السوق العالمي للحبوب
( 19يونيو 7-يوليو2017م)
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ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية بشكل ملحوظ خالل الفترة  19يونيو –

 7يوليو 2017م (إجازة عيد الفطر المبارك) مدعومة بتقارير تشير إلى تراجع المساحة المزروعة من
محصول القمح الربيعي عالي البروتين في الواليات المتحدة األمريكية إلى  10.9مليون فدان مقابل
 11.6مليون فدان عام 2016م على خلفية موجتي الح اررة والجفاف اللتان تعرضت لهما أجزاء كبيرة من

مناطق تمركز زراعة المحصول بالسهول األمريكية ،كما ألقت موجة الح اررة بظاللها على إنتاجية محصول

القمح بدول االتحاد األوروبي ودفعت أسعاره لالرتفاع .وقد جاءت هذه االرتفاعات القوية على الرغم مما
يشهده السوق العالمي من وفرة في المخزونات السيما بالواليات المتحدة األمريكية والتي بلغ حجم مخزوناتها

من القمح في األول من شهر يونيو2017م نحو  32.2مليون طن وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من

ثالثة عقود.

وامتد االرتفاع إلى أسعار فول الصويا والشعير نتيجة استمرار المخاوف بشأن الحصاد الجديد

بسبب أحوال الطقس الغير مواتية ،فيما انخفضت أسعار الذرة متأثرة بوفرة المخزونات العالمية بعد موسم
حصاد جيد بدول أمريكا الجنوبية السيما الب ارزيل واألرجنتين.

أوال :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر يوليو2017م إلى  248.6دوالر للطن فوب بارتفاع  3دوالر للطن
( .)%1.2وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  258.3دوالر للطن فوب
بارتفاع  9.6دوالر للطن (.)%3.9

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهريوليو2017م إلى  204دوالر للطن فوب بارتفاع  16.5دوالر للطن ( .)%8.8وارتفعت كذلك

أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  213.1دوالر للطن فوب بارتفاع  20.9دوالر للطن
(.)%10.9

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهريوليو2017م بشكل ملحوظ إلى  322.4دوالر للطن فوب بارتفاع  44دوالر للطن (.)%15.8
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وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  322.1دوالر للطن فوب بارتفاع
 42.1دوالر للطن (.)%15

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  204.1دوالر للطن فوب بارتفاع

 9.9دوالر للطن ( ،)%5.1وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر2017م إلى
 211.5دوالر للطن فوب بارتفاع  13.1دوالر للطن ( .)%6.6كما ارتفعت أسعار القمح

األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  210.9دوالر للطن فوب
بارتفاع  13.9دوالر للطن (.)%7.1

( )2الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يوليو2017م إلى  182دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  10دوالر للطن ( .)%5.8وارتفعت كذلك أسعار
الشعير االسترالي إلى  199دوالر للطن فوب بارتفاع  12دوالر للطن ( ،)%6.4كما ارتفعت
أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  163دوالر للطن فوب بارتفاع  7دوالر للطن
(.)%4.5
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس2017م إلى  163.6دوالرللطن فوب بانخفاض  3.3دوالر للطن ( .)%2في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر
أغسطس2017م إلى  381.5دوالر للطن فوب بارتفاع  19.6دوالر للطن (.)%5.4

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر يونيو2017م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  2.049مليار طن مقابل  2.053مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.124مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما خفض
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.084مليار طن مقابل
 2.086مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.090مليار طن الموسم السابق .في حين رفع
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب بنحو  3مليون طن لتصل إلى  349مليون طن
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مقابل  346مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل أقل مقارنة بحجم تجارة الموسم السابق
والمقدرة بنحو  351مليون طن .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع
التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  480مليون طن مقابل
 479مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل عند مستوى أقل من مخزونات الموسم السابق
والمقدرة بنحو  516مليون طن.
 -وخفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2018/2017م)

إلى  735مليون طن مقابل  736مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  754مليون طن الموسم
السابق (2017/2016م) .وخفض كذلك توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم

الحالي إلى  735مليون طن مقابل  738مليون طن الموسم السابق .في حين رفع توقعاته

إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي بنحو  2مليون طن لتصل إلى

 241مليون طن مقابل  239مليون طن (توقعات سابقة) ،ومع ذلك تظل أقل من مخزونات

الموسم السابق والمقدرة بنحو  242مليون طن.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2018/2017م) إلى  1.025مليار طن مقابل  1.026مليار طن (توقعات سابقة)

ومقابل  1.069مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .في حين رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه إلى  1.055مليار طن مقابل  1.054مليار طن (توقعات سابقة)

ومقابل  1.050مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم
الحالي إلى  199مليون طن مقابل  197مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل أقل بنحو
 29مليون طن مقارنة بالمخزونات المقدرة في نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2018/2017م) إلى  141مليون طن مقابل  143مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  150مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .في حين أبقى على توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي منه عند  145مليون طن مقابل  147مليون طن الموسم السابق.

