السوق العالمي لمحبوب
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ارتفعت أسعار العقود اآللجم لمقح ي الووراات العالحة حدعوح وزةادة الطمب العالح  ،وتزاةد
الحخاوف وشأن انخفاض إنتالجة ححاول القح

الشتوي وحنطق الوحر األسود نتةلج حولج الطقس

اللجاف ،وكذلك وادور التقرةر الشيري لحلجمس الحووب الدول

الذي خفض توقعاتو إللجحال

اإلنتاج

العالح حن القح الحوسم الحال إلى  726حمةون طن حقارن وـ  727حمةون طن (توقعات ساوق ) نتةلج
توقع انخفاض اإلنتاج ي كل حن الوالةات الحتحدة األحرةكة واسترالةا واألرلجنتةن والو ارزةل ،كحا خفض
توقعاتو إللجحال الحخزونات العالحة حن الححاول ونياة الحوسم الحال إلى  209حمةون طن حقارن
وـ  211حمةون طن (توقعات ساوق ).
يةحا تواةنت أسعار الذرة والشعةر ،وانخفضت أسعار يول الاوةا وسط تقدم عحمةات الحااد
والوالةات الحتحدة األحرةكة  ،إضاي إلى توقعات ويطول أحطار غزةرة عمى حناطق زراع الححاول
والو ارزةل خالل األسووعةن القادحةن وشكل سةؤدي إلى تسارع وتةرة الز ارع وتعوةض لجفاف الترو .

أوًًل :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )0القمح

 ي وورا كانساس (تداول القح األححر الشتوي الامب-الحستيدف حن قول الحؤسس )ارتفعت أسعار عقود شيري نويحور ودةسحور2015م إلى  217.4دوالر لمطن يوب وارتفاع
 5.9دوالر لمطن ( .)%2.8وارتفعت كذلك أسعار عقود شير ةناةر2016م إلى
 222.3دوالر لمطن يوب وارتفاع  11.6دوالر لمطن (.)%5.5
 -ي وورا

شةكاغو (تداول القح

األححر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شير

نويحور2015م إلى  212.7دوالر لمطن يوب وارتفاع  12.3دوالر لمطن ( .)%6.1وارتفعت
كذلك أسعار عقود شير ةناةر2016م إلى  213.3دوالر لمطن يوب وارتفاع  14.1دوالر
لمطن (.)%7.1

 -ي

حةنةاوولةس (تداول القح

وورا

الامب) ارتفعت أسعار عقود شير

الروةع

نويحور2015م إلى  246.4دوالر لمطن يوب وارتفاع  10.1دوالر لمطن ( .)%4.3وارتفعت

كذلك أسعار عقود شير ةناةر2016م إلى  246.4دوالر لمطن يوب وارتفاع  3.1دوالر
لمطن (.)%1.3

 ي أورووا ارتفعت أسعار القح األلحان الامب ( %13وروتةن) – الحرلجع األساس ألسعارالقح الامب ي االتحاد األوروو  -إلى  209.7دوالر لمطن وارتفاع  2دوالر لمطن (.)%1

وي

وورا

األوروو

الحاتةف وفرنسا  -الحرلجع األساس

– ارتفعت أسعار القح

الفرنس

ألسعار القحـ

الطري ي

االتحاد

الطري لعقود شير دةسحور2015م إلى

 198.9دوالر لمطن يوب وارتفاع  1.7دوالر لمطن (.)%0.9
( )6الشعير
 -ارتفعت أسعار الشعةر الفرنس

