصفات

 رفضت وكالة الحبوب في بنجالديش شحنتين من القمح الروسي بإجمالي كمية  100ألف طنلعدم مطابقتيما لممواصفات ،وعمى إثر ذلك أوفدت الحكومة الروسية خبراء من ىيئة سالمة
الغذاء الروسية إلعادة فحص الشحنتين ومناقشة التقارير والعناصر المختمف عمييا مع
المختصين بالوكالة .الجدير بالذكر أن بنجالديش تعد واحدة من أكبر الدول المستوردة لمقمح
الروسي حيث قامت باستيراد كمية  943ألف طن قمح روسي منذ بداية الموسم الحالي في
يوليو2015م وحتى نياية شير فبراير من العام الحالي لتحتل بذلك المركز الرابع بين الدول
المستوردة لمقمح الروسي بعد مصر وتركيا وايران .كما تجدر اإلشارة إلى أن وكالة الحبوب في
بنجالديش رفضت العام الماضي ثالث شحنات من القمح الفرنسي الغير مطابق لممواصفات
بإجمالي كمية  125ألف طن ،وجاء ىذا الرفض بعدما واجيت الحكومة العديد من االنتقادات
الداخمية عمى خمفية استيرادىا لكمية  200ألف طن قمح منخفض الجودة من الب ارزيل.

 الفمبين تشتري  150ألف طن قمح عمفي

 اشترت إحدى شركات تصنيع األعالف في الفمبين كمية  150ألف طن قمح عمفي اختياريالمنشأ في مناقصة عالمية أغمقت يوم 2016/4/20م بواقع ( )3شحنات كمية كل منيا
 50ألف طن وبمتوسط سعر  188.75دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة يونيو-أغسطس
2016م.

 اثيوبيا تشتري  70ألف طن قمح

 اشترت الحكومة اإلثيوبية كمية  70ألف طن قمح في مناقصة عالمية أغمقت يوم2016/4/21م بتمويل من وكاالت المعونة الدولية وبمغ متوسط سعر الشراء
 285.92دوالر/طن شامال تكاليف الشحن والنقل الداخمي إلى الصوامع في إثيوبيا.

 توقعات بقفزة في واردات الذرة بجنوب إفريقيا الموسم القادم

 رفع وزير الزراعة في جنوب إفريقيا توقعاتو لواردات بالده من محصول الذرة الموسم القادم إلى 4.3مميون طن مقارنة بـ  1.8مميون طن الموسم الحالي وذلك عمى خمفية توقعات بانخفاض
اإلنتاج الموسم الحالي إلى  7مميون طن مقارنة بـ  9.96مميون طن الموسم السابق بعدما
تعرضت مناطق زراعتو ألسوأ موجة جفاف منذ ما يزيد عن مائة عام.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 استمرت أسعار النقل البحري العالمية في االرتفاع ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندتفعا  9نقاط بنسبة ( .)%1.2وارتفعت
 736نقطة مقابل  727نقطة األسبوع الماضي مر ً
أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %1فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا ورومانيا ،فيما خالفت
أسعار الشحن لممممكة من منطقتي البحر األسود وفرنسا االتجاه وانخفضت بنسبة .%1

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  95.12نقطة مقابل 94.71نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.44
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السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي
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Fob Price $/Ton

French Feed Barley

51-Apr-

22-Apr-

Apr

Australia Feed Barley

Change
-

Change %
-

51-Apr-

22-Apr-

Change

Change %

51-Apr-

22-Apr-

Change

Change %

Change

Change %

Apr

Black Sea Feed Barley
Apr

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea

51-Apr-

22-Apr-

-

-

-

-

Germany-Hamburg
French Atlantic
Romania