وخفض توقعاته إلجمالي مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  27مليون طن

مقابل  28مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  31مليون طن نهاية الموسم السابق .فيما أبقى
على توقعاته لحجم التجارة الدولية من المحصول الموسم الحالي (2018/2017م) عند

 27مليون طن مقابل  28مليون طن الموسم السابق.
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 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمنه الموسم الحالي (2018/2017م) عند  348مليون طن مقابل  351مليون طن الموسم
السابق (2017/2016م) .في حين رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه إلى

 352مليون طن مقابل  351مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  339مليون طن الموسم
السابق .ورفع كذلك توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى  41مليون طن

مقابل  39مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل أقل من المخزونات المقدرة في نهاية
الموسم السابق والبالغة  44مليون طن.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2018/2017م) إلى  48.6مليون طن مقابل  49.6مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 62.9مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .في حين أبقى على توقعاته لصادرات
الواليات المتحدة األمريكية من المحصول عند  26.5مليون طن مقابل  28.2مليون طن

الموسم السابق .وخفض توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم الحالي إلى
 24.9مليون طن مقابل  25.6مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  31.6مليون طن نهاية

الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) عند  357.7مليون طن مقابل  384.8مليون طن

الموسم السابق (2017/2016م) .وأبقى كذلك على توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي
عند  52.6مليون طن مقابل  57.8مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي إنتاج المحصولبالواليات المتحدة األمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) عند  115.5مليون طن مقابل

 117.2مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .في حين خفض توقعاته للمخزونات
بنهاية الموسم الحالي بنحو مليون طن لتصل إلى  11.9مليون طن مقابل  13مليون طن

(توقعات سابقة) ،إال أنها تزيد بنحو  1.2مليون طن مقارنة بمخزونات الموسم السابق.

 أظهرت بيانات التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية والخاص بالمساحات المزروعةومخزونات الحبوب في الواليات المتحدة األمريكية ،انخفاض المساحة المزروعة من محصول

القمح بمختلف أنواعه في  30يونيو2017م ألدنى مستوى لها على اإلطالق مسجلة
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 45.7مليون فدان مقابل  46.1مليون فدان (متوسط توقعات المحللين) ومقابل  50.2مليون

فدان العام الماضي ،وكذلك انخفاض المساحة المزروعة من محصول الذرة إلى  90.9مليون
فدان مقابل  94مليون فدان العام الماضي ،إال أنها جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين

البالغة  89.9مليون فدان .في حين أشار التقرير إلى ارتفاع المساحة المزروعة من محصول
فول الصويا إلى أعلى مستوى تاريخي لها لتسجل  89.5مليون فدان مقابل  83.4مليون فدان
العام الماضي ومقابل  89.8مليون فدان (متوسط توقعات المحللين).

 وفيما يتعلق بالمخزونات ،أوضح التقرير ارتفاع مخزونات القمح األمريكي في بداية شهر يونيو2017م إلى أعلى مستوى لها منذ  29عام مسجلة  32.2مليون طن مقابل  30.9مليون طن
(متوسط توقعات المحللين) ومقابل  26.6مليون طن في نفس التاريخ من عام 2016م .كما

ارتفعت مخزونات الذرة إلى أعلى مستوى لها أيضا منذ عام 1987م مسجلة  132.7مليون
طن مقابل  130.1مليون طن (متوسط توقعات المحللين) ومقابل  119.7مليون طن العام

الماضي .وارتفعت كذلك مخزونات فول الصويا إلى أعلى مستوى لها في  10سنوات لتبلغ

 26.2مليون طن مقابل  23.7مليون طن العام الماضي ،إال أنها جاءت أقل من متوسط
توقعات المحللين بنحو  544ألف طن.

