الســوق العـــالمي للحبــوب
( 72أبريل 1-مايو 7272م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بتحسن أحوال الطقس في دول
أوروبا الغربية السيما فرنسا وألمانيا ودول البحر األسود وذلك بعد هطول أمطار على العديد من المناطق
الزراعية التي تعاني من الجفاف بشكل أدى إلى تحسن مستوى رطوبة التربة ،وأزال بعض المخاوف بشأن
تراجع إنتاجية محصول القمح الشتوي.
وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة والشعير ،في حين ارتفعت أسعار فول الصويا على أساس أسبوعي
مدعومة بزيادة مشتريات الصين من فول الصويا األمريكي للوفاء بالتزامات المرحلة األولى من االتفاق
التجاري الموقع بين حكومتي واشنطن وبكين في يناير الماضي ،إال أن األسعار تراجعت في جلسة يوم
الجمعة مع تجدد التوترات التجارية بين أمريكا والصين على خلفية اتهام الرئيس األمريكي ترمب للصين بعدم
الشفافية فيما يخص فيروس كورونا ،ووصفه لالتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه بصعوبة كبيرة مع
الصين أنه أصبح اآلن ذا أهمية ثانوية بالنسبة إلى جائحة فيروس كورونا وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة
على بكين.

أو ًال :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 0202م إلى  022دوالر للطن فوب بانخفاض  1.8دوالر
للطن ( .)%2.8وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر 0202م إلى  025.4دوالر للطن
فوب بانخفاض  1.1دوالر للطن (.)%2.8
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو0202م إلى  022.8دوالر للطن فوب بانخفاض  0.8دوالر للطن ( .)%1.2وانخفضت كذلك
أسعار عقود شهر سبتمبر 0202م إلى  021.0دوالر للطن فوب بانخفاض  0.8دوالر للطن
(.)%1.2
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 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر يوليو 0202مإلى  042.1دوالر للطن فوب بانخفاض  2.2دوالر للطن ( .)%1.2وانخفضت كذلك أسعار
عقود شهر سبتمبر 0202م إلى  042.5دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن (.)%1.0

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – انخفضتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر 0202م إلى  020..دوالر للطن فوب بانخفاض

 2دوالر للطن ( ،)%1.5وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر 0202م إلى  024.8دوالر
للطن فوب بانخفاض  2.8دوالر للطن ( .)%2.4كما انخفضت أسعار القمح األلماني الصلب

( %10.5بروتين) لعقود شهر سبتمبر 0202م إلى  004..دوالر للطن فوب بارتفاع  4.0دوالر
للطن (.)%1.8

( )7الشعير

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يوليو 0202م إلى  021دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  2دوالر للطن ( .)%2.4وانخفضت كذلك

أسعار الشعير األسترالي إلى  012دوالر للطن فوب بانخفاض  0دوالر للطن ( .)%2.1كما

انخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  125دوالر للطن فوب بانخفاض  5دوالر

للطن (.)%0.8
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يوليو 0202م إلى  141.1دوالر للطنفوب بانخفاض  4.0دوالر للطن ( .)%0.1في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر

يوليو 0202م إلى  222.4دوالر للطن فوب بارتفاع  4دوالر للطن (.)%1.0

عالميا
ثانياً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر أبريل 0202م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم القادم (0201/0202م) إلى  0.018مليار طن مقابل  0.002مليار طن

(توقعات سابقة) ومقابل  0.12.مليار طن الموسم الحالي (0202/0211م) .كما خفض توقعاته

إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم القادم إلى  0.000مليار طن مقابل

 0.00.مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  0.181مليار طن الموسم الحالي .وخفض كذلك
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توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم القادم بمقدار  1مليون طن إلى  284مليون

طن مقابل  285مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  281مليون طن الموسم الحالي .وفيما
يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم القادم

إلى  .12مليون طن مقابل  .25مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  .02مليون طن نهاية
الموسم الحالي.

 وخفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم (0201/0202م) إلى 2.4مليون طن مقابل  2.8مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه يظل عند مستوى أعلى مقارنة

بمحصول الموسم الحالي (0202/0211م) المقدر بنحو  2.0مليون طن ،وع از ذلك بشكل
رئيسي إلى التراجع المتوقع في إنتاج دول االتحاد األوروبي وأوكرانيا وشمال أفريقيا بسبب أحوال

الطقس الغير مواتية .كما خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم القادم

إلى  255مليون طن مقابل  2.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  248مليون طن الموسم

الحالي .ورفع توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي بنحو  .مليون طن
إلى  081مليون طن مقابل  082مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  021مليون طن نهاية
الموسم الحالي.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم القادم(0201/0202م) إلى  1.158مليار طن مقابل  1.152مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل

 1.111مليار طن الموسم الحالي (0202/0211م) .في حين أبقى على توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي من الذرة الموسم القادم عند  1.122مليار طن مقابل  1.145مليار طن

الموسم الحالي .في حين رفع توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم القادم إلى

 081مليون طن مقابل  024مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  012مليون طن نهاية الموسم
الحالي.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالقادم (0201/0202م) إلى  151مليون طن مقابل  150مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنه

يظل دون محصول الموسم الحالي (0202/0211م) البالغ  15.مليون طن .كما خفض توقعاته

إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم القادم إلى  150مليون طن مقابل  152مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  152مليون طن الموسم الحالي .في حين أبقى على توقعاته إلجمالي

مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم القادم عند  01مليون طن مقابل  22مليون طن متوقعة
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في نهاية الموسم الحالي .وأبقى كذلك على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم القادم

عند  02مليون طن.

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم القادم (0201/0202م) إلى  2.4مليون طن مقابل  2..مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  228مليون طن الموسم الحالي (0202/0211م) .كما خفض توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه الموسم القادم إلى  2.2مليون طن مقابل  2.5مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  25.مليون طن الموسم الحالي .في حين أبقى على توقعاته لمخزونات فول

الصويا بنهاية الموسم القادم عند  42مليون طن بزيادة  0مليون طن مقارنة بكمية المخزونات

المتوقعة في نهاية الموسم الحالي.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم القادم(0201/0202م) بمقدار طفيف إلى  52.4مليون طن مقابل  52..مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  50.2مليون طن الموسم الحالي (0202/0211م) .في حين رفع توقعاته لصادرات

القمح األمريكي الموسم القادم بمقدار بسيط أيضا إلى  0..1مليون طن مقابل  0.مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  0..8مليون طن الموسم الحالي .وخفض توقعاته لمخزونات القمح
األمريكي بنهاية الموسم الحالي إلى  02.0مليون طن مقابل  02.4مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  0..8مليون طن نهاية الموسم الحالي.

 -وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدة

األمريكية الموسم القادم (0201/0202م) عند  288.8مليون طن مقابل  242.8مليون طن

الموسم الحالي (0202/0211م) .في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم بنحو

 4مليون طن إلى  .8.2مليون طن مقابل  .4.0مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 54.1مليون طن نهاية الموسم الحالي.

 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم القادم(0201/0202م) إلى  110.5مليون طن مقابل  114.0مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه

يظل أعلى من محصول الموسم الحالي (0202/0211م) المقدر بنحو  1..8مليون طن .في

حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى  11.4مليون طن مقابل  8.2مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  12.2مليون طن نهاية الموسم الحالي.
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 الوضع في روسيا

 -قال مصدر حكومي لوكالة إنترفاكس إن و ازرة المالية الروسية ال ترى أي ضرورة لفرض رسوم

تصدير على الحبوب واألسمدة المعدنية .جاء ذلك في خطاب لو ازرة المالية بتاريخ  00أبريل

الجاري ردا على أحد المقترحات المقدمة في هذا الشأن ،وعلقت الو ازرة على ذلك بقولها أن فرض

مثل هذه الرسوم يتعارض مع االلتزامات الدولية على مستوى منظمة التجارة العالمية وكذلك

التشريع الروسي الذي ال يدعم ذلك.

 -قالت و ازرة الزراعة الروسية يوم األحد الموافق  0.أبريل إن روسيا ستعلق صادرات الحبوب حتى

 1يوليو 0202م بعد إتمام شحن الحبوب التي أعلنتها ضمن حصة قررتها للربع الثاني من العام
الجاري .كانت روسيا حددت حصة لصادرات الحبوب تبلغ  2مليون طن بدءا من شهر أبريل

حتى نهاية شهر يونيو بعد تفشي فيروس كورونا المستجد .لكن بيانات الو ازرة أظهرت نفاد هذه
الحصة يوم األحد.

