السوق العالمي لمحبوب
( 17-71أغسطس 1172م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واصمت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية انخفاضيا لألسبوع الثاني عمى التوالي
متأثرة بمخاوف من تباطؤ نمو االقتصاد العالمي وبصفة خاصة اقتصاد الصين  ،باإلضافة إلى وفرة
المعروض وضعف الطمب عمى الصادرات العالمية السيما األمريكية عمى الرغم من االنخفاض الممحوظ
الذي شيده سعر صرف الدوالر خالل تعامالت األسبوع.
وامتد االنخفاض إلى أسعار الشعير وفول الصويا ،فيما ارتفعت أسعار الذرة بشكل محدود عمى
خمفية توقعات لبعض المحممين بانخفاض اإلنتاج في الواليات المتحدة األمريكية.

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )7القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر 2015م إلى  215.3دوالر لمطن فوب بانخفاض
 6.5دوالر لمطن ( .)%2.9وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر 2015م إلى
 223.3دوالر لمطن فوب بانخفاض  6دوالر لمطن (.)%2.6
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيرسبتمبر 2015م إلى  201.9دوالر لمطن فوب بانخفاض  6.2دوالر لمطن (.)%3
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر 2015م إلى  210.9دوالر لمطن فوب بانخفاض
 2.9دوالر لمطن (.)%1.4
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرأغسطس 2015م إلى  230.4دوالر لمطن فوب بانخفاض  6دوالر لمطن (.)%2.5
وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر2015م إلى  242دوالر لمطن فوب بانخفاض
 5.6دوالر لمطن (.)%2.3

 في أوروبا بورصة الماتيف بفرنسا (تداول القمح الطري)  -المرجع األساسي ألسعار القمـحفي االتحاد األوروبي – انخفضت أسعار عقود شير ديسمبر 2015م إلى  200.5دوالر
لمطن فوب بانخفاض  0.8دوالر لمطن (.)%0.4
( )1الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير أغسطس 2015م إلى  180دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  3دوالر لمطن ( .)%1.6وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى
 194دوالر لمطن فوب بانخفاض  16دوالر لمطن (.)%7.6
( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير أكتوبر 2015م إلى  171.7دوالرلمطن فوب بارتفاع  1.4دوالر لمطن ( .)%0.8في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود
شير أكتوبر 2015م إلى  359.2دوالر لمطن فوب بانخفاض  8.4دوالر لمطن (.)%2.3

ثانيا :تطورات األوضاع عالمياً
ً
• الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 خفضت مؤسسة االستشارات الزراعية األمريكية " "Pro Farmerتوقعاتيا لمحصول الذرة فيالواليات المتحدة األمريكية الموسم الحالي إلى  338.4مميون طن مقارنة بـ  347.6مميون
طن (توقعات و ازرة الزراعة األمريكية) نتيجة توقع انخفاض إنتاجية المحصول إلى
 4.17طن/فدان مقارنة بـ  4.29طن/فدان (توقعات و ازرة الزراعة األمريكية) ،كما خفضت
توقعاتيا لمحصول فول الصويا إلى  105.8مميون طن مقارنة بـ  106.6مميون طن
(توقعات و ازرة الزراعة األمريكية) عمى خمفية توقعات بانخفاض اإلنتاجية إلى
 1.26طن/فدان مقارنة بـ  1.28طن/فدان (توقعات و ازرة الزراعة األمريكية) .يذكر أن ىذه
التوقعات تم نشرىا بعد جولة قامت بيا المؤسسة لمدة أربعة أيام في أكبر سبع واليات أمريكية
منتجة لكال المحصولين.