 الوضع في استراليا

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته إلنتاج محصول القمح في استرالياالموسم الحالي 2018/2017م إلى  24.8مليون طن مقابل  25.6مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  35.1مليون طن الموسم السابق 2017/2016م ،كما خفض توقعاته لصادرات
استراليا من المحصول الموسم الحالي إلى  19.5مليون طن مقابل  20مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  24.1مليون طن الموسم السابق ،وخفض كذلك توقعاته لمخزونات القمح
االسترالي بنهاية الموسم الحالي إلى  6.5مليون طن مقابل  6.8مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  9.1مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 قال الرئيس الروسي إن بالده نجحت في التفاوض لزيادة صادراتها من القمح إلى الصين ،وأنالمباحثات بشأن السماح لمحاصيل الحبوب الروسية األخرى للدخول للسوق الصينية في
مراحلها النهائية ،وأضاف أنه تم التباحث مع الصين كذلك بشأن إلغاء القيود المفروضة من قبل
حكومة بكين على صادرات روسيا من اللحوم والدواجن ومنتجاتهما .جاء ذلك خالل لقاء القمة
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الذي جمع بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني في موسكو والذي أوضح خالله بوتين أن قيمة
التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة  %4خالل عام 2016م مسجال  66مليار دوالر .وأكد
أن هناك فرصة عظيمة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين في المجال الزراعي مدلال على ذلك
بما شهده العام الماضي من زيادة حجم الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية إلى الصين
بنسبة  %17وبقيمة تقدر بنحو  1.6مليار دوالر.
 أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع صادرات روسيا من القمح خالل الفترة (يناير-مايو2017م)بنسبة  %21.7لتسجل  10.1مليون طن مقارنة بـ  8.3مليون طن خالل الفترة المماثلة من
عام 2016م.
 رفع المعهد الروسي لدراسات السوق الزراعية " "IKARتوقعاته لمحصول الحبوب في روسياالموسم الحالي 2018/2017م إلى  116-111مليون طن تشتمل على  71-66مليون طن
قمح مقابل  115-110مليون طن (توقعات سابقة) .كما رفع وزير الزراعة الروسي توقعاته
لصادرات بالده من الحبوب الموسم الحالي إلى  38-37مليون طن مقابل  35.5مليون طن
الموسم السابق (أعلى مستوى تاريخي لصادرات الحبوب) والتي اشتملت على  27.1مليون طن
من القمح بزيادة نسبتها  %10مقارنة بصادرات الموسم 2016/2015م.

 الوضع في أوكرانيا

 قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن عمليات حصاد محصول الحبوب لموسم 2018/2017م قدبدأت بالفعل حيث جمع المزارعون نحو  2.1مليون طن حتى تاريخ  7يوليو بمتوسط إنتاجية
 3.1طن للهكتار .وأوضحت أن إجمالي المساحة المزروعة من هذه المحاصيل وصلت إلى
 14.3مليون هكتار موزعة ما بين  6.28مليون هكتار قمح و 4.47مليون هكتار ذرة
و 2.46مليون هكتار من الشعير باإلضافة إلى مليون هكتار تقريبا من المحاصيل األخرى.
 وفي ذات السياق خفض رئيس مركز األرصاد بو ازرة الزراعة األوكرانية توقعاته لمحصولالحبوب في أوكرانيا الموسم الحالي 2018/2017م إلى  59مليون طن مقابل  66مليون طن
الموسم السابق 2017/2016م بسبب سوء أحوال الطقس ،وتوقع أن ينخفض محصول القمح
إلى  23.1مليون طن مقابل  26مليون طن الموسم السابق ،وأن يتراجع محصول الذرة إلى
 25.6مليون طن مقابل  28مليون طن الموسم السابق.
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 الوضع في كازاخستان

 أظهرت بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية تراجع صادرات كازاخستان من الحبوب خالل الموسم2017/2016م بمقدار طفيف إلى  8.25مليون طن مقابل  8.37مليون طن الموسم السابق
2016/2015م بنسبة انخفاض قدرها .%1.4

 الوضع في االتحاد األوروبي

 توقعت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية األوروبية انخفاض متوسط إنتاجية معظممحاصيل الحبوب بدول االتحاد األوروبي على خلفية موجتي الح اررة والجفاف اللتان تعرضت

لهما أجزاء كبيرة من دول االتحاد األوروبي خالل األسابيع الماضية .ومن ثم فقد خفض التقرير

الشهري لها توقعاته لمتوسط إنتاجية محصول القمح الطري إلى  5.86طن/هكتار مقابل
 5.91طن/هكتار (توقعات سابقة) ،وخفض كذلك توقعاته لمتوسط إنتاجية محصول الشعير

إلى  4.7طن/هكتار مقابل  4.76طن/هكتار (توقعات سابقة) ،كما خفض توقعاته لمتوسط
إنتاجية محصول الذرة ولكن بمقدار طفيف إلى  7.14طن/هكتار مقابل  7.15طن/هكتار

(توقعات سابقة).