 وقالت الو ازرة في بيان "بعد تصدير كل الحبوب المعلنة للتصدير ضمن الحصة ،ستتوقف صادراتالقمح والشيلم والشعير والذرة إلى الدول غير األعضاء في االتحاد االقتصادي األوراسي (بقيادة
روسيا) والذي يضم كازاخستان وبيالروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان حتى أول يوليو 0202م" ،وأكد

البيان أن الجمارك الروسية توقفت عن إصدار وثائق التصدير بعد استنفاد الحصة.

 وقال محللون إن الحصة نفدت بسرعة في نهاية هذا األسبوع مع اندفاع التجار الستصدار الوثائقالجمركية لشحنات في شهري مايو ويونيو ،مضيفين أن اإلمدادات من أكبر مصدر للقمح في

العالم ستستمر على الرغم من ذلك.

 وأظهرت سرعة نفاد الحصة أن هذه الطلبات لم تكن طلبات تصدير حقيقية لكنها نتيجة الستصداراألوراق الالزمة لضمان حصول التجار على نصيب في هذه الحصة.

 -كانت شركتا االستشارات الزراعية إيكار وسوفيكون في موسكو قالتا مطلع األسبوع إن صادرات

الحبوب الروسية في أبريل بلغت حوالي  4مليون طن ،مما يعني توافر  2مليون طن للتصدير

في مايو ويونيو رغم اإلعالن الرسمي عن نفاد الحصة.

 وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي باسم و ازرة الزراعة الروسية إن الو ازرة ستقوم باإلعالنعن حصص تصدير الحبوب المتاحة في حالة تنازل التجار أو المصدرين عن الموافقات الممنوحة

لهم ،وأكد على أن الو ازرة تواصل مراقبة المعلومات الخاصة بحصص صادرات الحبوب المعفاة
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من الرسوم الجمركية أوال بأول ،وأنها ستقوم بنشر البيانات حول حجم الحصص المتاحة والمحجوزة

من قبل المصدرين.

 وفيما يتعلق بأسعار تصدير الحبوب من روسيا ،قال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسيهبطت األسبوع الماضي بعد عدة أسابيع متتالية من االرتفاع متأثرة بانخفاض األسعار في بورصة

شيكاغو األمريكية .وقالت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconإن أسعار تصدير

القمح الروسي ( %10.5بروتين) من موانئ البحر األسود ألقرب تسليم انخفضت بمقدار  1دوالر

إلى  022دوالر/طن  ،FOBفي حين ثبتت أسعار تصدير الشعير عند  182دوالر/طن .FOB

 في حين قال المعهد الروسي للدراسات الزراعية " "IKARإن أسعار القمح الروسي انخفضتبمقدار  4دوالر لتصل إلى  008دوالر/طن  ،FOBوانخفضت كذلك أسعار المحصول الجديد
للتسليم أواخر شهر يوليو 0202م بمقدار  1دوالر إلى  118دوالر/طن .FOB

 -وقالت " "SovEconنقال عن بيانات جمركية إن صادرات الحبوب الروسية تراجعت منذ بداية

الموسم الحالي 0202/0211م وحتى تاريخ  02إبريل الجاري إلى  24.1مليون طن مقارنة

بـ  28.8مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 0211/0218م بانخفاض نسبته
 ،%10وشكلت صادرات القمح من إجمالي صادرات الموسم الحالي نحو  01.0مليون طن.

-

وعلى صعيد اإلمدادات المحلية من الحبوب ،قالت البورصة الوطنية التجارية في روسيا إنها
باعت يوم الخميس الموافق  22أبريل كمية  2..8ألف طن من الحبوب بقيمة  404..مليون
روبل ( )5.2مليون دوالر بالسوق المحلي عن طريق المزايدات ،وبذلك تصل إجمالي الكمية
المباعة منذ  12أبريل الماضي إلى  1.1مليون طن بقيمة  12.4مليار روبل ( )181..مليون

طن .وتستهدف روسيا بيع  1.5مليون طن من الحبوب في السوق المحلي بما يمثل نسبة

 %82من إجمالي المخزونات الحكومية ضمن إجراء اعتادت عليه الحكومة الروسية منذ عام

0221م لضبط األسعار في السوق المحلي ،إذ تشتري الحكومة الحبوب من المزارعين لدعمهم
وتقوم ببيعها في أوقات األزمات عن طريق صندوق التدخل لمنع ارتفاع األسعار.