 الوضع في كندا

 خفضت وكالة اإلحصاء الكندية في أول تقرير ليا لمحصول الحبوب في كندا الموسم الحالي2016/2015م ،توقعاتيا لمحصول القمح إلى  24.63مميون طن مقابل  25.6مميون طن
(متوسط توقعات المحممين) ومقابل  29.3مميون طن الموسم السابق 2015/2014م نتيجة

توقع انخفاض متوسط اإلنتاجية إلى  1.04طن لمفدان مقابل  1.25طن لمفدان الموسم
السابق .في حين رفعت توقعاتيا لمحصول الشعير إلى  7.3مميون طن مقابل  7.1مميون

طن الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 بدأت الحكومة الروسية منذ  18أغسطس الحالي في تنفيذ خطتيا السنوية لشراء كمية تقدربنحو  2مميون طن من الحبوب من السوق المحمي لتعزيز مخزوناتيا االستراتيجية ،وبدأت

بشبو جزيرة القرم والتي انفصمت عن أوكرانيا وانضمت لروسيا عام 2014م .الجدير بالذكر

أن شبو جزيرة القرم تواجو صعوبات من الناحية القانونية واإلجرائية في تصدير منتجاتيا من
الحبوب منذ االنفصال ،وقد بمغ إجمالي إنتاجيا من الحبوب الموسم الحالي  1.3مميون طن

مقارنة بـ  1.1مميون طن الموسم السابق.

 رفعت و ازرة الزراعة الروسية توقعاتيا لمحصول الحبوب في روسيا الموسم الحالي إلى 102.9مميون طن مقابل  102مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنيا تظل عند مستويات أقل

قياسيا بمغ  105مميون طن .وتشير البيانات الفعمية إلى
قما
ً
من الموسم السابق والذي سجل ر ً
قيام المزارعين في روسيا بحصاد  55.5مميون طن من الحبوب حتى تاريخ  13أغسطس
2015م بمتوسط إنتاجية  2.97طن لميكتار مقارنة بـ  61.1مميون طن تم حصادىا حتى
نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية  3.19طن لميكتار .

 -كما تشير بيانات مصمحة الجمارك الروسية إلى تراجع صادرات روسيا من الحبوب منذ بداية

الموسم الحالي في األول من يوليو وحتى تاريخ  9أغسطس إلى  2.6مميون طن مقارنة

بـ  4.9مميون طن خالل الفترة المماثمة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرىا %47
ويرجع ذلك إلى تراجع صادات القمح بنسبة  %50لتسجل  1.7مميون طن متأثرة بفرض

ضريبة عمى الصادرات ،ويرى العديد من المحممين والتجار أن اإلحصاءات الرسمية تقل بنحو

 600ألف طن عن ما تم شحنو بالفعل ،وبالتالي فإن ىذا االنخفاض الحاد في الصادرات قد
يكون بسبب تأخر تقني في تسجيل بيانات بعض شحنات القمح الموجودة بالموانئ حتى يتم

احتساب قيمة الضريبة وىو األمر الذي نفتو مصمحة الجمارك.

 الوضع في أوكرانيا

 خفضت و ازرة التجارة والتنمية االقتصادية األوكرانية توقعاتيا لمحصول الحبوب في أوكرانياالموسم الحالي إلى  59.1مميون طن مقارنة بـ  63.9مميون طن الموسم السابق في ضوء

بعض المؤشرات التي تشير إلى انخفاض إنتاجية المحصول بنسبة  %0.6في األول من

أغسطس ،وانخفاض المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب الربيعية بنسبة  %6.4في األول
من يونيو 2015م.

 -فيما تشير البيانات الفعمية إلى قيام المزارعين في أوكرانيا بحصاد  36.7مميون طن من

محصول الحبوب حتى تاريخ  19أغسطس مقارنة بـ  34.7مميون طن تم حصادىا خالل
الفترة المماثمة من الموسم السابق ،واشتمل حصاد الموسم الحالي عمى  26.8مميون طن قمح

و 8.5مميون طن شعير .

