السوق العالمي لمحبوب
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ارتفعت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية مدعومة بانخفاض سعر صرف
الدوالر ،فيما أدت التوقعات بزيادة محصول القمح الكندي الموسم الحالي إلى  3877مميون طن مقابل
 3772مميون طن (توقعات سابقة) إضافة إلى تحسن أحوال محصول القمح الشتوي بأوكرانيا إلى الحد
من االرتفاع في األسعار7
وامتد االرتفاع إلى أسواق الذرة وفول الصويا ،حيث ارتفعت أسعار الذرة بنياية تعامالت األسبوع
لتسجل أعمى مستوى ليا منذ شير تقر ًيبا نتيجة لزيادة عمميات الشراء وسط ترقب لصدور التقرير الشيري
لو ازرة الزراعة األمريكية ،وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا مدعومة بانتعاش سوق زيت الصويا
باإلضافة إلى زيادة الطمب العالمي عمى المحصول 7

أوًًل :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 يناير3127م إلى  3237:دوالر لمطن فوب بارتفاع  579دوالر
لمطن ( 7)%374وارتفعت كذلك أسعار عقود شير إبريل3127م إلى  32473دوالر لمطن
فوب بارتفاع  375دوالر لمطن (7)%272
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيريناير3127م إلى  2:775دوالر لمطن فوب بارتفاع  274دوالر لمطن ( 7)%178وارتفعت
كذلك أسعار عقود شير إبريل3127م إلى  2:673دوالر لمطن فوب بارتفاع  273دوالر
لمطن (7)%177
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيريناير3127م إلى  34873دوالر لمطن فوب بارتفاع  276دوالر لمطن ( 7)%177وارتفعت
كذلك أسعار عقود شير إبريل3127م إلى  34973دوالر لمطن فوب بارتفاع  4دوالر لمطن
(7)%274

 في أوروبا ارتفعت أسعار القمح األلماني الصمب ( %24بروتين) – المرجع األساسي ألسعارالقمح الصمب في االتحاد األوروبي -إلى  31875دوالر لمطن بارتفاع  97:دوالر لمطن

( 7)%576وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح الطري في االتحاد
األوروبي – ارتفعت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير ديسمبر3126م إلى

 29974دوالر لمطن فوب بارتفاع  278دوالر لمطن (7)%17:
( )5الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير ديسمبر3126م إلى  293دوالر لمطن ف ـوببارتفاع  7دوالر لمطن ( 7)%475في حين انخفضت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 293دوالر لمطن فوب بانخفاض  2دوالر لمطن (7)%176
( )0الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير يناير3127م إلى  27:72دوالر لمطنفوب بارتفاع  575دوالر لمطن ( 7)%378وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
يناير3127م إلى  46573دوالر لمطن فوب بارتفاع  679دوالر لمطن (7)%278

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 أظيرت بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية حول صادرات الحبوب األسبوعيةقيام الواليات المتحدة األمريكية بتصدير كمية  4:373ألف طن قمح األسبوع الماضي مقابل

 415ألف طن األسبوع السابق ومقابل  44673ألف طن (متوسط األسابيع األربعة السابقة)
وبذلك تصل إجمالي الصادرات منذ بداية الموسم الحالي في (3126/8/2م) وحتى تاريخ

 37نوفمبر3126م إلى  2576مميون طن مقابل  277:مميون طن خالل الفترة المماثمة من
الموسم السابق بانخفاض نسبتو 7%2573

 الوضع في استراليا

 خفض المكتب االسترالي لمزراعة والموارد االقتصادية " "ABARESتوقعاتو لمحصول القمحفي استراليا الموسم الحالي 3127/3126م إلى  347:9مميون طن مقارنة بـ  36739مميون
طن (توقعات سابقة) نتيجة تعرض العديد من مناطق زراعتو ألحوال مناخية سيئة تنوعت ما

