الســوق العـــالمي للحبــوب
( 82يناير 1-فبراير 8019م)
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ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات األمريكية مدعومة بتقدم المفاوضات التجارية بين

الواليات المتحدة األمريكية والصين والتي انتهت بتعهد الصين بشراء كمية إضافية من فول الصويا
األمريكي تقدر بنحو  5مليون طن ،وتوقع امتداد عمليات الشراء لمحصولي القمح والذرة .فيما تراجعت
أسعار العقود اآلجلة للقمح األوروبي متثررة باستمرار ارتفا سعر صر اليورو والذ يضع

من تنافسية

الصادرات األوروبية ،كما أدى رفع وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتها لمحصول

القمح الروسي الموسم القادم 9191/9102م بنحو  9.2مليون طن ليبلغ  01مليون طن إلى زيادة

الضغط على أسعار القمح األوروبي.

وانخفضت أسعار الذرة ببورصة شيكاغو تحت ضغوط الزيادة المتوقعة في إنتاج الب ارزيل واألرجنتين

وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا ولكن بفعل عمليات البيع الفنية لجني األرباح.

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

 -في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتو

الصلب-المستهد

من قبل المؤسسة)

ارتفعت أسعار عقود شهر مارس9102م إلى  9.5.2دوالر للطن فوب بارتفا  9.6دوالر
للطن ( .)%0.0في حين ربتت أسعار عقود شهر مايو9102م عند  9.5.2دوالر للطن فوب.

 -في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتو

مارس9102م إلى  991.9دوالر للطن فوب بارتفا

الطر ) ارتفعت أسعار عقود شهر
 0.6دوالر للطن ( .)%1.2وارتفعت

كذلك أسعار عقود شهر مايو9102م إلى  90..2دوالر للطن فوب بارتفا  1.5دوالر للطن
(.)%1.9

 -في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس9102م

إلى  960.0دوالر للطن فوب بارتفا  1.2دوالر للطن ( .)%1.0كما ارتفعت أسعار عقود

شهر مايو9102م إلى  901.0دوالر للطن فوب بارتفا  1.6دوالر للطن (.)%1.9

 -وفي بورصة الماتي

بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –

انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطر لعقود شهر مارس9102م إلى  922.2دوالر للطن
1

فوب بانخفاض  0.0دوالر للطن ( ،)%1.5وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو9102م
إلى  925..دوالر للطن فوب بانخفاض  1.5دوالر للطن ( .)%1.9كما انخفضت أسعار
القمح األلماني الصلب ( %09.5بروتين) لعقود شهر مارس9102م إلى  9.2..دوالر للطن

فوب بانخفاض  1.9دوالر للطن (.)%1.0
( )8الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مارس9102م إلى  9..دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفا  9دوالر للطن ( .)%1.0وارتفعت كذلك أسعار
الشعير االسترالي إلى  96.دوالر للطن فوب بارتفا  2دوالر للطن ( .)%9.2في حين ربتت
أسعار التصدير من منطقة البحر األسود عند  92.دوالر للطن فوب.

( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس9102م إلى  066.6دوالر للطنفوب بانخفاض  1..دوالر للطن ( .)%1.9كما انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر
مارس9102م إلى  2.9.2دوالر للطن فوب بانخفاض  9دوالر للطن (.)%1.6

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا
 الوضع في استراليا

 توقع المكتب االسترالي لألرصاد الجوية أن يواجه الساحل الغربي الستراليا طقساً حا اًر وجافاًخالل الشهور الرالرة القادمة مما يخفض توقعات إنتاج القمح لرابع أكبر مصدر في العالم.
وأفاد بثن هناك احتمال بنسبة  %91بثن تهطل أمطار على والية استراليا الغربية خالل الفترة

فبراير – إبريل 9102م ،وتوقع أيضاً أن تكون هناك فرصة بنسبة  %21ألن تشهد معمم
أنحاء استراليا درجات ح اررة أعلى من المتوسط خالل الفترة المذكورة .الجدير بالذكر أن والية
إنتاج استراليا من القمح ،ومن المتوقع أن يبدأ

استراليا الغربية تنتج وحدها نحو نص

المزارعون أعمال الزراعة بها في أوائل شهر إبريل.

