السوق العالمي لمحبوب
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اختتمت أسعار العقود اآلجمة لمقمح تعامالت األسبوع عمى ارتفاع ممحوظ شيدتو معظم البورصات

العالمية بعد صدور التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي خفض توقعاتو إلجمالي المخزونات
العالمية من المحصول بنياية الموسم الحالي إلى  6.842مميون طن مقابل  6.242مميون طن (توقعات

سابقة) ،وخفض كذلك توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي بمقدار  .4.مميون طن ليصل إلى  2.846مميون
طن مقابل  2.642مميون طن (توقعات سابقة)4

وامتد االرتفاع إلى أسعار الشعير والتي تأثرت بعوامل الطقس السيئ في منطقة الساحل الشمالي

الشرقي من استراليا وبعض مناطق البحر األسود ،وارتفعت كذلك أسعار الذرة وفول الصويا مدفوعة بزيادة
الطمب عمى الصادرات األمريكية4

أوال :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )0القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير مارس6102م إلى  60.4.دوالر لمطن فوب بارتفاع  0640دوالر
لمطن ( 4)%2كما ارتفعت أسعار عقود شير إبريل6102م إلى  60142دوالر لمطن فوب
بارتفاع  842دوالر لمطن (4)%.40

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيرمارس6102م إلى  08.41دوالر لمطن فوب بارتفاع  24.دوالر لمطن ( 4)%242وارتفعت

كذلك أسعار عقود شير إبريل6102م إلى  0824.دوالر لمطن فوب بارتفاع  848دوالر لمطن
(4)%.41

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيرمارس6102م إلى  620دوالر لمطن فوب بارتفاع  .42دوالر لمطن ( 4)%6وارتفعت كذلك
أسعار عقود شير إبريل6102م إلى  620دوالر لمطن فوب بارتفاع  .42دوالر لمطن

(4)%640

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مارس6102م إلى  08642دوالر لمطن

فوب بانخفاض  142دوالر لمطن ( ،)%142في حين ارتفعت أسعار عقود شير مايو6102م
إلى  08.42دوالر لمطن فوب بارتفاع  14.دوالر لمطن ( 4)%142وانخفضت أسعار القمح

األلماني الصمب ( %064.بروتين) لعقود شير مارس6102م إلى  01.42دوالر لمطن فوب
بانخفاض  14.دوالر لمطن (4)%146

( )1الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شير فبراير6102م إلى  022دوالر لمطن فوب (غيرشامل تكمفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  0دوالر لمطن ( 4)%142وارتفعت كذلك أسعار
الشعير االسترالي إلى  021دوالر لمطن فوب بارتفاع  6دوالر لمطن ( ،)%046كما ارتفعت
أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  026دوالر لمطن فوب بارتفاع  2دوالر لمطن

(4)%048

( )2الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير مارس6102م إلى  02.48دوالر لمطنفوب بارتفاع  242دوالر لمطن ( 4)%642وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
مارس6102م إلى  .1242دوالر لمطن فوب بارتفاع  0.41دوالر لمطن (4)%248

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير فبراير6102م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (6102/6102م) إلى  64..2مميار طن مقابل  64.21مميار
طن (توقعات سابقة) ،إال أنو ال يزال أعمى من إجمالي إنتاج الموسم السابق (6102/610.م)

والمقدر بنحو  64..2مميار طن 4في حين رفع توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من
الحبوب الموسم الحالي إلى  64..2مميار طن مقابل  64.22مميار طن (توقعات سابقة)

ومقابل  64.26مميار طن الموسم السابق 4وخفض توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من
الحبوب بنياية الموسم الحالي إلى  20246مميون طن مقابل  26.48مميون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  21242مميون طن نياية الموسم السابق4

 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي إلى  2.846مميون طن مقابل  2.642مميون طن (توقعات سابقة) ،لكنو يظل أعمى

