السوق العالمي لمحبوب
( 13أغسطس 4-سبتمبر 5132م)
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واصمت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية انخفاضيا لألسبوع الرابع عمى التوالي
متأثرة بارتفاع سعر صرؼ الدوالر والمنافسة في األسواؽ العالمية عمى خمفية توقعات بوفرة اإلمدادات مع
قرب انتياء موسـ الحصاد وتحقيقو لمستويات مرضية لدى العديد مف كبرى الدوؿ المنتجة والمصدرة مثؿ
الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا ودوؿ البحر األسود.
وانخفضت كذلؾ أسعار الذرة والشعير وفوؿ الصويا متأثرة بالتوقعات اإليجابية بشأف اإلنتاج
والمخزونات العالمية منيا الموسـ الحالي.

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )3القمح

 في بورصة كانساس (تداوؿ القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدؼ مف قبؿ المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر 2015ـ إلى  196دوالر لمطف فوب بانخفاض
 16.7دوالر لمطف ( .)%7.9وانخفضت كذلؾ أسعار عقود شير أكتوبر 2015ـ إلى
 216.3دوالر لمطف فوب بانخفاض  5.2دوالر لمطف (.)%2.3
 في بورصة شيكاغو (تداوؿ القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيرسبتمبر 2015ـ إلى  175.5دوالر لمطف فوب بانخفاض  9.1دوالر لمطف (.)%4.9
وانخفضت كذلؾ أسعار عقود شير أكتوبر 2015ـ إلى  192.1دوالر لمطف فوب بانخفاض
 4.5دوالر لمطف (.)%2.3
 في بورصة مينيابوليس (تداوؿ القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرسبتمبر 2015ـ إلى  228.3دوالر لمطف فوب بانخفاض  3.7دوالر لمطف (.)%1.6
وانخفضت كذلؾ أسعار عقود شير أكتوبر2015ـ إلى  227.2دوالر لمطف فوب بانخفاض
 4.1دوالر لمطف (.)%1.8

 في أوروبا بورصة الماتيؼ بفرنسا (تداوؿ القمح الطري)  -المرجع األساسي ألسعار القمػحفي االتحاد األوروبي – انخفضت أسعار عقود شير ديسمبر 2015ـ إلى  185.7دوالر
لمطف فوب بانخفاض  8.3دوالر لمطف (.)%4.3
( )5الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير سبتمبر 2015ـ إلى  172دوالر لمطف ف ػوببانخفاض  6دوالر لمطف ( .)%3.4وانخفضت كذلؾ أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 165دوالر لمطف فوب بانخفاض  10دوالر لمطف (.)%5.7
( )1الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير أكتوبر 2015ـ إلى  165.7دوالرلمطف فوب بانخفاض  5.3دوالر لمطف ( .)%3.1وانخفضت كذلؾ أسعار فوؿ الصويا لعقود

شير أكتوبر 2015ـ إلى  348.9دوالر لمطف فوب بانخفاض  8.4دوالر لمطف (.)%2.4

ثانيا :تطورات األوضاع عالمياً
ً
 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفعت شركة " "INTL FCStoneإحدى الشركات األمريكية المتخصصة في تجارة السمعاألساسية توقعاتيا لمحصوؿ الذرة بالواليات المتحدة األمريكية الموسـ الحالي إلى

 341.8مميوف طف مقابؿ  339.9مميوف طف (توقعات سابقة) ومقابؿ  340مميوف طف
(توقعات و ازرة الزراعة األمريكية) ،في حيف خفضت توقعاتيا لمحصوؿ فوؿ الصويا بمقدار

طفيؼ إلى  103.1مميوف طف مقابؿ  103.3مميوف طف (توقعات سابقة) ومقابؿ
 106.6مميوف طف (توقعات و ازرة الزراعة األمريكية).

 الوضع في كندا

 أوضحت بيانات وكالة اإلحصاء الكندية انخفاض مخزونات القمح في كندا في نياية شيريوليو 2015ـ بنسبة  %32لتصؿ إلى  7.11مميوف طف مقارنة بػ  10.45مميوف طف في
نياية شير يوليو 2014ـ ،وكذلؾ انخفاض مخزونات الشعير بنسبة  %37لتصؿ إلى

 1.22مميوف طف مقارنة بػ  1.95مميوف طف في نياية شير يوليو مف العاـ السابؽ.

