السوق العالمي لمحبوب
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية متأثرة بارتفاع سعر صرف الدوالر
وبتوقعات بزيادة المساحة المزروعة من المحصول باألرجنتين العام الحالي إلى  5.3مميون ىكتار مقابل
 4.37مميون ىكتار عام 2015م لتسجل بذلك أعمى مستوى ليا منذ  9سنوات.
فيما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا وسط مخاوف بشأن تقمبات محتممة في أحوال الطقس أثناء
موسم زراعة الذرة بالواليات المتحدة األمريكية ،فضال عن تأثر جودة وكمية محصول فول الصويا في
األرجنتين بسبب موجة الفيضانات التي ضربت الحصاد الشير الماضي.

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شير يوليو2016م بمقدار طفيف إلى  193.6دوالر لمطن فوب بارتفاع
 0.3دوالر لمطن ( .)%0.2في حين انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى

 195.8دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.5دوالر لمطن (.)%1.3

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شير يوليو2016م إلى  186.2دوالر لمطن فوب بانخفاض  1.8دوالر لمطن ( .)%1وانخفضت كذلك
أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  190.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  1.9دوالر لمطن

(.)%1

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيريوليو2016م إلى  227دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.8دوالر لمطن ( .)%1.2وانخفضت

كذلك أسعار عقود شير سبتمبر2016م إلى  229.7دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.6دوالر
لمطن (.)%1.1

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير سبتمبر2016م إلى  183.5دوالر لمطن

فوب بانخفاض  2.3دوالر لمطن ( .)%1.2وانخفضت كذلك أسعار عقود شير

ديسمبر2016م إلى  189.7دوالر لمطن فوب بانخفاض  2دوالر لمطن ( .)%1كما انخفضت
أسعار القمح األلماني الصمب( %12.5بروتين) لعقود شير سبتمبر2016م إلى  186.3دوالر

لمطن فوب بانخفاض  4.9دوالر لمطن (.)%2.6
( )0الشعير

 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير مايو2016م إلى  165دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  3دوالر لمطن ( .)%1.8وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير من منطقة البحر
األسود إلى  168دوالر لمطن فوب بانخفاض  2دوالر لمطن ( ،)%1.2في حين ثبتت أسعار
عقود الشعير االسترالي عند  178دوالر لمطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير سبتمبر2016م إلى  176.3دوالر لمطنفوب بارتفاع  1.8دوالر لمطن ( .)%1وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شير
سبتمبر2016م إلى  417.1دوالر لمطن فوب بارتفاع  3.6دوالر لمطن (.)%0.9

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 رفعت شركة االستشارات الزراعية األمريكية " "Informaتوقعاتيا لممساحة المزروعة منمحصول فول الصويا بالواليات المتحدة األمريكية العام الحالي إلى  83مميون فدان مقابل
 82.2مميون فدان (توقعات و ازرة الزراعة األمريكية) ،في حين خفضت توقعاتيا لممساحة
المزروعة من محصول الذرة إلى  93.4مميون فدان مقابل  93.6مميون فدان (توقعات و ازرة
الزراعة األمريكية).

 الوضع في كندا

 رفعت و ازرة الزراعة الكندية توقعاتيا لمحصول القمح في كندا الموسم القادم 2017/2016مإلى  22.8مميون طن مقارنة بـ  22.1مميون طن الموسم الحالي 2016/2015م ،في حين
خفضت توقعاتيا إلجمالي الكميات المعروضة بنسبة  %9عمى خمفية توقعات بانخفاض
مخزونات أول المدة إلى  3مميون طن مقارنة بـ  6.1مميون طن الموسم السابق ،كما خفضت
توقعاتيا لمصادرات الموسم القادم بنسبة  %10نتيجة انخفاض الكميات المعروضة.

