السوق العالمي للحبوب
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ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بمخاوف التأثير السلبي لموجة
الجفاف الشديدة التي تتعرض لها السهول الجنوبية الشرقية من الواليات المتحدة األمريكية حيث أماكن تركز
زراعة محصول القمح األحمر الشتوي الطري ،فيما حد ارتفاع سعر صرف الدوالر والذي قفز ألعل

مستوى له في  41عام من حدوث زيادات أكبر في األسعار

كما سجلت أسعار الذرة ارتفاعا طفيفا مقارنة باألسبوع الماضي ،فيما انخفضت أسعار فول الصويا

عل خلفية توقعات بزيادة كبيرة في المساحة المزروعة من المحصول بأمريكا العام القادم وتباينت أسعار
الشعير حيث ارتفعت أسعار الشعير من استراليا والبحر األسود نظ ار لنقص المعروض المتاح للتصدير
بينما ثبتت أسعار الشعير الفرنسي

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )4القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر6142م إل  4.1 2دوالر للطن فوب بارتفاع  1 4دوالر
للطن ( )%4 1وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس6141م إل  4.4 1دوالر للطن فوب
بارتفاع  4 .دوالر للطن ()%4
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهرديسمبر6142م إل

 425 1دوالر للطن فوب بارتفاع  4 4دوالر للطن ( )%1 1وارتفعت

كذلك أسعار عقود شهر مارس6141م إل  416دوالر للطن فوب بارتفاع  6 1دوالر للطن
()%4 1

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهرديسمبر6142م إل

 616 6دوالر للطن فوب بارتفاع  1 1دوالر للطن ( )%4 1وارتفعت

كذلك أسعار عقود شهر مارس6141م إل  611 5دوالر للطن فوب بارتفاع  4دوالر للطن
()%1 1

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر6142م إل
1

 411دوالر للطن فوب بارتفاع

 6دوالر للطن ( ،)%4 4في حين انخفضت أسعار عقود شهر مارس6141م إل
 411 .دوالر للطن فوب بانخفاض  6 2دوالر للطن ( )%4 1وارتفعت أسعار القمح

األلماني الصلب ( %46 5بروتين) لعقود شهر ديسمبر6142م إل  411 6دوالر للطن فوب
بارتفاع  4 .دوالر للطن ()%4

( )1الشعير
 ثبتت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شهر نوفمبر6142م عند  451دوالر للطن ف ـوب في حينارتفعت أسعار عقود الشعير االسترالي إل

 424دوالر للطن فوب بارتفاع  5دوالر للطن

( )%1 6وارتفعت كذلك أسعار عقود الشعير من منطقة البحر األسود إل  426دوالر للطن

فوب بارتفاع  1دوالر للطن ()%4 .
( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر6142م إل  41. 1دوالر للطنفوب بارتفاع  1 5دوالر للطن ( )%1 1في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر
ديسمبر6142م إل  121 1دوالر للطن فوب بانخفاض  2 4دوالر للطن ()%4 2

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية األمريكية " "Informaتوقعاتها للمساحة المزروعة منمحصول فول الصويا في الواليات المتحدة األمريكية العام القادم إل

 11 2مليون فدان

لتتخط بذلك المساحة القياسية المزروعة العام الحالي والمقدرة بنحو  11 1مليون فدان بفارق

يقترب من  5مليون فدان في حين خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة إل

 .1 1مليون فدان مقابل  .4مليون فدان (توقعات سابقة) ومقابل  .1 5مليون فدان عام

6142م وفقا للتقديرات الرسمية لو ازرة الزراعة األمريكية وخفضت كذلك توقعاتها للمساحة

المزروعة من محصول القمح الشتوي إل  11 1مليون فدان مقابل  15 1مليون فدان (توقعات

سابقة)

 الوضع في روسيا

 رفع وزير الزراعة الروسي توقعاته لمحصول الحبوب في بالده الموسم الحالي إل  441مليونطن ليسجل بذلك أعل مستوى قياسي له منذ  11عام ،جاء ذلك عل هامش المنتدي العالمي
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الثاني للحبوب والذي تنظمه روسيا حاليا