 الوضع في روسيا

 -صرح وزير الزراعة الروسي أنو ال توجد خطط حالية لدى الو ازرة لتغيير اآللية المعموؿ بيا

في احتساب قيمة الضريبة عمى صادرات القمح والتي بدأ العمؿ بيا في شير يوليو الماضي.
وقد أثارت ىذه التصريحات حالة مف الغموض بشأف مستقبؿ صادرات القمح الروسي خالؿ

الموسـ الحالي ،حيث سبؽ وأف طمب رئيس الوزراء الروسي مف و ازرة الزراعة إعداد مقترح
جديد يقدـ إليو قبؿ يوـ  10سبتمبر الحالي بخصوص آلية جديدة الحتساب قيمة الضريبة

تأخذ في االعتبار إمكانية التدخؿ السريع مف جانب الحكومة لحماية السوؽ المحمي حاؿ
انخفاض قيمة العممة الروسية أو انخفاض الحصاد بشكؿ قد يؤثر عمى حجـ المعروض

المحمي .إال أف بعض المصادر تشير إلى خفض متوقع في قيمة ىذه الضريبة خالؿ الفترة
المقبمة السيما بعدما بدأت صادرات القمح الروسي في التعافي وىو األمر الذي اتضح في

عالميا) وتعاقدت مف خالليا عمى
المناقصة األخيرة التي طرحتيا مصر (أكبر مستور لمقمح
ً
شراء  170ألؼ طف قمح روسي.

 الوضع في أوكرانيا

 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتيا لمحصوؿالحبوب في أوكرانيا الموسـ الحالي إلى  57مميوف طف مقارنة بػ  56.4مميوف طف (توقعات

سابقة) ،حيث رفعت توقعاتيا لمحصوؿ القمح إلى  24.2مميوف طف مقارنة بػ  22.5مميوف
طف (توقعات سابقة) ،ورفعت كذلؾ توقعاتيا لمحصوؿ الشعير إلى  7.9مميوف طف مقارنة

بػ  7.5مميوف طف (توقعات سابقة) ،في حيف خفضت توقعاتيا لمحصوؿ الذرة إلى

 23مميوف طف مقارنة بػ  24مميوف طف (توقعات سابقة) نتيجة سوء أحواؿ الطقس.

وفعميا أظيرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية قياـ المزارعيف في أوكرانيا بحصاد
ً
 37.1مميوف طف مف محصوؿ الحبوب حتى نياية شير أغسطس 2015ـ مف مساحة تقدر
بنحو  10.3مميوف ىكتار مقارنة بػ  35.7مميوف طف تـ حصادىا حتى نفس التاريخ مف

العاـ الماضي مف مساحة  9.8مميوف ىكتار .وفيما يتعمؽ بالصادرات تشير البيانات إلى
ارتفاع صادرات الحبوب األوكرانية أوؿ شيريف مف الموسـ الحالي إلى  5.8مميوف طف

مقارنة بػ  4.8مميوف طف خالؿ الفترة المماثمة مف الموسـ السابؽ.

 الوضع في كازاخستان

 حصد المزارعوف في كازاخستاف كمية  1.75مميوف طف مف محصوؿ الحبوب حتى األوؿمف شير سبتمبر الحالي مقارنة بػ  1.48مميوف طف تـ حصادىا خالؿ الفترة المماثمة مف
الموسـ السابؽ ،وتشير مؤشرات الحصاد األخيرة إلى ارتفاع متوسط اإلنتاجية إلى  1.33طف
لميكتار مقارنة بػ  1.07طف لميكتار الموسـ السابؽ.
 وفيما يتعمؽ بالصادرات تشير بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية إلى ارتفاع صادراتكازاخستاف مف الحبوب منذ بداية الموسـ الحالي في األوؿ مف يوليو وحتى تاريخ
 31أغسطس بنسبة  %8لتسجؿ  816.6ألؼ طف مقارنة بػ  755.7ألؼ طف خالؿ الفترة
المماثمة مف الموسـ السابؽ.

 الوضع في االتحاد األوروبي

رخص ػا لتصػػدير  190ألػػؼ
 أظيػػرت بيانػػات المفوضػػية األوروبيػػة أف االتحػػاد األوروبػػي مػػنحً
طف مف القمػح الطػري ىػذا األسػبوع لتصػؿ بػذلؾ إجمػالي صػادراتو مػف المحصػوؿ منػذ بدايػة
رخص ػ ػا لتصػ ػػدير
الموسػ ػػـ الحػ ػػالي فػ ػػي (2015/7/1ـ) إلػ ػػى  3.3مميػ ػػوف طػ ػػف ،كمػ ػػا مػ ػػنح
ً
 227ألؼ طف مف الشعير لتصؿ بذلؾ إجمالي صادراتو إلى  2.6مميوف طف .وفي المقابؿ
تػ ػػـ مػ ػػنح رخػ ػػص السػ ػػتيراد  108ألػ ػػؼ طػ ػػف مػ ػػف ال ػ ػذرة لتصػ ػػؿ بػ ػػذلؾ إجمػ ػػالي واردات ػ ػو إلػ ػػى
 1.4مميوف طف.

