السوق العالمي للحبوب
( 02-61يناير0267م)
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تباينت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية بعد صدور التقرير الشهري لمجلس
الحبوب الدولي الذي خفض توقعاته المبدئية إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم
7102/7102م إلى  237مليون طن مقارنة بمحصول الموسم الحالي والذي من المتوقع أن يصل أللعلى
مستوياته التاريخية مسجال  277مليون طن ومقابل  237مليون طن الموسم السابق.
وام تد التباين إلى أسعار الشعير وفول الصويا ،فيما ارتفعت أسعار الذرة بالبورصات األمريكية
مسجلة ألعلى مستوى لها في ستة أشهر مدلعومة بقوة الطلب لعلى اإليثانول من قبل المصدرين والمنتجين.

أواًل  :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )6القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار لعقود شهر مارس7102م إلى  717.2دوالر للطن فوب بانخفاض  0.1دوالر
للطن ( .)%1.2كما انخفضت أسعار لعقود شهر إبريل7102م إلى  713.7دوالر للطن فوب
بانخفاض  7.7دوالر للطن (.)%0.0
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار لعقود شهرمارس7102م إلى  027.7دوالر للطن فوب بارتفاع  3.0دوالر للطن ( .)%0.2وارتفعت
كذلك أسعار لعقود شهر إبريل7102م إلى  020.7دوالر للطن فوب بارتفاع  7.2دوالر للطن
(.)%0.7
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار لعقود شهرمارس7102م إلى  771.2دوالر للطن فوب بانخفاض  7.7دوالر للطن ( .)%7وانخفضت
كذلك أسعار لعقود شهر إبريل7102م إلى  771دوالر للطن فوب بانخفاض  7دوالر للطن
(.)%1.2
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس7102م إلى  020.3دوالر للطن فوب بارتفاع
 1.2دوالر للطن ( ،)%1.1وارتفعت كذلك أسعار لعقود شهر مايو7102م إلى  023.7دوالر
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للطن فوب بارتفاع  0دوالر للطن ( .)%1.7كما ارتفعت أسعار القمح األلماني الصلب
( %07.7بروتين) لعقود شهر مارس7102م إلى  0.7.2دوالر للطن فوب بارتفاع  0.0دوالر
للطن (.)%1.7
( )0الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يناير7102م إلى  071دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  7دوالر للطن ( .)%0.7وانخفضت كذلك
أسعار الشعير االسترالي إلى  077دوالر للطن فوب بانخفاض  3دوالر للطن ( ،)%0.2في
حين ثبتت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود لعند  077دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار لعقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس7102م إلى  071.7دوالر للطنفوب بارتفاع  0.3دوالر للطن ( .)%1.2في حين ثبتت أسعار فول الصويا لعقود شهر
مارس7102م لعند  113.7دوالر للطن فوب.

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا
ا

 مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي لعن شهر يناير7102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (7102/7107م) إلى  7.1.1مليار طن مقابل  7.121مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  7.117مليار طن الموسم السابق (7107/7107م) .كما رفع توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  7.177مليار طن مقابل
 7.177مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  0..23مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب بنحو  7مليون طن لتصل إلى  311مليون طن
مقابل  332مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل لعند مستوى أقل من حجم تجارة الموسم
السابق والمقدرة بنحو  311مليون طن .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب
فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (7102/7107م) إلى  712مليون طن مقابل
 711مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  127مليون طن نهاية الموسم السابق
(7107/7107م).
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 ورفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (7102/7107م) بنحو 3مليون طن ليصل إلى  277مليون طن (ألعلى معدل تاريخي للحصاد) مقابل  21.مليون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  237مليون طن الموسم السابق (7107/7107م) ،لعلى خلفية

توقعات بزيادة اإلنتاج في نصف الكرة الجنوبي (استراليا واألرجنتين) ورفع التقديرات الرسمية
لإلنتاج بكل من االتحاد األوروبي ودول البحر األسود وكندا .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي

االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  232مليون طن مقابل  237مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  271مليون طن الموسم السابق .في حين أبقى لعلى توقعاته إلجمالي

مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي لعند  737مليون طن مقابل  770مليون طن
نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم الحالي(7102/7107م) إلى مستوى قياسي جديد يبلغ  0.117مليار طن مقابل  0.117مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  .27مليون طن الموسم السابق (7107/7107م) .كما رفع توقعاته