كما رفع توقعاته لصادرات الحبوب إل

 11-15مليون طن مقارنة بـ  11 .مليون طن الموسم السابق لتستحوذ روسيا بذلك عل أكثر
من  %41من إجمالي التجارة العالمية للحبوب والمقدرة خالل هذا الموسم بنحو  111مليون
طن وفي سيا ٍ
ق متصل صرح نائب رئيس الوزراء الروسي إن بالده لديها خطة لزيادة إجمالي
إنتاجها من الحبوب في غضون  41سنوات ليصل إل  451مليون طن سنويا

 وفعليا أظهرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية اكتمال حصاد  466 1مليون طن من محصولالحبوب (قبل عمليات التجفيف والتنظيف) بما يمثل  %.2من إجمالي المساحة المزروعة وذلك

حت

تاريخ  41نوفمبر بمتوسط إنتاجية  6 1طن/هكتار مقارنة بـ  411 1مليون طن تم

حصادها خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بمتوسط إنتاجية  6 12طن/هكتار واشتمل

حصاد الموسم الحالي عل

 44 .مليون طن ذرة

 15 1مليون طن قمح و 4. 4مليون طن شعير باإلضافة إل

 قال محللون في بداية تعامالت هذا األسبوع إن صادرات القمح الروسي ارتفعت لألسبوع الثامنعل

التوالي نظ ار إلحجام المزارعين عن التوريد توقعا لزيادة األسعار ووفقا للمعهد الروسي

للدراسات الزراعية " "IKARفإن أسعار منطقة البحر األسود للقمح الروسي ( )%46 5توريد

شهر نوفمبر6142م قد ارتفعت بنحو  6دوالر/طن في نهاية األسبوع الماضي لتسجل
 414دوالر/طن  FOBمقارنة باألسبوع السابق بينما قالت وحدة االستشارات الزراعية

" "SovEconإن أسعار القمح تسليم ظهر السفينة لم تتغير عن  41. 5دوالر/طن FOB

 الوضع في أوكرانيا

 صرح نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المواني البحرية األوكرانية للخدمات اللوجستية إن موانئأوكرانيا سوف تشهد قفزة من حيث قدرتها االستيعابية عل

تصدير الحبوب خالل السنوات

األربعة القادمة حيث يتوقع أن تصل إجمالي الطاقات االستيعابية بحلول عام 6161م إل

 451مليون طن مقارنة بـ  51 5مليون طن حاليا وأضاف أن هناك مخطط إلنشاء  12مرفق
جديد منها  41تحت اإلنشاء حاليا بطاقة استيعابية تقدر بنحو  11 1مليون طن ،بينما يتوقع
أن يدخل  62مرفق حيز التنفيذ عل مدار األعوام األربعة المقبلة وأكد أنه بعد االنتهاء من
تنفيذ هذا المخطط ،وفي حال مضاعفة أوكرانيا لصادراتها من الحبوب والتي بلغ إجماليها نحو

 1.مليون طن خالل الموسم 6142/6145م سيكون هناك طاقات كثيرة فائضة الستيعاب
الزيادات المستقبلية إال أن التجار يروا أن نقص عربات السكك الحديدية التي تنقل الحبوب
وتشديد القواعد الخاصة بنقلها عن طريق الشاحنات تمثل أهم العقبات أمام زيادة الصادرات
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 -رفع وزير الزراعة األوكراني توقعاته لمحصول الحبوب في بالده الموسم الحالي إل

أعل

مستوى تاريخي ليسجل  21مليون طن مقابل  21مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 21مليون طن الموسم السابق ،وعزى ذلك إل زيادة إنتاج محصول الذرة وفعليا تشير بيانات
و ازرة الزراعة األوكرانية إل اكتمال حصاد  61 6مليون طن من محصول الذرة حت منتصف