 الوضع في فرنسا

 تشير تقديرات و ازرة الزراعة الفرنسية إلى بمػوغ محصػوؿ القمػح الفرنسػي الطػري والػذي انتيػىػاوز ب ػػذلؾ معظ ػػـ
المزارع ػػوف م ػػف حص ػػاده إل ػػى مس ػػتوى قياس ػػي بمػ ػ  40.8ممي ػػوف ط ػػف متج ػ ًا
ومتخطيػػا محصػػوؿ الموسػػـ
التوقعػػات السػػابقة والتػػي تراوحػػت مػػا بػػيف  40-39مميػػوف طػػف،
ً

الس ػػابؽ ( 37.5ممي ػػوف ط ػػف)  ،ويع ػػزي ذل ػػؾ إل ػػى زي ػػادة متوس ػػط إنتاجي ػػة محص ػػوؿ الموس ػػـ
الحػػالي إلػػى  7.9طػػف لميكتػػار مقارنػػة ب ػ  7.48طػػف لميكتػػار الموسػػـ السػػابؽ باإلضػػافة إلػػى
زيادة المساحة المزروعة إلى  5.16مميوف ىكتار مقارنة بػ  5مميوف ىكتار الموسـ السابؽ.

 خفضػت الرابطػة الفرنسػػية لم ازرعػي الػػذرة توقعاتيػا إلنتاجيػة محصػػوؿ الػذرة فػػي فرنسػا الموسػػـالح ػػالي 2016/2015ـ إل ػػى  9-8.5ط ػػف لميكت ػػار مقارن ػػة ب ػ ػ  10.4ط ػػف لميكت ػػار الموس ػػـ
السػػابؽ 2015/2014ـ ،إال أف توقعاتيػػا جػػاءت أعمػػى مػػف توقعػػات و ازرة الز ارعػػة الفرنسػػية
( 8.3طف لميكتار) ،وفي سػياؽ متصػؿ أشػار التقريػر األسػبوعي لحالػة المحصػوؿ والصػادر
عف المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري مييػر" فػي  24أغسػطس إلػى تحسػف طفيػؼ فػي
تص ػ ػػنيؼ محص ػ ػػوؿ ال ػ ػػذرة حي ػ ػػث أوض ػ ػػح أف  %56من ػ ػػو بحال ػ ػػة "جي ػ ػػدة أو ممت ػ ػػازة" مقارن ػ ػػة
بػ  %55األسبوع السابؽ.

 الوضع في األرجنتين

 خف ػػض التقري ػػر الش ػػيري لمجم ػػس الحب ػػوب ال ػػدولي توقعات ػػو لمحص ػػوؿ القم ػػح ف ػػي األرجنت ػػيفالموسػػـ الحػػالي 2016/2015ـ إلػػى  10.9مميػػوف طػػف مقابػػؿ  12.5مميػػوف طػػف (توقعػػات
س ػػابقة) ومقاب ػػؿ  13.9ممي ػػوف ط ػػف الموس ػػـ الس ػػابؽ 2015/2014ـ ،ف ػػي ح ػػيف أبق ػػى عم ػػى
توقعاتو لمحصوؿ الذرة عند  30مميوف طف مقابؿ  33مميوف طف الموسـ السابؽ.

 الوضع في البرازيل

 رفػػع التقريػػر الشػػيري لمجمػػس الحبػػوب الػػدولي توقعاتػػو لمحصػػوؿ الػػذرة فػػي الب ارزيػػؿ الموسػػـالحالي إلى  84.3مميوف طف مقابػؿ  82مميػوف طػف (توقعػات سػابقة) ومقابػؿ  80.1مميػوف
طف الموسـ السابؽ .

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  371ألف طن قمح روسي

 اشترت الييئػة العامػة لمسػمع التموينيػة كميػة  170ألػؼ طػف قمػح روسػي المنشػأ فػي مناقصػةعالمي ػػة أغمق ػػت ي ػػوـ 2015/9/3ـ بس ػػعر  188.02دوالر/ط ػػف  C&Fلمش ػػحف خ ػػالؿ الفتػ ػرة
 20-11أكتوبر 2015ـ.

