الســوق العـــالمي للحبــوب
( 22-18فبراير 2019م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في معظم البورصات العالمية متجاهلة صدور التقرير الشهري
لمجلس الحبوب الدولي الذي خفض توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي
8102/8102م بنحو  8مليون طن إلى  537مليون طن مقابل  535مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 567مليون طن الموسم السابق 8102/8105م نتيجة لتراجع تقديرات اإلنتاج في الصين بشكل رئيسي.
وخفض كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  868مليون طن مقابل
 863مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  850مليون طن نهاية الموسم السابق.
وامتد االنخفاض إلى أسعار الشعير والتي استمرت في التراجع تحت ضغوط تراجع الطلب العالمي
السيما من المملكة العربية السعودية.

أولا :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 مارس8102م إلى  882.0دوالر للطن فوب بانخفاض  7.2دوالر
للطن ( .)%8.0وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مايو8102م إلى  885.7دوالر للطن
فوب بانخفاض  6.2دوالر للطن (.)%8.2
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرمارس8102م إلى  801.0دوالر للطن فوب بانخفاض  7.6دوالر للطن ( .)%8.0وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر مايو8102م إلى  818.5دوالر للطن فوب بانخفاض  7.6دوالر
للطن (.)%8.5
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرمارس8102م إلى  875.2دوالر للطن فوب بانخفاض  8.3دوالر للطن ( .)%1.2وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر مايو8102م إلى  857.7دوالر للطن فوب بانخفاض  1.2دوالر
للطن (.)%1.3
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس8102م إلى  888.3دوالر للطن فوب بارتفاع
 0.2دوالر للطن ( ،)%1.2في حين انخفضت أسعار عقود شهر مايو8102م إلى

 881.6دوالر للطن فوب بانخفاض  0دوالر للطن ( .)%1.7كما انخفضت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %08.7بروتين) لعقود شهر مارس8102م إلى  831.2دوالر للطن فوب

بانخفاض  2دوالر للطن (.)%3.7
( )2الشعير

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مارس8102م إلى  803دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  6دوالر للطن ( .)%8.5وانخفضت كذلك

أسعار الشعير االسترالي إلى  877دوالر للطن فوب بانخفاض  7دوالر للطن ( .)%0.6كما

انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر األسود إلى  883دوالر للطن فوب بانخفاض
 2دوالر للطن (.)%3.7
( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس8102م إلى  066.8دوالر للطنفوب بارتفاع  1.6دوالر للطن ( .)%1.7كما ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر
مارس8102م إلى  375.3دوالر للطن فوب بارتفاع  7.5دوالر للطن (.)%0.7

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر فبراير 8102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (8102/8102م) إلى  8.080مليار طن مقابل  8.122مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  8.078مليار طن الموسم السابق (8102/8105م) .كما رفع توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  8.057مليار طن مقابل

 8.032مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  8.073مليار طن الموسم السابق .في حين خفض
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي إلى نفس مستوياتها في الموسم

السابق لتبلغ  365مليون طن مقابل  362مليون طن (توقعات سابقة) .وفيما يتعلق بإجمالي

المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي بمقدار
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 85مليون طن لتصل إلى  723مليون طن مقابل  766مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها
تظل عند مستوى أقل مقارنة بحجم المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو

 676مليون طن.

 وخفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (8102/8102م)إلى  537مليون طن مقابل  535مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  567مليون طن الموسم
السابق (8102/8105م) وذلك على خلفية تراجع تقديرات اإلنتاج في الصين بشكل رئيسي.
وخفض كذلك توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  577مليون
طن مقابل  577مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  570مليون طن الموسم السابق .كما
خفض توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  868مليون طن
مقابل  863مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  850مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم الحالي(8102/8102م) إلى  0.012مليار طن مقابل  0.156مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل
 0.121مليار طن الموسم السابق (8102/8105م) .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي االستهالك
العالمي من الذرة إلى  0.075مليار طن مقابل  0.012مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل
 0.002مليار طن الموسم السابق .ورفع توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي
بمقدار  86مليون طن لتصل إلى  825مليون طن مقابل  850مليون طن (توقعات سابقة)
لكنها تظل أقل بنحو  32مليون طن مقارنة بحجم المخزونات في نهاية الموسم السابق والبالغة
 336مليون طن.
 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (8102/8102م) إلى  070مليون طن مقابل  071مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنه
يظل أقل من محصول الموسم السابق (8102/8105م) المقدر بنحو  077مليون طن .في
حين أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي عند  077مليون طن
مقابل  072مليون طن الموسم السابق .ورفع توقعاته إلجمالي مخزونات الشعير العالمية بنهاية
الموسم الحالي إلى  80مليون طن مقابل  81مليون طن (توقعات سابقة) ،ومع ذلك تظل أقل
بنحو  7مليون طن مقارنة بكمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والبالغة  86مليون طن.
وأبقى على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي عند  82مليون طن.
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 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (8102/8102م) إلى  372مليون طن مقابل  363مليون طن (توقعات
سابقة) ،إال أنه ال يزال أعلى بمقدار  05مليون طن مقارنة بحصاد الموسم السابق
(8102/8105م) البالغ  370مليون طن .في حين أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك
العالمي منه الموسم الحالي عند  373مليون طن مقابل  376مليون طن الموسم السابق.
وخفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى  72مليون طن مقابل
 77مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  73مليون طن الموسم السابق.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (8102/8102م) عند  70.3مليون طن مقابل  75.7مليون طن الموسم السابق
(8102/8105م) .في حين خفض توقعاته لصادرات القمح األمريكي الموسم الحالي إلى
 85.7مليون طن مقابل  82مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل أعلى بنحو  3مليون طن
مقارنة بصادرات الموسم السابق البالغة  87.7مليون طن .ورفع توقعاته للمخزونات بنهاية
الموسم الحالي إلى  85.7مليون طن مقابل  86.0مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 31مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد خفض التقرير تقديراته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (8102/8102م) إلى  366.3مليون طن مقابل  350.7مليون طن
(تقديرات سابقة) ومقابل  350.0مليون طن الموسم السابق (8102/8105م) .وخفض كذلك
توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  77.3مليون طن مقابل  77.7مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  77.7مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد خفض التقرير تقديراته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم الحالي(8102/8102م) إلى  083.5مليون طن مقابل  087.8مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل
 081مليون طن الموسم السابق (8102/8105م) .وخفض كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية
الموسم الحالي إلى  87.8مليون طن مقابل  86مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 00.8مليون طن نهاية الموسم السابق.
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 وفي ٍشأن متصل رفعت و ازرة الزراعة األمريكية توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة
األمريكي العام الحالي إلى  28مليون فدان مقابل  22.0مليون فدان عام 8102م ،فيما
خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى  27مليون فدان مقابل
 22.8مليون فدان العام الماضي .وخفضت كذلك توقعاتها إلجمالي المساحة المزروعة من
محصول القمح بمختلف أنواعه والمعد للحصاد في الموسم 8181/8102م إلى  75مليون
فدان مقابل  75.2مليون فدان الموسم السابق .وتعد الواليات المتحدة األمريكية أكبر مصدري
الذرة على مستوى العالم ،وثاني أكبر مصدر لفول الصويا والقمح.

 الوضع في استراليا

 خفض المكتب األسترالي للزراعة والموارد االقتصادية " "ABARESتقديراته النهائية لمحصولالقمح في استراليا الموسم الحالي 8102/8102م إلى  05.3مليون طن مقابل  80.87مليون
طن الموسم السابق 8102/8105م ليتراجع المحصول بذلك إلى أدنى مستوياته منذ الموسم
8112/8115م .وجاء االنخفاض على خلفية موجة الجفاف التي تعرضت لها المناطق الشرقية
من استراليا السيما واليتي نيوساوث ويلز وكوينزالند وهما من الواليات الرئيسية المنتجة
للمحصول.

