الســوق العـــالمي للحبــوب
( 21-8إبريل 1029م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متجاهلة صدور التقرير الشهري
لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي بأكثر

من  5مليون طن إلى  6.572مليون طن مقابل  6.075مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة مخاوف من
تأخر زراعة محصول القمح الربيعي بالسهول الشمالية للواليات المتحدة األمريكية7

فيما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا متأثرة ببيانات مخيبة لآلمال بشأن الصادرات األمريكية

وبارتفاع مخزونات المحصول القديم في الواليات المتحدة األمريكية مما يقلل من مخاوف تراجع المساحة

المزروعة من كال المحصولين بسبب أحوال الطقس الغير مواتية ،وكذلك جاء االنخفاض تحت ضغوط
التوقعات المتفائلة بشأن الحصاد بدول أمريكا الجنوبية7

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر مايو6002م إلى  60275دوالر للطن فوب بارتفاع  070دوالر للطن
( 7)%075وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يوليو6002م إلى  60270دوالر للطن فوب
بارتفاع  076دوالر للطن (7)%072

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرمايو6002م إلى  02472دوالر للطن فوب بانخفاض  070دوالر للطن ( 7)%072وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر يوليو6002م إلى  02476دوالر للطن فوب بانخفاض  074دوالر
للطن (7)%076

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مايو6002مإلى  64272دوالر للطن فوب بارتفاع  276دوالر للطن ( 7)%072وارتفعت كذلك أسعار عقود

شهر يوليو6002م إلى  64272دوالر للطن فوب بارتفاع  072دوالر للطن (7)%07.

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو6002م إلى  60272دوالر للطن فوب بارتفاع
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 072دوالر للطن ( ،)%07.وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر6002م إلى  600دوالر
للطن فوب بارتفاع  070دوالر للطن ( 7)%072كما ارتفعت أسعار القمح األلماني الصلب

( %0675بروتين) لعقود شهر مايو6002م إلى  66472دوالر للطن فوب بارتفاع  67.دوالر
للطن (7)%076
( )1الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مايو6002م إلى  606دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  0دوالر للطن ( 7)%075وانخفضت كذلك
أسعار التصدير من منطقة البحر األسود إلى  022دوالر للطن فوب بانخفاض  6دوالر للطن

( 7)%0في حين ارتفعت أسعار الشعير األسترالي إلى  642دوالر للطن فوب بارتفاع  6دوالر
للطن (7)%07.

( )3الذرة وفول الصويا
 -انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مايو6002م إلى  052دوالر للطن فوب

بانخفاض  074دوالر للطن ( 7)%072وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر

مايو6002م إلى  22.7.دوالر للطن فوب بانخفاض  674دوالر للطن (7)%07.

عالميا
ثانياً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر إبريل 6002م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (6002/600.م) إلى  67200مليار طن مقابل  67202مليار طن

(توقعات سابقة) ومقابل  67202مليار طن الموسم السابق (600./600.م) 7في حين خفض
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  6722.مليار طن مقابل

 67240مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  67522مليار طن الموسم السابق 7ورفع توقعاته
إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بمقدار  272مليون طن إلى

 ...72مليون طن مقابل  ..2مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أقل
مقارنة بكمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو  .0474مليون طن7

 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (6002/600.م) عند مستوى يقارب  .22مليون طن مقارنة بالحصاد القياسي الموسم
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السابق (600./600.م) والبالغ  .2276مليون طن 7في حين خفض توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي من القمح إلى  .2276مليون طن مقابل  .4670مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  .4272مليون طن الموسم السابق7

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(6002/600.م) بنحو  5مليون طن إلى  6.572مليون طن مقابل  6.075مليون طن
(توقعات سابقة) ،لكنها تظل أقل مقارنة بكمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة
بنحو  6.072مليون طن7

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (6002/600.م) عند  5072مليون طن مقابل  4.74مليون طن الموسم السابق
(600./600.م) 7في حين خفض توقعاته إلجمالي صادرات الواليات المتحدة األمريكية من
المحصول الموسم الحالي إلى  657.مليون طن مقابل  6272مليون طن (توقعات سابقة) لكنها
تظل أعلى بمقدار  076مليون طن مقارنة بصادرات الموسم السابق المقدرة بنحو  6475مليون
طن 7ورفع توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم الحالي إلى  6272مليون طن
مقابل  6.7.مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6272مليون طن نهاية الموسم السابق7
 وبالنسبة لمحصول الذرة  77فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول الموسم الحالي(6002/600.م) عند  22272مليون طن مقابل  2.070مليون طن الموسم السابق
(600./600.م) 7في حين رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى
 507.مليون طن مقابل  4272مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  5474مليون طن نهاية
الموسم السابق7
 وفيما يخص فول الصويا  77فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول الموسم الحالي(6002/600.م) عند  0627.مليون طن مقابل  06070مليون طن الموسم السابق
(600./600.م) 7في حين خفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي
بمقدار طفيف إلى  6474مليون طن مقابل  6475مليون طن (توقعات سابقة) ،لتظل أعلى
مقارنة بمستواها في نهاية الموسم السابق والبالغ  0072مليون طن7
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 الوضع في روسيا

