السوق العالمي لمحبوب
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية عمى خمفية صدور التقرير الشيري
لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى
 377مميون طن مقابل  3.527مميون طن الموسم السابق ،ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي المخزونات
العالمية من المحصول إلى  .7527مميون طن لتسجل مستوى قياسي جديد بالمقارنة بالمخزونات نياية
الموسم السابق والمقدرة بنحو  ..724مميون طن2
في حين ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا وسط مخاوف من أن تؤثر موجة الجفاف في الب ارزيل
والتي يتوقع استمرارىا خالل األسابيع القادمة عمى إنتاجية المحصولين ،وبدعم زيادة الطمب العالمي وبصفة
خاصة من الصين2

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير يوليو.1.2م بمقدار طفيف لمغاية مسجمة  .5324دوالر لمطن
فوب بانخفاض  12.دوالر لمطن ( 2)%12.وانخفضت كذلك أسعار عقود شير سبتمبر.1.2م
إلى  .1.2.دوالر لمطن فوب بانخفاض  124دوالر لمطن (2)%127
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شير يوليو.1.2م إلى  .4722دوالر لمطن فوب بانخفاض  125دوالر لمطن ( 2)%125في حين ارتفعت
أسعار عقود شير سبتمبر.1.2م إلى  .5525دوالر لمطن فوب بارتفاع  52.دوالر لمطن
(2)%.23
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيريوليو.1.2م إلى  ..32.دوالر لمطن فوب بانخفاض  125دوالر لمطن ( 2)%12.وانخفضت
كذلك أسعار عقود شير سبتمبر.1.2م إلى  .712.دوالر لمطن فوب بانخفاض  .دوالر
لمطن (2)%127

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مايو.1.2م إلى  .2524دوالر لمطن فوب
بانخفاض  227دوالر لمطن ( 2)%722كما انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر.1.2م إلى
 .3525دوالر لمطن فوب بانخفاض  22.دوالر لمطن ( 2)%727وانخفضت كذلك أسعار القمح
األلماني الصمب ( %..25بروتين) لعقود شير مايو.1.2م إلى  .4.23دوالر لمطن فوب
بانخفاض  72.دوالر لمطن (2)%.2.
( )2الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير إبريل.1.2م إلى  .23دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  .دوالر لمطن ( 2)%.2.في حين ارتفعت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى
 .31دوالر لمطن فوب بارتفاع  7دوالر لمطن ( ،)%.24فيما ثبتت أسعار عقود الشعير من
منطقة البحر األسود عند  .27دوالر لمطن فوب2
( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير يوليو.1.2م إلى  .2327دوالر لمطنفوب بارتفاع  325دوالر لمطن ( 2)%723وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
يوليو.1.2م بشكل ممحوظ إلى  73.23دوالر لمطن فوب بارتفاع  ..27دوالر لمطن
(2)%727

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير إبريل.1.2م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (.1.2/.1.5م) إلى  .2725مميار طن مقابل  .2723مميار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  .2514مميار طن الموسم السابق (.1.5/.1.7م) 2كما خفض
توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  .2757مميار طن مقابل
 .2755مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  .2754مميار طن الموسم السابق 2في حين رفع
توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنياية الموسم الحالي إلى  53725مميون طن
مقابل  53.2.مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  52.2.مميون طن نياية الموسم السابق2

 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (.1.2/.1.5م) إلى  377مميون طن مقابل  37.27مميون طن (توقعات سابقة)
نتيجة زيادة اإلنتاج في االتحاد األوروبي واألرجنتين ،ومقابل  3.527مميون طن الموسم السابق
(.1.5/.1.7م) 2في حين خفض توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من القمح الموسم
الحالي بمقدار طفيف إلى  31423مميون طن مقابل  31527مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  31722مميون طن الموسم السابق2
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاتو ليذه المخزونات بنيايةالموسم الحالي (.1.2/.1.5م) بشكل ممحوظ إلى  .7527مميون طن بزيادة قدرىا
 .23مميون طن مقارنة بالتوقعات السابقة وبفارق  .725مميون طن مقارنة بالمخزونات نياية
الموسم السابق والمقدرة بنحو  ..724مميون طن2

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية عمى توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (.1.2/.1.5م) عند  5524مميون طن مقابل  552.مميون طن الموسم السابق
(.1.5/.1.7م) 2في حين رفع توقعاتو لمخزونات القمح األمريكي بنياية الموسم الحالي إلى
 .222مميون طن مقابل  .227مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  .125مميون طن نياية
الموسم السابق وذلك عمى خمفية توقعات بتراجع الصادرات إلى  7.25مميون طن مقابل
 7.2.مميون طن (توقعات سابقة)2
 وبالنسبة لمحصول الذرة  22فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو لمحصول الموسم الحالي(.1.2/.1.5م) عند  77525مميون طن مقابل  72.2.مميون طن الموسم السابق
(.1.5/.1.7م) 2في حين رفع توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي إلى
 7327مميون طن مقابل  7223مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  77مميون طن نياية
الموسم السابق2

