السوق العالمي لمحبوب
(  41-أكتوبر1046م)
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أوالً :طرح المممكة العربية السعودية لمناقصة عالمية الستيراد كمية  595ألف طن قمح

 طرحت المؤسسة العامة لمحبوب نياية األسبوع مناقصتيا الخامسة لمعام الحالي 7341/7341ى ـالستيراد كمية  595ألف طن من القمح الصمب ( %7.25بروتين) لمتوريد خالل شيري
ديسمبر .172ويناير.171م ،وبواقع ( )71شحنات موزعة عمى ( )2شحنات لميناء جده
اإلسالمي و( )4شحنات لميناء الممك عبد العزيز بالدمام و( )7شحنة لميناء جازان2
 تم تحميل عروض األسعار يوم األحد 7341/7/75ىـ وتم ترسية توريد كمية ( )271ألف طن قمحصمب ( %7.25بروتين) موزعة عمى ( )71شحنات منيا ( )2شحنات لميناء جده اإلسالمي بكمية
( )411ألف طن ،و( )4شحنات لميناء الممك عبد العزيز بالدمام بكمية ( )715ألف طن
و( )7شحنة عبر ميناء جازان بكمية ( )55ألف طن وذلك من المنشأ األوروبي واالسترالي
واألمريكي الشمالي والجنوبي والتي تعتبر من أفضل المناشئ العالمية من حيث الجودة ،وبمتوسط
سعر ( ).71251دوالر لمطن  C&Fيعادل ( )191لاير واصل موانئ المممكة مقارنة بمتوسط سعر
( ).7329دوالر لمطن  C&Fيعادل ( )112لاير في المناقصة السابقة2
 يأتي طرح ىذه المناقصة لتغطية احتياجات المممكة من القمح والمحافظة عمى المخزوناالستراتيجي الذي يغطي ستة أشير ،وكذلك لالستفادة من االنخفاض النسبي ألسعار القمح في
األسواق العالمية مقارنة بمتوسط أسعار العام الماضي2
 بيذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام .172م عمى استيراد كمية بحدود( )427مميون طن بمتوسط سعر ( ).15232دوالر لمطن  C&Fويعادل ( )111لاير مقارنة
بمتوسط أسعار العام السابق.175م ( ).43254دوالر لمطن  C&Fويعادل ( )119لاير2

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ارتفعت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في معظم البورصات العالمية مدعومة بزيادة الطمب العالمي
عمى الصادرات ،وتزايد المخاوف من تأثر جودة محصول القمح االسترالي وكذلك محصول القمح الربيعي

والديورم في غرب كندا نتيجة استمرار اليطول الكثيف لألمطار 2كما أدى صدور التقرير الشيري لو ازرة
الزراعة األمريكية والذي خفض توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من القمح بنحو  211ألف طن

لتسجل  .3123مميون طن إلى دعم االتجاه الصعودي لألسعار2

فيما تباينت أسعار الشعير ،حيث انخفضت أسعار الشعير االسترالي والفرنسي وثبتت أسعار

صادرات منطقة البحر األسود وكندا 2وشيدت أسعار الذرة وفول الصويا ارتفاعا وسط زيادة الطمب عمى
الصادرات األمريكية وتوقيع تجار من الصين اتفاقية مع الواليات المتحدة األمريكية لشراء  527مميون طن

من فول الصويا بقيمة  .27مميار دوالر2
( )4القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير ديسمبر.172م إلى  79.27دوالر لمطن فوب بارتفاع  523دوالر

لمطن ( 2)%.29وارتفعت كذلك أسعار عقود شير مارس.171م إلى  79425دوالر لمطن فوب
بارتفاع  325دوالر لمطن (2)%.23

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيرديسمبر.172م إلى  7172.دوالر لمطن فوب بارتفاع  7121دوالر لمطن ( 2)%221وارتفعت
كذلك أسعار عقود شير مارس.171م إلى  71227دوالر لمطن فوب بارتفاع  9دوالر لمطن
(2)%523

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيرديسمبر.172م إلى  .3.دوالر لمطن فوب بارتفاع  .23دوالر لمطن ( 2)%7وارتفعت كذلك
أسعار عقود شير مارس.171م إلى  .4921دوالر لمطن فوب بارتفاع  .22دوالر لمطن

(2)%727

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير ديسمبر.172م إلى  71924دوالر لمطن فوب بارتفاع