إلجمالي االستهالك العالمي منه إلى  0.172مليار طن مقابل  0.177مليار طن (توقعات
سابقة) ومقابل  .21مليون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية

الموسم الحالي بنحو مليون طن لتصل إلى  777مليون طن مقابل  771مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  71.مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (7102/7107م) بمقدار  7مليون طن ليصل إلى  012مليون طن مقابل  017مليون
طن (توقعات سابقة) ،لكنه يظل أقل من محصول الموسم السابق (7107/7107م) والمقدر

بنحو  01.مليون طن .كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه إلى نفس مستوى
الموسم السابق  017مليون طن مقابل  017مليون طن (توقعات سابقة) ،ورفع كذلك توقعاته

إلجمالي مخزوناته العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  31مليون طن مقابل  7.مليون طن

(توقعات سابقة) .في حين أبقى لعلى توقعاته لحجم تجارة الشعير الدولية الموسم الحالي

(7102/7107م)لعند  77مليون طن مقابل  31مليون طن الموسم السابق (7107/7107م).

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (7102/7107م) إلى  331مليون طن مقابل  337مليون طن (توقعات سابقة)

إال أنه يظل ألعلى بنحو  02مليون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق (7107/7107م).
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في حين رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي إلى  333مليون طن مقابل  337مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  30.مليون طن الموسم السابق .وخفض توقعاته لمخزونات فول

الصويا بنهاية الموسم الحالي بمقدار  3مليون طن لتبلغ  37مليون طن مقابل  32مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  31مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي لعلى تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (7102/7107م) لعند  77..مليون طن مقابل  77.0مليون طن الموسم السابق
(7107/7107م) .كما أبقى لعلى توقعاته لصادرات القمح األمريكي بمختلف أنوالعه لعند

 77.7مليون طن مقابل  70.0مليون طن الموسم السابق .في حين رفع توقعاته للمخزونات
األمريكية من المحصول بنهاية الموسم الحالي إلى  37.3مليون طن مقابل  30.0مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  77.7مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد خفض التقرير تقديراته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (7102/7107م) إلى  321.2مليون طن مقابل  327.2مليون طن

(تقديرات سابقة) ومقابل  317.7مليون طن الموسم السابق (7107/7107م) .وخفض كذلك
توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  7..2مليون طن مقابل  70.0مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  11.0مليون طن نهاية الموسم السابق.

 -وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير تقديراته إلجمالي إنتاج المحصول

بالواليات المتحدة األمريكية الموسم الحالي (7102/7107م) إلى  002.7مليون طن مقابل

 002.2مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  017..مليون طن الموسم السابق
(7107/7107م) .كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  00.0مليون طن
مقابل  03مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  7.0مليون طن نهاية الموسم السابق .وأبقى
لعلى توقعاته للصادرات لعند  77.2مليون طن مقابل  77.2مليون طن الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي تقديراته لمحصول القمح في روسيا الموسم الحاليإلى  27.7مليون طن مقابل  20مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  70مليون طن الموسم
السابق ،ورفع كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  00.7مليون طن مقابل
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 ..3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  7..مليون طن نهاية الموسم السابق .في حين خفض
توقعاته لصادرات روسيا من القمح إلى  72.7مليون طن مقابل  31مليون طن (توقعات
سابقة) ،إال أنها تظل ألعلى من صادرات الموسم السابق البالغة  77.1مليون طن.

 الوضع في أوكرانيا

 تشير تقديرات مبدئية لو ازرة الزرالعة األوكرانية إلى ارتفاع حصاد محصول الحبوب الموسمالحالي 7102/7107م إلى  77مليون طن مقارنة بـ  71مليون طن الموسم السابق
7107/7107م ،ومن المقدر أن يشتمل الحصاد الجديد لعلى  77مليون طن قمح و 72مليون
طن ذرة و ..1مليون طن من الشعير.