شهر نوفمبر تغطي مساحة  1 6مليون هكتار بما يمثل  %11من إجمالي المساحة المزروعة

وبمتوسط إنتاجية  2 64طن/هكتار مقارنة بـ  5 56طن/هكتار العام الماضي ،ومع انتهاء
المزارعين من حصاد محصولي القمح والشعير في وقت سابق من هذا الموسم يصل إجمالي ما

تم حصاده إل  5. 1مليون طن مقارنة بـ  51 1مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم

السابق

 الوضع في كازاخستان

 أظهرت بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية ارتفاع صادرات كازاخستان من الحبوب منذ بدايةالموسم الحالي في (6142/1/4م) وحت تاريخ  41نوفمبر بنسبة  %41لتسجل  6 14مليون

طن مقارنة بـ  6 55مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أبق التقرير الشهري لشركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsعل توقعاتهإلجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي

عند  61 1مليون هكتار لتظل أعل بمقدار طفيف مقارنة بالمساحة المزروعة الموسم السابق
والمقدرة بنحو  61 6مليون هكتار ،كما أبق

عل

توقعاته للمساحة المزروعة من محصولي

الشعير والذرة عند  46 1مليون هكتار و 1 1مليون هكتار عل
توقعاته للمساحة المزروعة من محصول القمح الديورم إل

التوالي في حين خفض

 6 1مليون هكتار مقارنة

بـ  6 .مليون هكتار الموسم السابق نتيجة عزوف بعض المزارعين عن زراعته نظ ار لتراجع
أسعاره عالميا وانخفاض الحصاد األخير بكل من فرنسا وأسبانيا

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  112ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي في  45نوفمبر لتصل بذلك إجمالي صادراته من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (6142/1/4م) إل

 1 .2مليون طن مقارنة

بـ  1 4مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  %41كما منح
رخص لتصدير  441ألف طن من الشعير لتصل إجمالي الصادرات إل
4

 4 2مليون طن

مقارنة بـ  1 1مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته
 %22وفي المقابل تم منح رخص الستيراد  ..ألف طن من الذرة لتصل إجمالي الواردات إل

 1 4مليون طن مقابل  1 2مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته

%41

 الوضع في فرنسا

 خفض المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لمحصول الذرة بفرنسا والذياكتمل حصاده بنسبة  %.5حت تاريخ  41نوفمبر إل أدن مستوى له منذ عام  4..1بسبب
أحوال الطقس السيئ والتي أثرت بشكل ملحوظ عل مستوى اإلنتاجية

وفي التقرير الشهري

األخير لتوقعات العرض والطلب خفض المكتب توقعاته لمحصول الذرة إل  44 1مليون طن

مقابل  46 6مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  41 4مليون طن الموسم السابق

 وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية أفاد التقرير األسبوعي لحالة المحصولوالصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي باكتمال زراعة  %.5من محصول القمح الطري

و %..من محصول الشعير أما بالنسبة لقمح الديورم فقد تالحظ تأخر نسبي في زراعته حيث
 %11مقابل  %51األسبوع السابق ومقابل  %1.في

وصلت نسبة المساحة المزروعة إل
نفس التوقيت من العام الماضي

 الوضع في األرجنتين

 -أوضح تقرير لبورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب اكتمال حصاد  %46من محصول

القمح حت تاريخ  41نوفمبر مقارنة بـ  %.األسبوع السابق ،وأشار إل أن المؤشرات األولية
تدل عل انخفاض متوسط اإلنتاجية مقارنة بالمتوقع ،وكذلك إل صعوبة تحديد حجم الضرر

الذي ستخلفه موجة البرد والصقيع بالمناطق الرئيسية لزراعة القمح

 الوضع في الصين
 تهدف الصين لزيادة إجمالي إنتاجها من الحبوب بنسبة  %41بحلول عام 6161م في الوقتالذي تسع فيه لوقف االستخدام المفرط لألسمدة الكيمائية والمبيدات الحشرية وتعزيز القطاع

الزراعي األكثر مالءمة للبيئة من خالل تشجيع المنتجات العضوية ذات القيمة المضافة
العالية ووفقا للخطة الخمسية الثالثة عشر لتطوير االقتصاد الريفي والمنشورة بواسطة لجنة