 423دوالر لمطن ( ،)%729في حين انخفضت أسعار عقود شير مارس.171م إلى
 71.22دوالر لمطن فوب بانخفاض  .2.دوالر لمطن ( 2)%72.وارتفعت أسعار القمح

األلماني الصمب ( %7.25بروتين) لعقود شير ديسمبر.172م إلى  71122دوالر لمطن فوب
بارتفاع  421دوالر لمطن (2)%.27
( )1الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير أكتوبر.172م إلى  75.دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  .دوالر لمطن ( 2)%724وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى
 752دوالر لمطن فوب بانخفاض  725دوالر لمطن ( 2 )%7في حين ثبتت أسعار عقود
الشعير من منطقة البحر األسود عند  754دوالر لمطن فوب2
( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير ديسمبر.172م إلى  753دوالر لمطنفوب بارتفاع  524دوالر لمطن ( 2)%422وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
ديسمبر.172م إلى  41322دوالر لمطن فوب بارتفاع  321دوالر لمطن (2)%724

عالميا
ثالثا :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير أكتوبر.172م توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (.171/.172م) إلى  .253.مميار طن مقابل  .2532مميار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  .2355مميار طن الموسم السابق (.172/.175م) 2كما خفض

توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي بمقدار مميون طن لتصل إلى

 .25.2مميار طن مقابل  .25.1مميار طن (توقعات سابقة) ولكنيا تظل أعمى من تقديرات
الموسم السابق والبالغة  .2341مميار طن 2في حين رفع توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية

من الحبوب بنياية الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى  27124مميون طن مقابل

 271مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  21722مميون طن نياية الموسم السابق2

 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي بنحو نصف مميون طن ليصل إلى  13323مميون طن مقابل  13329مميون طن
(توقعات سابقة) ولكنو يظل عند مستويات أعمى من محصول الموسم السابق والمقدر بنحو

 145مميون طن 2وأشار التقرير إلى انخفاض متوقع في إنتاج القمح بدول االتحاد األوروبي
بنحو  .مميون طن تقابمو زيادة متوقعة في إنتاج كل من كندا واستراليا بنحو مميون طن

و 111ألف طن عمى التوالي نتيجة التحسن الممموس في أحوال الطقس 2كما خفض توقعاتو
إلجمالي االستيالك العالمي منو الموسم الحالي إلى  14521مميون طن مقابل  14221مميون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  17723مميون طن الموسم السابق2

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم الحالي(.171/.172م) إلى  .3123مميون طن مقابل  .39مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنيا
تظل أعمى من مخزونات الموسم السابق والمقدرة بنحو  .4921مميون طن2

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(.171/.172م) بنحو  411ألف طن ليصل إلى  2.29مميون طن مقابل  242.مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  52مميون طن الموسم السابق (.172/.175م) 2في حين رفع
توقعاتو إلجمالي صادرات القمح األمريكي إلى  .225مميون طن مقابل  .529مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  .727مميون طن الموسم السابق 2كما رفع توقعاتو لممخزونات بنياية

الموسم الحالي إلى  47مميون طن مقابل  41مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  .222مميون
طن نياية الموسم السابق2

 وبالنسبة لمحصول الذرة  22فقد خفض التقرير توقعاتو لمحصول الموسم الحالي(.171/.172م) بنحو مميون طن ليصل إلى  41.25مميون طن مقابل  41423مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  43525مميون طن الموسم السابق (.172/.175م) 2كما خفض
توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي إلى  5129مميون طن مقابل  2122مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  33مميون طن نياية الموسم السابق2

 وفيما يخص فول الصويا  22فقد رفع التقرير توقعاتو لمحصول الموسم الحالي إلى 7722.مميون طن مقابل  77324مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  71229مميون طن
الموسم السابق 2ورفع كذلك توقعاتو لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم الحالي إلى

 7121مميون طن مقابل  71مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  523مميون طن نياية الموسم
السابق2

 الوضع في استراليا

 أوضحت نتائج مسح أجرتو "رويترز" أن محصول القمح االسترالي ىذا الموسم(.171/.172م) متوقع لو أن يسجل ثاني أكبر مستوى قياسي لو ،إال أن اليطول الكثيف

لألمطار حالياً يثير المخاوف حول التأثير عمى جودة المحصول وخفض الصادرات ،فمن
المتوقع أن يسجل المحصول ىذا الموسم  .1245مميون طن وفقاً آلراء  71محممين استطمعت

رويترز آراءىم ىذا في الوقت الذي تشير فيو التقديرات الرسمية الصادرة في سبتمبر الماضي