 الوضع في روسيا

 توقع رئيس اتحاد الحبوب الروسي أن يتخطى إجمالي إنتاج البالد من الحبوب الموسم القادم9191/9102م كمية  091مليون طن منها  26-25مليون طن من القمح ،فيما توقعت وحدة
االستشارات الزراعية الروسية " "Soveconأن يصل إجمالي إنتاج روسيا من القمح الموسم
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القادم إلى  01مليون طن بزيادة  9.2مليون طن مقارنة بالتوقعات السابقة نتيجة لتحسن أحوال

زراعة المحصول والمتمرلة في زيادة كمية الرلوج التي تغطي الحبوب خالل فصل الشتاء

الحالي ،بينما توقع وزير الزراعة الروسي خالل مقابله له مع الرئيس الروسي بوتين أن يتراوح
إجمالي إنتاج الموسم القادم بين  001-010مليون طن وأن يصل إجمالي إنتاج محصول

القمح إلى  62مليون طن .كما توقع أن تصل صادرات الموسم الحالي 9102/9100م إلى

 .9مليون طن من بينها  26مليون طن من القمح .وتجدر اإلشارة إلى أن روسيا حصدت

 009.0مليون طن من الحبوب الموسم الحالي 9102/9100م مقابل الحصاد القياسي الموسم
السابق 9100/9102م والبالغ  025..مليون طن.

 الوضع في أوكرانيا

 توقع وزير الزراعة األوكراني أن ينعكس التحسن الملموس في أحوال الطقس خالل فصل الشتاءالحالي على حصاد محصول القمح الشتو الموسم القادم 9191/9102م ،وأضا

أن معمم

المناطق المزروعة بالقمح في أوكرانيا مغطاة حالياً بطبقة كافية من الرلوج والتي سو

تمد

التربة بنسبة كافية من المياه الالزمة لنمو المحصول خالل فصل الربيع .وهنا تجدر اإلشارة إلى
أن إجمالي المساحة المزروعة من محاصيل الحبوب الشتوية في أوكرانيا تبلغ  2.5مليون

هكتار.

 رفعت و ازرة الزراعة األوكرانية توقعاتها لصادرات أوكرانيا من الحبوب الموسم الحالي9102/9100م إلى  .2.9مليون طن مقابل  22..مليون طن الموسم السابق
9100/9102م ،وفعلياً تشير بيانات الو ازرة إلى قيام أوكرانيا بتصدير كمية  92.5مليون طن
من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  21يناير مقابل  92.0مليون طن خالل

الفترة الممارلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  .%05.5وجاءت الزيادة بدعم صادرات الذرة
التي ارتفعت بنسبة  %61.5مسجلة  09.9مليون طن مقابل  2.6مليون طن الموسم السابق

فيما تراجعت صادرات القمح إلى  00.5مليون طن مقابل  09.9مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بالتقديرات النهائية لحصاد الموسم الحالي 9102/9100م ،تشير بيانات إحصائيةرسمية إلى ارتفا

إجمالي إنتاج محصول الحبوب بثوكرانيا إلى  62.0مليون طن مقابل

 60.2مليون طن الموسم السابق ،وجاء االرتفا

مدعوماً بزيادة محصول الذرة الذ

بلغ

 25.6مليون طن مقابل  9..0مليون طن الموسم السابق ،فيما تراجع محصول القمح إلى
 9..6مليون طن مقابل  96.0مليون طن الموسم السابق.
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 الوضع في كازاخستان

 قال مسؤول بو ازرة الزراعة الكازاخستانية إن صادرات بالده من الحبوب والدقيق ارتفعت منذبداية الموسم الحالي في األول من شهر يوليو الماضي وحتى تاريخ  91يناير9102م إلى

 6.0مليون طن مقابل  5.6مليون طن خالل الفترة الممارلة من الموسم السابق ،وتتوقع
كازاخستان أن تصل إجمالي صادرات الحبوب والدقيق بنهاية الموسم الحالي في  21يونيو

القادم إلى  2مليون طن منها  6.2مليون طن من الحبوب و 9.0مليون طن من الدقيق.

 الوضع في التحاد األوروبي

 -خفضت المفوضية األوروبية توقعاتها لصادرات دول االتحاد األوروبي من القمح الموسم الحالي

9102/9100م إلى  00مليون طن مقابل  91مليون طن (توقعات سابقة) .فيما رفعت
توقعاتها لواردات دول االتحاد األوروبي من الذرة الموسم الحالي إلى  91مليون طن مقابل

 00.5مليون طن (توقعات سابقة) ،وأبقت على تقديراتها إلجمالي إنتاج كالً من محصولي
القمح والذرة الموسم الحالي عند  090.5مليون طن و 62.5مليون طن على التوالي.

 أمهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية  2.9مليونطن من القمح الطر منذ بداية الموسم الحالي 9102/9100م وحتى تاريخ  92يناير9102م

مقابل  09.5مليون طن خالل الفترة الممارلة من الموسم السابق 9100/9102م بانخفاض
نسبته  .%96كما منح رخصاً لتصدير كمية  9.0مليون طن من الشعير مقابل  2مليون طن

خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  ،%2وفي المقابل منح رخصا الستيراد
 0.مليون طن من الذرة مقابل  9.8مليون طن خالل الفترة الممارلة من الموسم السابق بارتفا

نسبته  .%.2ومنح كذلك رخصا الستيراد  0مليون طن من فول الصويا مقابل  2..مليون طن

خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها .%0

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول الذرة في األرجنتين الموسمالحالي 9102/9100م إلى  .5مليون طن مقابل  .2مليون طن (توقعات سابقة) ،في حين

أبقت على توقعاتها لمحصول فول الصويا عند  52مليون طن على الرغم من تعرض بعض

مناطق زراعته ألمطار غزيرة على مدار عدة أسابيع ،إال أن ارتفا
الرئيسية سو

اإلنتاجية في المناطق

تعوض الخسائر الناجمة عن الفيضانات بالمناطق األخرى.
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 الوضع في البرازيل

 خفض االتحاد الب ارزيلي لمصنعي الزيوت النباتية " "Abioveتوقعاته لمحصول فول الصويا فيالب ارزيل الموسم الحالي 9102/9100م إلى  002.2مليون طن مقابل  091.2مليون طن

(توقعات سابقة) ،كما توقع تراجع صادرات فول الصويا خالل عام 9102م إلى  21.0مليون
طن مقابل  22.2مليون طن (توقعات سابقة) .وخفضت كذلك شركة ""INTL FCStone
توقعاتها للمحصول إلى  009.9مليون طن مقابل  006.9مليون طن (توقعات سابقة) ،وعزت
ذلك لموجة الجفا

التي سادت أوائل شهر ديسمبر الماضي ،إضافة إلى نقص كمية األمطار

في شهر يناير إلى ما دون المتوسط في بعض المناطق الرئيسية لزراعة المحصول وسط
الب ارزيل .الجدير بالذكر أن محصول فول الصويا بالب ارزيل وصل لمستوى قياسي الموسم السابق

9100/9102م حيث بلغ نحو  091مليون طن ،وارتفعت الصادرات إلى  01مليون طن بدعم
زيادة الشحنات للصين على خلفية نزاعها التجار مع الواليات المتحدة األمريكية.

 الوضع في الصين

 اشترت شركات صينية مملوكة للدولة كمية ال تقل عن  0مليون طن من فول الصويا األمريكييوم الجمعة أ

بعد يوم واحد من المحادرات الرنائية رفيعة المستوى بين حكومتي واشنطن

وبكين والتي حققت تقدماً نحو اتفاق تجار بين الجانبين ،والتزام صيني بشراء المزيد من فول
الصويا من الواليات المتحدة األمريكية .وقال رالث تجار على دراية بالصفقة إن الكمية التي تم

شراؤها ستكون للشحن خالل الفترة (إبريل-يوليو9102م) .وقد اشترت الصين قبل هذه الصفقة
كمية  5مليون طن من فول الصويا األمريكي على رالث مراحل منذ لقاء الرئيسين األمريكي
والصيني بقمة العشرين المنصرمة .وبعد التقدم األخير في محادرات يوم الخميس الماضي
وعدت الصين بشراء كمية  5مليون طن إضافية من فول الصويا األمريكي.

ثالث ا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تتوقع إنتاج  9.9مليون طن من القمح الموسم الحالي

 توقعت و ازرة الزراعة المصرية زيادة إجمالي إنتاج مصر من القمح الموسم الحالي9102/9100م إلى  2.5مليون طن مقابل  2مليون طن الموسم السابق 9100/9102م.
وقدرت الو ازرة المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم بنحو  2.9مليون فدان مقابل

 9.2مليون فدان الموسم السابق.
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 وفي سيا ٍق متصل قالت و ازرة التموين والتجارة الداخلية إن احتياطيات مصر االستراتيجية من
القمح تغطي حاجة االستهالك المحلي لمدة تزيد عن خمسة أشهر ،جاء ذلك في أعقاب إعالن

الهيئة العامة للسلع التموينية عن شراء كمية  261أل

طن من القمح الطر (%00.5

بروتين) في مناقصة عالمية أغلقت يوم  92يناير بمتوسط سعر  969.22دوالر/طن C&F

للشحن خالل الفترة  91-00مارس 9102م .توزعت هذه الكمية بالتساو
الفرنسي والروماني بواقع  001أل

بين المنشثين

طن لكل منشث ،وقد نجحت فرنسا في الفوز بهذه الكمية بعد

إخفاقها في تصدير أ كمية لمصر منذ يوليو 9102م.

