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انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متجاهلة صدور التقرير الشهري
لمجلس الحبوب الدولي الذي أبقى على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي
8102/8102م عند  982مليون طن بانخفاض مقداره  82مليون طن مقارنة بالحصاد القياسي الموسم
السابق 8102/8109م والمقدر بنحو  969مليون طن ،وأبقى كذلك على توقعاته لمخزونات القمح
العالمية بنهاية الموسم الحالي عند  868مليون طن مقابل  898مليون طن نهاية الموسم السابق.
كما انخفضت أسعار الذرة ببورصة شيكاغو األمريكية مسجلة أدنى مستوى لها في أكثر من
 9أسابيع تحت ضغوط عمليات البيع الفنية المكثفة ،وانخفاض أسعار النفط والتي هبطت ألدنى مستوى
لها منذ ما يزيد عن عام.

أولا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )9القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر8102م إلى  885.8دوالر للطن فوب بانخفاض
 9.2دوالر للطن ( .)%8.3وانخفضت كلك أسعار عقود شهر يناير8102م إلى
 883.3دوالر للطن فوب بانخفاض  9.6دوالر للطن (.)%8.0
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر8102م إلى  812.9دوالر للطن فوب بانخفاض  8.8دوالر للطن (.)%0.0
وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير8102م إلى  812.3دوالر للطن فوب بانخفاض
 3.2دوالر للطن (.)%8.8
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر8102م إلى  861دوالر للطن فوب بانخفاض  0.8دوالر للطن ( .)%1.5وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يناير8102م إلى  855.2دوالر للطن فوب بانخفاض  1.9دوالر
للطن (.)%1.8
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  885.2دوالر للطن

فوب بانخفاض  8.8دوالر للطن ( ،)%0وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس8102م
إلى  882.6دوالر للطن فوب بانخفاض  8.8دوالر للطن ( .)%1.2كما انخفضت أسعار
القمح األلماني الصلب ( %08.5بروتين) لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  883.9دوالر للطن

فوب بانخفاض  5.0دوالر للطن (.)%8.0
( )3الشعير

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  882دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  0دوالر للطن ( .)%1.3وانخفضت كذلك

أسعار الشعير االسترالي إلى  893دوالر للطن فوب بانخفاض  8دوالر للطن ( .)%1.9في

حين ارتفعت أسعار التصدير من منطقة البحر األسود إلى  882دوالر للطن فوب بارتفاع
 0دوالر للطن (.)%1.3
( )2الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يناير8102م إلى  068.8دوالر للطنفوب بانخفاض  8دوالر للطن ( .)%0.8في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر
يناير8102م إلى  885.3دوالر للطن فوب بارتفاع  6.9دوالر للطن (.)%8

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر نوفمبر8102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (8102/8102م) إلى  8.192مليار طن مقابل  8.120مليار

طن (توقعات سابقة) ومقابل  8.018مليار طن الموسم السابق (8102/8109م) .كما خفض

توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  8.089مليار طن مقابل

 8.082مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  8.016مليار طن الموسم السابق .وخفض كذلك
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي إلى  862مليون طن مقابل

 862مليون طن (توقعات سابقة) .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد
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أبقى التقرير على توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي عند  561مليون طن بانخفاض مقداره

 52مليون طن مقارنة بكمية المخزونات المسجلة نهاية الموسم السابق.

 وأبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (8102/8102م)عند  982مليون طن بدون تغيير مقارنة بالشهر السابق ،إال أنه ال يزال أقل بنحو  82مليون
طن مقارنة بالحصاد القياسي الموسم السابق (8102/8109م) والبالغ  969مليون طن .في

حين خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  982مليون طن

مقابل  931مليون طن (توقعات سابقة) .وأبقى على توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية
بنهاية الموسم الحالي عند  868مليون طن مقابل  898مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (8102/8102م) إلى  0.198مليار طن مقابل  0.193مليار طن (توقعات سابقة)

ومقابل  0.139مليار طن الموسم السابق (8102/8109م) .في حين أبقى على توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي من الذرة عند  0.008مليار طن مقابل  0.198مليار طن الموسم