 وفيما يخص فول الصويا  22فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو لممحصول الموسم الحالي(.1.2/.1.5م) عند نفس مستويات الموسم السابق والبالغة  .13مميون طن ،في حين
خفض توقعاتو لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى  ..2.مميون
طن مقابل  ..25مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  52.مميون طن نياية الموسم السابق2

 الوضع في روسيا
 قال مساعد وزير الزراعة الروسي إن بالده تستيدف زيادة إنتاجيا من الحبوب خالل األعوامالخمسة القادمة إلى  ..4مميون طن 2وفيما يتعمق بحصاد الموسم القادم .1.3/.1.2م فتوقع
أن ال يقل المحصول عن  .17مميون طن مقترًبا بذلك من حصاد الموسم الحالي والبالغ
 .1724مميون طن2

 الوضع في أوكرانيا

 خفضت مؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتيا لمحصولالحبوب في أوكرانيا الموسم القادم .1.3/.1.2م إلى  5727مميون طن مقارنة بـ  54مميون
طن الموسم الحالي .1.2/.1.5م نتيجة توقعات بانخفاض محصول القمح بشكل رئيسي إلى
 .425مميون طن مقارنة بـ  .724مميون طن الموسم الحالي ،وانخفاض محصول الشعير إلى
 4مميون طن مقارنة بـ  42.مميون طن الموسم الحالي ،في حين يتوقع أن تعوض ىذه
االنخفاضات جز ًئيا بالزيادة في محصول الذرة والتي تشير التوقعات إلى احتمال أن يصل إلى
 .723مميون طن مقارنة بـ  .7مميون طن الموسم الحالي2
 كما تشير بيانات المؤسسة إلى ارتفاع صادرات أوكرانيا من القمح منذ بداية الموسم الحاليوحتى منتصف شير إبريل إلى  ..25مميون طن مقارنة بـ  522مميون طن خالل الفترة
المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  %77بدعم زيادة الصادرات لدول جنوب شرق آسيا
وبصفة خاصة تايالند والتي أصبحت من الدول الرئيسية المستوردة لمقمح األوكراني ىذا الموسم
بواردات بمغت نسبتيا  ، %.2تالىا االتحاد األوروبي بنسبة  %.7ثم مصر بنسبة 2%..
يذكر أن أوكرانيا حصدت نحو  .225مميون طن من القمح ىذا الموسم وتستيدف تصدير
 .2مميون طن من إجمالي الحصاد2

 الوضع في التحاد األوروبي

 خفضت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتيا لمخزونات القمحالطري بدول االتحاد األوروبي نياية الموسم الحالي .1.2/.1.5م إلى  .522مميون طن
مقارنة بـ  .222مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة زيادة تنافسية القمح األوروبي في األسواق
العالمية وبصفة خاصة القمح الفرنسي والقمح العمفي في بريطانيا2

رخصا لتصدير  .2.5مميون طن
 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منحً
من القمح الطري ىذا األسبوع ،وىي تعد أكبر كمية يتم منحيا منذ بداية الموسم الحالي في
األول من يوليو عام .1.5م لتصل بذلك إجمالي صادرات القمح الطري إلى  .724مميون طن
مقارنة بـ  .227مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق ولتقمص بذلك االنخفاض
في صادرات الموسم الحالي إلى ما نسبتو  2 %.1كما منح رخص لتصدير  .47ألف طن من
الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  427مميون طن مقارنة بـ  32.مميون طن خالل نفس
الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  2%.2وفي المقابل تم منح رخص الستيراد  .24ألف
طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  ..2.مميون طن مقارنة بـ  32.مميون طن
خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو 2%52
 كما تم منح رخص الستيراد  52.ألف طن من القمح األوكراني في إطار نظام الحصصالمعفاه من الرسوم الجمركية والتي تبمغ إجمالي الكميات المخصصة ليا ىذا العام  551ألف
طن ،ليتبقى بذلك نحو  .4ألف طن قمح متاحة لالستيراد خالل ىذا العام2