 تشير بيانات المفوضية األوروبية إلى أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية 23.4مليون طن من القمح الطري خالل الموسم 2017/2016م مقارنة بـ  31.5مليون طن

الموسم السابق 2016/2015م بانخفاض نسبته  .%26كما منح رخصا لتصدير كمية

 5.2مليون طن من الشعير مقارنة بـ  10.8مليون طن الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته

 ،%52وفي المقابل بلغ إجمالي واردات االتحاد األوروبي من الذرة خالل الموسم

2017/2016م نحو  12.9مليون طن مقابل  13.3مليون طن الموسم السابق بانخفاض

نسبته  .%3كما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة  %4لتسجل  13.9مليون طن مقارنة

بـ  14.5مليون طن الموسم السابق 2016/2015م.

 كما منح خالل األسابيع الثالثة الماضية رخصا الستيراد كمية تقدر بنحو  15ألف طن منالشعير األوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية لتستنفذ أوكرانيا بذلك

إجمالي الكمية الممنوحة لها هذا العام والبالغة  270ألف طن.

 الوضع في فرنسا

 خفضت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتها لمحصول القمحالطري بفرنسا الموسم الحالي 2018/2017م إلى  35.6مليون طن مقابل  37.2مليون طن
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(توقعات سابقة) ومقابل  37-36مليون طن (متوسط توقعات المحللين) وذلك على خلفية
موجة الح اررة الشديدة التي ضربت معظم أنحاء فرنسا في النصف الثاني من شهر يونيو.

 -شهد محصول القمح الفرنسي الطري حالة من التحسن مؤخرا ،فيما شهدت عمليات حصاده

نوعا من التباطؤ بسبب سقوط األمطار .ومن ثم فقد رفع المكتب الزراعي الفرنسي ضمن تقريره

األسبوعي لحالة المحصول والصادر في  3يوليو تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف
بحالة "جيدة أو ممتازة" إلى  %66مقابل  %65األسبوع السابق ،ورفع كذلك تقديراته لمحصول
الشعير الشتوي إلى  %62مقابل  %61األسبوع السابق .فيما أبقى على تقديراته لمحصول

الشعير الربيعي المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" عند  ،%65وخفض تصنيفاته لمحصول الذرة

بنسبة  %1ليصل حاليا إلى  .%81وفيما يتعلق بتقدم عمليات الحصاد ،أشار التقرير إلى

اكتمال حصاد  %6من محصول القمح الطري مقابل  %4األسبوع السابق ومقابل  %1في

نفس التاريخ من العام الماضي ،وحصاد  %60من محصول الشعير الشتوي مقابل

 %48األسبوع السابق .أما بالنسبة لقمح الديورم فقد اكتمل حصاده بنسبة  %32مقابل
 %24األسبوع السابق.

 الوضع في ألمانيا

 رفعت الجمعية األلمانية للتعاونيات الزراعية توقعاتها لمحصول القمح الشتوي في ألمانيا الموسمالحالي 2018/2017م إلى  24.5مليون طن مقابل  24.1مليون طن الموسم السابق
2017/2016م وذلك على الرغم من ظروف الطقس الغير مواتية .وخفضت توقعاتها
لمحصول الشعير الشتوي بنحو  %0.4ليصل إلى  8.92مليون طن ،كما خفضت توقعاتها

لمحصول الذرة إلى  3.78مليون طن مقابل  4مليون طن الموسم السابق .فيما رفعت توقعاتها
لمحصول الشعير الربيعي إلى  1.84مليون طن مقابل  1.76مليون طن الموسم السابق بعد

زيادة المساحة المزروعة.