لعقود شير نويحور2015م إلى  186دوالر لمطن ي ـوب

وارتفاع  1دوالر لمطن ( .)%0.5ي

حةن انخفضت أسعار عقود الشعةر االسترال

 189دوالر لمطن يوب وانخفاض  5دوالر لمطن (.)%2.6
( )0الذرة وفول الصويا

 -ارتفعت أسعار عقود الذرة ي

إلى

وورا شةكاغو لشير ةناةر2016م وحقدار طفةف إلى

 176.6دوالر لمطن يوب وارتفاع  0.3دوالر لمطن ( .)%0.2ي

حةن انخفضت أسعار

يول الاوةا لعقود شير ةناةر2016م إلى  353.7دوالر لمطن يوب وانخفاض  1.3دوالر

لمطن (.)%0.4

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب

 -ريع تقرةر حلجمس الحووب الدول عن شير أكتوور2015م توقعاتو إللجحال اإلنتاج العالح

حن الحووب الحوسم الحال (2016/2015م) إلى  1.999حمةار طن حقاول  1.996حمةار

طن (توقعات ساوق ) ،ورغم ذلك ةظل أقل حن الرقم القةاس

الذي وال إلةو ححاول

الحوسم الساوق (2015/2014م) والحقدر ونحو  2.026حمةار طن .وريع كذلك توقعاتو

إللجحال

االستيالك العالح

حن الحووب الحوسم الحال

إلى  1.991حمةار طن حقاول

 1.986حمةار طن (توقعات ساوق ) وحقاول  1.985حمةار طن الحوسم الساوق .كحا ريع

توقعاتو إللجحال التلجارة العالحة حن الحووب إلى  315حمةون طن حقاول  313حمةون طن
(توقعات ساوق ) وحقاول  322حمةون طن الحوسم الساوق.

 -يةحا خفض التقرةر توقعاتو إللجحال

اإلنتاج العالح

حن القح

الحوسم الحال

(2016/2015م) وحقدار حمةون طن لةال إلى  726حمةون طن حقاول  727حمةون طن
(توقعات ساوق ) وحقاول  721حمةون طن الحوسم الساوق (2015/2014م) ،وعزى التقرةر
ذلك إلى انخفاض اإلنتاج ي

كل حن الوالةات الحتحدة األحرةكة واسترالةا واألرلجنتةن

والو ارزةل ،وي الحقاول سلجل التقرةر زةادة ي إنتاج كل حن االتحاد األوروو وكندا وروسةا

وأوكرانةا أدت إلى ححدودة الترالجع ي

إلجحال

اإلنتاج العالح

لمححاول .وخفض كذلك

توقعاتو إللجحال االستيالك العالح حن القح الحوسم الحال إلى  718حمةون طن حقاول

 719حمةون طن (توقعات ساوق ) وحقاول  707حمةون طن الحوسم الساوق .ويةحا ةتعمق
أةضا إلى
والحخزونات العالحة حن القح يقد خفض التقرةر توقعاتو ليذه الحخزونات
ً
 209حمةون طن حقاول  211حمةون طن (توقعات ساوق ) وحقاول  201حمةون طن الحوسم
الساوق.

 ووالنسو لححاول الذرة  ..يقد ريع التقرةر توقعاتو إللجحالالحال

اإلنتاج العالح

حنو الحوسم

(2016/2015م) إلى  970حمةون طن حقاول  967حمةون طن (توقعات ساوق )

نتةلج توقع زةادة إنتاج الوالةات الحتحدة األحرةكة وشكل رئةس  ،إال أنو ال ةزال أقل حن

حااد الحوسم الساوق (2015/2014م) والحقدر ونحو  1.011حمةار طن .وريع كذلك

توقعاتو إللجحال

االستيالك العالح

حنو إلى  974حمةون طن حقاول  970حمةون طن

(توقعات ساوق ) وحقاول  984حمةون طن الحوسم الساوق .كحا ريع توقعاتو لحخزونات الذرة

ونياة الحوسم الحال إلى  200حمةون طن حقاول  199حمةون طن (توقعات ساوق ) وحقاول
 205حمةون طن نياة الحوسم الساوق.

