السوق العالمي لمحبوب
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تباينت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في البورصات العالمية ،حيث انخفضت أسعاره في بعض

األسواق متأثرة بوفرة اإلمدادات العالمية بعد صدور التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع
توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من المحصول الموسم الحالي إلى مستوى قياسي جديد بمغ  735مميون

طن مقابل  733مميون طن (توقعات سابقة) ،ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية منو

بمقدار  2.6مميون طن لتصل إلى  229.9مميون طن ،في حين أغمقت أسواق أخرى عمى ارتفاعات
طفيفة مدعومة بزيادة عمميات الشراء نتيجة النخفاض سعر صر الدوالر.

وامتد التباين إلى أسعار الشعير ،فيما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا نتيجة مخاو

من أن

يؤدي الحصاد الجيد بدول أمريكا الجنوبية إلى استحواذىا عمى حصة أكبر من أسواق التصدير العالمية
عمى حساب الواليات المتحدة األمريكية السيما بعد اعتزام األرجنتين تخفيض الضرائب المفروضة عمى

صادراتيا من الحبوب.

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدانخفضت أسعار عقود شيري يناير وفبراير2016م بمقدار طفي

من قبل المؤسسة)

إلى  212.6دوالر لمطن

فوب بانخفاض  0.3دوالر لمطن ( .)%0.1في حين ارتفعت أسعار عقود شير
إبريل2016م إلى  213.8دوالر لمطن فوب بارتفاع  0.6دوالر لمطن (.)%0.3

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شيري ينايروفبراير2016م إلى  198.6دوالر لمطن فوب بارتفاع  2.2دوالر لمطن ( .)%1.1وارتفعت

كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  197دوالر لمطن فوب بارتفاع  1.8دوالر لمطن
(.)%0.9

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيريناير2016م إلى  234.3دوالر لمطن فوب بانخفاض  2.9دوالر لمطن (.)%1.2

وانخفضت كذلك أسعار عقود شير إبريل2016م إلى  236.3دوالر لمطن فوب بانخفاض
 1.9دوالر لمطن (.)%0.8

 في أوروبا انخفضت أسعار القمح األلماني الصمب ( %13بروتين) – المرجع األساسيألسعار القمح الصمب في االتحاد األوروبي -إلى  203.7دوالر لمطن بانخفاض  3.7دوالر

لمطن ( .)%1.8وفي بورصة الماتي

بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح الطري في

االتحاد األوروبي – انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مارس2016م إلى

 193.6دوالر لمطن فوب بانخفاض  1.4دوالر لمطن (.)%0.7
( )5الشعير

 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير ديسمبر2015م إلى  179دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  3دوالر لمطن ( .)%1.6في حين ارتفعت أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 185دوالر لمطن فوب بارتفاع  3دوالر لمطن (.)%1.6
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير يناير2016م إلى  168.2دوالرلمطن فوب بانخفاض  0.9دوالر لمطن ( .)%0.5وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود

شير يناير2016م إلى  340.9دوالر لمطن فوب بانخفاض  13.3دوالر لمطن (.)%3.8

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير ديسمبر2015م توقعاتو إلجمالي اإلنتاجالعالمي من الحبوب الموسم الحالي (2016/2015م) إلى  2.473مميار طن مقابل
 2.476مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.501مميار طن الموسم السابق
(2015/2014م) .وخفض كذلك توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم
الحالي إلى  2.467مميار طن مقابل  2.469مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل
 2.454مميار طن الموسم السابق .وبالنسبة إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد
خفض التقرير توقعاتو ليا بنياية الموسم الحالي بمقدار طفي

إلى  565.2مميون طن مقابل

 565.5مميون طن (توقعات سابقة) ،ولكنيا تظل عند مستويات أعمى من مخزونات نياية
الموسم السابق والمقدرة بنحو  559مميون طن.
 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (2016/2015م) إلى مستوى قياسي جديد بمغ  735مميون طن مقابل  733مميون

طن (توقعات سابقة) ومقابل  725مميون طن الموسم السابق (2015/2014م) بعد توقعات
بزيادة اإلنتاج في كندا بشكل رئيسي بمقدار  1.6مميون طن .في حين خفض توقعاتو
إلجمالي االستيالك العالمي من القمح الموسم الحالي بمقدار طفي

إلى  717.1مميون طن

مقابل  717.4مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  707مميون طن الموسم السابق.
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاتو ليذه المخزونات بنيايةالموسم الحالي (2016/2015م) إلى  229.9مميون طن مقابل  227.3مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  212.1مميون طن نياية الموسم السابق.