 الوضع في األرجنتين

 توقعت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب انخفاض المساحة المزروعة من محصولالقمح العام الحالي بسبب األمطار الغزيرة التي تسقط حاليا على المناطق الرئيسية لزراعته
ويتوقع استمرارها خالل األيام القليلة المقبلة ،وتنبأت باحتمال تراجع المساحة المزروعة عن
التقديرات الحالية البالغة  5.5مليون هكتار .الجدير بالذكر أن أعمال زراعة محصول القمح
تتم خالل الفترة (مايو-يوليو) ،في حين تتم أعمال الحصاد خالل شهري ديسمبر ويناير.
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 الوضع في البرازيل

 سجلت صادرات الب ارزيل من محصول فول الصويا رقما قياسيا خالل النصف األول من العامالحالي حيث بلغت  45.5مليون طن وذلك فقا لبيانات اتحاد مصدري الحبوب والذي توقع أن
تتراوح صادرات هذا العام بين  62-61مليون طن.

 الوضع في الصين

 رفع مركز المعلومات الوطني للحبوب والزيوت في الصين توقعاته لمحصول القمح الموسمالحالي إلى  129.9مليون طن مقابل  129.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 128.9مليون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته لمحصول فول الصويا إلى
 14.3مليون طن مقابل  13.1مليون طن الموسم السابق .في حين خفض توقعاته لمحصول
الذرة إلى  211.5مليون طن مقابل  219.6مليون طن الموسم السابق.

ثالثا :أهم أخبار السوق العالمي للحبوب
 الفاو :أسعار الغذاء العالمية تواصل ارتفاعها في يونيو

 استمرت أسعار السلع الغذائية الرئيسية في االرتفاع للشهر الثاني على التوالي ،إذ قفز المؤشرالعالمي ألسعار الغذاء الصادر عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" في شهر
يونيو2017م مسجال  175.2نقطة مقابل  172.8نقطة في شهر مايو السابق ومقابل
 163.7نقطة في شهر يونيو من عام 2016م مدفوعا بارتفاع أسعار القمح واللحوم .ووفقا
للفاو ارتفع المؤشر الفرعي ألسعار الحبوب في شهر يونيو بنسبة  %4.2مقارنة بمستواه الشهر
السابق على خلفية االرتفاع الملحوظ في أسعار القمح عالي البروتين في الواليات المتحدة
األمريكية بسبب استمرار موجتي الح اررة والجفاف على المناطق الشمالية من السهول األمريكية
حيث مناطق تمركز زراعة محصول القمح الربيعي ،كما ارتفع مؤشر الفاو ألسعار اللحوم
ومنتجات األلبان ،فيما تراجعت أسعار الزيوت النباتية والسكر.

 مصر تشتري  3.75مليون طن من القمح المحلي و 700ألف طن من القمح المستورد

 قال مستشار وزير التموين المصري إن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها لحسابالحكومة هذا الموسم بلغ  3.75مليون طن .كانت و ازرة التموين قد أعلنت في وقت سابق عن

انتهاء موسم توريد القمح المحلي بشراء  3.4مليون طن من المزارعين المحليين بقيمة تجاوزت

 13.7مليار جنيه ،إال أنها سمحت بتوريد  350ألف طن إضافية من القمح على أن يتم
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تخصيصها للشركات العاملة في مجال تصنيع المكرونة .وقالت الو ازرة في بيان يوم الثالثاء

الموافق  20يونيو إن الوزير أصدر توجيها و ازريا بإيقاف العمل في كافة المواقع التخزينية
التابعة للجهات المسوقة للقمح المحلي نظ ار النتهاء الموسم في العديد من المحافظات واكتمال
توريد كامل الكميات باستثناء  6محافظات تضمن التوجيه الوزاري فتح باب التوريد فيهم في

النصف األول من شهر يوليو2017م .وتسهتلك مصر نحو  9.5مليون طن من القمح إلنتاج
الخبز المدعوم منها  4مليون طن يتم تغطيتها من القمح المحلي و 5.5مليون طن عن طريق
االستيراد من الخارج.

 كما صرح مستشار وزير التموين المصري أن بالده تستهدف استيراد  6.2مليون طن من القمحخالل الموسم التسويقي 2018/2017م ،جاء ذلك قبل أيام من إعالن الهيئة العامة للسلع
التموينية عن شراء كمية  410ألف طن من القمح الطري في مناقصة عالمية أغلقت يوم

 5يوليو للشحن خالل الفترة  15-5أغسطس2017م .توزعت هذه الكمية ما بين  350ألف
طن قمح روسي و 60ألف طن قمح روماني ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة

 214.12دوالر/طن .C&F

 كما اشترت الهيئة كمية  115ألف طن قمح روسي في مناقصة عالمية أغلقت يوم  8يوليوبمتوسط سعر  219.72دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة  20-10أغسطس2017م.