 ويةحا ةخص ححاول الشعةر  ..ريع التقرةر توقعاتو إللجحال اإلنتاج العالح حنو الحوسمالحال

(2016/2015م) إلى  145حمةون طن حقاول  143حمةون طن (توقعات ساوق )

وحقاول  141حمةون طن الحوسم الساوق (2015/2014م) .وريع كذلك توقعاتو إللجحال

االستيالك العالح حنو إلى نفس حستوى الحوسم الساوق والذي قدر ونحو  141حمةون طن

ي حقاول  140حمةون طن (توقعات ساوق ) .كحا ريع توقعاتو لمطمب العالح عمى الشعةر
العمف إلى  94حمةون طن حقاول  93حمةون طن (توقعات ساوق ) .ويةحا ةتعمق والحخزونات
العالحة حن الشعةر يقد خفض التقرةر توقعاتو ليذه الحخزونات ونياة الحوسم الحال

إلى

 29حمةون طن حقاول  30حمةون طن (توقعات ساوق ) وحقاول  26حمةون طن نياة الحوسم
الساوق .يةحا أوقى عمى توقعاتو لحلجم التلجارة الدولة حن الشعةر عند  24حمةون طن حقاول

 29حمةون طن الحوسم الساوق.

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرةر الشيري لحلجمس الحووب الدولالحال

توقعاتو لححاول القح

األحرةك

الحوسم

(2016/2015م) وشكل حمحوظ إلى  55.8حمةون طن حقاول  58.5حمةون طن

(توقعات ساوق ) وحقاول  55.1حمةون طن الحوسم الساوق (2015/2014م) نتةلج انخفاض

ححاول القح الشتوي الطري .وخفض كذلك توقعاتو لمحخزونات األحرةكة حن الححاول

ونياة الحوسم الحال إلى  23.9حمةون طن حقاول  24.7حمةون طن (توقعات ساوق ) وحقاول
 20.5حمةون طن نياة الحوسم الساوق.

 -ويةحا ةتعمق والذرة  ..يقد ريع التقرةر توقعاتو إللجحال

إنتاج الححاول والوالةات الحتحدة

األحرةكة الحوسم الحال (2016/2015م) إلى  342.3حمةون طن حقاول  340حمةون طن

(توقعات ساوق ) وحقاول  361حمةون طن الحوسم الساوق (2015/2014م) .ي حةن خفض
توقعاتو لحخزونات الذرة ونياة الحوسم الحال

وحقدار طفةف إلى  40.6حمةون طن حقاول

 40.8حمةون طن (توقعات ساوق ) وحقاول  44حمةون طن نياة الحوسم الساوق.

 الوضع في استراليا
 خفض التقرةر الشيري لحلجمس الحووب الدول توقعاتو لححاول القح ي استرالةا الحوسمالحال إلى  24حمةون طن حقاول  25.5حمةون طن (توقعات ساوق ) نتةلج استحرار تعرض
حناطق الزراع الرئةسة لحولج حن الحر واللجفاف ،وخفض كذلك توقعاتو لحخزونات القح
ونياة الحوسم الحال إلى  4.2حمةون طن حقاول  5.3حمةون طن (توقعات ساوق ) وحقاول
 4.8حمةون طن نياة الحوسم الساوق.

 الوضع في كندا

 ريع التقرةر الشيري لحلجمس الحووب الدول توقعاتو لححاول القح ي كندا الحوسم الحالإلى  26.1حمةون طن حقاول  25.5حمةون طن (توقعات ساوق ) وذلك وعد اكتحال حااد
ححاول القح الروةع

وسط حؤشرات إةلجاوة لزةادة إنتالجة اليكتار نتةلج تحسن أحوال

الطقس .وريع كذلك توقعاتو لاادرات كندا حن الححاول إلى  20.2حمةون طن حقاول
 18.5حمةون طن (توقعات ساوق ).

 الوضع في روسيا

 -ريع نائب وزةر الزراع الروس

توقعاتو لححاول الحووب ي

روسةا الحوسم الحال

إلى

 105حمةون طن حقارن وـ  102.9حمةون طن (توقعات ساوق ) ،ووذلك تقترب روسةا حن
عمى التوال

وعدحا ومغ إلجحال

لجدةدا لمحااد لمحوسم الثان
قةاسةا
رقحا
ً
ً
تحقةق ً
الحوسم الساوق نحو  105.4حمةون طن .وي ذات السةاق ارح نائب وزةر الزراع أنو حن
الححتحل أن ةتم إلغاء أو تغةةر الضرةو الحفروض عمى اادرات القح

الروس

إنتالجيا
حال

استقرار سعر ارف العحالت األلجنوة .