 الوضع في االتحاد األوروبي

رخص ـا لتصــدير  563ألــف
 أظيــرت بيانــات المفوضــية األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي مــنحً
طن من القمـح الطـري ىـذا األسـبوع لتصـل بـذلك إجمـالي صـادراتو مـن المحصـول منـذ بدايـة
رخص ـ ـا لتصـ ــدير
الموسـ ــم الحـ ــالي فـ ــي (2015/7/1م) إلـ ــى  2.9مميـ ــون طـ ــن ،كمـ ــا مـ ــنح
ً
 273ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  2.2مميون طن .وفي المقابل
تم منح رخص الستيراد  95ألف طن ذرة لتصل بذلك إجمالي واردات االتحـاد األوروبـي مـن

المحصول إلى  1.1مميون طن.

 الوضع في فرنسا

 توق ــع محمم ــون أن يح ــد اعت ــدال الطق ــس ف ــي فرنس ــا خ ــالل ش ــيري أغس ــطس وس ــبتمبر م ــنانخفــاض إنتاجيــة محصــول الــذرة .وفــي ذات الســياق أبقــى المكتــب الز ارعــي الفرنســي "فـرانس

أجري ميير" في تقريره األسبوعي لحالة المحصول والصادر في  17أغسـطس عمـى تصـنيفو

لمحصول الذرة والمصنف بحالة " جيدة أو ممتازة " عمـى  %55نتيجـة االنخفـاض التـدريجي

فــي درجــات الح ـ اررة وســقوط أمطــار خفيفــة عمــى بعــض منــاطق ز ارعــة المحصــول وذلــك بعــد
موجــة الحــر الشــديد التــي تعرضــت ليــا ىــذه المنــاطق عمــى مــدار األســابيع الماضــية .وفيمــا

يتعمــق بمحصــول الحبــوب الرئيســي "القمــح" أشــار التقريــر إلــى انتيــاء عمميــات حصــاده فــي
فرنسا بتاريخ  17أغسطس 2015م.

 الوضع في المممكة المتحدة

 رفــع محممــون توقعــاتيم لمحصــول القمــح فــي بريطانيــا الموســم الحــالي إلــى  16-15.5مميــونطــن مقارنــة ب ـ  15.5-15مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ،إال أنــو ال يـزال عنــد مســتويات أقــل

من تقديرات الموسم السابق والبالغة  16.6مميون طن.

 الوضع في األرجنتين

 -فــي إطــار مراجعــة و ازرة الز ارعــة األرجنتينيــة لتقــديراتيا لمحاصــيل الحبــوب ،فقــد رفعــت الــو ازرة

تق ــديراتيا لمحص ــول ف ــول الص ــويا لمموس ــم 2015/2014م إل ــى  61.4ممي ــون ط ــن مقارن ــة

بـ  60.8مميون طن (تقديرات سابقة) ،كما رفعت تقديراتيا لمحصول الذرة لنفس الموسـم إلـى

 33.8مميون طن مقارنة بـ  31مميـون طـن (تقـديرات سـابقة) .وفيمـا يتعمـق بمحصـول القمـح

فقــد خفضــت الــو ازرة توقعاتيــا لممســاحة المزروعــة منــو الموســم الحــالي 2016/2015م إلــى

 4مميون ىكتار مقارنة بـ  4.8مميون ىكتار (توقعات سابقة) .

 -خفضــت بورصــة بــوينس ليــرس لمحبــوب توقعاتيــا المبدئيــة لممســاحة المزروعــة مــن محصــول

ال ــذرة ف ــي األرجنت ــين الموس ــم الح ــالي وال ــذي س ــتبدأ زراعت ــو ف ــي ش ــير س ــبتمبر الق ــادم إل ــى

 2.72مميون ىكتار مقارنة بـ  3.4مميون ىكتار الموسم السابق نتيجة ارتفـاع أسـعار البـذور
واألسمدة.