واشترت كذلك كمية  175ألف طن قمحا من رومانيا وأوكرانيا في مناقصة عالمية أغلقت يوم
 22يونيو بمتوسط سعر  208.1دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة من  25يوليو إلى
 5أغسطس2017م.

 توقع وزير الزراعة المصري انخفاض واردات مصر من الذرة الصفراء الموسم الحالي2018/2017م إلى  7مليون طن مقارنة بـ  8.5مليون طن الموسم السابق 2017/2016م.
وقال أن الحكومة ستشتري الذرة من المزارعين هذا العام بضعف المقابل المالي الممنوح لهم

العام الماضي حيث تقرر شراء الطن بمبلغ  3400جنيه مصري يعادل ( 190.48دوالر)

مقارنة بـ  1700جنيه مصري العام الماضي .وأضاف أن سعر الشراء المرتفع من جانب
الحكومة سيدفع المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة بنحو  500ألف فدان لتصل بذلك

إجمالي المساحة المتوقع زراعتها إلى  1.25مليون فدان .وفي سيا ٍ
ق متصل صرح المتحدث
مؤخر شحنة ذرة قادمة من أوكرانيا كميتها
ا
باسم و ازرة الزراعة المصرية أن مصر رفضت

 60ألف طن لتخطيها نسبة اإلرجوت المسموح بها (.)%0.05
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 توقعات بصدارة تركيا لواردات القمح الروسي مع تراجعها في مصر

 توقع موردون وتجار أن تصبح تركيا أكبر وجهة لصادرات القمح الروسي خالل الموسم2018/2017م والذي بدأ في األول من شهر يوليو متخطية بذلك مصر التي يبدو أن روسيا
تخسر بعض حصتها السوقية فيها لصالح منافسين مثل أوكرانيا ورومانيا .وقد أدت تسوية
خالف تجاري مع تركيا الشهر الماضي إلى زيادة صادرات القمح الروسي ألنقرة ،في الوقت
الذي تخسر فيه روسيا نشاطا مربحا في مصر ،أكبر مستورد للقمح في العالم ،لصالح منافسين
أقل ثمنا .ومن المتوقع على نطاق واسع أن تزيد تركيا وارداتها من القمح هذا الموسم على الرغم
من الحصاد الضخم المتوقع حيث ما زالت تركيا تعد من كبار موردي الطحين في مناطق بها
مشاكل من بينها سوريا والعراق والسودان.

 األردن تشتري  150ألف طن من القمح الصلب والشعير العلفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب األردنية اشترت كمية  50ألف طن من القمح الصلباختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  29يونيو بسعر  216.95دوالر/طن C&F
للشحن خالل النصف الثاني من شهر أكتوبر2017م وفازت بها شركة أميروبا .كما اشترت
كمية  100ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  4يوليو
بمتوسط سعر  194.5دوالر/طن  C&Fوفازت بها شركتي ميد جلف وأميروبا بواقع  50ألف
طن لكل شركة.

 اليابان تشتري  91.7ألف طن من القمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  91.7ألف طن قمحا من الواليات المتحدة األمريكية فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  6يوليو للشحن خالل الفترة من  21أغسطس إلى
 20سبتمبر2017م.

 الجزائر تشتري  420ألف طن من القمح الطري

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  420ألف طن قمح طري اختياريالمنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  4يوليو بمتوسط سعر  215دوالر/طن  C&Fللشحن
خالل شهر سبتمبر2017م ،وتوقعوا أن يتم توريد معظم الكمية من فرنسا إضافة إلى بعض
شحنات من األرجنتين.
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 توقعات بانخفاض محصول القمح في بلغاريا إلى  5.2مليون طن

 -خفض وزير الزراعة البلغاري توقعاته لمحصول القمح في بالده الموسم الحالي 2018/2017م

إلى  5.2مليون طن مقارنة بالحصاد القياسي الموسم السابق 2017/2016م والبالغ

 5.7مليون طن والذي يعد األعلى منذ عام 1980م ،إال أنه نوه إلى أن الحصاد الحالي
يصنف األفضل من حيث الجودة منذ عقود .وتشير بيانات و ازرة الزراعة البلغارية إلى أن

بلغاريا تعد من الدول المصدرة للقمح بإجمالي صادرات تجاوزت  4مليون طن عام 2016م.