 الوضع في فرنسا

 رفعت و ازرة الزراعة الفرنسية تقديراتيا لممساحة المرزوعة من محصول القمح الفرنسي بنوعيوالطري والربيعي الموسم الحالي إلى  52.7مميون ىكتار مقارنة بـ  52.4مميون ىكتار الموسم
السابق بارتفاع نسبتو  2%.2.وفي أول تقدير لمحاصيل الحبوب الربيعية ،خفضت الو ازرة
تقديراتيا لممساحة المزروعة من محصول الشعير الربيعي العام الحالي إلى  77.ألف ىكتار
مقارنة بـ  72.ألف ىكتار العام السابق2
 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  ..إبريل إلى اكتمال زراعة  %7من محصول الذرة مقارنة بـ  %.3في نفس
التاريخ من العام الماضي بسبب تعطل أعمال الزراعة خالل الشير الماضي بفعل األمطار
الغزيرة وانخفاض درجات الح اررة 2وفيما يتعمق بمحصول الشعير الربيعي فتشير البيانات إلى أن
 %55من المحصول بحالة جيدة أو ممتازة مقارنة بـ  %52العام الماضي ،كما رصد التقرير
استمرار التحسن الممحوظ في محصول القمح الشتوي الطري حيث إن  %5.منو بحالة جيدة
أو ممتازة وىي أعمى نسبة لتقدم المحصول خالل األعوام الخمسة الماضية2

 الوضع في ألمانيا

 أبقت الجمعية األلمانية لمتعاونيات الزراعية عمى توقعاتيا لمحصول القمح في ألمانيا الموسمالقادم .1.3/.1.2م عند  .22.مميون طن بانخفاض نسبتو  %.24مقارنة بمحصول الموسم

الحالي والبالغ  .222مميون طن ،وخفضت توقعاتيا لمحصول الشعير إلى  ..27مميون طن

مقارنة بـ  ..22مميون طن الموسم الحالي 2في حين رفعت توقعاتيا لمحصول الذرة إلى
 7272مميون طن مقارنة بـ  7253مميون طن الموسم السابق2

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة رو ازريو األرجنتينية لمحبوب توقعاتيا لمحصول الذرة في األرجنتين الموسم الحاليإلى  .5مميون طن مقابل  .725مميون طن (توقعات سابقة) نتيجة زيادة اإلنتاجية ،فيما أبقت
عمى توقعاتيا لمحصول فول الصويا عند  55مميون طن عمى الرغم من األمطار الغزيرة التي

تعرضت ليا بعض المناطق وأدت إلى تأخر عمميات الحصاد وتمف بعض أجزاء من

المحصول2

 رفعت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية لمحبوب توقعاتيا لممساحة المزروعة من محصول القمحفي األرجنتين الموسم القادم .1.3/.1.2م إلى  725مميون ىكتار مقارنة بـ  722مميون ىكتار
الموسم الحالي بسبب إلغاء عوائق التصدير المتمثمة في الرسوم والحصص الكمية2

 الوضع في البرازيل

 تسود حالة من التراجع في معدالت التصدير بين أوساط المزارعين وتجار السمع األساسية مثلالحبوب والسكر في الب ارزيل عمى خمفية اتيامات بالفساد موجية لمرئيسة ديمما روسيف حيث

يترقب الجميع ما ستسفر عنو التحقيقات في ىذه التيم والتي قد تؤدى إلى عزل روسيف من

تفاعا في سعر صرف العممة الب ارزيمية مقابل الدوالر
منصبيا 2وقد شيدت األسابيع األخيرة ار ً
عمى الرغم من األزمة السياسية واالقتصادية التي تواجييا البالد وسط توقعات متفائمة من قبل
المستثمرين باستبعاد روسيف وتعيين نائبيا الحالي "ميشال تامر" والمعروف بتبنيو لسياسات

السوق المفتوح وىو األمر الذي حال تحققو سيدفع بالعممة الب ارزيمية نحو مزيد من االرتفاع

وبالتالي سيضعف من القدرة التنافسية لمصادرات الب ارزيمية2

 خفضت شركة " "Agr Brasilلالستشارات الزراعية توقعاتيا لمحصول الذرة في الب ارزيل الموسمالحالي .1.2/.1.5م إلى  4.2.مميون طن مقارنة بـ  452.مميون طن (توقعات سابقة)

وتعد ىذه التوقعات ىي األقل من بين توقعات العديد من الشركات الخاصة والتي تراوحت ما

بين  4.27مميون طن و 4525مميون طن2

 الوضع في الصين

 تخطط الصين لزيادة إنتاجيا من فول الصويا بحمول عام .1.1م بنسبة  %21لتمبية الطمبالمتنامي عمى الغذاء الغني بالبروتين ،ولتحقيق ىذا اليدف يتعين عمى الصين زيادة إنتاجيا من

المحصول إلى  .5مميون طن وفقًا لممخطط المنشور من قبل و ازرة الزراعة الصينية مقارنة
بـ  ..مميون طن عام .1.5م وذلك عن طريق زيادة المساحة المزروعة تدريجيا لتصل إلى

 5277مميون ىكتار بحمول عام .1.1م مقارنة بـ  222مميون ىكتار العام السابق ،إال أن
الصين يواجييا العديد من التحديات في سبيل تحقيق ىذا اليدف أىميا ارتفاع تكاليف