 العراق تتوقع أن يصل إجمالي إنتاج القمح إلى  3مليون طن

 توقعت العراق والتي تعد واحدة من دول الشرق األوسط الرئيسية المستوردة للقمح أن يصلإجمالي اإلنتاج المحلي بها الموسم الحالي 9102/9100م إلى  2مليون طن وذلك بفعل
األمطار الغزيرة .جاءت هذه التوقعات على الرغم من التراجع الحاد الذ

شهدته المساحة

المزروعة من القمح والمعتمدة على الر بسبب نقص الموارد المائية إلى  551أل

هكتار

مقابل نحو مليون هكتار الموسم السابق ،إال أن أحد مسؤولي و ازرة الزراعة العراقية توقع زيادة

إنتاج الموسم الحالي إلى  2مليون طن مقابل  9.02مليون طن الموسم السابق وهو ما يغطي
نحو  %61تقريباً من احتياجات البالد من المحصول والتي تصل إلى  5-..5مليون طن
سنويا لتمويل برنامج الخبز المدعوم.

 األردن يشتري  60ألف طن من القمح الصلب

 -اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  61أل

طن من القمح الصلب اختيار المنشث في

مناقصة عالمية أغلقت يوم  92يناير بسعر  920.5دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النص
األول من شهر إبريل 9102م ،وفازت بها شركة .CHS

 تركيا تشتري  898.9ألف طن من القمح

 -قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التركية اشترت كمية  929.5أل

طن من القمح من

خالل طرح ( ).1مناقصة منفصلة استهدفت الواحدة شراء  2.5أل

طن ،وأغلقت يوم

 21يناير .توزعت الكمية المشتراه بين  052.5أل
و 025أل

طن للشحن خالل النص

طن للشحن خالل الفترة  95-6فبراير

األول من شهر مارس القادم ،وبلغ متوسط سعر الشراء

إلجمالي المناقصة  965.20دوالر/طن .C&F
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 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحر العالمية االنخفاض حيث أغلق مؤشر  Baltic Indexعند 660نقطة مقابل  939نقطة األسبو الماضي مسجالً أدنى مستوياته منذ شهر أغسطس
9106م لينخفض بذلك  920نقطة بنسبة .%90.2

 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى
 -انخفض مؤشر  ICEلسعر صر

الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  25.52نقطة مقابل

 25.22نقطة نهاية األسبو الماضي ،وارتفع سعر صر اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.25
اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0.0.5

0.0.0

%1.25 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

243.1

245.7

2.6

1.1%

May. 019

245.3

245.3

0.0

0.0%

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

218.6

220.2

1.6

0.7%

May. 019

213.8

214.3

0.5

0.2%

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

260.8

261.1

0.3

0.1%

May. 019

280.2

280.8

0.6

0.2%

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

234.8

233.7

-1.1

-0.5%

May. 019

235.9

235.4

-0.5

-0.2%

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

243.6

243.4

-0.2

-0.1%

May. 019

246.5

244.0

-2.5

-1.0%

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

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

167.0

166.6

-0.4

-0.2%

May. 019

174.7

171.6

-3.1

-1.8%

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

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

344.7

342.7

-2.0

-0.6%

May. 019

349.8

342.3

-7.5

-2.1%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jan.019

Australia Feed Barley
Jan.019

Black Sea Feed Barley
Jan.019

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

242.0

244.0

2.0

0.8%

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

257.0

264.0

7.0

2.7%

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

234.0

234.0

0.0

0.0%

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

52-Jan-19

10-Feb-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.3

21.0

-0.3

-1%

Germany-Hamburg

25.3

24.8

-0.5

-2%

French - Dunkerque

24.8

24.3

-0.5

-2%

Australia - Kwinana

22.0

22.0

0.0

0%
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