 إيران تصدر  35ألف طن من القمح إلى سلطنة عمان

 قال تجار إن إيران صدرت شحنة قمح كميتها  35ألف طن إلى سلطنة عمان خالل النصفاألول من شهر يونيو2017م وذلك في إطار سعيها لتصدير الكميات الفائضة من الحصاد

الوفير عام 2016م .وتجدر اإلشارة إلى أن القمح اإليراني يحتوي على بروتين بنسبة ال تقل
عن  %11.5وتعمل إيران حاليا على تقديم عروض لدول في منطقة الشرق األوسط وآسيا
لتصريف الكميات الزائدة عن حاجة االستهالك المحلي ،إال أن التجار استبعدوا تدفق كميات

كبيرة من إيران نظ ار ألن القمح اإليراني غير مصنف إضافة إلى حرص معظم الدول المستوردة

على االستيراد من مناشئ أخرى أكثر جاذبية.

 كوريا الجنوبية تشتري  685ألف طن ذرة

 اشترت وكالة معالجة الذرة بكوريا الجنوبية " "KOCOPIAكمية  60ألف طن ذرة من أمريكاالجنوبية في مناقصة أغلقت يوم  27يونيو بمتوسط سعر  177.5دوالر/طن  C&Fللتوريد
بتاريخ  15أكتوبر2017م.

 -كما اشترت كبرى شركات تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية " "NOFIكمية  207ألف طن

ذرة من أمريكا الشمالية والجنوبية بواقع ( )3شحنات كمية كل منها  69ألف طن بمتوسط سعر

 180.43دوالر/طن  C&Fللتوريد خالل شهر نوفمبر2017م.

 واشترت شركة " "MFGكمية  418ألف طن ذرة اختيارية المنشأ بمتوسط سعر 180.83دوالر/طن  C&Fللتوريد خالل شهري أكتوبر ونوفمبر2017م.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند  1062نقطةمقابل  964نقطة نهاية األسبوع المنتهي بتاريخ  16يونيو2017م مرتفعا  98نقطة بنسبة
( .)%10.2وانعكس ذلك على أسعار الشحن للمملكة والتي ارتفعت بنسبة  %6فيما يتعلق
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بالشحن من موانئ البحر األسود وألمانيا وفرنسا ،وبنسبة  %4فيما يتعلق بالشحن من موانئ
استراليا.

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  95.99نقطة مقابل 97.14نقطة نهاية األسبوع المنتهي بتاريخ  16يونيو2017م ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام
الدوالر بنسبة .%1.8
السعر في

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع المنتهي

 7يوليو2017م

في  16يونيو2017م

1.140

1.120
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نسبة التغير
%1.8 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

16-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

Jul.017

245.6

248.6

3.0

1.2%

Aug.017

248.7

258.3

9.6

3.9%

16-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

Jul.017

187.5

204.0

16.5

8.8%

Aug.017

192.2

213.1

20.9

10.9%

16-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

Jul.017

278.4

322.4

44.0

15.8%

Aug.017

280.0

322.1

42.1

15.0%

16-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

Sep.017

194.2

204.1

9.9

5.1%

Dec.017

198.4

211.5

13.1

6.6%

16-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

Sep.017

197.0

210.9

13.9

7.1%

Dec.017

203.7

216.6

12.9

6.3%

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

Matif France (11-11.5 % Protein)

Germany Wheat (12.5 % Protein)

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

16-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

Jul.017

162.6

158.4

-4.2

-2.6%

Aug.017

166.9

163.6

-3.3

-2.0%

Corn CBT-USA
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Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

16-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

Jul.017

358.2

378.8

20.6

5.8%

Aug.017

361.9

381.5

19.6

5.4%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jul.017

Australia Feed Barley
Jul.017

Black Sea Feed Barley
Jul.017

16-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

172.0

182.0

10.0

5.8%

16-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

187.0

199.0

12.0

6.4%

16-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

156.0

163.0

7.0

4.5%

Freight Rates US $ /Ton
14-Jun-17

7-Jul-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

17.8

18.8

1.0

6%

Germany-Hamburg

19.8

21.0

1.3

6%

French - Dunkerque

21.3

22.5

1.3

6%

Australia (East Coast)

23.8

24.8

1.0

4%

Load/ports
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