 الوضع في أوكرانيا

 -قال نائب وزير التجارة األوكراني إن أوكرانيا ،وهي منتج ومصدر رئيسي للحبوب ،لن تقيد

صادراتها من الذرة هذا الموسم .وتجدر اإلشارة إلى أن أوكرانيا قامت بتصدير  05.0مليون طن
من الذرة حتى اآلن هذا الموسم ،بزيادة قدرها ( )0.2مليون طن عن نفس الفترة في الموسم

الماضي.
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ٍ
سياق متصل قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن صادرات أوكرانيا من الحبوب سجلت مستوى
 وفيقياسي منذ بداية الموسم الحالي في  1يوليو 0211م وحتى نهاية شهر أبريل الجاري حيث بلغت

 52.25مليون طن مقابل نحو  40مليون طن في الفترة المماثلة من الموسم السابق

0211/0218م بارتفاع نسبته  .%11واشتملت صادرات الموسم الحالي على  11مليون طن
من القمح و 0..0مليون طن من الذرة إضافة إلى  4.2مليون طن من الشعير حسبما أفاد بيان

الو ازرة.

 -ووفقا للمذكرة الموقعة بين و ازرة الزراعة األوكرانية وتجار الحبوب لضبط المعروض ومواجهة

تداعيات فيروس كورونا ،يتبقى  1.0مليون طن قمحا متاحة للتصدير خالل شهر مايو ويونيو
المقبلين ،هذا وتتوقع الو ازرة أن تتراوح إجمالى صادرات الحبوب الموسم الحالي 0202/0211م

بين ( )55-50مليون طن.

 وبالنسبة للمحصول الجديد ،خفضت شركة االستشارات الزراعية األوكرانية ""APK-Informتوقعاتها إلجمالي إنتاج أوكرانيا من الحبوب الموسم القادم 0201/0202م إلى  .8..مليون طن
مقابل  20.0مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  25.1مليون طن الموسم الحالي

0202/0211م .وجاء الخفض بشكل رئيسي وسط توقعات بتراجع محصول القمح إلى
 04.5مليون طن مقابل  0..2مليون طن (توقعات سابقة) ،وكذلك محصول الذرة إلى
 25.1مليون طن مقابل  2.مليون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في كازاخستان

 قال رئيس كازاخستان إن الحكومة قدمت  022مليار تينغ لتمويل زراعة المحاصيل الربيعيةوالمشتريات اآلجلة ،وقال إنه على الرغم من كل الصعوبات ،تواصل الشركات الزراعية عملياتها
وإنه قد تم حل جميع القضايا المتعلقة بزراعة محاصيل الربيع بشكل أساسي .وأضاف أنه من
أصل  022مليار تينغ سيخصص  22مليار منها لتمويل إنتاج البذور وشراء األسمدة والمبيدات
الحشرية.
 الجدير بالذكر أن كازاخستان حصدت  12.4مليون طن من الحبوب الموسم الحالي0202/0211م بانخفاض نسبته  %14.2مقارنة بالموسم السابق 0211/0218م ،وتتوقع
الحكومة أال يقل محصول الموسم القادم 0201/0202م عن مستوى محصول الموسم الحالي.
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ٍ
سياق متصل قال نائب وزير الزراعة الكازاخستاني إن بالده تتوقع تصدير  1-8مليون طن
 وفيمن الحبوب والدقيق الموسم الحالي 0202/0211م بزيادة نحو مليون طن مقارنة بمتوسط ما يتم
تصديره سنويا.
-