السابق .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي عند

 866مليون طن بانخفاض مقداره  82مليون طن مقارنة بمستوى المخزونات المقدرة نهاية
الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (8102/8102م) عند  031مليون طن مقابل  036مليون طن الموسم السابق
(8102/8109م) .كما أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي عند
 035مليون طن مقابل  032مليون طن الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي
مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم الحالي عند  81مليون طن مقابل  86مليون طن
نهاية الموسم السابق ،وأبقى على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي عند

 81مليون طن بزيادة مليون طن مقارنة بحجم تجارة الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (8102/8102م) إلى  869مليون طن مقابل  862مليون طن (توقعات

سابقة) ،إال أنه ال يزال أعلى من حصاد الموسم السابق (8102/8109م) المقدر بنحو

 831مليون طن .كما خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي إلى
 856مليون طن مقابل  859مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  833مليون طن الموسم
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السابق .وخفض كذلك توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بمقدار  8مليون
طن لتبلغ  50مليون طن مقابل  53مليون طن (توقعات سابقة) ،ولتزيد بذلك بمقدار  00مليون
طن مقارنة بكمية المخزونات المقدرة نهاية الموسم السابق.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (8102/8102م) عند  50.8مليون طن مقابل  39.8مليون طن الموسم السابق
(8102/8109م) .كما أبقى على توقعاته لصادرات القمح األمريكي الموسم الحالي عند
 81مليون طن بزيادة  5.5مليون طن مقارنة بصادرات الموسم السابق .وأبقى كذلك على
توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي عند  85.0مليون طن مقابل  81مليون طن نهاية
الموسم السابق.
 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (8102/8102م) إلى  890.5مليون طن مقابل  895.3مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  890مليون طن الموسم السابق (8102/8109م) .كما خفض توقعاته
للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  33.3مليون طن مقابل  39.0مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  53.3مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم الحالي(8102/8102م) إلى  085.8مليون طن مقابل  089.6مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنه
يظل أعلى بمقدار  5.8مليون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق (8102/8109م) والبالغ
 081مليون طن .في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  85.9مليون طن
مقابل  88.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  00.8مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في استراليا

 خفض المكتب االسترالي للزراعة والموارد االقتصادية " "ABARESتوقعاته إلجمالي إنتاجمحاصيل الحبوب الشتوية في استراليا الموسم الحالي 8102/8102م بشكل مبدئي بنسبة
 %05ليصل إلى  82.2مليون طن مقابل  88.8مليون طن (توقعات سابقة) وذلك على خلفية
أحوال الطقس الغير مواتية السيما موجة الجفاف التي تعرضت لها العديد من المناطق
الزراعية.
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 الوضع في روسيا

 تتطلع روسيا التي تعد حالياً أكبر مصدر للقمح في العالم إلى الحصول على حصة أكبر منالسوق على حساب دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ،إذ تهدف من خالل

الحمالت التسويقية التي تقوم بها إلى النفاذ إلى أسواق غير تقليدية لتعزيز مكانتها الرائدة في
أسواق القمح في الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ويقول متعاملون بأسوق القمح إن السعر عامل
حاسم في تأمين صفقات التصدير مع خلفية اقتصادية مليئة بالتحديات السيما انخفاض أسعار
النفط .ويحظى القمح الروسي بميزة نسبية بسبب انخفاض تكاليف الوقود بروسيا وضعف العملة
المحلية ،إال أن الرهان األكبر يتعلق بجودة المحصول ومدى مطابقته للمواصفات والتي تعد
القضية المركزية في المحادثات بين روسيا والدول سالفة الذكر .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن وزير
التجارة العراقي الجديد قال إنه سيرسل وفداً إلى روسيا في شهر ديسمبر المقبل لدراسة المسائل

المتعلقة بجودة القمح الروسي مضيفاً أن اإلمدادات قد تبدأ العام المقبل.