بين جفاف وصقيع وحرائق غابات7

 وفي ذات السياق خفضت مجموعة " "CBHكبري شركات تجارة الحبوب في استراليا توقعاتيالمحصول الحبوب بوالية غرب استراليا الموسم الحالي إلى  2376مميون طن مقارنة
بـ  24مميون طن (توقعات سابقة) ،وتوقعت أن يشكل محصول القمح والذي أوشك حصاده
عمى االنتياء نحو  %71من اإلنتاج ،ولكنيا خفضت توقعاتيا لو إلى  876مميون طن مقابل
 879مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  978مميون طن (توقعات و ازرة الزراعة االسترالية)
وأرجعت ذلك لحرائق الغابات التي تعرضت ليا الوالية خالل شير نوفمبر الماضي والتي
أيضا أن الظروف
أدت إلى حرق ما يزيد عن  411ألف ىكتار من المحصول 7وذكرت ً
المناخية الغير مواتية التي تعرض ليا المحصول الموسم الحالي أثرت عمى جودتو بشكل
كبير ،كما أشارت إلى أن توقعات ىيئة األرصاد بيطول أمطار خالل الفترة المقبمة تيدد
الكمية المتبقية من المحصول7

 الوضع في كندا

 رفع التقرير النيائي لوكالة اإلحصاء الكندية بشأن محاصيل الحبوب تقديراتو لمحصول القمحفي كندا الموسم الحالي 3127/3126م إلى  3877مميون طن مقابل  3772مميون طن
اجعا بنسبة  %7مقارنة بمحصول الموسم السابق
(تقديرات سابقة) ،ولكنو يظل متر ً
3126/3125م والبالغ  3:75مميون طن ،كما رفع تقديراتو لمحصول قمح الديورم إلى
 675مميون طن مقابل  673مميون طن الموسم السابق ومقابل  672مميون طن (متوسط
توقعات المحممين) ،ورفع كذلك تقديراتو لمحصول الشعير إلى  973مميون طن مقابل
 877مميون طن (تقديرات سابقة)7

 الوضع في روسيا

 صرح نائب وزير الزراعة الروسي إن بالده لن تقوم بأي حال من األحوال بحظر صادراتالحبوب لتركيا ،وأضاف أن روسيا بدأت في البحث عن أسواق بديمة لتصريف منتجاتيا من
الحبوب7
 قال رئيس قسم األرصاد الجوية بو ازرة الزراعة الروسية إن محاصيل الحبوب الشتوية تشيدتحسنا مقارنة بالعام الماضي ،حيث أوضح أن  %9:منيا تبدو بحالة "جيدة "
ىذا العام
ً
وذلك حتى تاريخ  36نوفمبر3126م مقارنة بـ  %95العام الماضي 7إال أن حالة الجفاف
التي سادت العديد من المناطق ىذا العام أدت إلى انخفاض المساحة المزروعة حتى نياية

شير نوفمبر إلى  2774مميون ىكتار مقارنة بـ  2779مميون ىكتار حتى نفس التاريخ من
العام الماضي7
 أوضحت بيانات مصمحة الجمارك الروسية انخفاض صادرات روسيا من الحبوب خاللاألشير العشرة األولى من العام الحالي بنسبة  %22حيث بمغت  2772مميون طن مقارنة

بـ  2972مميون طن خالل الفترة المماثمة من عام 3125م7

 الوضع في أوكرانيا

مؤخر عمى مناطق زراعة محاصيل الحبوب الشتوية في أوكرانيا إلى
ًا
 أدى ىطول األمطارزيادة نسبة الرطوبة في التربة بعدما عانت من الجفاف الشديد خالل فصل الخريف ومن ثم
تقدم تصنيفات ىذه المحاصيل وبصفة خاصة محصول القمح الشتوي والذي يمثل  %:6من
إجمالي محصول القمح في أوكرانيا ،حيث تحسنت تصنيفاتو حتى تاريخ  5ديسمبر الحالي

إلى  %77بحالة "جيدة" مقارنة بـ  %75في  37نوفمبر3126م7

 أوشك حصاد محصول الحبوب في أوكرانيا عمى االنتياء حيث أتم المزارعون جمع 71مميون طن بما يمثل  %::من إجمالي المساحة المزروعة ،وبحسب التقديرات الرسمية

لو ازرة الزراعة األوكرانية فإن ىذا الحصاد سيشتمل عمى  39-38مميون طن قمح

و 34-33مميون طن ذرة باإلضافة إلى  :-9مميون طن شعير ،وذلك في مقابل
 7479مميون طن تم حصادىا الموسم السابق7

 توقع محممون بمؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultأن تستعيدأوكرانيا حصتيا في السوق التركي بعدما وافق رئيس الوزراء الروسي عمى فرض بعض

العقوبات عمى تركيا ،وأضافوا أنو حال قيام تركيا باستبدال الصادرات الروسية بنظيرتيا
األوكرانية قد تتضاعف الصادرات األوكرانية وبصفة خاصة صادرات زيت دوار الشمس