المدخالت والعمالة ،كما أن انخفاض أسعار الواردات والتي تقل بأكثر من  .11دوالر لمطن
عن األسعار المحمية أجبرت العديد من شركات األغذية الصينية إلى تجنب شراء المحصول
المحمي 2الجدير بالذكر أن الصين ىي أكبر مستورد لفول الصويا عمى مستوى العالم حيث

بمغت إجمالي وارداتيا عام .1.5م نحو  4.23مميون طن 2كما حققت وارداتيا من المحصول

مستويات قياسية عمى مدى األشير الثالثة األولى من العام الحالي حيث وصمت لمستوى

قياسي خالل شير مارس الماضي مسجمة  22.مميون طن مقارنة بـ  725.مميون طن خالل
شير فبراير بنسبة زيادة قدرىا 2%7527

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  171ألف طن قمح من رومانيا وأوكرانيا

 اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية كمية  .35ألف طن قمح طري في مناقصة عالمية أغمقتيوم .1.2/7/..م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  ..1ألف طن من القمح الروماني و 55ألف
طن من القمح األوكراني ،وبمغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة  .5.2..دوالر/طن C&F
لمشحن خالل الفترة  7.-..مايو.1.2م2

 تونس تشتري  200ألف طن قمح طري وشعير عمفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  .11ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصةعالمية أغمقت يوم .1.2/7/.7م بمتوسط سعر  .3525.دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل
الفترة من  .5يوليو إلى  .5سبتمبر.1.2م ،كما اشترت كمية  .11ألف طن شعير عمفي
بمتوسط سعر  .54233دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة من  .5يونيو إلى
 .5أغسطس.1.2م2

 العراق يشتري  10ألف طن قمح استرالي

 اشترى مجمس الحبوب العراقي كمية  51ألف طن قمح استرالي صمب في مناقصة عالميةأغمقت يوم .1.2/7/.5م بسعر  .5.25دوالر/طن  C&Fلمشحن والتوريد بعد  35يوم من
فتح االعتماد المستندي الخاص بعممية الشراء2

 اليابان تشتري  12726ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  ..322ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم .1.2/7/.7م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  3123مميون طن قمح
أمريكي و 7723مميون طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  ..مايو إلى  .1يونيو.1.2م
لكال المنشأين ،باإلضافة إلى  ..2.ألف طن قمح استرالي لمشحن خالل شير
أغسطس.1.2م2

 األردن تدرس تعديل مواصفات استيراد القمح

 صرح مصدر حكومي باألردن إن بالده تدرس تعديل المواصفات والشروط الخاصة باستيرادالقمح بناء عمى طمب موردين عالميين 2الجدير بالذكر أن التعديالت التي قامت بيا حكومة
األردن أواخر عام .1.5م فيما يتعمق باالشتراطات الخاصة بمراقبة الجودة والمدفوعات
لعمميات استيراد القمح والشعير أدت إلى إحجام العديد من الشركات العالمية عن المشاركة في
المناقصات التي تطرحيا األردن منذ ذلك التاريخ2

 كوريا الجنوبية تشتري  66ألف طن قمح عمفي

 اشترت كبرى شركات تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية كمية  25ألف طن قمح عمفي منأمريكا الجنوبية والدانمارك األسبوع الماضي بسعر  .4.2.5دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل
الفترة من  .3يوليو إلى  5أغسطس .1.2م2

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندتفعا  47نقطة بنسبة ( 2)%.7وارتفعت
 3.3نقطة مقابل  277نقطة األسبوع الماضي مر ً
أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %2فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود ورومانيا
وارتفعت كذلك بنسبة  %5فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا وفرنسا2

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  5723.نقطة مقابل 572.5نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة 2%.2.

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

.2..4

.2.71

%.2. -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

8-Apr-

51-Apr-

Change

Change %

Jul

-

-

Sep

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

8-Apr-

51-Apr-

Jul

Change
-

Change %
-

Sep

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

8-Apr-

51-Apr-

Change

Change %

Jul

-

-

Sep

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

8-Apr-

51-Apr-

Change

Change %

May

-

-

Sep

-

-

Dec.016

-

-

Germany Wheat (

% Protein)

8-Apr-

51-Apr-

Change

Change %

May

-

-

Sep

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Apr
Jul

8-Apr-

51-Apr-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

8-Apr-

51-Apr-

Change

Change %

Apr
Jul

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

8-Apr-

51-Apr-

Apr

Australia Feed Barley

Change
-

Change %
-

8-Apr-

51-Apr-

Change

Change %

8-Apr-

51-Apr-

Change

Change %

Change

Change %

Apr

Black Sea Feed Barley
Apr

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

8-Apr-

51-Apr-