 الوضع في أوكرانيا

 قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن إجمالي صادرات الحبوب األوكرانية وصلت إلى  06.6مليونطن منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  80نوفمبر الجاري مقابل  05.2مليون طن خالل
الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها .%5.0
 وفيما يتعلق بتقدم حصاد محصول الحبوب ،فقد أكدت تقارير و ازرة الزراعة األوكرانية علىاكتمال حصاد  66.3مليون طن حتى تاريخ  02نوفمبر الجاري بمتوسط إنتاجية
 3.65طن/هكتار وتغطي مساحة تبلغ  03.8مليون هكتار من إجمالي المساحة المزروعة
والمقدرة بنحو  03.23مليون هكتار أي ما يعادل  %26.3وذلك في مقابل  59.8مليون طن
تم حصادها خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق.
 وفي ذات السياق رفع وزير الزراعة األوكراني توقعاته لمحصول الذرة في بالده الموسم الحالي8102/8102م إلى أعلى مستوى تاريخي له إلى  83.2مليون طن مقابل  83مليون طن
(توقعات سابقة) ،وفعليا تشير البيانات إلى االنتهاء من حصاد  80.8مليون طن من
المحصول تغطي مساحة تبلغ  3.0مليون هكتار وتمثل  %21من إجمالي المساحة المزروعة
بمتوسط إنتاجية  9.52طن/هكتار.
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 -وعلى ضوء مؤشرات الحصاد اإليجابية سالفة الذكر رفعت الو ازرة توقعاتها إلجمالي حصاد

الحبوب الموسم الحالي 8102/8102م إلى  62مليون طن مقابل  60.8مليون طن الموسم
السابق 8102/8109م .كما رفعت توقعاتها للصادرات إلى  39مليون طن مقابل  82.3مليون
طن الموسم السابق.

 الوضع في التحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية  6مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 8102/8102م وحتى تاريخ  02نوفمبر الجاري

مقابل  2.8مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 8102/8109م بانخفاض
نسبته  .%89كما منح رخصاً لتصدير كمية  8.0مليون طن من الشعير مقابل  8.8مليون
طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته  ،%6وفي المقابل منح رخصا الستيراد

 9.0مليون طن من الذرة مقابل  5.6مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
بارتفاع نسبته  ،%82ومنح كذلك رخصاً الستيراد  5.05مليون طن من فول الصويا مقابل

 3.6مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها .%08

 الوضع في فرنسا

 أظهرت بيانات رسمية أن ميناء دونكيرك بشمال فرنسا سوف يستقبل هذا األسبوع باخرة منالنوع "بانامكس" لشحن نحو  68ألف طن من القمح الفرنسي الطري لتصديرها للصين ،وتعد
هذه الشحنة هي األولى منذ خمسة أعوام حيث إن آخر شحنة قمح فرنسي تم تصديرها للصين

كانت في شهر يناير 8103م .الجدير بالذكر أن الصين هي أكبر الدول المنتجة للقمح في
العالم إال أنها تستورد نحو  3مليون طن سنوياً لتغطية الفجوة المحلية.

 أبقى التقرير األسبوعي للمكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" على تقديراته لمحصولالقمح الطري المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" عند  %28ليبقى بهذا التصنيف عند أدنى مستوياته

منذ ستة أعوام ،وأشار إلى أن عمليات زراعة المحصول أوشكت على االكتمال بنسبة

 %29حتى تاريخ  02نوفمبر الجاري مقابل  %28األسبوع السابق .أما بالنسبة لمحصول
الشعير الشتوي فقد اكتملت زراعته بنسبة  %22مقابل  %25األسبوع السابق ،واكتملت زراعة

محصول القمح الديورم بنسبة  %68مقابل  %82األسبوع السابق .فيما أكد التقرير على
االنتهاء الكامل من عمليات حصاد محصول الذرة.
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 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول القمح في األرجنتين الموسمالحالي 8102/8102م إلى  02.9مليون طن مقابل  02مليون طن (توقعات سابقة) ،وعزت
ذلك إلى األمطار الغزيرة التي أدت إلى تلف بعض أجزاء من المحصول.

 الوضع في البرازيل

 رفعت شركة " "SAFRASلالستشارات الزراعية توقعاتها لمحصول فول الصويا في الب ارزيلالموسم الحالي 8102/8102م إلى  088.88مليون طن مقابل  080.0مليون طن (توقعات
سابقة) ،كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى  23.2مليون طن مقابل  23.8مليون طن

(توقعات سابقة) .فيما توقعت شركة " "Agroconsultأن يسجل محصول فول الصويا أعلى
مستوياته التاريخية الموسم الحالي ليتراوح بين  082-088مليون طن مقابل  081مليون طن
الموسم السابق وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في أحوال الطقس وارتفاع مستوى رطوبة