وأكد على أن كازاخستان تعتزم رفع القيود على صادرات القمح والدقيق في شهر يونيو القادم ،في
حين ستبقي على الحصة المقررة خالل شهر مايو 0202م والتي تم رفعها بالنسبة لصادرات
القمح إلى  052ألف طن بدال من  022ألف طن في شهر إبريل الجاري ،وبالنسبة لصادرات
الدقيق إلى  152ألف طن بدال من  22ألف طن حاليا.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 قالت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية األوروبية إن دول أوروبا الغربية تعاني حاليا منواحدة من أشد موجات الجفاف منذ عام 1121م بشكل سيكون له تأثير سلبي على عمليات
الزراعة ونمو المحاصيل .وأضافت أن عدم هطول األمطار منذ منتصف شهر مارس الماضي
من الممكن أن يؤدي إلى إعاقة زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الربيعية في بريطانيا
وفرنسا حيث تطلع المزارعون إلى تعويض المساحة المزروعة من المحاصيل الشتوية التي لم
تكتمل بسبب أحوال الطقس الغير مواتية ،بزراعة المزيد من المحاصيل في الربيع.
 وأوضحت أن محاصيل الحبوب الشتوية استفادت في وقت مبكر من الموسم الحالي من األمطاروأنها ال تزال بحالة جيدة ولكن هناك حاجة لمزيد من األمطار ألجل اإلبقاء على اإلنتاجية عند

ٍ
سياق متصل خفضت الوحدة توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول القمح
مستوى إيجابي .وفي
الطري بدول االتحاد األوروبي وبريطانيا الموسم القادم 0201/0202م إلى  5.82طن/هكتار
مقابل  5.88طن/هكتار (توقعات سابقة) ومقابل  ..2طن/هكتار الموسم الحالي
0202/0211م ،إال أن متوسط اإلنتاجية ال تزال عند مستوى أعلى بنسبة  %1.2مقارنة بمتوسط
المواسم الخمسة الماضية.
 وفيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة لفيروس كورونا المستجد  ،قالت الوحدة إنه ال يوجد حتى اآلنأي دليل على تأثر عمليات زراعة محاصيل الربيع والصيف على الرغم من أن توافر العمالة تظل
أحد التحديات الهامة .وقالت إن اإلمداد بالبذور واألسمدة والمبيدات الحشرية ٍ
كاف وال يتوقع
حدوث اضطرابات فورية.
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 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية 02.12مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  0.إبريل 0202م
مقابل  12.1.مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%.2كما منح
رخصا لتصدير كمية  ..12مليون طن من الشعير مقابل  2.22مليون طن خالل نفس الفترة
من الموسم السابق بزيادة نسبتها .%.2
 وفي المقابل منح رخصا الستيراد كمية  12.28مليون طن من الذرة مقابل  02.10مليون طنخالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  ،%15ومنح كذلك رخصا الستيراد كمية
 11.28مليون طن من فول الصويا مقابل  10.22مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم
السابق بتراجع نسبته  .%4وتجدر اإلشارة إلى أن بيانات الصادرات والواردات تشمل المملكة
المتحدة.

 الوضع في فرنسا

 أظهرت بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  02أبريل الجاري استمرار تدهور أحوال محصولي القمح والشعير وذلك لألسبوع
الثالث على التوالي ،إذ خفض التقرير تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة أو
ممتازة" إلى  %52مقابل  %58األسبوع السابق .وخفض كذلك تقديراته لمحصول الشعير الشتوي
إلى  %52بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل  %52األسبوع السابق ،كما واصل تخفيض تقديراته
لمحصول الشعير الربيعي إلى  %.5بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل  %.1األسبوع السابق.
 وفيما يتعلق بزراعة محصول الذرة ،فتشير بيانات التقرير إلى اكتمال زراعة  %22من إجماليالمساحة المستهدف زراعتها العام الحالي مقابل  %54األسبوع السابق.

 الوضع في المملكة المتحدة

 قال وزير البيئة البريطاني إن بالده بحاجة آلالف العمال البريطانيين للمساعدة في جمع المحصولحيث إن العمال الموسميين الذين كانت تستجلبهم بريطانيا من مناطق أخرى في أوروبا غير
قادرين على السفر بسبب فيروس كورونا .وأضاف أن نحو  22ألف شخص كانوا يأتون من
االتحاد األوروبي بشكل رئيسي للقيام بأعمال الزراعة الموسمية  ،وأن ثلثهم فقط موجود ببريطانيا
اآلن.
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 وقال الوزير لراديو هيئة اإلذاعة البريطانية إن ذروة احتياج العمالة تكون في نهاية شهر مايووخالل شهر يونيو 0202م وأن بريطانيا ستحتاج إلى عدد كبير من البريطانيين خالل هذه الفترة
لقيام بأعمال جمع المحصول.