من محصول الموسم السابق بنحو  02مميون طن ،جاء الخفض في التوقعات نتيجة توقعات
بانخفاض اإلنتاج في اليند بنحو  2مميون طن ليصل إلى  82مميون طن مقارنة بـ  11مميون

طن (التقديرات األخيرة لمحكومة اليندية) ،إضافة إلى تخفيض كازاخستان لتقديراتيا الرسمية
لحصاد محصول القمح بنحو  04.مميون طن 4في حين رفع التقرير توقعاتو إلجمالي
االستيالك العالمي من القمح بمقدار طفيف إلى  2.14.مميون طن مقابل  22141مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  20642مميون طن الموسم السابق4
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم الحالي(6102/6102م) إلى  6.842مميون طن مقابل  6.242مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 6.148مميون طن نياية الموسم السابق (6102/610.م)4

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية عمى تقديراتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (6102/6102م) عند  2641مميون طن مقابل  .2مميون طن الموسم السابق
(6102/610.م) 4في حين رفع توقعاتو لصادرات القمح األمريكي بمختمف أنواعو إلى
 6241مميون طن مقابل  624.مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6040مميون طن الموسم
السابق 4وخفض توقعاتو لممخزونات بنياية الموسم الحالي إلى  20مميون طن مقابل
 2642مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6242مميون طن نياية الموسم السابق عمى خمفية
الزيادة المتوقعة في الصادرات4
 وبالنسبة لمحصول الذرة  44فقد أبقى التقرير عمى تقديراتو لمحصول الموسم الحالي(6102/6102م) عند  28.48مميون طن مقابل  2..4.مميون طن الموسم السابق
(6102/610.م) 4في حين خفض توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي بنحو مميون
طن لتصل إلى  .841مميون طن مقابل  .148مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  ..مميون
طن نياية الموسم السابق4
 وفيما يخص فول الصويا  44فقد أبقى التقرير عمى تقديراتو لمحصول الموسم الحالي عند 00246مميون طن مقابل  01241مميون طن الموسم السابق 4كما أبقى عمى توقعاتو
لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم الحالي عند مستوى  004.مميون طن مقابل  .4.مميون
طن نياية الموسم السابق4

 الوضع في روسيا

 خفض رئيس المعيد الروسي لمدراسات الزراعية " "IKARتوقعاتو لمحصول القمح في روسياالموسم القادم 6108/6102م إلى  224.مميون طن مقارنة بـ  2242مميون طن الموسم الحالي
6102/6102م ،في حين أبقى عمى توقعاتو لمصادرات عند مستوى  68مميون طن4
 أظيرت البيانات الرسمية لمجمارك ارتفاع صادرات روسيا من القمح خالل عام 6102م إلى 6.42مميون طن مقارنة بـ  6046مميون طن عام 610.م بزيادة نسبتيا 4%0142

 الوضع في أوكرانيا

 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية تقديراتو لمحصول القمح في أوكرانيا الموسمالحالي 6102/6102م بمقدار طفيف إلى  6248مميون طن مقابل  62مميون طن (تقديرات
سابقة) ومقابل  6242مميون طن الموسم السابق 6102/610.م 4في حين رفع تقديراتو
لمحصول الذرة إلى  68مميون طن مقابل  62مميون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  6242مميون
طن الموسم السابق4

 الوضع في كازاخستان

 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية تقديراتو لمحصول القمح في كازاخستان الموسمالحالي 6102/6102م إلى  0.مميون طن مقارنة بـ  024.مميون طن (تقديرات سابقة)
وخفض كذلك توقعاتو لصادراتيا من المحصول إلى  24.مميون طن مقارنة بـ  84.مميون طن
(توقعات سابقة)4