 الوضع في أوكرانيا

 -ريع التقرةر الشيري لحلجمس الحووب الدول

تقدةراتو لححاول القح

ي

أوكرانةا الحوسم

الحال إلى  26حمةون طن حقاول  25.5حمةون طن (تقدةرات ساوق ) وحقاول  24.1حمةون
طن الحوسم الساوق ،كحا ريع تقدةراتو لححاول الشعةر إلى  8.4حمةون طن حقاول
 8.2حمةون طن (تقدةرات ساوق ) وحقاول  9حمةون طن الحوسم الساوق .ي

حةن خفض

توقعاتو لححاول الذرة إلى  23حمةون طن حقاول  24.5حمةون طن (توقعات ساوق ) وحقاول
 28.5حمةون طن الحوسم الساوق.

 الوضع في كازاخستان

 تحكنت الشركات الزراعة ي كازاخستان حن حااد  19.9حمةون طن حن ححاول الحووبحتى تارةخ  27أكتوور2015م حقارن وـ  16حمةون طن تم حاادىا حتى نفس التارةخ حن
العام الحاض ونسو زةادة قدرىا  %24وذلك نتةلج ارتفاع إنتالجة اليكتار.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 ريعت وحــدة راــد الححااــةل التاوعـ لمحفوضــة األورووةـ تقــدةراتيا إلنتالجةـ ححاــول الــذرةودول االتحاد األوروو الحوسم الحال إلى  6.47طن لميكتار حقارن وـ  6.43طــن لميكتــار
(تقدةرات ساوق ) ،إال أنيا ال تزال أقل حن إنتالجة الحوســم الســاوق والحقــدرة وــنحو  8.07طــن

لميكتار.

رخاــا لتاــدةر  371ألــف
 أظيــرت وةانــات الحفوضــة األورووة ـ أن االتحــاد األوروو ـ حــنً
طن حــن القحـ الطــري ىــذا األســووع لتاــل وــذلك إلجحــال اــادراتو حــن الححاــول حنــذ وداةـ
الحوســم الحــال يـ (2015/7/1م) إلــى  6.8حمةــون طــن حقارنـ وـ ـ  9.8حمةــون طــن خــالل

رخاا لتادةر
الفترة الححاثم حن الحوسم الساوق وانخفاض ومغت نسوتو  ،%30.6كحا حن
ً
 69أل ــف ط ــن ح ــن الشـ ــعةر لتا ــل و ــذلك إلجح ــال اـ ــادراتو إل ــى  4.2حمة ــون ط ــن حقارن ـ ـ
وـ  3حمةون طن خالل نفس الفترة حن الحوســم الســاوق .ويـ الحقاوــل تــم حــن رخــص الســتةراد

 574ألـ ــف طـ ــن ح ـ ــن الـ ــذرة لتاـ ــل و ـ ــذلك إلجحـ ــال وارداتـ ــو إل ـ ــى  2.9حمةـ ــون طـ ــن حقارنـ ـ ـ
وـ  2.6حمةون طن خالل الفترة الححاثم حن الحوسم الساوق ونسو زةادة قدرىا .%11.5

 الوضع في فرنسا

 أظيرت وةانات التقرةــر األســووع لحالـ الححاــول والاــادر عــن الحكتــب الز ارعـ الفرنسـ"ي ـ ـرانس ألجـ ــري حةةـ ــر" ي ـ ـ  26أكتـ ــوور ،اكتحـ ــال حاـ ــاد  %75حـ ــن ححاـ ــول الـ ــذرة حقاوـ ــل

 %58األســووع الســاوق وحقاوــل  %52الحوســم الســاوق .ويةحــا ةتعمــق وتقــدم عحمةــات الز ارع ـ
لححااــةل الحوــوب الشــتوة  ،يتشــةر الوةانــات إلــى اكتحــال ز ارعـ  %78حــن ححاــول القحـ

الطري حقارن وـ  %70الحوسم الساوق و %92حن ححاول الشعةر حقارن وـ  %87الحوسم

الساوق.