 الوضع في كازاخستان

 أظهرت بيانات و ازرة الزرالعة الكازاخستانية تراجع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بدايةالموسم الحالي وحتى تاريخ  01يناير الجاري بنسبة  %7.2لتسجل  1.12مليون طن مقارنة
بـ  1.7مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق ،وتسعى كازاخستان لزيادة صادراتها
من الحبوب إلى  .مليون طن بنهاية هذا الموسم مقارنة بـ  2.1مليون طن الموسم السابق.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 خفض التقرير الشهري لشركة االستشارات الزرالعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتهلمحصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي ( 72دولة) الموسم القادم 7102/7102م إلى
 013.2مليون طن مقابل  017مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه يظل ألعلى بنحو  2مليون
طن مقارنة بمحصول الموسم الحالي 7102/7107م والبالغ  037..مليون طن .في حين رفع
توقعاته لمحصول الشعير إلى  70.7مليون طن مقابل  71..مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  7...مليون طن الموسم الحالي ،كما رفع توقعاته لمحصول الذرة إلى  70.3مليون
طن مقابل  71..مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  7..7مليون طن الموسم السابق.
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  021ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  02يناير الجاري لتصل بذلك إجمالي صادراته
من المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (7107/2/0م) إلى  03.7مليون طن مقارنة

بـ  01.0مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%3وبلغت
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إجمالي صادرات الشعير العلفي  7.3مليون طن مقارنة بـ  7.7مليون طن خالل نفس الفترة
من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته  ،%73وفي المقابل بلغت إجمالي واردات الذرة

 7.7مليون طن بانخفاض نسبته  %77مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق ،كما تراجعت
واردات فول الصويا مسجلة  2.7مليون طن مقارنة بـ  2.17مليون طن خالل الفترة المماثلة
من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%3

خصا الستيراد كمية  70.3ألف طن من القمح
 كما منح االتحاد االوروبي خالل نفس األسبوع ر ًاألوكراني في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك في مقابل كمية
 721.3ألف طن األسبوع السابق وهي كمية تتعدى نصف إجمالي الكمية المصرح بها لعام
7102م والبالغة  .71ألف طن.

 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول فول الصويا في األرجنتينالموسم الحالي 7102/7107م إلى  77..مليون طن مقابل  71.1مليون طن (توقعات سابقة)
وأرجعت ذلك إلى سوء أحوال الطقس حيث أدت الفيضانات شمال محافظة " بوينس آيرس "

وجنوب محافظة " سانتا في " إلى تلف  201ألف هكتار ،بينما تأثرت  311ألف هكتار أخرى
بفعل موجة الجفاف جنوب " بوينس آيرس " .وفي سيا ٍ
ق متصل خفضت بورصة بوينس آيرس
للحبوب تقديراتها للمساحة المزرولعة من فول الصويا هذا الموسم إلى  0..7مليون هكتار

مقارنة بـ  0..3مليون هكتار (تقديرات سابقة) نتيجة سوء أحوال الطقس.

 الوضع في البرازيل

 تسببت األمطار الغزيرة والمستمرة لعلى والية "ماتو غروسو" أكبر الواليات المنتجة لمحصولفول الصويا في الب ارزيل منذ الثالثاء الماضي إلى تأخر ألعمال الحصاد ،وتشير آخر

االحصاءات إلى اكتمال جمع  %00..من المحصول حتى تاريخ  71يناير مقارنة

بـ  %7األسبوع السابق .وتعول الب ارزيل لعلى إنتاج هذه الوالية كثي ار في الوصول لمحصول

قياسي يقدر بنحو  013.2مليون طن حيث يتوقع المحللون أن يبلغ إنتاج والية ماتو غروسو

وحدها نحو  31مليون طن .وتجدر اإلشارة إلى أن وفرة مستوى رطوبة التربة سالعدت الم ازرلعين
لعلى بدء ألعمال الزرالعة مبكرا ،كما سالعد التحسن الملموس في أحوال الطقس إلى نضج
المحصول في وقت مبكر مقارنة بالموسم السابق ،وحتى اآلن لم ترصد التقارير أية أضرار لعلى

المحصول ،إال أن التوقعات باستمرار هطول األمطار خالل األيام الخمسة المقبلة من شأنها
التأثير لعلى جودته وكميته.
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 الوضع في الصين

 -خفضت و ازرة الزرالعة الصينية تقديراتها لمحصول الذرة في الصين الموسم الحالي

7102/7107م إلى  707.3مليون طن مقارنة بـ  771.7مليون طن الموسم السابق ،كما
خفضت توقعاتها لواردات الصين من الذرة هذا الموسم إلى  0مليون طن مقارنة بـ  3.7مليون
طن الموسم السابق .في حين رفعت تقديراتها لمحصول فول الصويا إلى  07.7مليون طن

مقارنة بـ  00.7مليون طن الموسم السابق.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  12ألف طن قمح أوكراني

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  71ألف طن قمح أوكراني المنشأ في مناقصة لعالميةأغلقت يوم  71يناير بسعر  710.11دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة من  77فبراير إلى

 3مارس7102م.