 الوضع في االتحاد األوروبي

 رفعت المفوضية األوروبية توقعاتيا لمخزونات الذرة بدول االتحاد األوروبي بنياية الموسمالحالي 6102/6102م إلى  01402مميون طن مقارنة بـ  141.مميون طن والمنشورة في
النسخة المبدئية لتقرير العرض والطمب األسبوع الماضي ،ومن ثم فقد خفضت توقعاتيا لواردات
االتحاد األوروبي من الذرة الموسم الحالي إلى  0242مميون طن مقارنة بـ  0.مميون طن
األسبوع الماضي 4كما خفضت توقعاتيا لمخزونات الشعير إلى  14.مميون طن مقارنة
بـ  148مميون طن األسبوع الماضي بشكل يعكس زيادة استخدام دول االتحاد األوروبي لمشعير
العمفي بنحو  211ألف طن ليبمغ  214.مميون طن4

 وفي سياق متصل أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصديركمية  60.ألف طن قمح طري خالل األسبوع المنتيي بتاريخ  2فبراير لتصل بذلك إجمالي
صادراتو من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (6102/2/0م) إلى  0.40مميون طن

مقارنة بـ  0246مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  4%2وبمغ
إجمالي صادرات الشعير العمفي  648مميون طن مقارنة بـ  248مميون طن خالل نفس الفترة

من الموسم السابق بانخفاض ممحوظ نسبتو  ،%.1وفي المقابل بمغ إجمالي واردات الذرة
 24.مميون طن بانخفاض نسبتو  %66مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق ،كما تراجعت
واردات فول الصويا مسجمة  242مميون طن مقارنة بـ  842مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق بانخفاض نسبتو 4%2

خصا الستيراد كمية  .6ألف طن من القمح
 كما منح االتحاد االوروبي خالل نفس األسبوع ر ًاألوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية ليصبح إجمالي المتبقي
ألوكرانيا نحو  0824.ألف طن من إجمالي الكمية المخصصة ليا ىذا العام والبالغة  121ألف
طن4

 الوضع في فرنسا

 رفع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاتو لمخزونات القمح الطري بفرنسا نيايةالموسم الحالي بمقدار طفيف إلى  642.مميون طن مقارنة بـ  642مميون طن (توقعات سابقة)4
وأعزى ارتفاع المخزونات بشكل جزئي إلى توقع انخفاض صادرات القمح الطري داخل دول

االتحاد األوروبي بنحو  02.ألف طن لتصل إلى  2مميون طن ،وىي تفوق عمى الـ  011ألف
طن المتوقعة كزيادة في الصادرات خارج دول االتحاد األوروبي والمقدرة بنحو  .41مميون طن4

وخفض المكتب توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي إلى  6مميون طن مقارنة

بـ  642مميون طن (توقعات سابقة)4

 تشير بيانات مصمحة الجمارك الفرنسية إلى انخفاض صادرات فرنسا من الشعير خالل النصفاألول من الموسم الحالي 6102/6102م إلى  6402مميون طن مقارنة بـ  2412مميون طن
خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  ،%..ويرجع ذلك إلى انخفاض

الصادرات خارج دول االتحاد األوروبي والتي تراجعت بشكل ممحوظ إلى  161ألف طن مقارنة

بـ  6422مميون طن الموسم السابق نتيجة تراجع الصادرات لمصين إلى  26642ألف طن
مقارنة بـ  646مميون طن خالل النصف األول من الموسم السابق 6102/610.م4

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة رو ازريو األرجنتينية لمحبوب توقعاتيا لمحصول فول الصويا في األرجنتين الموسمالحالي 6102/6102م إلى  ..4.مميون طن مقارنة بـ  .641مميون طن (توقعات سابقة)
حيث أدى االرتفاع الممحوظ في متوسط اإلنتاجية إلى تعويض التراجع في المساحة المزروعة
من  0142مميون ىكتار إلى  0846.مميون ىكتار 4كما رفعت توقعاتيا لمحصول الذرة إلى
 224.مميون طن مقارنة بـ  2.4.مميون طن (توقعات سابقة)4