 الوضع في الصين

 أظيــرت بيانــات اإلدارة العامــة لمجمــارك فــي الصــين ارتفــاع وارداتيــا مــن فــول الصــويا خــاللشير يوليو الماضي بنسبة  %27لتسجل  9.5مميون طـن مقارنـة ب ـ  7.5مميـون طـن خـالل

الفترة المماثمة من عام 2014م مدعومة بزيادة الواردات من أمريكا الجنوبيـة نظـ ار النخفـاض
األسـ ــعار .الجـ ــدير بالـ ــذكر أن ىـ ــذه الكميـ ــة تعـ ــد أول كميـ ــة واردات شـ ــيرية تتخطـ ــى حـ ــاجز

الـ  9مميون طن لترتفع معيـا إجمـالي مخزونـات الصـين مـن فـول الصـويا إلـى أعمـى مسـتوى

ليا منذ شير سـبتمبر 2014م مسـجمة  6.14مميـون طـن .واسـتحوذت الب ارزيـل عمـى المرتبـة

األولـى مـن حيـث أكبـر الـدول المصـدرة لفـول الصـويا لمصـين خـالل ىـذا الشـير بكميـة بمغــت

 6.37مميــون طــن  ،وىــي تعــد ثــاني أكبــر كميــة تقــوم الب ارزيــل بتصــديرىا لمصــين خــالل ىــذا
الموسم بعدما قامت بتصدير  6.6مميون طن ليا خالل شير يونيو 2015م.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 بنجالديش تخطط الستيراد  021ألف طن قمح عالي الجودة

 صــرح مــدير إدارة المشــتريات بالمديريــة العامــة لمغــذاء ببــنجالديش إن بــالده تخطــط الســتيراد 950ألــف طــن مــن القمــح عــالي الجــودة ( %12.5بــروتين) خــالل الموســم الحــالي والــذي

سينتيي في شير يونيو 2016م مقارنة بـ  300ألف طن تم استيرادىا الموسـم السـابق وذلـك
لت ــأمين إم ــدادات الغ ــذاء والمحافظ ــة عم ــى اس ــتقرار األس ــعار بالس ــوق المحم ــي .ج ــاءت ى ــذه

ـؤخر لكميــات مــن القمــح رديئــة الجــودة مــن الب ارزيــل
الخطــوة فــي أعقــاب اســتيراد بــنجالديش مـ ًا

بشكل دفع الحكومة إلى السعي نحو تحسين نوعية الحبوب المستوردة.

 اليابان تشتري  7.641ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  146.7ألف طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغمقت يوم 2015/8/20م  ،اشتممت ىذه الكمية عمى  81.4ألف طن قمح

أمريكي و 34.7ألف طن قمح كندي لمشحن خالل الفترة من  21سبتمبر إلى  20أكتوبر

2015م لكال المنشأين ،باإلضافة إلى  30.6ألف طن قمح استرالي لمشحن خالل شير

أكتوبر 2015م.

 كوريا الجنوبية تشتري  21ألف طن قمح أمريكي

اشترت إحدى شركات المطاحن في كوريا الجنوبية كمية  50ألف طـن قمـح مـن الواليـات المتحـدة

األمريكية لمتوريد خالل شير نوفمبر 2015م ،ولم يتم اإلعالن عن أسعار الشراء.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxعندمنخفضا بذلك  63نقطة بنسبة (.)%6
 994نقطة مقابل  1057نقطة األسبوع الماضي
ً

وانخفضت أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %2فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا ورومانيا
وانخفضت كذلك بنسبة  %1فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود وفرنسا.

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  94.99نقطة مقابل 96.59نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة .%2.5

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.139

1.111

%2.5 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

41-Aug-

14-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Sep.015

-

-

Oct.015

-

-

Nov

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

41-Aug-

14-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Sep.015

-

-

Oct.015

-

-

Nov

-

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

41-Aug-

14-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Oct.015

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

41-Aug-

14-Aug-

Dec.015

Germany Wheat

Change
-

41-Aug-

12-Aug-

Change

Change %
-

Change %

Wheat A 13% PRO BLT

-

-

TYPE B 12% PROTEIN.Han

-

-

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
Aug.015
Oct.015

41-Aug-

14-Aug-

Change

Change %

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

41-Aug-

14-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Oct.015

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

41-Aug-

14-Aug-

Aug

Australia Feed Barley

Change
-

41-Aug-

14-Aug-

Aug

Change
-

Change %
-

Change %
-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

41-Aug-

14-Aug-

Change

Change %

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