التربة والتي سمحت للمزارعين بزراعة مساحات متقدمة وصلت نسبتها إلى  %98حتى

منتصف شهر نوفمبر الجاري مقابل  %59في نفس التاريخ من عام 8109م .ورفعت الشركة

توقعاتها لصادرات فول الصويا بالب ارزيل عام 8102م إلى  28.0مليون طن مقابل

 62.5مليون طن العام السابق بدعم زيادة الطلب من قبل الصين (أكبر مستورد لفول الصويا
على مستوى العالم) ،فيما توقعت تراجع الصادرات عام 8102م إلى  98.8مليون طن .كما
رفعت توقعاتها لمحصول الذرة الموسم الحالي إلى  25.8مليون طن مقابل  21.2مليون طن

الموسم السابق ،وتوقعت أن تقفز صادرات الذرة العام القادم إلى  80مليون طن مقابل

 88مليون طن متوقعة بنهاية العام الجاري.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  341ألف طن من القمح األمريكي والروسي والروماني

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  831ألف طن من القمح الطري ( %00.5بروتين)في مناقصة عالمية أغلقت يوم  88نوفمبر بواقع ( )3شحنات كمية كل منها  61ألف طن.

وتوزعت الكمية المتعاقد على استيرادها بين  081ألف طن قمح أمريكي أحمر طري بسعر

 858.92دوالر/طن  ،C&Fو 081ألف طن قمح روسي وروماني بمتوسط سعر
 858.05دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة  81-01يناير8102م.
7

 تونس تشتري  971ألف طن من القمح الطري والشعير العلفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  011ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  88نوفمبر الجاري بمتوسط سعر  850.68دوالر/طن C&F

للشحن خالل الفترة من  05ديسمبر 8102م إلى  5فبراير 8102م ،كما اشترت كمية  95ألف

طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر  855.93دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة من

 85ديسمبر 8102م إلى  05فبراير 8102م .في حين رفضت جميع العروض المقدمة لشراء
 38ألف طن من القمح الديورم نظ ار الرتفاع األسعار والتي بلغ أقلها  820.98دوالر/طن
.C&F

 تركيا تشتري  311ألف طن من القمح والشعير العلفي

 اشترت وكالة الحبوب التركية كمية  021ألف طن من القمح في مناقصة عالمية أغلقت يوم 88نوفمبر بمتوسط سعر  859.63دوالر/طن  ،C&Fكما اشترت كمية  95ألف طن من

الشعير العلفي بمتوسط سعر  853.6دوالر/طن  C&Fواشترطت شحن القمح والشعير خالل
شهر ديسمبر القادم والثلث األول من شهر يناير 8102م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 0896نقطة مقابل  0358نقطة األسبوع الماضي منخفضاً  99نقطة بنسبة .%5.8

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  26.23نقطة مقابل 26.38نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة

.%1.91

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0.083

0.038

%1.91 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

61-Nov-18

32-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

233.2

225.3

-7.9

-3.4%

Jan.019

242.0

234.4

-7.6

-3.1%

61-Nov-18

32-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

212.0

209.7

-2.3

-1.1%

Jan.019

213.2

208.4

-4.8

-2.3%

61-Nov-18

32-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

261.3

260.0

-1.3

-0.5%

Jan.019

256.6

255.9

-0.7

-0.3%

61-Nov-18

32-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

228.1

225.9

-2.2

-1.0%

Mar.019

231.8

229.6

-2.2

-0.9%

61-Nov-18

32-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

239.8

234.7

-5.1

-2.1%

Mar.019

244.3

239.3

-5.0

-2.0%

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

61-Nov-18

32-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

160.1

157.9

-2.2

-1.4%

Jan.019

165.2

163.2

-2.0

-1.2%

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

61-Nov-18

32-Nov-18

Change

Change %

Dec.018

341.6

335.4

-6.2

-1.8%

Jan.019

328.7

335.4

6.7

2.0%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Dec.018

Australia Feed Barley
Dec.018

Black Sea Feed Barley
Dec.018

61-Nov-18

32-Nov-18

Change

Change %

239.0

238.0

-1.0

-0.4%

61-Nov-18

32-Nov-18

Change

Change %

276.0

274.0

-2.0

-0.7%

61-Nov-18

32-Nov-18

Change

Change %

237.0

238.0

1.0

0.4%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Dec.018

61-Nov-18

36-Nov-18

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

23.8

23.8

0.0

0%

Germany-Hamburg

27.0

27.0

0.0

0%

French - Dunkerque

29.0

29.0

0.0

0%

Australia - Kwinana

34.8

34.8

0.0

0%
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