 الوضع في البرازيل

 أظيرت بيانات رسمية قيام الب ارزيل (والتي تعد تقميديا واحدة من أكبر مستوردي القمح فيالعالم) بتصدير كمية  228ألف طن من القمح خالل شيري ديسمبر ويناير الماضيين ،وتوقع
شحن كمية  6..ألف طن إضافية خالل شير فبراير الحالي ،ووفقا لبيانات الموانئ الب ارزيمية
تعد الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام من بين الوجيات الرئيسية لصادرات القمح الب ارزيمي 4وظيور
الب ارزيل في أسواق تصدير القمح العالمية جاء عمى خمفية الحصاد الوفير ىذا الموسم وكنتيجة
لمدعم المقدم من قبل الحكومة لممصدرين والذي زاد من تنافسية المحصول4
 تشير متوسط نتائج استطالع قامت بو "رويترز" وشمل عدد ( )01وحدة استشارات زراعية إلىتوقع ارتفاع محصول فول الصويا في الب ارزيل الموسم الحالي إلى  01.42مميون طن مقارنة
بـ  0124.مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة التحسن الممموس في أحوال المحصول بمعظم
المناطق الرئيسية المنتجة مقارنة بالموسم السابق 4ومن المتوقع أن يؤدي الحصاد القياسي
بالب ارزيل إلى ارتفاع صادرات الموسم الحالي إلى  .14.مميون طن بزيادة قدرىا  .مميون طن
مقارنة بالصادرات األمريكية من فول الصويا4

 الوضع في الصين

 أظيرت بيانات اإلدارة العامة لمجمارك الصينية انخفاض واردات الصين من فول الصويا خاللشير يناير الماضي إلى  2422مميون طن مقارنة بـ  1مميون طن في شير ديسمبر6102م
بانخفاض نسبتو 4%0.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تستهدف زيادة إنتاجها المحمى من القمح إلى  01مميون طن

 قال بيان صادر عن وزير الزراعة المصري إن بالده تتطمع إلى زيادة إنتاجيا المحمي من القمحإلى  01مميون طن مقابل  8مميون طن حاليا في غضون السنوات الثالث المقبمة 4وأضاف
البيان أن مصر ستعمل عمى زيادة المساحة المزروعة مقارنة باألعوام السابقة وتحسين إنتاجية
الفدان إلى جانب ترشيد االستيالك المحمي في إطار استراتيجية لتحقيق االكتفاء الذاتي من ىذا
المحصول االستراتيجي4

 تونس تشتري  011ألف طن قمح ديورم

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  011ألف طن قمح ديورم فيمناقصة عالمية أغمقت يوم  8فبراير بواقع ( ).شحنات كمية كل منيا  6.ألف طن لمشحن

خالل الفترة من  .مارس إلى  0.مايو6102م ،وبمغ أقل سعر تم تقديمو في المناقصة

 622411دوالر/طن 4C&F

 انخفاض واردات الحبوب بالجزائر بنسبة  %2.2عام 1106

 تشير بيانات رسمية إلى انخفاض واردات الجزائر من الحبوب عام 6102م بنسبة %242لتسجل  02466مميون طن مقارنة بـ  02422مميون طن العام السابق ،وذلك عمى
الرغم من زيادة واردات الشعير العمفي بنسبة  4%0242ووفقا ألرقام مصمحة الجمارك ارتفعت

واردات الشعير إلى  82146ألف طن مقارنة بـ  2.240ألف طن عام 610.م  ،وارتفعت
واردات القمح الديورم بنسبة  %048إلى  0421مميون طن ،بينما تراجعت واردات القمح الطري
بنسبة  %.42إلى  24.2مميون طن ،كما تراجعت واردات الذرة بنسبة  %248إلى .400مميون
طن 4وانخفضت القيمة اإلجمالية لمواردات بنسبة  %60لتبمغ  6420مميار دوالر 4وبمغ إجمالي