 الوضع في روسيا

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على تقديراته لمحصول القمح الروسي الموسمالحالي 8102/8102م عند  50.6مليون طن مقابل  27.0مليون طن الموسم السابق ،في
حين رفع توقعاته لصادرات القمح الروسي الموسم الحالي إلى  37.7مليون طن مقابل
 33.5مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل أقل من الصادرات القياسية الموسم السابق
والمقدرة بنحو  70.3مليون طن .وخفض توقعاته لمخزونات القمح الروسي بنهاية الموسم
الحالي إلى  01.0مليون طن مقابل  01.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  07.6مليون
طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في أوكرانيا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسمالحالي وحتى تاريخ  81فبراير إلى  30.3مليون طن مقابل  87.2مليون طن خالل الفترة
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المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  .%80.3ومن الناحية التفصيلية أظهرت البيانات
ارتفاع صادرات الذرة بشكل ملحوظ إلى  07.0مليون طن مقابل  2مليون طن خالل نفس
الفترة من الموسم السابق ،وتراجع صادرات القمح إلى  08.3مليون طن مقابل  03.7مليون
طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق .وفي سيا ٍ
ق متصل أظهرت بيانات إحصائية
رسمية ارتفاع مخزونات أوك ارنيا من الحبوب في األول من شهر يناير 8102م إلى 82.2
مليون طن مقابل  87.2مليون طن في نفس التاريخ من عام 8102م بزيادة  .%81وهذه
المخزونات لدى الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم وال تتضمن الحبوب المخزنة لدى المئات من
المزارع صغيرة الحجم.

 الوضع في التحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 01.67مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 8102/8102م وحتى تاريخ
 05فبراير 8102م مقابل  03.8مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
8102/8105م بانخفاض نسبته  .%02كما منح رخصاً لتصدير كمية  3مليون طن من
الشعير مقابل  3.2مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%81
وفي المقابل منح رخصا الستيراد  07.7مليون طن من الذرة مقابل  01.2مليون طن خالل
الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%77ومنح كذلك رخصا الستيراد  2مليون
طن من فول الصويا مقابل  2.8مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها
.%01

 الوضع في األرجنتين

 قالت بورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب إن معظم محصول فول الصويا بحالة جيدة ،إذساعدت أحوال الطقس الحار الجاف على استقرار حالة المحصول في المناطق التي عانت في
وقت سابق من الفيضانات .وأضافت في تقريرها األسبوعي أن أكثر من نصف المساحة
المزروعة من محصول فول الصويا دخلت مرحلة بداية الحصاد ،ولكن بعض المناطق في
مناطق الحزام الزراعي األوسط أمامها أسابيع قليلة حتى تكون جاهزة للحصاد .وفي ذات
السياق أبقت البورصة على توقعاتها لمحصول فول الصويا الموسم الحالي 8102/8102م عند
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 73مليون طن .في حين رفعت تقديراتها لمحصول القمح إلى  02.76مليون طن مقابل
 02.86مليون طن (تقديرات سابقة).

 الوضع في البرازيل

 خفضت شركة " "Agroconsultلالستشارات الزراعية توقعاتها لصادرات الب ارزيل من فولالصويا عام 8102م إلى  51.8مليون طن مقابل  53مليون طن (توقعات سابقة) ،وخفضت
كذلك توقعاتها إلجمالي إنتاج المحصول في الب ارزيل الموسم الحالي 8102/8102م ولكن
بمقدار طفيف إلى  006.7مليون طن مقابل  006.7مليون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في الصين

 وافقت الصين على شراء سلع من الواليات المتحدة األمريكية بقيمة  0.8مليار دوالر في إطارالمفاوضات المستمرة حالياً بين الجانبين من أجل إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين

على مستوى العالم .ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان األمريكي والصيني أواخر شهر مارس

المقبل بوالية فلوريدا لبحث سبل تسوية هذا النزاع.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  360ألف طن من القمح الطري

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  361ألف طن من القمح الطري ( %00.7بروتين)في مناقصة عالمية أغلقت يوم  81فبراير الجاري بواقع ( )6شحنات كمية كل منها  61ألف

طن .وتشمل الكمية المتعاقد عليها  021ألف طن من القمح الفرنسي و 61ألف طن من القمح

الروسي و 61ألف طن من القمح األوكراني باإلضافة إلى  61ألف طن من القمح الروماني
وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة  871.52دوالر/طن  C&Fللشحن في الفترة من  7إلى
 07إبريل 8102م .وفي سيا ٍ
ق متصل قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إن

احتياطيات بالده االستراتيجية من القمح تغطي حاجة االستهالك المحلي لمدة أربعة أشهر.