 الوضع في روسيا
 توقع رئيس المركز الروسي ألبحاث الطقس أن يتراوح إجمالي حصاد محصول الحبوب فيروسيا الموسم القادم 2017/2016م ما بين  105-100مميون طن لتحقق روسيا بذلك
حصادا قياسيا لمموسم الثالث عمى التوالي ،وأضاف أن التحسن في أحوال الطقس خالل شير
مايو الحالي وىو الشير الحاسم لمحاصيل الحبوب الروسية السيما القمح سوف يؤدي إلى تقدم
ممموس في إنتاجية مختمف المحاصيل.

 الوضع في أوكرانيا

 رفع وزير الزراعة األوكراني توقعاتو لصادرات بالده من الحبوب الموسم الحالي2016/2015م إلى  38مميون طن مقارنة بـ  35مميون طن الموسم السابق 2015/2014م.

 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتيا لمحصول القمحفي أوكرانيا الموسم القادم إلى  21.5مميون طن مقابل  19.8مميون طن (توقعات سابقة)
ويأتي الرفع في التوقعات بسبب تحسن أحوال الطقس أثناء فصل الربيع واعتدال نسبة رطوبة

التربة بشكل انعكس ايجابيا عمى اإلنتاجيةُ .يذكر أن إجمالي حصاد القمح عام 2015م بمغ
نحو  26.5مميون طن.

 الوضع في كازاخستان

 رفعت و ازرة الزراعة الكازاخستانية توقعاتيا لصادرات كازاخستان من الحبوب الموسم الحالي2016/2015م إلى  8مميون طن مقارنة بـ  7.5مميون طن (توقعات سابقة) ،وتشير البيانات
الفعمية إلى تصدير كازاخستان لكمية  7.35مميون طن منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ
 10مايو مقارنة بـ  5.53مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو
.%33

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 رفعت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتيا لمحصول القمحالطري بدول االتحاد األوروبي ( 28دولة) الموسم القادم 2017/2016م إلى  146.7مميون

طن مقابل  144.7مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنو ال يزال أقل من المحصول القياسي

لمموسم الحالي والبالغ  150.8مميون طن .كما رفعت توقعاتيا لمحصول الشعير إلى

 61.5مميون طن مقابل  60.5مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  60.9مميون طن الموسم

الحالي .في حين خفضت توقعاتيا لمحصول الذرة إلى  62.7مميون طن مقابل  63.4مميون
طن (توقعات سابقة) ،إال أنو يظل أعمى من محصول الموسم الحالي والذي تعرض لموجة

شديدة من الجفاف أدت إلى انخفاض إنتاجيتو بشكل ممحوظ.

 وفيما يتعمق بالمخزونات  ..خفضت الشركة توقعاتيا لمخزونات القمح الطري بدول االتحاداألوروبي بنياية الموسمين الحالي والقادم نتيجة توقع ارتفاع الصادرات وزيادة الطمب عمى القمح

العمفي بسبب ازدياد تنافسية القمح األوروبي في األسواق العالمية ،حيث خفضت توقعاتيا
لمخزونات القمح األوروبي الطري بنياية الموسم الحالي 2016/2015م إلى  14.7مميون طن

مقابل  15.6مميون طن (توقعات سابقة) ،كما خفضت توقعاتيا لممخزونات بنياية الموسم
القادم 2017/2016م إلى  11.9مميون طن مقابل  13.2مميون طن (توقعات سابقة).

رخصا لتصدير  928ألف طن
 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منحً
من القمح الطري ىذا األسبوع لتصل بذلك إجمالي صادراتو من المحصول منذ بداية الموسم
الحالي في (2015/7/1م) إلى  27.5مميون طن مقارنة بـ  28.9مميون طن خالل الفترة
المماثمة من الموسم السابق بانخفاض نسبتو  .%5كما منح رخص لتصدير  173ألف طن من
الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  9.1مميون طن مقارنة بـ  8.3مميون طن خالل نفس

الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو  .%9وفي المقابل تم منح رخص الستيراد  293ألف
طن من الذرة لتصل بذلك إجمالي الواردات إلى  12.2مميون طن مقارنة بـ  8.2مميون طن

خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بارتفاع نسبتو .%49

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  16مايو إلى اكتمال زراعة  %91من محصول الذرة بفرنسا مقابل