 األردن تشتري  622ألف طن قمح وشعير علفي

 -اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  71ألف طن قمح اختياري المنشأ في مناقصة لعالمية

أغلقت يوم  02يناير بسعر  712.7دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر مايو7102م ،وفازت
بها شركة كاسيللو .كما اشترت كمية  71ألف طن شعير لعلفي اختياري المنشأ في مناقصة
لعالمية أغلقت يوم  0.يناير بسعر  021دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف الثاني من

شهر يونيو7102م.

 المغرب تمنح رخصا ًلستيراد  752ألف طن قمح من أمريكا واًلتحاد األوروبي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب المغربية منحت رخصا الستيراد كمية  371ألف طن قمحطري من الواليات المتحدة األمريكية ،وكمية  3.1ألف طن قمح طري من االتحاد األوروبي
بموجب اتفاقية التعرفة التفضيلية الموقعة بين المغرب وكال من الواليات المتحدة األمريكية
واالتحاد األوروبي.

 المجر بصدد تصدير  022ألف طن قمح للصين

 قالت و ازرة الزرالعة المجرية إن المجر من المحتمل أن تصدر كمية تصل إلى  711ألف طنقمح للصين لعلى مدار السنوات الثالثة المقبلة بموجب اتفاق تصدير ثنائي موقع بين الجانبين.

الجدير بالذكر أن المجر تنتج نحو  7مليون طن من القمح سنويا ،وقامت العام الماضي
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بتصدير شحنة للصين كميتها  71ألف طن وهي تعتبر أول شحنة يتم تصديرها منذ توقيع
االتفاق لعام 7117م.

 توقعات بارتفاع المساحة المزروعة من محصول الذرة بجنوب إفريقيا

 رفعت الوحدة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا توقعاتها للمساحة المزرولعة منمحصول الذرة الموسم الحالي إلى  7.7مليون هكتار مقابل  7.11مليون هكتار (توقعات
سابقة) ومقابل  0..7مليون هكتار الموسم السابق لعلى خلفية تحسن ظروف الطقس بشكل
لعام السيما األمطار الوفيرة التي أدت إلى زيادة نسبة رطوبة التربة ،وشجعت الم ازرلعين لعلى
التوسع في زرالعة محصول الذرة الذي تأثر إنتاجه بموجة شديدة من الجفاف الموسم السابق.

 اليابان تشتري  66711ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزرالعة اليابانية كمية  002.7ألف طن قمح ضمن مناقصاتها األسبولعية لشراءالمحصول والتي أغلقت يوم  07يناير ،اشتملت هذه الكمية لعلى  72ألف طن قمح أمريكي
و 1..7ألف طن قمح كندي للشحن خالل الفترة من  70فبراير إلى  71إبريل7102م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxلعند  .21نقطةمقابل  0117نقطة األسبوع الماضي منخفضا  27نقطة بنسبة (.)%2

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  011.20نقطة مقابل 010.0.نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.12

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0.121

0.177

%1.12 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

207.2

205.8

-1.4

-0.7%

Apr.017

205.4

203.2

-2.2

-1.1%

31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

173.4

176.5

3.1

1.8%

Apr.017

178.5

181.2

2.7

1.5%

31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

260.0

254.8

-5.2

-2.0%

Apr.017

252.0

250.0

-2.0

-0.8%

31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

180.6

181.3

0.7

0.4%

May.017

182.5

183.5

1.0

0.5%

31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

194.7

195.8

1.1

0.6%

May.017

197.9

199.0

1.1

0.6%

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

31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

159.2

160.5

1.3

0.8%

Apr.017

158.9

162.7

3.8

2.4%

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

31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

Mar.017

403.5

403.5

0.0

0.0%

Apr.017

407.3

408.2

0.9

0.2%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jan.017

Australia Feed Barley
Jan.017

Black Sea Feed Barley
Jan.017

31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

166.0

164.0

-2.0

-1.2%

31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

165.0

162.0

-3.0

-1.8%

31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

162.0

162.0

0.0

0.0%

Freight Rates US $ /Ton
31-Jan-17

02-Jan-17

Change

Change %

Black Sea

24.0

24.0

0.0

0%

Germany-Hamburg

25.0

25.0

0.0

0%

French Rouen

18.0

18.0

0.0

0%

Canada/USA (P.N.W)

24.0

24.0

0.0

0%

Australia (East Coast)

18.0

18.0

0.0

0%

Load/ports
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