 الوضع في األرجنتين

 قال مزارعون ومحللون إن عمليات حصاد محصولي فول الصويا والذرة توقفت في الحزام الزراعيالمركزي باألرجنتين بسبب األمطار الغزيرة ،في حين من المتوقع أن تساعد رطوبة التربة اإلضافية
على زراعة محصول القمح والتي من المقرر أن تبدأ في شهر مايو.
 وقد مكن الطقس المشمس على مدار شهر المزارعين من حصاد أكثر من نصف محصول فولالصويا ونحو ثلث محصول الذرة قبل أن تبدأ العواصف القاسية بشكل غير معتاد على منطقة
الحزام الزراعي "بامباس" خالل عطلة نهاية األسبوع.

 وأدى هطول األمطار الغزيرة إلى جعل الطرق غير صالحة للسير وإلى تشبع الحقول بالمياه فيمناطق المزارع الرئيسية بشكل يعوق عمل معدات الحصاد الثقيلة حسبما قال أحد المزارعون
بمقاطعة غرب بوينس آيريس .في حين قال أحد المحللين في بورصة رو ازريو للحبوب إن األمطار
كانت أقوى مما كان متوقعا ،وسيكون هذا مواتيا جدا لزراعة القمح.
 وفي ذات السياق تشير بيانات التقرير األسبوعي لبورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب إلىاكتمال حصاد  %.8.0من محصول فول الصويا باألرجنتين حتى تاريخ  22أبريل 0202م
وقالت البورصة في تقريرها إن حصاد األسبوع الماضي تركز في المناطق الشمالية من البالد
والتي تعرضت ألمطار خفيفة بشكل لم يمنع المزارعين من دخول الحقول التمام عمليات جمع
المحصول مثلما حدث في مناطق الحزام الزراعي الجنوبي والتي تعرضت لعواصف وأمطار غزيرة
وتسببت في توقف عمليات الحصاد .وبالنسبة لمحصول الذرة ،فقد أظهرت بيانات التقرير اكتمال
حصاد  %2..2من إجمالي المساحة المزروعة منه حتى يوم الخميس.
 وتوقعت البورصة أن تحصد األرجنتين  41.5مليون طن من فول الصويا و 52مليون طن منالذرة الموسم الحالي 0202/0211م ،في حين رفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول
القمح العام الحالي إلى  ..2مليون هكتار مقابل  ...مليون هكتار العام السابق.
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 الوضع في الصين

 أظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجع واردات الصين من فول الصويا من الب ارزيل ،أكبر الدولالمصدرة لفول الصويا للصين ،خالل شهر مارس بنسبة  %04.8مقارنة بنفس الشهر من عام

0211م.

 ووفقا لبيانات اإلدارة العامة للجمارك انخفضت واردات الصين من فول الصويا ذات المنشأالب ارزيلي في شهر مارس 0202م إلى  0.1مليون طن مقابل  0.21مليون طن في نفس الشهر

من العام الماضي ،ويعزى ذلك إلى هطول األمطار الغزيرة بالب ارزيل والتي أعاقت عمليات التصدير

وأدت إلى تراجع قياسي في مخزونات فول الصويا وعلف الصويا بالصين.

 وفي المقابل زادت واردات الصين من فول الصويا األمريكي خالل شهر مارس إلى  1.21مليونطن مقابل  1.51مليون طن خالل نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها  .%12.0ومن

المتوقع أن ترتفع واردات الصين من فول الصويا خالل الشهر الجاري مع تحسن األحوال الجوية
في الب ارزيل وبداية وصول الشحنات التي تم حجزها من الواليات المتحدة األمريكية بموجب المرحلة

األولى من االتفاق التجاري الموقع بين البلدين في شهر يناير الماضي.

 وفي ٍشأن متصل قال تجار إن شركات صينية مملوكة للدولة اشترت ما ال يقل عن  222ألف

طن من فول الصويا األمريكي يوم الخميس للشحن من موانئ ساحل الخليج األمريكي في شهري

أغسطس وسبتمبر 0202م ،وتأتي مشتريات يوم الخميس في أعقاب سلسلة من صفقات فول

الصويا التي وقعها المستوردون الصينيون األسبوع الماضي.
-

وقالت و ازرة الزراعة األمريكية إن الصين اشترت  .18ألف طن من فول الصويا األمريكي خالل

األسبوع المنتهي في  02أبريل الماضي ،وهي أكبر مشتريات أسبوعية للصين منذ أوائل شهر

ديسمبر 0211م.