والقمح والذرة 7وأوضحوا أن تركيا خفضت وارداتيا من القمح األوكراني بنسبة %61
وخفضت كذلك وارداتيا من الذرة بنسبة  %86عمى مدار المواسم الخمسة الماضية بتوجييا
نحو سوق الحبوب الروسي7

 الوضع في كازاخستان

 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية قيام كازاخستان بتصدير  4728مميون طن منالحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى نياية شير نوفمبر3126م مقارنة بـ  37:مميون طن

خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو 7%:74

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

رخصــا لتصــدير مميــون طــن
 أظيــرت بيانــات المفوضــية األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي مــنحً
من القمح الطري ىـذا األسـبوع وىـي تعـد أكبـر كميـة صـادرات أسـبوعية يـتم منحيـا منـذ بدايـة
الموســم الحــالي فــي (3126/8/2م) لتصــل معيــا إجمــالي الصــادرات إلــى  :79مميــون طــن

مقارن ــة ب ـ ـ  2379ممي ــون ط ــن خ ــالل الفتـ ـرة المماثم ــة م ــن الموس ــم الس ــابق بانخف ــاض نس ــبتو
رخصا لتصدير  91ألف طن من الشعير لتصل بـذلك إجمـالي صـادراتو
 7%3475كما منح
ً
إلى  578مميون طن مقارنة بـ  47:9مميون طن خالل نفس الفترة من الموسـم السـابق 7وفـي
المقابـل تــم مــنح رخــص السـتيراد  422ألــف طــن مــن الــذرة لتصـل بــذلك إجمــالي وارداتــو إلــى

 578مميون طن مقارنة بـ  472مميون طـن خـالل الفتـرة المماثمـة مـن الموسـم السـابق بارتفـاع
نسبتو 7%6277

 الوضع في فرنسا

 رفعــت و ازرة الز ارعــة الفرنســية توقعاتيــا لممســاحة المزروعــة مــن محصــول القمــح الطــري فــيفرنسا العام الحالي إلـى  6733مميـون ىكتـار بارتفـاع قـدره  %276مقارنـة بالمسـتوى القياسـي
الذي وصمت إليو العام الماضي والمقدر بنحو  6728مميون ىكتـار ،والـذي يعـد األعمـى منـذ

ع ــام 2:47م 7كم ــا رفع ــت توقعاتي ــا لممس ــاحة المزروع ــة م ــن محص ــول قم ــح ال ــديورم بنس ــبة
 %2277لتص ــل إل ــى  465أل ــف ىكت ــار ،ورفع ــت ك ــذلك توقعاتي ــا لممس ــاحة المزروع ــة م ــن
محصول الشعير الشتوي بنسبة  %276لتصل إلى  2743مميون ىكتار7

 الوضع في األرجنتين

 رفعت وحدة الدراسات االقتصادية " "Informaتوقعاتيا لمحصول الذرة في األرجنتين الموسمالحالي إلى  32مميون طن مقارنة بـ  2976مميون طـن (توقعـات سـابقة) ،فـي حـين خفضـت
توقعاتيــا لمحصــول فــول الصــويا إلــى  6976مميــون طــن مقارنــة ب ـ  6:مميــون طــن (توقعــات

سابقة)7

 الوضع في البرازيل

 رفعــت وحــدة الد ارســات االقتصــادية " "Informaتوقعاتيــا لمحصــول فــول الصــويا فــي الب ارزيــلالموســم الحــالي إلــى  21275مميــون طــن مقارنــة بـ ـ  212مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ،فــي
حــين خفضــت توقعاتيــا لمحصــول الــذرة إلــى  9274مميــون طــن مقارنــة ب ـ  9279مميــون طــن

(توقعات سابقة)7

 أوضـح تقريـر لشـركة " " Safras e Mercadoلالستشـارات الزراعيـة أنـو حتـى األول مـنشـ ــير ديسـ ــمبر الحـ ــالي تـ ــم بيـ ــع  %57مـ ــن محصـ ــول فـ ــول الصـ ــويا فـ ــي الب ارزيـ ــل لمموسـ ــم