 %78األسبوع السابق ومقابل  %96في نفس التاريخ من العام الماضي ،كما أشار التقرير إلى
تباطؤ عمميات زراعة المحصول بـ  15يوما بالمقارنة بمتوسط السنوات الستة الماضية بسبب
تعطل أعمال الزراعة الشير الماضي بفعل األمطار .وبالنسبة لمحصول القمح الطري فقد

صنف التقرير  %86منو بحالة جيدة أو ممتازة مقابل  %87األسبوع السابق ومقابل

 %91العام الماضي ،وفيما يخص محصول الشعير الشتوي وىو المحصول الذي يتم حصاده
عادة أوال في دورة المحاصيل الفرنسية فإن  %84منو بحالة جيدة أو ممتازة مقابل

 %85األسبوع السابق.

 الوضع في ألمانيا

 خفضت الجمعية األلمانية لمتعاونيات الزراعية توقعاتيا لمحصول القمح في ألمانيا الموسم القادم2017/2016م إلى  25.57مميون طن مقابل  26.1مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 26.6مميون طن الموسم الحالي 2016/2015م نتيجة انخفاض المساحة المزروعة بنحو
 500ألف ىكتار ،كما خفضت توقعاتيا إلجمالي إنتاج محصول الشعير إلى  11.25مميون

طن مقابل  11.6مميون طن الموسم الحالي .في حين رفعت توقعاتيا لمحصول الذرة إلى

 4.47مميون طن مقابل  3.96مميون طن الموسم الحالي.

 الوضع في األرجنتين

 -رفعت و ازرة الزراعة األرجنتينية توقعاتيا لممساحة المزروعة من محصول القمح والذي بدأت

أعمال زراعتو األسبوع الماضي إلى  5.3مميون ىكتار مقابل  4.5مميون ىكتار (توقعات
بورصة بوينس آيرس لمحبوب) ومقابل  4.37مميون ىكتار عام 2015م ،وذلك عمى الرغم من
موجة الفيضانات واألمطار الغزيرة التي تسببت في اإلضرار باألراضي الزراعية الشير

الماضي ،كما رفعت توقعاتيا إلجمالي إنتاج محصول الذرة الموسم الحالي 2016/2015م إلى
 37.9مميون طن مقابل  37مميون طن (توقعات سابقة).

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 لويس دريفوس تسعى لالستثمار في الخدمات الموجستية بالموانئ المصرية

 قالت شركة لويس دريفوس العالمية لتجارة الحبوب والسمع األولية إنيا تتطمع لالستثمار فيالخدمات الموجستية بموانئ في منطقة الشرق األوسط السيما مصر ،وقال المدير اإلقميمي
لمشركة في منطقة الشرق األوسط وشرق إفريقيا عمى ىامش مؤتمر لمحبوب في دبي إن الشركة
ترى العديد من الفرص االستثمارية في المنطقة من بينيا السعودية مع سعي المممكة لخصخصة
أنشطة الحبوب وكذلك إيران بعد رفع العقوبات عنيا وىو ما يوفر حجم أعمال ميم لمشركة.
 قالت و ازرة التموين المصرية إن إجمالي الكميات التي تم توريدىا حتى يوم السبت ،من القمحالمحمي ،إلى الشون التابعة لبنك التنمية واالئتمان الزراعي ،والمطاحن والصوامع التابعة لمو ازرة
بالمحافظات المختمفة ،بمغت نحو  3.6مميون طن .وفي وقت سابق أشار وزير الزراعة إلى أن
مؤخر سيولة كبيرة ،وذلك بعد الق اررات واإلجراءات التي تم اتخاذىا
ًا
عمميات التوريد شيدت
لمتيسير عمى المزارعين بداية من مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية في عمميات التوريد

واستالم األقماح من المزارعين ،فضال عن فتح كل الشون الترابية عمى مستوى الجميورية
الستيعاب جميع الكميات الموردة.