إلى ارتفاعو لنحو  .127مميون طن وىو ما يقترب من أعمى مستوى قياسي حققو في موسم

.177/.171م عندما وصل إلى نحو  41مميون طن2

 الوضع في روسيا

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية الروسية "سوف ايكون" توقعاتيا لمحصول الحبوب الروسيىذا العام إلى  779مميون طن مقابل  774مميون طن (توقعات سابقة) ،كما رفعت توقعاتيا
لمحصول القمح الروسي ىذا العام إلى  1.مميون طن مقابل  17مميون طن (توقعات سابقة)2

وأعمنت و ازرة الزراعة الروسية أن حجم صادرات الحبوب ىذا الموسم ( 7يوليو حتى

 5أكتوبر.172م) سجمت  7123مميون طن ،تشمل  122مميون طن قمح2

 سجمت أسعار تصدير القمح الروسي ارتفاعا ممحوظاً مدعومة بارتفاع الطمب من المشترينوارتفاع العممة الروسية "الروبل" ،حيث سجمت أسعار القمح الروسي %7.25بروتين نحو

 71425دوالر لمطن فوب االسبوع الماضي بارتفاع  .25دوالر لمطن مقارنة باألسبوع السابق2

كما سجمت أسعار القمح من الرتبة الثالثة في السوق المحمية ارتفاعا بنحو  15روبل لمطن
لتسجل

روبل لمطن ( 72525دوالر لمطن) مقابل

دوالر ) االسبوع السابق2

روبل لمطن (72324.

 الوضع في أوكرانيا

 قالت و ازرة الزراعة في أوكرانيا أنو تم حتى  77أكتوبر الجاري حصاد  7723مميون ىكتار منمحصول الحبوب ىذا العام تمثل  %11من المساحات المزروعة بإجمالي كمية  3221مميون
طن بمتوسط انتاجية  3219طن لميكتار ارتفاعا من  4217طن لميكتار العام الماضي2

وأوضحت أن ما تم حصاده شمل  121مميون طن ذرة بعد حصاد  723مميون ىكتار (%44

من المساحة المزروعة) وبمتوسط انتاجية  525طن لميكتار مقابل  5217طن لميكتار في العام

.175م ،فيما تم االنتياء من حصاد محصول القمح 2يذكر أن و ازرة الزراعة األوكرانية تتوقع
أن يسجل محصول الحبوب ىذا العام  24مميون طن مقابل  21مميون طن العام الماضي2

 -توقعت وحدة االستشارات األوكرانية " "UKrAgroConsultانخفاض صادرات أوكرانيا من

القمح ىذا الموسم بنحو  %124إلى  7324مميون طن نتيجة لموجة الجفاف التي تعرض ليا

المحصول 2وتوقعت انخفاض محصول القمح العام المقبل إلى  .32.مميون طن بإنتاجية

 429طن لميكتار مقابل  .521مميون طن ىذا العام بإنتاجية  3272طن لميكتار2

 الوضع في كازاخستان

 أعمنت الحكومة في كازاخستان عن االنتياء من حصاد نحو  %99من محصول الحبوب ىذاالعام والذي سجل  .427مميون طن مقابل  .1مميون طن تم حصادىا في العام .175م 2من
ناحية أخرى أعمنت و ازرة الزراعة عن ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب حتى  71أكتوبر

الجاري إلى  721مميون طن مقابل  7229مميون طن لنفس الفترة من العام الماضي 2يجدر
الذكر أن صادرات كازاخستان من الحبوب خالل الموسم الماضي (.172/.175م) سجمت

نحو  1241مميون طن ارتفاعا من  2233مميون طن الموسم السابق2

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  5.2ألفطن قمح طري ىذا األسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراتو من المحصول منذ بداية الموسم

الحالي في (.172/1/7م) إلى  124مميون طن 2وفي المقابل تم منح رخص الستيراد

 754ألف طن من الذرة لتصل إجمالي الواردات إلى  .2.مميون طن2

 الوضع في فرنسا

 رفعت و ازرة الزراعة الفرنسية توقعاتيا لمحصول الذرة الجاري حصاده ىذا العام إلى 7.22مميون طن مقابل  7.25مميون طن (توقعات سابقة) ،وتوقعت أن يكون المحصول ىذا

العام أقل بنسبة  %221عن العام الماضي وأقل بنسبة  %7124عن متوسط آخر  5سنوات
نتيجة الجفاف الذي تعرض لو المحصول 2كما خفضت تقديراتيا لمحصول القمح ىذا العام إلى