التنمية الوطنية واإلصالح ،تهدف الصين لتعزيز طاقة إنتاج الحبوب إل  551مليون طن عام

6161م مقارنة بـ  511مليون طن عام 6145م
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 الوضع في الهند

 صرح مسئول حكومي أن مجلس الوزراء الهندي قرر زيادة أسعار شراء القمح المحلي منالمزارعين العام القادم بنحو  4111روبية للطن ( )41 15دوالر/طن ،وأضاف أن سعر الشراء

الجديد سيحدد بواقع  61. 1دوالر/طن مقارنة بآخر سعر توريد  665 4دوالر/طن
الحكومة الهندية من زيادة أسعار توريد القمح المحلي إل

تحفيز المزارعين عل

وتهدف

التوسع في

زراعته لزيادة اإلنتاج ولدعم المخزونات التي تسطيع الحكومة من خاللها توفير برنامج ضخم
للرعاية الغذائية يغطي  %15من عدد سكانها البالغ  4 1مليار نسمة

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات تختص دون غيرها بفحص القمح المستورد

 أصدر رئيس الوزراء المصري ق ار ار نشر في الجريدة الرسمية يوم األحد الموافق  41نوفمبريقضي بأن تختص الهيئة العامة للرقابة عل

الصادرات والواردات التابعة لو ازرة التجارة

والصناعة المصرية دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من القمح والسلع الزراعية
االستراتيجية طبقا للمواصفات القياسية المصرية ،يأتي ذلك في أعقاب األزمة التي سببتها إدارة
الحجر الزراعي التابعة لو ازرة الزراعة في شهر سبتمبر الماضي وعرقلت واردات مصر من

القمح عل

خلفية تمسكها بعدم السماح بقبول شحنات القمح التي تحتوي عل

أي نسبة من

فطر اإلرجوت كما نص القرار عل أنه ال يجوز استيراد السلع الزراعية االستراتيجية إال بعد
الحصول عل موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة عل الصادرات والواردات

 قال تجار لـ " رويترز " إن الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الحكومية المنوط بها شراءالقمح من األسواق العالمية أضافت مناشئ كل من باراجواى والمجر وبلغاريا إل قائمة الدول
المسموح لها بتصدير القمح لمصر

 الجزائر تشتري  080ألف طن قمح

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  511ألف طن قمح اختياريالمنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  45نوفمبر بمتوسط سعر  614 65دوالر/طن C&F

للشحن خالل شهر يناير6141م ويتوقع أن يتم توريد معظم هذه الكمية من الواليات المتحدة

األمريكية وألمانيا ودول بحر البلطيق ،وأال تستحوذ فرنسا كالمعتاد عل الحصة األكبر السيما
بعد االنخفاض الملحوظ في حصاد القمح بها العام الحالي
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 األردن تلغي مناقصة لشراء  00ألف طن قمح

 ألغت وكالة الحبوب األردنية المناقصة التي طرحتها لشراء  51ألف طن قمح والتي أغلقت يوم 45نوفمبر وأعادت طرحها لإلغالق بتاريخ  66نوفمبر ،ولم تعلن الوكالة عن السبب في إلغاء
المناقصة إال أن الشروط المتشددة التي وضعتها األردن العام الماضي والمتعلقة بإجراءات

الفحص والسداد لشحنات الحبوب قلصت مشاركة الشركات العالمية في هذه المناقصات

 تونس تشتري  470ألف طن قمح طري وشعير علفي

 -قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  411ألف طن قمح طري اختياري

المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  44نوفمبر الجاري بواقع ( )1شحنات كمية كل منها

 65ألف طن وبمتوسط سعر  4.6 11دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة  65ديسمبر-
 65يناير6141م كما اشترت كمية  15ألف طن شعير علفي بواقع ( )1شحنات كمية كل

منها  65ألف طن أيضا بمتوسط سعر  414دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة  65ديسمبر
 5-فبراير6141م

استيرد أصناف أكثر جودة
 إيران تدرس تصدير فائض القمح المحلي و ا

 قال اتحاد الصناعات إن إيران تخطط لزيادة صادراتها من القمح المحلي لتصريف فائض كبيرنجم عن مساعي الحكومة لتحقيق االكتفاء الذاتي لكنها قد تواصل االستيراد الستيفاء شروط

الجودة للمطاحن المحلية وقال األمين العام التحاد شركات الغذاء اإليرانية إن السلطات أعلنت
في وقت سابق هذا الشهر عن مخزونات قمح تتجاوز  46مليون طن بما يسمح بتصدير
 1-1مليون طن

 اليابان تشتري  43637ألف طن قمح أمريكي وكندي

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  412 1ألف طن قمح ضمن مناقصاتها األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغلقت يوم  41نوفمبر ،اشتملت كميات الترسية عل  414 2ألف طن قمح

أمريكي و 15 4ألف طن قمح كندي للشحن خالل الفترة من  64ديسمبر إل  61يناير6141م
لكال المنشأين

 كوريا الجنوبية تشتري  490ألف طن ذرة صفراء

 اشترت وكالة تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية كمية  21ألف طن ذرة صفراء اختياريةالمنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  1نوفمبر بسعر  411دوالر/طن  C&Fللتوريد بتاريخ

 65مارس6141م
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 كما اشترت شركة " "MFGكمية  416ألف طن ذرة صفراء في صفقة خاصة يوم  44نوفمبربواقع شحنتين كمية كل منهما  22ألف طن وبمتوسط سعر  415 ..دوالر/طن  C&Fللتوريد

خالل النصف الثاني من شهر مارس6141م

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية بشكل ملحوظ حيث أغلق مؤشر Baltic Panamaxمسجال أعل

مستوى له هذا العام بقيمة  4111نقطة مقابل  4144نقطة األسبوع الماضي

ومقابل  111نقطة في نفس التاريخ من العام الماضي ليحقق المؤشر بذلك مكاسب قدرها
 %4.4مقارنة بمستواه العام الماضي وارتفعت أسعار الشحن للمملكة بنسبة  %1فيما يتعلق
بالشحن من موانئ البحر األسود وبنسبة  %5فيما يتعلق بالشحن من موانئ فرنسا في حين

ثبتت فيما يتعلق بالشحن من موانئ ألمانيا وكندا والواليات المتحدة األمريكية

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى بشكل ملحوظ مسجالا 414 11نقطة مقابل  .1 ..نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة
%6 1

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

4 15.

4 115

%6 1 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

187.5

190.6

3.1

1.7%

Mar.017

189.9

191.8

1.9

1.0%

11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

164.6

165.7

1.1

0.7%

Mar.017

169.6

172.0

2.4

1.4%

11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

238.8

242.2

3.4

1.4%

Mar.017

236.5

237.5

1.0

0.4%

11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

175.0

177.0

2.0

1.1%

Mar.017

181.5

178.9

-2.6

-1.4%

11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

182.3

184.2

1.9

1.0%

Mar.017

189.9

189.5

-0.4

-0.2%

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

11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

149.3

149.8

0.5

0.3%

Mar.017

154.3

154.5

0.2

0.1%

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

11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Dec.016

373.5

367.4

-6.1

-1.6%

Mar.017

381.9

378.9

-3.0

-0.8%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley
Nov.016

Australia Feed Barley
Nov.016

Black Sea Feed Barley
Nov.016

11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

153.0

153.0

0.0

0.0%

11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

156.0

161.0

5.0

3.2%

11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

159.0

162.0

3.0

1.9%

Freight Rates US $ /Ton
11-Nov-16

11-Nov-16

Change

Change %

Black Sea

19.2

20.5

1.3

7%

Germany-Hamburg

22.7

22.7

0.0

0%

French Rouen

22.0

23.0

1.0

5%

Canada/USA (P.N.W)

27.0

27.0

0.0

0%

Australia (East Coast)

16.8

17.0

0.2

1%

Load/ports
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