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية عمى توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2016/2015م) عند  55.8مميون طن مقابل  55.2مميون طن الموسم السابق
(2015/2014م) .كما أبقى عمى توقعاتو لمخزونات القمح األمريكي بنياية الموسم الحالي
عند  24.8مميون طن مقابل  20.5مميون طن نياية الموسم السابق.
 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو لمحصول الموسم الحالي(2016/2015م) عند  346.8مميون طن مقابل  361.1مميون طن الموسم السابق
(2015/2014م) .في حين رفع توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسم الحالي إلى
 45.3مميون طن مقابل  44.7مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  44مميون طن نياية
الموسم السابق.

 وفيما يخص فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو لممحصول الموسم الحالي(2016/2015م) عند  108.4مميون طن مقابل  106.9مميون طن الموسم السابق
(2015/2014م) ،وأبقى كذلك عمى توقعاتو لمخزونات فول الصويا بنياية الموسم الحالي
عند  12.7مميون طن مقابل  5.2مميون طن نياية الموسم السابق.

 الوضع في استراليا

 خفض المكتب االسترالي لمزراعة والموارد االقتصادية " "ABARESتوقعاتو لصادرات القمحاالسترالي الموسم الحالي 2016/2015م إلى  16.95مميون طن مقارنة بـ  17.53مميون
طن (توقعات سابقة) بانخفاض نسبتو  %3.4وذلك عمى خمفية توقعات بانخفاض اإلنتاج.

 الوضع في كندا

 رفع التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح في كندا الموسم الحاليإلى  27.6مميون طن مقابل  26مميون طن (توقعات سابقة) ،كما رفع توقعاتو لصادرات
كندا من المحصول إلى  20.5مميون طن مقابل  20مميون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في أوكرانيا

 -قال وزير الزراعة األوكراني إن بالده تستيد

إنتاج  100مميون طن من الحبوب بحمول

عام 2020م وتصدير  %70من ىذه الكمية ،وأضا

أنو من المتوقع أال يقل حصاد الموسم

الحالي عن  61مميون طن  ،وفي سيا ٍ
ق متصل أكد الوزير أن تحسن أحوال الطقس أدى إلى
تقدم ممموس في تصني

محصول القمح الشتوي حيث تشير البيانات إلى أنو منذ أسابيع

قميمو تعدت نسبة المحصول المصن

التصني

بحالة "ضعي

نحو  %17من إجمالي المحصول.

النمو"  %30بينما اآلن ال يتعدي ىذا

 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية قيام أوكرانيا بتصدير كمية  18.7مميون طن منالحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  11ديسمبر2015م ،اشتممت ىذه الكمية عمى
 9.34مميون طن قمح و 3.85مميون طن شعير باإلضافة إلى  5.41مميون طن ذرة.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 رف ــع اتح ــاد منتج ــي الحب ــوب ف ــي االتح ــاد األوروب ــي تقدي ارت ــو لمحص ــول القم ــح الط ــري ب ــدولاالتح ـ ــاد الموسـ ـ ــم الح ـ ــالي إلـ ـ ــى مس ـ ــتوى قياسـ ـ ــي جدي ـ ــد بمـ ـ ــغ  150.3ممي ـ ــون طـ ـ ــن مقابـ ـ ــل
 148.2مميون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  148.5مميون طن الموسم السابق نتيجة زيادة

اإلنتاجي ـ ــة ،ف ـ ــي ح ـ ــين خف ـ ــض تقدي ارت ـ ــو لمحص ـ ــول ال ـ ــذرة إل ـ ــى  58.5ممي ـ ــون ط ـ ــن مقاب ـ ــل

 59.5مميون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  75مميون طن الموسم السابق.

رخصــا لتصــدير  563أل ـ
 أظيــرت بيانــات المفوضــية األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي مــنحً
طن من القمـح الطـري ىـذا األسـبوع لتصـل بـذلك إجمـالي صـادراتو مـن المحصـول منـذ بدايـة
الموسم الحالي في (2015/7/1م) إلى  10.3مميون طن مقارنة بـ  13.2مميون طن خالل

رخصـ ــا لتصـ ــدير
الفت ـ ـرة المماثمـ ــة مـ ــن الموسـ ــم السـ ــابق بانخفـ ــاض نسـ ــبتو  .%22كمـ ــا مـ ــنح
ً
 241أل طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  4.9مميون طن .وفي المقابل
تـ ــم مـ ــنح رخـ ــص السـ ــتيراد  383أل ـ ـ

 5.1مميون طن.

طـ ــن مـ ــن الـ ــذرة لتصـ ــل بـ ــذلك إجمـ ــالي وارداتـ ــو إلـ ــى

 الوضع في فرنسا

 تشــير بيانــات التقريــر األول لممكتــب الز ارعــي الفرنســي "ف ـرانس أجــري مييــر" حــول تقــديراتالمساحة المزروعة من محاصيل الحبوب الشتوية في فرنسا الموسم الحالي إلى زيادة مساحة

محصــول القمــح الطــري بنســبة  %1.3لتســجل  5.24مميــون ىكتــار مقارنــة بـ ـ  5.17مميــون
ىكتــار الموســم الســابق ،وى ـي المســاحة األكبــر تاريخيــا منــذ موســم 1936/1935م ،وزيــادة
المساحة المزروعة من محصول الشعير بنسبة  %2.7لتسجل  1.32مميون ىكتـار ،وكـذلك

زيادة المساحة المزروعة من محصول قمح الديورم بنسبة  %8لتسجل  350أل

ىكتار.

 رفــع المكتــب الز ارعــي الفرنســي توقعاتــو لمخزونــات الشــعير فــي فرنســا بنيايــة الموســم الحــاليإلــى  2.2مميــون طــن مقارنــة بـ ـ  2مميــون طــن (توقعــات ســابقة) نتيجــة توقعــات بانخفــاض
الصادرات خارج دول االتحاد األوروبي وبصفة خاصة لمصـين .كمـا رفـع توقعاتـو لمخزونـات

الــذرة إلــى  2.8مميــون طــن مقارنــة ب ـ  2.3مميــون طــن (توقعــات ســابقة) عمــى خمفيــة توقعــات
بانخفــاض الصــادرات داخــل وخــارج دول االتحــاد األوروبــي ،دون األخــذ فــي االعتبــار التــأثير
المحتمل النخفاض الطمـب المحمـي فـي فرنسـا حـال تفشـي مـرض انفمـون از الطيـور .فيمـا أبقـى

عمى توقعاتو لمخزونات القمـح الطـري عنـد  5.2مميـون طـن .وفـي سـياق متصـل رفـع رئـيس

المكتــب الز ارع ــي الفرنس ــي توقعات ـو لص ــادرات فرنس ــا م ــن القمــح الط ــري خ ــارج دول االتح ــاد
األوروبي الموسم الحـالي بمقـدار طفيـ

إلـى  11.5مميـون طـن مقارنـة ب ـ  11.4مميـون طـن

(توقعــات ســابقة) ،فيمــا أبــدى تخوفــو مــن تأثرىــا بزيــادة المعــروض العــالمي الســيما حــال تنفيــذ
الرئيس األرجنتيني المتتحب لوعوده بإلغاء الضريبة المفروضة عمى صادرات القمح والذرة.

 الوضع في األرجنتين

 -صرح وزير الزراعة األرجنتيني إن بالده سو

تخفـض الضـرائب المفروضـة عمـى صـادراتيا

ـار مــن األســبوع القــادم انفــا ًذا لبرنــامن الـرئيس األرجنتينــي الجديــد ماوريســيو
مــن الحبــوب اعتبـ ًا
مـ ــاكري الـ ــذي وعـ ــد بإلغـ ــاء الض ـ ـرائب المفروضـ ــة عمـ ــى صـ ــادرات القمـ ــح والـ ــذرة ،وتخفـ ــيض
الضرائب المفروضة عمى صادرات فول الصويا بنسبة  %5سنويا.

 خفضت بورصة "بوينس آيرس" األرجنتينية لمحبـوب توقعاتيـا لمحصـول القمـح فـي األرجنتـينالموسـم الحــالي بمقـدار طفيـ

إلـى  11.5مميــون طــن مقارنـة ب ـ  11.6مميـون طــن (توقعــات

ســابقة) نتيجــة تعــرض بعــض منــاطق زراعتــو ألمطــار غزيـرة أواخــر الشــير الماضــي ،وتشــير

البيانات إلى اكتمال حصاد  %31من المحصول حتى تاريخ  3ديسمبر2015م.

 الوضع في البرازيل

 رفع ــت وكال ــة الحب ــوب الب ارزيمي ــة " "Conabتوقعاتي ــا لمحص ــول ف ــول الص ــويا ف ــي الب ارزي ــلالموسم الحالي 2016/2015م إلى  102.5مميون طن مقارنة بـ  102مميون طن (توقعات
ســابقة) ،وتوقعــت إن تصــل إجمــالي الصــادرات مــن ىــذا المحصــول إلــى  57.5مميــون طــن.
كمـ ـ ــا رفعـ ـ ــت توقعاتيـ ـ ــا لمحصـ ـ ــول الـ ـ ــذرة بمقـ ـ ــدار طفي ـ ـ ـ

إلـ ـ ــى  82مميـ ـ ــون طـ ـ ــن مقارنـ ـ ــة

بـ ـ  81.9مميــون ط ــن (توقعــات ســابقة) .ف ــي حــين خفضــت توقعاتي ــا لمحصــول القمــح إل ــى
 5.6مميــون طــن مقارنــة بـ ـ  6.2مميــون طــن (توقعــات ســابقة) نتيجــة ليطــول أمطــار غيــر
موسمية أدت إلى انخفاض الجودة والوزن النـوعي لممحصـول فـي أكبـر منطقتـين مـن منـاطق
معا نحو  %90من إجمالي إنتاج القمح في الب ارزيل.
زراعتو والمتان تشكالن ً

 الوضع في الصين

 رف ــع المكت ــب ال ــوطني لءحص ــاء تقدي ارت ــو لمحص ــول الحب ــوب ف ــي الص ــين الموس ــم الح ــالي2016/2015م إلـ ـ ــى  621مميـ ـ ــون طـ ـ ــن مقارنـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ  606مميـ ـ ــون طـ ـ ــن الموسـ ـ ــم السـ ـ ــابق
2015/2014م نتيج ــة زي ــادة إنتاجي ــة محاص ــيل ال ــذرة والقم ــح واألرز بش ــكل رئيس ــي ،حي ــث
تشير البيانات التفصيمية إلى ارتفـاع محصـول الـذرة بنسـبة  %4ليسـجل  224.6مميـون طـن
مقارن ــة ب ـ ـ  215.67ممي ــون ط ــن الموس ــم الس ــابق ،وارتف ــاع محص ــول القم ــح بنس ــبة %3.3
ليس ــجل  130.2ممي ــون ط ــن مقارن ــة ب ـ ـ  126ممي ــون ط ــن الموس ــم الس ــابق ،وك ــذلك ارتفـ ـاع
محصـ ـ ـ ــول األرز بنسـ ـ ـ ــبة طفيفـ ـ ـ ــة بمغـ ـ ـ ــت  %0.9ليسـ ـ ـ ــجل  208.3مميـ ـ ـ ــون طـ ـ ـ ــن مقارنـ ـ ـ ــة
بـ ـ  206.4مميــون طــن الموســم الســابق .كمــا أرجــع التقريــر الــذي نش ـره المكتــب الزيــادة فــي
محصول الحبوب إلى توسع بعض المزارعين في زراعتيا بعد تغييـر الحكومـة لسياسـة الـدعم
التي كانت تقدميا لمزارعي القطن والمفت.
 أوضحت بيانات اإلدارة العامة لمجمارك ،ارتفاع واردات الصين من فول الصويا خالل شـيرنوفمبر الماضي إلى  7.39مميون طن مقابل  5.53مميـون طـن فـي شـير أكتـوبر مـن نفـس
العام ومقابل  6.03مميون طن في شير نوفمبر2014م ،لترتفـع بـذلك إجمـالي الـواردات مـن
المحصول خالل الفترة (يناير-نوفمبر2015م) بنسـبة  %15.4مسـجمة  72.57مميـون طـن
مقابل  62.89مميون طن خالل الفترة المماثمة من العام الماضي.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 اتفاق بين الظاهرة اإلماراتية واألردن عمى توريد القمح والشعير

 -وقع ــت ش ــركة الظ ــاىرة الزراعي ــة اإلماراتي ــة اتفاقً ــا م ــع الحكوم ــة األردني ــة عم ــى توري ــد القم ــح

والشعير لتحسين األمن الغذائي في األردن .وذكرت الشركة أن اتفاقيـا مـع الحكومـة األردنيـة

يشــمل توريــد  400أل ـ

طــن مــن القمــح ومثميــا مــن الشــعير عمــى مــدى عــامين خــارج إطــار

المناقصــات العاديــة التــي تطرحيــا األردن .وتعتبــر شــركة الظــاىرة واحــدة مــن أبــرز الشــركات
الخاصة العاممة في المجال الزراعي في اإلمارات ومقرىا في أبوظبي ،وتتخصص في تجـارة
ومعالجة الحبوب وليا استثمارات في القطاع الزراعي بعدد من الـدول  ،وتقـيم الشـركة شـراكة
استراتيجية مع حكومة أبوظبي لتحقيـق األمـن الغـذائي ،وتسـعى لتمديـد ىـذه الشـراكة مـع دول
أخرى بعد نجاح تجربتيا مع حكومة أبوظبي.

 الجزائر تشتري  211ألف طن قمح طري

 -اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية  500أل

طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصـة

عالمي ــة أغمق ــت ي ــوم 2015/12/9م بمتوس ــط س ــعر  196دوالر/ط ــن  C&Fلمتوري ــد خ ــالل
شيري فبراير ومارس2016م.

 اليابان تشتري  11915ألف طن قمح

 -اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  119.2أل

طن قمح ضمن مناقصاتيا األسبوعية لشراء

المحصول والتي أغمقت يوم 2015/12/10م ،اشتممت ىذه الكمية عمى  52.7أل
قمح أمريكي و 36.8أل

طن

طن قمح استرالي لمشحن خالل الفترة من  16يناير إلى

 15فبراير2016م ،باإلضافة إلى  29.7أل

طن قمح كندي لمتوريد بتاريخ

 15مارس2016م.

 األردن تشتري  21ألف طن شعير عمفي

 -اشترت و ازرة التجارة والصناعة األردنية كمية  50أل

طن شعير عمفي اختياري المنشأ في

مناقصة عالمية أغمقت يوم 2015/12/9م بسعر  213دوالر/طن  C&Fلمشحن خالل
النص

األول من شير إبريل2016م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصمت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxمنخفضا  23نقطة بنسبة (.)%5.3
عند  410نقطة مقابل  433نقطة األسبوع الماضي
ً
وانخفضت أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %5فيما يتعمق بالشحن من موانئ ألمانيا ورومانيا
وانخفضت كذلك بنسب تراوحت ما بين  %4-3فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود
وفرنسا.

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صر الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  97.54نقطة مقابل 98.37نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.099

1.088

%1 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)
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Change
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SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)
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HRS-Mena-USA (14 % Protein)
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-
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Matif France (11-11.5 % Protein)
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-
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-
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Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA
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11-Dec-
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-

-
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-
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Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA
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-
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-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley
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11-Dec-

Dec

Australia Feed Barley
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-
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11-Dec-

Change %
-
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Change %
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Freight Rates US $ /Ton
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