 الوضع في األرجنتين

 -خفض ـ ــت ووراـ ـ ـ " و ـ ــوةنس ية ـ ــرس " األرلجنتةنةـ ـ ـ لمحو ـ ــوب توقعاتي ـ ــا لححا ـ ــول القحـ ـ ـ يـ ـ ـ

األرلجنتــةن الحوســم الحــال 2016/2015م إلــى  9.5حمةــون طــن حقاوــل  10.4حمةــون طــن
(توقع ـ ــات حلجم ـ ــس الحو ـ ــوب ال ـ ــدول ) وحقاو ـ ــل  10.5حمة ـ ــون ط ـ ــن (توقع ـ ــات و ازرة الز ارعـ ـ ـ

األحرةكة ).

 الوضع في البرازيل

 تشــيد عحمةــات ز ارع ـ ححاــول يــول الاــوةا ي ـ الو ارزةــل وعــض التوــاطؤ حقارن ـ وحعــدالتياالتارةخة  ،حةث أشار تقرةــر لشــرك " "AgRuralلالستشــارات إلــى اكتحــال ز ارعـ  %31حــن

الححا ــول حقارنـ ـ و ـ ـ ( %42حتوس ــط الس ــنوات الخح ــس الحاض ــة ) .وأرلج ــع ذل ــك إل ــى ت ــأخر
الزراع ي والة "حاتو غروسو" أكور الوالةات الحنتلج حةث أظيرت الوةانــات اكتحــال ز ارعـ

 %36حن الححاول حقارن وـ ( %66حتوسط السنوات الخحس الحاضة ) نتةلجـ قمـ ىطــول
األحط ــار عم ــى الوالةـ ـ حت ــى ت ــارةخ  20أكت ــوور .وذك ــر التقرة ــر أن ت ــأخر الز ارعـ ـ ال ة ــؤدي
والضــرورة إلــى ت ارلجــع اإلنتــاج ،دوانحــا ســةؤدي إلــى انخفــاض الحســاح الزحنة ـ أحــام الح ـزارعةن
لزراع ححاول الذرة أو القطن.

 الوضع في الصين

 أوقى الحركــز الــوطن الاــةن لمحوــوب والزةــوت عمــى توقعاتــو لـواردات الاــةن حــن ححاــولي ــول الا ــوةا خ ــالل الحوس ــم الح ــال (2016/2015م) وال ــذي ةو ــدأ يـ ـ األول ح ــن أكت ــوور

وةنتي ي  30سوتحور عند نفس حستوةات الحوسم الساوق ( 78.4حمةون طن) ،حعمـ ًـال ذلــك

اثةــا ي ـ
والححم ـ الت ـ تقــوم ويــا الســمطات ي ـ وكــةن لحنــع اســتخدام يــول الاــوةا الحعــدل ور ً
ا ــناع الحـ ـواد الغذائةـ ـ والتـ ـ س ــتؤدي إل ــى الح ــد ح ــن نح ــو الـ ـواردات ،واإلض ــاي إل ــى توق ــع
تخفةض حاانع األعالف الحةوانة استخداحاتيا حن عمف الاوةا واستودالو وودائل أخرى.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  643ألف طن قمح طري

 -اشترت اليةئ العاح لمسمع التحوةنة كحة  240ألف طن قح طري ( %11.5وروتةن) يـ

حناقاـ عالحةـ أغمقــت ةــوم 2015/10/29م لمشــحن خــالل الفتـرة  10-1دةســحور 2015م
حةــث تــم ترســة تورةــد ( )4شــحنات كحة ـ كــل حنيــا  60ألــف طــن وحتوســط ســعر إللجحــال