 أظهرت بيانات الجمارك الروسية تراجع صادرات روسيا من القمح خالل شهري يناير وفبراير6002م إلى  47.مليون طن مقارنة بـ  57.مليون طن خالل نفس الفترة من العام الماضي
بانخفاض نسبته 7%02

 الوضع في أوكرانيا

 أبقى وزير الزراعة األوكراني على توقعاته لمحصول الحبوب في بالده الموسم القادم6060/6002م عند نفس مستوى حصاد الموسم الحالي 6002/600.م المقدر بنحو
 .0مليون طن ،في حين تشير توقعات المحللين إلى احتمال زيادة المحصول إلى  .0مليون
طن7
 أظهرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية قيام أوكرانيا بتصدير كمية  2276مليون طن منالحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  00إبريل الجاري مقابل  2075مليون طن خالل
الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  7%6474واشتملت صادرات الموسم الحالي
على  6075مليون طن من الذرة و 027.مليون طن من القمح7

 الوضع في االتحاد األوروبي

 خفض التقرير الشهري لشركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strateige Grainsتوقعاتهلمحصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي ( 6.دولة) الموسم القادم 6060/6002م إلى
 0447.مليون طن مقابل  04270مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه يظل أعلى بنسبة
 %04مقارنة بحصاد الموسم الحالي البالغ  06.76مليون طن 7كما خفض توقعاته لمحصول
الشعير إلى  20مليون طن مقابل  207.مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنه يظل أعلى بمقدار
 576مليون طن مقارنة بمحصول الموسم الحالي المقدر بنحو  557.مليون طن 7وع از التقرير
التراجع المتوقع في إنتاج كل من القمح والشعير إلى موجة الجفاف ونقص كمية األمطار7
وخفض كذلك توقعاته لمحصول القمح الديورم إلى  .7.مليون طن مقابل  .72مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  .72مليون طن الموسم الحالي ،في حين رفع توقعاته لمحصول الذرة
إلى  2270مليون طن مقابل  22مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2072مليون طن الموسم
الحالي7
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 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية  05مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 6002/600.م وحتى تاريخ  .إبريل 6002م

مقابل  0572مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 600./600.م بانخفاض
نسبته  7%4كما منح رخصاً لتصدير كمية  275مليون طن من الشعير مقابل  472مليون طن

خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  7%62وفي المقابل منح رخصا الستيراد

 0.72مليون طن من الذرة مقابل  0275مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
بارتفاع نسبته  ،%40ومنح كذلك رخصا الستيراد  0076مليون طن من فول الصويا مقابل

 0076مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 7%2

 الوضع في فرنسا

 رفع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لصادرات فرنسا من القمح الطريخارج دول االتحاد األوروبي الموسم الحالي 6002/600.م للشهر الثالث على التوالي إلى

 27.مليون طن مقابل  275مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  .72مليون طن الموسم السابق

600./600.م 7وع از ذلك إلى ضعف المنافسة من دول البحر األسود وانتظام الطلب بدول
شمال إفريقيا وفي مقدمتها الجزائر والتي استحوذت وحدها على أكثر من نصف صادرات القمح
الفرنسي خارج دول االتحاد األوروبي حتى اآلن بواردات بلغت نحو  475مليون طن 7فيما أبقى
على توقعاته لمخزونات القمح الفرنسي بنهاية الموسم الحالي عند  674مليون طن بما يعكس

انخفاض الطلب على القمح العلفي وتراجع الصادرات داخل دول االتحاد األوروبي حسبما أشار
التقرير7

 وفيما يتعلق بالذرة ،فقد رفع المكتب توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي بمقدار  600ألفطن إلى  672مليون طن لتصبح عند أعلى معدالتها منذ  4سنوات ،فيما خفض توقعاته

لمخزونات الشعير إلى  07.مليون طن مقابل  07.مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل
عند أعلى معدالتها منذ  2سنوات7

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول فول الصويا في األرجنتين الموسمالحالي إلى  52مليون طن مقابل  54مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  55مليون طن
(توقعات بورصة بوينس آيريس) ،كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى  4.مليون طن مقابل
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 4.72مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية التحسن الملموس في أحوال الطقس بما يدعم
إنتاجية محاصيل الحبوب 7وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد توقعت بورصة بوينس آيريس أن
يسجل مستوى قياسي يبلغ  6072مليون طن7