 بمومبرج لمحبوب توقع عقدا لبناء صوامع قمح بالجزائر خالل أسابيع

 تتطمع بمومبرج جرين لمحبوب لتوقيع عقد مع الديوان الجزائري الميني لمحبوب خالل األسابيعالمقبمة لبناء صوامع قمح تعمل بالتكنولوجيا الفائقة تكفي لتخزين نحو مميون طن من الحبوب.
وقال الرئيس التنفيذي لمشركة إن منشآت التخزين الجديدة ستساعد في خفض خسائر ما بعد
الحصاد والتي تبدد حوالي  %20من محصول القمح المحمي في الجزائر ،وأضاف أنو تم

التوصل القتراح مشترك إلنشاء  200وحدة في أنحاء الجزائر ،إال أنيم مازالوا بصدد دراسة

تفاصيل المشروع المتعمقة بمفاوضات التعاقد الفعمية .الجدير بالذكر أن الجزائر بيا أكثر من

 400موقع لمحصول القمح المحمي لكنيا عبارة عن شون ومخازن مفتوحة لميواء الطمق وىو
ما يؤدي لزيادة الكميات الميدرة نتيجة سوء التخزين.

 مطاحن الدقيق القطرية تسعى لدعم القدرات اإلنتاجية وزيادة الصادرات لمسعودية

 قال المدير التنفيذي لمطاحن الدقيق القطرية (الكيان الوحيد المسئول عن قطاع المطاحن بقطر)إن الشركة سترفع طاقاتيا اإلنتاجية في يوليو القادم بيدف زيادة الحصة التصديرية لممممكة
العربية السعودية حيث سيتم زيادة الطاقات اإلنتاجية لممطاحن من  670طن يوميا إلى

 820طن يوميا .وأضاف أن  %80من إنتاج المطاحن يذىب لمسوق المحمي بينما يتم تصدير
الباقي لممممكة العربية السعودية واإلمارات.

 اليابان تشتري  60621ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  121.4ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم 2016/5/19م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  68.3ألف طن قمح

أمريكي و 28.7ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  21يونيو إلى  20يوليو2016م
لكال المنشأين ،باإلضافة إلى  24.4ألف طن قمح استرالي لمشحن خالل شير سبتمبر القادم.

 األردن تشتري  622ألف طن شعير عمفي

 -اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  100ألف طن شعير عمفي اختياري المنشأ في مناقصة

عالمية أغمقت يوم 2016/5/18م بمتوسط سعر  184.5دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل الفترة

من  16أكتوبر إلى  15نوفمبر2016م.

 كوريا الجنوبية تشتري  631ألف طن قمح عمفي

 اشترت كبرى شركات تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية كمية  135ألف طن قمح عمفياختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغمقت يوم  17مايو بمتوسط سعر  193.93دوالر/طن
 C&Fلمتوريد خالل شيري أغسطس أو سبتمبر2016م حسب المنشأ.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع ،حيث أغمق مؤشر  Baltic Panamaxعندتفعا  17نقطة بنسبة ( .)%2.8وارتفعت
 614نقطة مقابل  597نقطة األسبوع الماضي مر ً
أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %3فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا ،وارتفعت كذلك بنسبة
 %1فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود وفرنسا.

 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  95.27نقطة مقابل 94.57نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.7

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.123

1.131

%0.7 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

35-May-

42-May-

Change

Change %

Jul
Sep

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

35-May-

42-May-

Change

-

Change %

Jul

-

-

Sep

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

35-May-

42-May-

Change

Change %

Jul

-

-

Sep

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

35-May-

42-May-

Change

Change %

Sep

-

-

Dec.016

-

-

Germany Wheat (

% Protein)

35-May-

42-May-

Change

Change %

Jun

-

-

Sep

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Jul
Sep

35-May-

42-May-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

35-May-

42-May-

Change

Change %

Jul
Sep

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

35-May-

42-May-

May

Australia Feed Barley

Change
-

Change %
-

35-May-

42-May-

Change

Change %

35-May-

42-May-

Change

Change %

May

Black Sea Feed Barley
May

-

-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea
Germany-Hamburg
French Atlantic

35-May-

42-May-

Change

Change %