 الجزائر تشتري  120ألف طن من الشعير العلفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  081ألف طن من الشعير العلفيفي مناقصة عالمية أغلقت يوم  81فبراير بمتوسط سعر  802.7دوالر/طن  C&Fللشحن

خالل النصف الثاني من شهر مارس 8102م.
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 األردن يشتري  60ألف طن من الشعير العلفي

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  61ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  81فبراير بسعر  815دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف
األول من شهر يوليو القادم.

 سوريا تشتري  200ألف طن من القمح

 قال مصدر حكومي يوم الثالثاء إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب "حبوب"اشترت كمية  811ألف طن من القمح من منطقة البحر األسود بسعر  861دوالر/طن C&F
للتوريد في غضون شهرين .وأضاف المصدر أن المؤسسة تسعى لشراء كمية إضافية من القمح
مقدارها  811ألف طن في مناقصة أخرى منفصلة تغلق في الرابع من مارس المقبل .ومن
المتوقع أن تستورد سوريا كمية  0.7مليون طن من القمح العام الحالي السيما مع تراجع
عاما بفعل الحرب والجفاف.
الحصاد بها إلى أدنى مستوياته في ثالثين ً

 العراق لم يحسم بعد قبول واردات القمح الروسي

 قال وزير التجارة العراقي إن بالده والتي تعد من الدول الرئيسية المستوردة للقمح في منطقةالشرق األوسط لم تحسم بعد الموافقة على استيراد القمح الروسي ،مشي ار إلى مشكالت تتعلق
بالجودة .وأضاف أن مناشئ القمح التي ال تزال تحظى بالقبول هي األمريكي والكندي
واألسترالي ،لكن ال تزال هناك مشكالت فيما يتعلق بالقمح الروسي وخاصة انخفاض مستوى
الجلوتين .ورهن الوزير قبول العراق لواردات القمح الروسي بتحسن المواصفات ،وبتقديم عروض
تنافسية أكثر جاذبية مقارنة بالمناشئ المعتمدة .الجدير بالذكر أن العراق استقبلت العام الماضي
وفداً رسمياً من روسيا لبحث إمكانية السماح باستيراد القمح الروسي ،كما قام الجانب العراقي

بإرسال وفدا مماثالً إلى روسيا في شهر ديسمبر الماضي للوقوف على مدى جودة القمح
الروسي .وتحتاج العراق نحو  7-7.7مليون طن من القمح سنوياً لتمويل برنامج الغذاء

المدعوم ،وتستورد ما يقارب من  8مليون طن لسد الفجوة في المعروض المحلي.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Indexعند  631نقطة مقابل 682نقطة األسبوع الماضي مرتفعاً  8نقطة بنسبة طفيفة بلغت .%1.3
8

 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  26.75نقطة مقابل 26.22نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.77

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0.037

0.082

%1.77 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

233.9

229.1

-4.8

-2.1%

May. 019

234.2

227.4

-6.8

-2.9%

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

214.7

210.1

-4.6

-2.1%

May. 019

208.3

202.7

-5.6

-2.7%

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

260.1

257.8

-2.3

-0.9%

May. 019

276.3

275.4

-0.9

-0.3%

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

220.5

222.3

1.8

0.8%

May. 019

221.6

220.6

-1.0

-0.5%

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

238.8

230.8

-8.0

-3.4%

May. 019

240.5

233.6

-6.9

-2.9%

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

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

165.6

166.2

0.6

0.4%

May. 019

170.8

173.4

2.6

1.5%

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

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

Mar. 019

342.6

347.3

4.7

1.4%

May. 019

346.3

339.4

-6.9

-2.0%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Mar.019

Australia Feed Barley
Mar.019

Black Sea Feed Barley
Mar.019

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

219.0

213.0

-6.0

-2.7%

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

249.0

245.0

-4.0

-1.6%

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

231.0

223.0

-8.0

-3.5%

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

51-Feb-19

22-Feb-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.5

21.5

0.0

0%

Germany-Hamburg

25.0

25.0

0.0

0%

French - Dunkerque

24.5

24.5

0.0

0%

Australia - Kwinana

23.0

23.0

0.0

0%
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