السوق العالمي لمحبوب
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واصمت أسعار العقود اآلجمة لمقمح االرتفاع في معظـ األسواؽ العالمية مدعومة بصدور التقرير
الشيري لمجمس الحبوب الدولي الذي خفض توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي مف القمح الموسـ القادـ
610;/610:ـ إلى  ;07مميوف طف مقارنة بػ  ;78مميوف طف متوقعة ليذا الموسـ ،وكذلؾ بصدور
التقرير السنوي لو ازرة الزراعة األمريكية الذي خفض توقعاتو إلجمالي المساحات المزروعة مف القمح

األمريكي العاـ الحالي إلى  8=9:مميوف فداف مقارنة بػ  989:مميوف فداف العاـ السابؽ بانخفاض
نسبتو =9%

وامتد االرتفاع إلى أسعار فوؿ الصويا نتيجة توقعات بانخفاض المساحة المزروعة مف المحصوؿ

ظا بعد إعالف الصيف عف خطتيا لبيع
األمريكي العاـ الحالي ،في حيف سجمت أسعار الذرة
انخفاضا ممحو ً
ً
المخزونات الضخمة المتراكمة لدييا بالسوؽ المحمي والغاء برنامج تخزينو وتحرير أسعار بيعو9

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

 في بورصة كانساس (تداوؿ القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدؼ مف قبؿ المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير يوليو610:ـ إلى  61798دوالر لمطف فوب بانخفاض  899دوالر
لمطف ( 9)%696وانخفضت كذلؾ أسعار عقود شير سبتمبر610:ـ إلى  61<99دوالر لمطف
فوب بانخفاض  098دوالر لمطف (;9)%19
 في بورصة شيكاغو (تداوؿ القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شير يوليو610:ـ إلى  0=098دوالر لمطف فوب بارتفاع  99:دوالر لمطف ( 9)%7في حيف انخفضت
أسعار عقود شير سبتمبر610:ـ إلى = 0=89دوالر لمطف فوب بانخفاض < 79دوالر لمطف
(=9)%09
 في بورصة مينيابوليس (تداوؿ القمح الربيعي الصمب) ارتفعت أسعار عقود شيريوليو610:ـ إلى ; 6719دوالر لمطف فوب بارتفاع  6دوالر لمطف (= 9)%19وارتفعت كذلؾ
أسعار عقود شير سبتمبر610:ـ إلى  67890دوالر لمطف فوب بارتفاع ; 09دوالر لمطف
(;9)%19

 وفي بورصة الماتيؼ بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمػح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شير مايو610:ـ إلى  0;998دوالر لمطف فوب بارتفاع
; 19دوالر لمطف ( 9)%198وارتفعت كذلؾ أسعار عقود شير سبتمبر610:ـ إلى

; 0=69دوالر لمطف فوب بارتفاع < <9دوالر لمطف (< 9)%89كما ارتفعت أسعار القمح

األلماني الصمب ( %0699بروتيف) لعقود شير مايو610:ـ إلى  0<99:دوالر لمطف فوب
بارتفاع ; 79دوالر لمطف (9)%6

( )2الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير إبريؿ610:ـ إلى  0::دوالر لمطف ف ػوب بارتفاع 7دوالر لمطف (< 9)%09في حيف ثبتت أسعار عقود الشعير االسترالي عند  0;6دوالر لمطف

فوب ،وثبتت كذلؾ أسعار عقود الشعير مف منطقة البحر األسود عند < 0:دوالر لمطف فوب9
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير أغسطس610:ـ إلى  09998دوالرلمطف فوب بانخفاض ; ;9دوالر لمطف (; 9)%89في حيف ارتفعت أسعار فوؿ الصويا لعقود

شير أغسطس610:ـ إلى  79<9:دوالر لمطف فوب بارتفاع = 89دوالر لمطف (9)%098

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجمس الحبوب الدولي عف شير مارس610:ـ توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالميمف الحبوب الموسـ القادـ (610;/610:ـ) إلى ;== 09مميار طف مقابؿ  6911:مميار طف
توقعات الموسـ الحالي (610:/6109ـ) ومقابؿ  69186مميار طف تقديرات الموسـ السابؽ

(6109/6108ـ) 9في حيف رفع توقعاتو إلجمالي االستيالؾ العالمي مف الحبوب الموسـ القادـ
إلى ;== 09مميار طف مقابؿ <<= 09مميار طف الموسـ الحالي ومقابؿ  6911:مميار طف

الموسـ السابؽ 9وخفض توقعاتو إلجمالي التجارة العالمية مف الحبوب الموسـ القادـ إلى

 708مميوف طف مقابؿ  760مميوف طف متوقعة ليذا الموسـ ومقابؿ  766مميوف طف الموسـ

السابؽ 9وفيما يتعمؽ بإجمالي المخزونات العالمية مف الحبوب فقد أبقى التقرير عمى توقعاتو ليا
بنياية الموسـ القادـ عند  8::مميوف طف (نفس المستويات المتوقعة بنياية الموسـ الحالي)

ومقابؿ < 88مميوف طف نياية الموسـ السابؽ 6109/6108ـ9

 وخفض التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي مف القمح الموسـ القادـ (610;/610:ـ)بشكؿ ممحوظ إلى  ;07مميوف طف مقابؿ  ;78مميوف طف متوقعة ليذا الموسـ
(610:/6109ـ) ومقابؿ = ;6مميوف طف تقديرات الموسـ السابؽ 6109/6108ـ 9وخفض
كذلؾ توقعاتو إلجمالي االستيالؾ العالمي مف القمح الموسـ القادـ إلى  ;0:مميوف طف مقابؿ
 ;61مميوف طف الموسـ الحالي 9كما خفض توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية مف
المحصوؿ بنياية الموسـ القادـ إلى  600مميوف طف مقابؿ  608مميوف طف نياية الموسـ
الحالي ومقابؿ  610مميوف طف نياية الموسـ السابؽ9
 وبالنسبة لمحصوؿ الذرة  99فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسـ القادـ(610;/610:ـ) بمقدار  60مميوف طف ليسجؿ  ==7مميوف طف مقابؿ  =;6مميوف طف
توقعات الموسـ الحالي (610:/6109ـ) ،إال أنو ال يزاؿ أقؿ مف المحصوؿ القياسي لموسـ
(6109/6108ـ) والمقدر بنحو  0910:مميار طف 9ورفع كذلؾ توقعاتو إلجمالي االستيالؾ
العالمي منو الموسـ القادـ إلى  ==9مميوف طف مقابؿ  =;7مميوف طف متوقعة ليذا الموسـ
ومقابؿ  ==6مميوف طف الموسـ السابؽ 9كما رفع توقعاتو لمخزونات الذرة بنياية الموسـ القادـ
إلى < 61مميوف طف مقابؿ  61:مميوف طف نياية الموسـ الحالي9
 وفيما يخص محصوؿ الشعير  99فقد خفض التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منوالموسـ القادـ (610;/610:ـ) إلى  086مميوف طف مقابؿ < 08مميوف طف الموسـ الحالي
(610:/6109ـ) ومقابؿ  087مميوف طف تقديرات الموسـ السابؽ (6109/6108ـ) 9وخفض
كذلؾ توقعاتو إلجمالي االستيالؾ العالمي منو إلى  080مميوف طف مقابؿ  087مميوف طف
الموسـ الحالي ومقابؿ  088مميوف طف الموسـ السابؽ 9كما خفض توقعاتو لمطمب العالمي
عمى الشعير العمفي إلى  =7مميوف طف مقابