السوق العالمي للحبوب
( 26-22مايو2017م)
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ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بتخفيض التقرير الشهري

لمجلس الحبوب الدولي توقعاته إلتنتا الموسم القادم بكل من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي
تنتيجة لسوء أحوال الطقس ،وذلك على الرغم من تثبيته لحجم اإلتنتا

العالمي من المحصول عتند

 736مليون طن بما يمثل تراجعا بتنسبة  %2مقارتنة بمحصول الموسم الحالي ،ويشكل أول تراجعا للحصاد

متنذ خمسة مواسم متتالية.

وامتد االرتفاع إلى أسعار الشعير ،فيما تبايتنت أسعار الذرة ،واتنخفضت أسعار فول الصويا متأثرة

بوفرة اإلمدادات والمخزوتنات العالمية.

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

 في بورصة كاتنساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر يوتنيو2017م إلى  208.5دوالر للطن فوب بارتفاع  5.3دوالر
للطن ( .)%2.6وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  213.2دوالر للطن

فوب بارتفاع  5.6دوالر للطن (.)%2.7

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهريوتنيو2017م إلى  178.7دوالر للطن فوب بارتفاع  3.3دوالر للطن ( .)%1.9وارتفعت كذلك

أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  182.3دوالر للطن فوب بارتفاع  2.1دوالر للطن
(.)%1.2

 في بورصة ميتنيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهريوتنيو2017م إلى  251.2دوالر للطن فوب بارتفاع  4.7دوالر للطن ( .)%1.9وارتفعت كذلك
أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  252.9دوالر للطن فوب بارتفاع  4دوالر للطن

(.)%1.6

 وفي بورصة الماتيف بفرتنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرتنسي الطري لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  187.3دوالر للطن فوب بارتفاع
 1.6دوالر للطن ( ،)%0.9وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر2017م إلى
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 192.6دوالر للطن فوب بارتفاع  2.1دوالر للطن ( .)%1.1كما ارتفعت أسعار القمح

األلماتني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر يوتنيو2017م إلى  196.8دوالر للطن فوب
بارتفاع  1.9دوالر للطن (.)%1

( )2الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماتني لعقود شهر مايو2017م إلى  174دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة التنقل من ميتناء التصدير) بارتفاع  2دوالر للطن ( .)%1.2وارتفعت كذلك أسعار
الشعير االسترالي إلى  184دوالر للطن فوب بارتفاع  4دوالر للطن ( ،)%2.2كما ارتفعت
أسعار الشعير من متنطقة البحر األسود إلى  160دوالر للطن فوب بارتفاع  2دوالر للطن
(.)%1.3
( )3الذرة وفول الصويا
 ثبتت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس2017م عتند  160.5دوالر للطنفوب .في حين اتنخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر أغسطس2017م إلى  355.6دوالر
للطن فوب باتنخفاض  8.7دوالر للطن (.)%2.4

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا
ا

 مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر مايو2017م توقعاته إلجمالي اإلتنتا العالميمن الحبوب الموسم القادم (2018/2017م) إلى  2.053مليار طن مقابل  2.054مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  2.120مليار طن الموسم الحالي (2017/2016م) .في حين رفع
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم القادم إلى  2.086مليار طن مقابل
 2.079مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.087مليار طن الموسم الحالي .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب بتنحو  4مليون طن لتصل إلى  346مليون طن
مقابل  342مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أتنها تظل أقل مقارتنة بحجم التجارة المتوقعة
الموسم الحالي والمقدرة بتنحو  349مليون طن .وفيما يتعلق بإجمالي المخزوتنات العالمية من
الحبوب فقد خفض التقرير توقعاته لها بتنهاية الموسم القادم (2018/2017م) إلى  479مليون
طن مقابل  491مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  513مليون طن تنهاية الموسم الحالي.
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 وأبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلتنتا العالمي من القمح الموسم القادم (2018/2017م)عتند  736مليون طن مقارتنة بالحصاد القياسي الموسم الحالي والبالغ  754مليون طن .وأبقى

كذلك على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم القادم عتند  738مليون طن

ليتساوى بذلك مع توقعات االستهالك للموسم الحالي .كما أبقى على توقعاته إلجمالي مخزوتنات

القمح العالمية بتنهاية الموسم القادم عتند  239مليون طن باتنخفاض مقداره  2مليون طن مقارتنة
بحجم المخزوتنات المتوقعة تنهاية الموسم الحالي.
 وبالتنسبة لمحصول الذرة  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلتنتا العالمي متنه الموسمالقادم (2018/2017م) عتند  1.026مليار طن مقابل  1.065مليار طن الموسم الحالي

(2017/2016م) .في حين رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي متنه إلى  1.054مليار
طن مقابل  1.046مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.048مليار طن الموسم الحالي.