حالي ــا وذل ــك مقاب ــل  %35ف ــي نف ــس الت ــاريخ م ــن الع ــام
3127/3126م وال ــذي ت ــتم زراعت ــو ً
الماضــي ومقابــل ( %46متوســط الســنوات الخمســة الماضــية) ،كمــا توقــع التقريــر أن يســجل
قياسيا يبمغ  21176مميون طن7
قما
ً
المحصول ر ً

 الوضع في الصين

 قـ ــال نائـ ــب رئـ ــيس قسـ ــم اإلدارة الزراعيـ ــة بـ ــو ازرة الز ارعـ ــة الصـ ــينية أن تخفـ ــيض المسـ ــاحاتالمزروعة من محصول الذرة في المناطق التي ال تتمتع بميزة نسبية وتنخفض فييا اإلنتاجية
تعد النقطة الرئيسية في جولة الصين الجديدة إلعادة ىيكمـة قطـاع الحبـوب 7وتوقـع أن يـؤدي

ذلــك إلــى نمــو الطمــب عمــى ســوق الــذرة فــي الصــين بشــكل ممحــوظ ،وشــدد عمــى ضــرورة أن
تستقر المساحات المزروعة من المحصول في شمال وشرق الصين7

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 أسعار الغذاء العالمية تعاود التراجع وتنخفض بنسبة  %0.1في نوفمبر الماضي

 -انخفضت أسعار السمع الغذائية الرئيسية حيث سجل المؤشر الشيري ألسعار الغذاء العالمية

الصادر عن منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحـدة (الفـاو)  26778نقطـة فـي شـير

نــوفمبر الماضــي مقابــل  26:73نقطــة فــي شــير أكتــوبر مــن العــام نفســو بانخفــاض نســبتو

 ،%277ومقابل  2:272نقطة في شير نوفمبر من العام الماضي بانخفـاض نسـبتو 7%29

ويعزى االنخفاض في مؤشر شير نوفمبر إلى تراجع المؤشر الفرعي ألسعار الحبـوب والـذي
انخف ــض بنس ــبة  %374م ــع ت ارج ــع أس ــعار الحب ــوب الخش ــنة ال س ــيما ال ــذرة نتيج ــة لظ ــروف
الحصاد المواتية في الواليات المتحدة األمريكية باعتبارىا أكبر منتج ومصدر لممحصـول فـي

العـالم 7وكـذا انخفــاض أسـعار الزيـوت النبايتــة بنسـبة  %472مدفوعـة عمــى األكثـر بانخفــاض
أســعار الطاقــة واآلفــاق المشــجعة لز ارعــة وانتــاج محصــول فــول الصــويا فــي أمريكــا الشــمالية

والجنوبيــة 7كمــا تراجعــت أســعار األلبــان والمحــوم ،فــي حــين واصــل المؤشــر الفرعــي ألســعار
السكر االرتفاع لمشير الثالث عمى التوالي7

 وف ــي ذات الس ــياق خفض ــت نشـ ـرة "م ــوجز إم ــدادات الحب ــوب والطم ــب عميي ــا" الص ــادرة ع ــنأيض ـ ـ ــا توقعاتي ـ ـ ــا إلجم ـ ـ ــالي اإلنت ـ ـ ــاج الع ـ ـ ــالمي م ـ ـ ــن الحب ـ ـ ــوب الموس ـ ـ ــم الح ـ ـ ــالي
المنظم ـ ـ ــة ً

3127/3126م إل ـ ــى  37638مميـ ـ ــار ط ـ ــن مقابـ ـ ــل  37671مميـ ـ ــار ط ـ ــن الموسـ ـ ــم السـ ـ ــابق
3126/3125م نتيجة توقع انخفاض إنتاج الذرة بالصين 7وخفضت كذلك توقعاتيا إلجمالي
الطمب العـالمي عمـى الحبـوب الموسـم الحـالي إلـى  3763:مميـار طـن مقابـل  37666مميـار

طن الموسـم السـابق نتيجـة انخفـاض أسـعار الـنفط والـذي أدى إلـى ضـعف الطمـب الصـناعي

عم ــى المحاص ــيل المس ــتخدمة ف ــي إنت ــاج الوق ــود الحي ــوي ،وبالت ــالي يتوق ــع أن تظ ــل إجم ــالي
المخزون ــات العالمي ــة م ــن محاص ــيل الحب ــوب بنياي ــة الموس ــم الح ــالي عن ــد نف ــس مس ــتوياتيا
القياسية في بداية الموسم7

 مصر تبدأ دعم مزارعي القمح في يناير وفبراير المقبمين

دعمــا قــدره  2411جنيــو ( 277دوالر) لمفــالح
 قــال وزيــر التمــوين المصــري إن بــالده ســتدفع ًفدانا خالل شيري يناير وفبراير المقبمين عمى أن تشتري
عن الفدان الواحد وبحد أقصى ً 36
منو القمح الحقًا بالسعر العالمي وذلك ضمن منظومة القمح الجديدة 7وأضاف في مقابمة مع
"رويترز" أن نظام الدعم الجديد سيصب في مصـمحة صـغار المـزارعين الـذين يصـل إجمـالي
األراضي الزراعية التي يمتمكونيا إلى أكثر مـن  %71مـن الحيـازات الزراعيـة فـي مصـر ،ال

في مصمحة الشركات االستثمارية الكبيـرة وال الوسـطاء وال المتالعبـين 7وفيمـا يتعمـق بعمميـات
التخزين قال الوزير أن بالده لن تقوم بتخزين القمح في الشون الترابية المفتوحة خـالل موسـم
التوريــد المقبــل والــذي ســيبدأ فــي منتصــف شــير إبريــل وينتيــي فــي منتصــف شــير يوليــو بــل

ســيتم التخـزين فــي الشــون الحديثــة التــي تعمــل وفقًــا ألنظمــة إلكترونيــة وفــي الصـوامع الجديــدة
والبــالغ عــددىا  36صــومعة والتــي تعيــدت دولــة اإلمــارات ببنائيــا فــي شــير أكتــوبر 3124م
بسعة تخزينية تقدر بنحو  276مميون طن والمقرر االنتياء منيا قبل موسم الحصاد7

 األردن تشتري  033ألف طن قمح
 اش ــترت و ازرة التج ــارة والص ــناعة األردني ــة كمي ــة  211أل ــف ط ــن قم ــح اختي ــاري المنش ــأ ف ــيمناقصــة عالميــة أغمق ــت يــوم 3126/23/2م بســعر  346دوالر/ط ــن  C&Fلمشــحن خ ــالل
الفتـرة مــن  27فب اريــر إلــى  26مــارس3127م 7الجــدير بالــذكر أن اإلجـراءات الصــارمة التــي
أضــافتيا األردن إلــى ك ارســة االشــتراطات الخاصــة بمناقصــات الحبــوب بيــدف رفــع معــايير
ج ــودة الغ ــذاء والمتعمق ــة ب ــإجراءات الفح ــص والس ــداد أدت إل ــى إحج ــام العدي ــد م ــن الم ــوردين
الدوليين ألنيـا أصـبحت تنطـوي عمـى مخـاطر وتكـاليف أعمـى عمـى حـد وصـفيم ،وىـو األمـر
ـر لقمــة
جميــا مــن إلغــاء األردن لمعديــد مــن المناقصــات خــالل الفتـرة الماضــية نظـ ًا
الــذي يتضــح ً
العروض المقدمة7

 اليابان تشتري  052.1ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  23677ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم 3126/23/4م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  7974ألف طن قمح
أمريكي و 6874ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  27يناير إلى
 26فبراير3127م ،باستثناء شحنة قمح أمريكي كميتيا  2478ألف طن لمتوريد بتاريخ
 6مارس3127م7

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxمنخفضا  34نقطة بنسبة (7)%6
عند  544نقطة مقابل  567نقطة األسبوع الماضي
ً
وانخفضت أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %4فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود
وفرنسا ،وانخفضت كذلك بنسبة  %3فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا ورومانيا7

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى بشكل ممحوظ مسجالً :9748نقطة مقابل  211719نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة
7%378

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

27199

2716:

%378 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

72-Nov-

4-Dec-

Change

Change %

72-Nov-

4-Dec-

Change

Change %

72-Nov-

4-Dec-

Change

Change %

72-Nov-

4-Dec-

Change

Change %

72-Nov-

-Dec-

Change

Change %

Jan
Feb
Mar
Apr

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

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

Matif France (11-11.5 % Protein)
Dec.015

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

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Jan
Apr

72-Nov-

4-Dec-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

72-Nov-

4-Dec-

Change

Change %

Jan
Apr

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

72-Nov-

4-Dec-

Change

Change %

72-Nov-

4-Dec-

Change

Change %

Dec

Australia Feed Barley
Dec

-

-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

72-Nov-

4-Dec-

Change

Change %

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