حصاد محصول الحبوب في الجزائر عام 6102م نحو  242مميون طن مقارنة بـ  .مميون طن

عام 610.م4

 بنجالديش تستورد  111ألف طن قمح روسي

 صرح رئيس وكالة الحبوب ببنجالديش أن بالده بصدد استيراد  611ألف طن قمح من روسيابسعر  6..دوالر/طن  CIFفي إطار صفقة وقعت بين حكومة البمدين ،وأضاف أن الدفعة
األولى من القمح المستورد والبالغ كميتيا  ..ألف طن سوف تصل في  08فبراير المقبل 4وأكد

عمى أن إجمالي ما تم التعاقد عمى استيراده الموسم الحالي 6102/6102م بمغ  6.1ألف طن

نوىا عمى أنو لن يتم التعاقد عمى
بعد شراء كمية  .1ألف طن من خالل مناقصة سابقة ،م ً
يدا من القمح خالل األشير األربعة القادمة نتيجة استقرار األسعار بالسوق المحمي4
شراء مز ً

 اليابان تشتري  000.1ألف طن قمح
 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  0004.ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتيااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغمقت يوم  1فبراير ،اشتممت ىذه الكمية عمى  2.40ألف
طن قمح أمريكي لمشحن خالل الفترة من  60مارس إلى  61إبريل6102م ،و 6.42ألف طن
قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  60إبريل إلى  61مايو6102م ،باإلضافة إلى  6640ألف
طن قمح استرالي لمشحن خالل شير إبريل6102م 4الجدير بالذكر أن اليابان تعد سادس أكبر
مستورد لمقمح عمى مستوى العالم وعادة ما تطرح ثالث مناقصات لشراء المحصول كل شير
إال أنيا ال تعمن عن أسعار الشراء4

 انخفاض محصول الذرة بجنوب إفريقيا عام 1106م بنسبة %11
 قالت الوحدة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا ضمن تقريرىا النيائي لحصادالحبوب عام 6102م إن إجمالي إنتاج محصول الذرة انخفض إلى  2428مميون طن مقارنة
بـ  1412مميون طن عام 610.م بانخفاض نسبتو  %66نتيجة تأثر البالد بظاىرة "النينيو"
المناخية والتي ترتب عمييا ارتفاع شديد في درجات الح اررة ونقص كبير في كمية األمطار عمى
نحو لم تتعرض لو جنوب إفريقيا منذ عام 011.م 4وأضافت أن حصاد الذرة لعام 6102م
اشتمل عمى  24.0مميون طن ذرة بيضاء و .422مميون طن من الذرة الصفراء4

 كوريا الجنوبية تشتري  177ألف طن ذرة وقمح عمفي
 اشترت كبرى شركات تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية " "NOFIكمية  601ألف طن ذرةاختيارية المنشأ في مناقصة عالمية أغمقت يوم  01فبراير بمتوسط سعر  012461دوالر/طن
 ،C&Fكما اشترت شحنة قمح عمفي كميتيا  22ألف طن بسعر  61040.دوالر/طن C&F
لمتوريد خالل شيري مايو ويونيو6102م لكال المحصولين4

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعند  1.2نقطةمقابل  166نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  60نقطة بنسبة (4)%642

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  011420نقطة مقابل 11422نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة 4%042

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0412.

04128

%042 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

-Feb-

-Feb-

Change

Change %

-Feb-

-Feb-

Change

Change %

-Feb-

-Feb-

Change

Change %

-Feb-

-Feb-

Change

Change %

Mar
Apr

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)
Mar
Apr

HRS-Mena-USA (14 % Protein)
Mar
Apr

Matif France (11-11.5 % Protein)
Mar

-

-

May

Germany Wheat (12.5 % Protein)

-Feb-

-Feb-

Change

Change %

Mar

-

-

May

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Mar
Apr

-Feb-

-Feb-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

-Feb-

-Feb-

Change

Change %

Mar
Apr

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley

-Feb-

-Feb-

Change

Change %

-Feb-

-Feb-

Change

Change %

-Feb-

-Feb-

Change

Change %

Change

Change %

Jan

Australia Feed Barley
Jan

Black Sea Feed Barley
Jan

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

1-Feb-

-Feb-