وخفض توقعاته لمخزوتنات الذرة بتنهاية الموسم القادم إلى  197مليون طن مقابل  207مليون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  226مليون طن تنهاية الموسم الحالي.

 -وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلتنتا

العالمي متنه

الموسم القادم (2018/2017م) إلى  143مليون طن مقابل  144مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  150مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م) .كما خفض توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي من الشعير الموسم القادم إلى  145مليون طن مقابل  146مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  147مليون طن الموسم الحالي ،وخفض كذلك توقعاته إلجمالي

مخزوتنات الشعير العالمية بتنهاية الموسم القادم إلى  28مليون طن مقابل  30مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  31مليون طن تنهاية الموسم الحالي .فيما أبقى على توقعاته لحجم

التجارة الدولية من المحصول الموسم القادم (2018/2017م) عتند  27مليون طن مقابل
 28مليون طن الموسم الحالي.

 -وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلتنتا العالمي

متنه الموسم القادم (2018/2017م) عتند  348مليون طن مقابل  350مليون طن الموسم

الحالي (2017/2016م) .في حين رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي إلى  351مليون

طن مقابل  350مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  339مليون طن الموسم الحالي .ورفع

كذلك توقعاته لمخزوتنات فول الصويا بتنهاية الموسم القادم إلى  39مليون طن مقابل  38مليون

طن (توقعات سابقة) ،إال أتنها تظل أقل من المخزوتنات المتوقعة تنهاية الموسم الحالي والمقدرة

بتنحو  43مليون طن.
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 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم القادم(2018/2017م) إلى  49.6مليون طن مقابل  50.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 62.9مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م) .في حين رفع توقعاته لصادرات الواليات

المتحدة األمريكية من المحصول إلى  26.5مليون طن مقابل  25.4مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  27.9مليون طن الموسم الحالي .وخفض توقعاته لمخزوتنات القمح األمريكي
بتنهاية الموسم القادم إلى  25.6مليون طن مقابل  27.7مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 31.5مليون طن تنهاية الموسم الحالي.

 -وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إتنتا

المحصول بالواليات المتحدة

األمريكية الموسم القادم (2018/2017م) إلى  357.7مليون طن مقابل  360مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  384.8مليون طن الموسم الحالي (2017/2016م) .وخفض كذلك
توقعاته للمخزوتنات بتنهاية الموسم القادم إلى  52.6مليون طن مقابل  56مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  57.8مليون طن تنهاية الموسم الحالي.

 وبالتنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إتنتا المحصول بالوالياتالمتحدة األمريكية الموسم القادم (2018/2017م) إلى  115.5مليون طن مقابل  114مليون

طن (توقعات سابقة) ،وعلى الرغم من ذلك يظل أقل من المحصول القياسي الموسم الحالي

(2017/2016م) والبالغ  117.2مليون طن .ورفع كذلك توقعاته للمخزوتنات بتنهاية الموسم
القادم بتنحو مليون طن لتصل إلى  13مليون طن مقابل  11.9مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  11.8مليون طن تنهاية الموسم الحالي.

 الوضع في روسيا

 قال محللون بوحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconإن تركيا فرضت قيودا جديدةعلى واردات القمح الروسي بشكل يحجم كميتها بحصة تتراوح بين  %25-20من إجمالي
الرخص الممتنوحة الستيراد هذه السلعة ،وهو الخبر الذي أكده اثتنين من المدراء بشركات
الحبوب الروسية التي تصدر القمح لتركيا ،إال أن مسئول بو ازرة الزراعة الروسية تنفى وصول

أي إشعار رسمي للو ازرة يفيد بهذا.
 وفي سيا ٍق متصل رفعت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتها لصادرات
روسيا من الحبوب الموسم الحالي 2017/2016م إلى  36.5مليون طن مقابل  34.4مليون

طن الموسم السابق 2016/2015م ،وقالت إن تقديراتها إلجمالي صادرات الموسم الحالي
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تشتمل على  27.5مليون طن قمح و 4.8مليون طن ذرة و 3.1مليون طن من الشعير ،وأن

هذه التقديرات متضمتنة سلعة الدقيق وكذلك الصادرات لدول الجوار مثل بيالروسيا وأرميتنيا
والتي تستقبل الحاصالت الزراعية الروسية بدون رسوم جمركية.

 الوضع في أوكرانيا

 خفضت "تومسون رويترز" لألبحاث الزراعية توقعاتها إلتنتاجية محصول القمح في أوكراتنياالموسم القادم 2018/2017م إلى  3.72طن/هكتار مقابل  4.21طن/هكتار الموسم الحالي

2017/2016م.

 أوضحت بياتنات و ازرة الزراعة األوكراتنية قيام أوكراتنيا بتصدير كمية  40.1مليون طن منالحبوب متنذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  24مايو بزيادة قدرها  4.2مليون طن مقارتنة
بالفترة المماثلة من الموسم السابق .وتوزعت صادرات الموسم الحالي ما بين  16.5مليون طن

قمح و 18.2مليون طن ذرة و 5.2مليون طن من الشعير.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 خفضت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية األوروبية توقعاتها لمتوسط إتنتاجية محصولالقمح الطري بدول االتحاد األوروبي الموسم القادم 2018/2017م إلى  5.91طن/هكتار

مقابل  6.05طن/هكتار (توقعات سابقة) ،إال أتنها تظل أعلى بتنسبة  %6.2مقارتنة بمحصول
الموسم الحالي 2017/2016م ،وبتنسبة  %1.2مقارتنة بمتوسط المواسم الخمس الماضية .كما

خفضت توقعاتها لمتوسط إتنتاجية محصول الشعير إلى  4.76طن/هكتار مقابل

 4.9طن/هكتار (توقعات سابقة) ومقابل  4.87طن/هكتار الموسم الحالي .ويعزى خفض
توقعات اإلتنتاجية بشكل رئيسي إلى سوء أحوال الطقس والمتمثلة في موجة الطقس الجاف التي

تتعرض لها فرتنسا وأسباتنيا ،ويقابلها موجة للطقس البارد في كل من ألماتنيا وبولتندا.

 أظهرت بياتنات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي متنح رخصا لتصدير كمية  97ألفطن قمح طري خالل األسبوع المتنتهي بتاريخ  23مايو لتصل بذلك إجمالي صادراته من

المحصول متنذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  21.8مليون طن مقارتنة

بـ  27.6مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق باتنخفاض تنسبته  .%21كما متنح

رخصا لتصدير  4.8مليون طن من الشعير مقارتنة بـ  9.8مليون طن خالل تنفس الفترة من
الموسم السابق باتنخفاض تنسبته  ،%51وفي المقابل بلغ إجمالي واردات االتحاد األوروبي من

الذرة تنحو  10.5مليون طن مقابل  12.5مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
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باتنخفاض تنسبته  .%16كما تراجعت واردات فول الصويا بتنسبة  %4لتسجل  12.4مليون طن

مقارتنة بـ  12.9مليون طن خالل تنفس الفترة من الموسم السابق.

 الوضع في األرجنتين

 -توقعت و ازرة الزراعة األرجتنتيتنية أن يحصد مزارعو األرجتنتين الموسم الحالي 2017/2016م

تنحو  58مليون طن من فول الصويا و 46.5مليون طن من محصول الذرة  ،كما توقعت أن
تصل إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح والمعد للحصاد الموسم القادم

2018/2017م إلى  6مليون هكتار.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 األردن يشتري  50ألف طن من الشعير العلفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب األردتنية اشترت كمية  50ألف طن من الشعير العلفياختياري المتنشأ في متناقصة عالمية أغلقت يوم  24مايو فازت بها شركة ميد جلف بسعر

 178دوالر/طن  C&Fللشحن خالل التنصف األول من شهر أكتوبر2017م.

 توقعات بتضاعف حصاد الذرة بجنوب إفريقيا العام الحالي

 رفعت الوحدة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجتنوب إفريقيا توقعاتها لمحصول الذرة العامالحالي إلى  15.6مليون طن وهو ما يعادل ضعف حصاد عام 2016م البالغ  7.78مليون
طن وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في أحوال الطقس .ويعد هذا هو التقدير الرابع

لمحصول هذا العام والذي جاء أعلى بتنسبة  %6مقارتنة بمتوسط توقعات المحللين البالغة
 14.73مليون طن ،كما أتنه سيعد الحصاد األعلى متنذ عام 1981م والذي وصل فيه إجمالي
إتنتا

المحصول إلى  14.54مليون طن .ووفقا للبياتنات الرسمية من المتوقع أن يشتمل

الحصاد الجديد على  9.4مليون طن ذرة بيضاء و 6.2مليون طن من الذرة الصفراء.