ثالثاً :أهم أخبار األسبوع
 مصر تحث مزارعيها على بيع أكبر كمية من محصول القمح المحلي للدولة

 حث الرئيس المصري المزارعين على بيع أكبر قدر من محصول القمح المحلي للحكومة لدعممخزونات البالد االستراتيجية من المحصول ،إذ يميل المزارعون إلى عدم بيع محصول القمح

بالكامل للدولة ،ويفضلون تخزين حوالي النصف الستخدامهم الخاص .كما كلف و ازرة التموين
والتجارة الداخلية في وقت سابق على استيراد كمية  822ألف طن من القمح خالل موسم شراء
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القمح المحلي ،وهي خطوة نادرة تعكس عدم اليقين العالمي بشأن اإلمدادات الغذائية خالل جائحة

كورونا.

 ويقوم حاليا مزارعو مصر بحصاد القمح المحلي بدون تلك القيود المفروضة على غيرهم فيبعض بلدان العالم حيث قررت الحكومة إعفائهم من حظر التجول المفروض ليال مما يمكنهم من
استمرار العمل والحصاد بعد اإلفطار في شهر رمضان المبارك.

 وتتوقع مصر حصاد  1.0مليون طن من القمح الموسم الحالي ،فيما تستهدف شراء  2..مليونطن من المزارعين لدعم برنامج الخبز .وتستهلك مصر حوالي  02مليون طن من القمح سنويا

وتستورد نحو  10مليون طن وفقا ألحدث تقارير و ازرة الزراعة األمريكية.

 جنوب إفريقيا ترفع توقعاتها لمحصول الذرة بنسبة %33

 رفعت اللجنة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا توقعاتها لمحصول الذرة بالبالدالموسم الحالي 0202/0211م إلى  15.00مليون طن مقابل  15.25مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  11.08مليون طن الموسم السابق 0211/0218م بزيادة نسبتها  .%25وتوقعت

أن يشتمل إنتاج المحصول الجديد على  8.8مليون طن من الذرة البيضاء و ..4مليون طن من
الذرة الصفراء.

 انخفاض أسعار النقل البحري

انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر Baltic Exchange Panamax

 Indexعند  224نقطة مقابل  242نقطة نهاية األسبوع الماضي منخفضا  42نقطة بنسبة
.%5.8

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى إلى  98.68نقطة مقابل 100.29نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.48

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.218

1.282

%1.48 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

Jul. 020

234.8

233.0

-1.8

-0.8%

Sep. 020

237.3

235.4

-1.9

-0.8%

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

Jul. 020

210.6

207.8

-2.8

-1.3%

Sep. 020

212.0

209.2

-2.8

-1.3%

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

Jul. 020

246.4

243.1

-3.3

-1.3%

Sep. 020

246.5

243.5

-3.0

-1.2%

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

Sep. 020

205.6

202.6

-3.0

-1.5%

Dec. 020

205.6

204.8

-0.8

-0.4%

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

Sep. 020

228.8

224.6

-4.2

-1.8%

Dec. 020

228.8

227.9

-0.9

-0.4%

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

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

Jul. 020

145.3

141.1

-4.2

-2.9%

Sep. 020

145.3

143.5

-1.8

-1.2%

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

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

Jul. 020

329.4

333.4

4.0

1.2%

Sep. 020

330.6

332.5

1.9

0.6%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jul. 020

Australia Feed Barley
Jul. 020

Black Sea Feed Barley
Jul. 020

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

208.0

201.0

-7.0

-3.4%

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

219.0

217.0

-2.0

-0.9%

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

180.0

175.0

-5.0

-2.8%

Freight Rates US $ /Ton
Load Ports – Jeddah– May.020

42-Apr-20

10-May-20

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

22.5

22.3

-0.3

-1%

Germany-Hamburg

26.3

26.0

-0.3

-1%

French – Dunkerque

25.8

25.3

-0.5

-2%

Australia - Kwinana

23.5

23.5

0.0

0%
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