 الجزائر تشتري  411ألف طن قمح طري

 اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية  400ألؼ طف قمح طري اختياري المنشأ في مناقصػةعالميػػة أغمقػػت يػػوـ 2015/9/1ـ بمتوسػػط سػػعر  195.5دوالر/طػػف  C&Fلمشػػحف خػػالؿ
شيري أكتوبر ونوفمبر القادميف.

 اليابان تشتري  35628ألف طن قمح

 اشػػترت و ازرة الز ارعػػة اليابانيػػة كميػػة  126.8ألػػؼ طػػف قمػػح ضػػمف مناقصػػاتيا األس ػػبوعيةلشراء المحصوؿ والتي أغمقت يوـ 2015/9/2ـ ،اشتممت ىذه الكمية عمى  62.4ألؼ طف
قمػ ػػح أمريكػ ػػي و 64.4ألػ ػػؼ طػ ػػف قمػ ػػح كنػ ػػدي لمشػ ػػحف خػ ػػالؿ الفت ػ ػرة مػ ػػف  21أكتػ ػػوبر إلػ ػػى
 20نوفمبر 2015ـ لكال المنشأيف.

 كوريا الجنوبية تشتري  514ألف طن ذرة

 اشترت إحػدى كبػرى شػركات تصػنيع األعػالؼ فػي كوريػا الجنوبيػة كميػة  204ألػؼ طػف ذرةم ػػف أمريك ػػا الش ػػمالية والجنوبي ػػة ف ػػي مناقص ػػة عالمي ػػة أغمق ػػت ي ػػوـ 2015/9/2ـ بواق ػػع ()3
شحنات وبمتوسط سعر  187.61دوالر/طف  C&Fلمتوريد خالؿ شير فبراير 2016ـ .

 توقعات بارتفاع حصاد محصول الحبوب في ليتوانيا الموسم الحالي

 رفعػ ػػت و ازرة الز ارعػ ػػة الميتوانيػ ػػة توقعاتيػ ػػا لمحصػ ػػوؿ الحبػ ػػوب فػ ػػي ليتوانيػ ػػا الموسػ ػػـ الحػ ػػالي2016/2015ـ إلػ ػ ػػى  5.9مميػ ػ ػػوف طػ ػ ػػف مقارنػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ  4.3مميػ ػ ػػوف طػ ػ ػػف الموسػ ػ ػػـ السػ ػ ػػابؽ
2015/2014ـ نتيجة زيادة المساحة المزروعة بنسبة .%8

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقؿ البحري العالمية بشكؿ ممحوظ ،حيث أغمؽ مؤشرBaltic Panamaxمنخفضا بذلؾ  137نقطة بنسبة
عند  837نقطة مقابؿ  974نقطة األسبوع الماضي
ً
( .)%14وانخفضت أسعار الشحف لممممكة بنسبة  %3فيما يتعمؽ بالشحف مف موانئ البحر
األسود ورومانيا ،وانخفضت كذلؾ بنسبة  %2-1فيما يتعمؽ بالشحف مف موانئ ألمانيا
وفرنسا.

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرؼ الدوالر أماـ العمالت األخرى بمقدار طفيؼ مسجالً 96.22نقطة مقابؿ  96.12نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أماـ الدوالر بنسبة
.%0.27

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.115

1.118

%0.27 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

82-Aug-

-Sep-

Change

Change %

Sep.015

-

-

Oct.015

-

-

Nov

-

-

Dec

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

82-Aug-

-Sep-

Change

Change %

Sep.015

-

-

Oct.015

-

-

Nov

-

-

Dec

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

82-Aug-

-Sep-

Change

Change %

Sep

-

-

Oct.015

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

82-Aug-

-Sep-

Dec.015

Germany Wheat

Change
-

82-Aug-

-Sep-

Change

Change %
-

Change %

Wheat A 13% PRO BLT

-

-

TYPE B 12% PROTEIN.Han

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

82-Aug-

-Sep-

Change

Change %

Sep

-

-

Oct.015

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

82-Aug-

-Sep-

Change

Change %

Sep

-

-

Oct.015

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

82-Aug-

-Sep-

Sep

Australia Feed Barley

Change
-

82-Aug-

-Sep-

Sep

Change
-

Change %
-

Change %
-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

82-Aug-

-Sep-

Change

Change %

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