 توقعات بزيادة واردات تركيا من الذرة في األشهر المقبلة

 وافق مجلس الوزارء التركي على متنح وكالة الحبوب التركية ترخيص لشراء  500ألف طن منالذرة بدون رسوم جمركية حتى تنهاية العام الحالي في خطة من شأتنها مواجهة الطلب المحلي

المتزايد من قبل مصتنعي األعالف بالقطاع الخاص والحد من ارتفاع األسعار .وفي سيا ٍ
ق

متصل توقع تجار أن تشتري وكالة الحبوب التركية تنحو  320ألف طن من الذرة خالل األشهر
المقبلة وذلك بعدما قامت األسبوع الماضي بشراء كمية  180ألف طن من إجمالي الكمية التي
شملها القرار المتنشور بالجريدة الرسمية في الحادي عشر من الشهر الجاري.
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 اليابان تشتري  117.8ألف طن من القمح

 اشترت و ازرة الزراعة الياباتنية كمية  117.8ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن متناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  25مايو ،اشتملت هذه الكمية على  79.9ألف
طن قمح أمريكي للشحن خالل الفترة ( 21يوتنيو 20 -يوليو) و 37.9ألف طن قمح استرالي
للشحن خالل شهر يوليو2017م .

 كوريا الجنوبية تشتري  63ألف طن من القمح العلفي

 قال تجار أوروبيون إن كوريا الجتنوبية اشترت كمية  63ألف طن من القمح العلفي من متنطقةالبحر األسود في متناقصة أغلقت يوم  23مايو بسعر  190.3دوالر/طن  C&Fللشحن خالل
الفترة  30-10سبتمبر2017م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 استمرت أسعار التنقل البحري العالمية في االتنخفاض حيث أغلق مؤشر Baltic Panamaxعتند  845تنقطة مقابل  870تنقطة األسبوع الماضي متنخفضا  25تنقطة بتنسبة (.)%2.9

 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  97.4تنقطة مقابل 97.12تنقطة األسبوع الماضي ،واتنخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بتنسبة .%0.18

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.118

1.120

%0.18 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

19-May-17

26-May-17

Change

Change %

Jun.017

203.2

208.5

5.3

2.6%

Aug.017

207.6

213.2

5.6

2.7%

19-May-17

26-May-17

Change

Change %

Jun.017

175.4

178.7

3.3

1.9%

Aug.017

180.2

182.3

2.1

1.2%

19-May-17

26-May-17

Change

Change %

Jun.017

246.5

251.2

4.7

1.9%

Aug.017

248.9

252.9

4.0

1.6%

19-May-17

26-May-17

Change

Change %

Sep.017

185.7

187.3

1.6

0.9%

Dec.017

190.5

192.6

2.1

1.1%

19-May-17

26-May-17

Change

Change %

Jun.017

194.9

196.8

1.9

1.0%

Sep.017

196.1

199.0

2.9

1.5%

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

19-May-17

26-May-17

Change

Change %

Jun.017

159.6

158.3

-1.3

-0.8%

Aug.017

160.5

160.5

0.0

0.0%

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

19-May-17

26-May-17

Change

Change %

Jun.017

362.7

354.0

-8.7

-2.4%

Aug.017

364.3

355.6

-8.7

-2.4%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
May.017

Australia Feed Barley
May.017

Black Sea Feed Barley
May.017

19-May-17

26-May-17

Change

Change %

172.0

174.0

2.0

1.2%

19-May-17

26-May-17

Change

Change %

180.0

184.0

4.0

2.2%

19-May-17

26-May-17

Change

Change %

158.0

160.0

2.0

1.3%

Freight Rates US $ /Ton
19-May-17

26-May-17

Change

Change %

Black Sea

21.5

21.5

0.0

0%

Germany- Hamburg

20.8

20.8

0.0

0%

French - Dunkerque

22.5

22.5

0.0

0%

Australia - Kwinana

26.0

26.0

0.0

0%

Load/ports

9