الحناقاـ ومــغ  208.78دوالر/طــن  .C&Fاشــتحمت ىــذه الكحةـ عمــى شــحنتةن قحـ يرنسـ

وشــحنتةن قحـ روحــان ووولنــدي .ويـ ســةا ص
ق حتاــل اــرح وزةــر التحــوةن الحاــري إنــو وعــد

ا لتعاق ــد عم ــى اس ــتةراد ى ــذه الكحةـ ـ أا ــوحت الحخزون ــات تكفـ ـ حت ــى حنتا ــف ش ــير إورة ــل
2016م.

 سوريا تشتري  633ألف طن قمح طري

 اشــترت الحؤسسـ العاحـ لتلجــارة وتاــنةع الحوــوب "حوــوب" كحةـ  200ألــف طــن قحـ طــري( %11وروتةن) ي حناقا عالحة أغمقت ةوم 2015/10/27م وسعر  212.8دوالر/طن
 .C&Fاللج ــدةر وال ــذكر أن القحـ ـ والس ــمع الغذائةـ ـ األخ ــرى تس ــتثنى ح ــن العقوو ــات التلجارةـ ـ
الحفروض عمى سورةا.

 ارتفاع نسبته  %6.2في كمية واردات الجزائر من الحبوب في  9أشهر

 ارتفعــت كحة ـ واردات اللج ازئــر حــن الحوــوب خــالل التســع أشــير األولــى حــن العــام الح ــالونســو  %7.6لتســلجل  9.92حمةــون طــن حقارن ـ وـ ـ  9.22حمةــون طــن خــالل الفت ـرة الححاثم ـ
حــن عــام 2014م حدعوحـ وحشــترةات القحـ الطــري والشــعةر ،حةــث أشــارت وةانــات حاــمح
اللجحارك اللجزائرة إلى ارتفــاع واردات القحـ الطــري ونســو  %21لتســلجل  4.95حمةــون طــن
وارتفـاع واردات الشــعةر ونســو  %25.8لتســلجل  611.9ألــف طــن .يـ حــةن ســلجمت يــاتورة
انخفاضــا ومغــت نســوتو  %6.1خــالل الفتـرة
الـواردات والتـ ومغــت قةحتيــا  2.56حمةــار دوالر
ً
(ةناةر-سوتحور2015م) نتةلج انخفاض األسعار العالحة لمحووب.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 -واامت أسعار النقل الوحري العالحة االنخفاض ،حةث أغمق حؤشر Baltic Panamax

حنخفضا  8نقاط ونسو (.)%1.2
عند  675نقط حقاول  683نقط األسووع الحاض
ً
وانخفضت أسعار الشحن لمححمك ونسو  %1يةحا ةتعمق والشحن حن حوانئ ألحانةا ويرنسا
وروحانةا .ي حةن ارتفعت ونسو  %3يةحا ةتعمق والشحن حن حوانئ الوحر األسود.

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض حؤشر  ICEلسعر ارف الدوالر أحام العحالت األخرى حسلجالً  96.97نقط حقاول 97.14نقط األسووع الحاض  ،وارتفع الةورو أحام الدوالر ونسو طفةف ومغت .%0.1

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.101

1.100
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

32-Oct-

23-Oct-

Change

Change %

32-Oct-

23-Oct-

Change

Change %

32-Oct-

23-Oct-

Change

Change %

32-Oct-

23-Oct-

Change

Change %

33-Oct-

32-Oct-

Change

Change %

Nov
Dec
Jan
Mar

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)
Nov
Dec
Jan
Mar

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

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
Nov
Jan

32-Oct-

23-Oct-

Change
-

Change %
-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

32-Oct-

23-Oct-

Change

Change %

Nov

-

-

Jan

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

32-Oct-

23-Oct-

Change

Change %

32-Oct-

23-Oct-

Change

Change %

Nov

Australia Feed Barley
Nov

-

-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

32-Oct-

23-Oct-

Change

Change %

Black Sea
Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