 .1مميون طن مقابل  .12.مميون طن (تقديرات سابقة) ليسجل  %4725انخفاض عن
المستوى القياسي المحقق في .175م نتيجة لخفض متوسط االنتاجية إلى  5242طن لميكتار

مقابل  523طن لميكتار (تقديرات سابقة)2

 الوضع في األرجنتين

 قال تقرير لبورصة الحبوب االرجنتينية "روساريو" أن المزارعين في األرجنتين يتوقعون زراعةنحو  7922مميون ىكتار من محصول فول الصويا ىذا الموسم (.171/.172م) بانخفاض

 %4عن الموسم الماضي نتيجة لمتوسع في المساحات المزروعة بمحصول الذرة ،حيث توقع
مزارعون في منطقة حزام زراعة الحبوب " "Pampasأن يتم زراعة  521مميون ىكتار ىذا

الموسم ذرة مقابل  3215مميون ىكتار الموسم الماضي 2وتوقع التقرير أن يصل محصول القمح

ىذا الموسم إلى نحو  74مميون طن مقابل  7129مميون طن الموسم الماضي2

رابعا :أهم أخبار األسبوع
 الجزائر تشتري  500ألف طن قمح

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية تراوحت بين  511-351ألف طنقمح طري اختياري المنشأ لمشحن خالل الفترة  75نوفمبر و 75ديسمبر.172م 2وتوقع تجار
أن يكون المنشأ االتحاد االوروبي و أمريكا الجنوبية ،حيث تعاني فرنسا المصدر األول لمجزائر
من انخفاض جودة المحصول ىذا العام 2وتوقع بعض التجار أن يكون سعر الشراء ما بين

 79125-79525دوالر لمطن  ،C&Fفيما توقع آخرون أن يكون بين  791 – 795دوالر
لمطن 2C&F

 مصر تشتري  480ألف طن قمح روماني وروسي

 اشترت الييئة العامة لمسمع التموينية في مصر كمية  711ألف طن قمح طري موزعة ما بين 7.1ألف طن قمح روماني و 21ألف طن قمح روسي ،حيث تم الترسية عمى المورد لويس
درايفوس لتوريد  21ألف طن قمح روسي بسعر  711293دوالر لمطن فوب و 712299دوالر
لمطن ( C&Fبسعر شحن  9215دوالر لمطن) 2كما تم الترسية عمى شركة أميروبا لتوريد

 7.1ألف طن قمح روماني بسعر  71125دوالر لمطن فوب و 711دوالر لمطن ( C&Fبسعر

شحن  225دوالر لمطن)2

 األردن تشتري  400ألف طن قمح صمب

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب االردنية اشترت كمية  711ألف طن قمح صمب اختياريالمنشأ من المورد اميروبا بسعر  .14دوالر لمطن  C&Fلمتوريد خالل الفترة  75مارس – 75

إبريل.171م 2يذكر أن االردن نجحت في الترسية ىذه المناقصة بعد سمسمة من الطرح لم تتمق
عروض كافية نتيجة التعديالت التي أجرتيا عمى شروط الجودة والدفع2

 سوريا تشتري مميون طن قمح روسي

 اشترت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا "حبوب" مميون طن من القمحالروسي لتغطية احتياجات المناطق التي يسيطر عمييا نظام بشار األسد لمدة عام بسعر

 751يورو ( 721دوالر) لمطن شامال تكمفة الشحن الذي سيتم خالل عام بعد فتح خطاب

االئتمان 2واشترت "حبوب"  451ألف طن من القمح الروسي في مناقصتين منفصمتين في يوليو

وأغسطس الماضيين قبل أن تعمن عن المناقصة األخيرة لشراء مميون طن.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية متأثرة بأخبار ضعيفة بشأن اقتصاد الصين ،حيث أغمقمؤشر  Baltic Panamaxعند  115نقطة مقابل  975نقطة األسبوع الماضي منخفضا
 41نقطة بنسبة ( 2)%424وثبتت أسعار الشحن لممممكة فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا
وفرنسا وكندا والواليات المتحدة األمريكية واستراليا2

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  91212نقطة مقابل 9222.نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة 2%.273
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)
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SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)
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Corn's Contracts Prices
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Soybean's Contracts Prices
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Barley's Contracts Prices
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Canadian Feed Barley
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Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea
Germany-Hamburg
French Rouen
Canada/USA (P.N.W)
Australia (East Coast)
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