 الوضع في البرازيل

 رفعت الوكالة الب ارزيلية لإلحصاءات الزراعية وامدادات الغذاء " "Conabتوقعاتها لمحصولالحبوب في الب ارزيل الموسم الحالي 6002/600.م إلى  625724مليون طن مقابل
 622762مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  66.72.مليون طن الموسم السابق
600./600.م 7وتوقعت أن يصل إجمالي محصول فول الصويا إلى  0027.6مليون طن
مقابل  002742مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  00276.مليون طن الموسم السابق ،وأن
تصل إجمالي صادراته خالل هذا الموسم إلى  .0مليون طن مقابل  .2720مليون طن الموسم
السابق 7وتوقعت أن يرتفع محصول الذرة إلى  24مليون طن مقابل  267.مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  .07.مليون طن الموسم السابق ،وأن تبلغ إجمالي صادراته  20مليون طن
مقابل  647..مليون طن الموسم السابق7

 الوضع في الصين

 أوضحت بيانات اإلدارة العامة للجمارك الصينية قيام الصين باستيراد كمية  4726مليون طنمن فول الصويا خالل شهر مارس 6002م مقابل  4745مليون طن الشهر السابق بزيادة
نسبتها 7%0075

ثالثاً :أهم أخبار األسبوع
 مصر توافق على دخول شحنة قمح فرنسي بعد إعادة اختبارها

 قال مسؤول مصري إن مصر وافقت على دخول شحنة قمح مستوردة من فرنسا بعدما أظهرتنتائج إعادة اختبارها أن مستويات فطر اإلرجوت في الحدود المسموح بها 7وقال مدير عام
صومعة سفاجا لرويترز إنه سيتم تفريغ الشحنة الموجودة في ميناء سفاجا على البحر األحمر
وتوزيعها على المطاحن بعدما أظهر االختبار أن مستوى فطر اإلرجوت فيها يبلغ %0700
وهو ما يقل عند الحد األقصى المسموح به  7%0705كما أظهرت وثيقة من و ازرة الزراعة
المصرية نتيجة اختبار مماثلة وهي 7%0700
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 وكانت مصادر قد صرحت يوم الثالثاء بأن مصر رفضت شحنة قمح فرنسي كميتها  22ألفطن الرتفاع نسبة اإلرجوت بها إلى 7%070

 وفي سيا ٍق متصل قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء كمية  20ألف طن من القمح
الروماني المنشأ باألمر المباشر من شركة أميروبا بسعر  645745دوالر/طن  C&Fعوضاً

عن شحنة سابقة تم رفضها في شهر مارس الماضي بميناء الدخيلة المصري لمخالفتها الحدود

المسموح بها فيما يتعلق برقم السقوط ،وهو معيار عالمي شائع يستخدم في تحديد درجة
اإلصابة بتلف البراعم وبالتالي جودة القمح في عملية الطحن7

 كما اشترت كمية  640ألف طن من القمح الطري ( %0075بروتين) في مناقصة عالميةأغلقت يوم  06إبريل بواقع ( )4شحنات كمية كل منها  20ألف طن ،منها  0.0ألف طن

قمح روماني و 20ألف طن قمح أوكراني ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة

 622722دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة من  60مايو إلى  5يونيو 6002م7

 الجزائر تشتري  040ألف طن من القمح

 قال تجار إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  540ألف طن من القمح اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  00إبريل بأسعار تراوحت بين  622/62.765دوالر/طن C&F
للشحن خالل شهر يونيو6002م7

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Indexعندتفعا  0.نقطة بنسبة 7%674
 .6.نقطة مقابل  .00نقطة األسبوع الماضي مر ً

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  2272نقطة مقابل 2.740نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة 7%07.

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

07020

07060

%07. +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

May. 019

215.4

216.5

1.1

0.5%

Jul. 019

217.9

219.1

1.2

0.6%

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

May. 019

195.7

194.6

-1.1

-0.6%

Jul. 019

194.6

194.2

-0.4

-0.2%

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

May. 019

243.4

246.6

3.2

1.3%

Jul. 019

245.0

246.6

1.6

0.7%

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

May. 019

212.3

213.9

1.6

0.8%

Sep. 019

198.9

200.0

1.1

0.6%

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

May. 019

222.2

224.9

2.7

1.2%

Sep. 019

225.0

227.7

2.7

1.2%

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

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

May. 019

160.4

159.0

-1.4

-0.9%

Jul. 019

163.0

161.2

-1.8

-1.1%

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

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

May. 019

340.2

337.8

-2.4

-0.7%

Jul. 019

346.1

343.8

-2.3

-0.7%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
May.019

Australia Feed Barley
May.019

Black Sea Feed Barley
May.019

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

203.0

202.0

-1.0

-0.5%

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

247.0

249.0

2.0

0.8%

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

195.0

193.0

-2.0

-1.0%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – May.019

50-Apr-19

21-Apr-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

20.3

20.5

0.3

1%

Germany-Hamburg

23.0

23.3

0.3

1%

French - Dunkerque

22.8

23.3

0.5

2%

Australia - Kwinana

22.5

22.8

0.3

1%
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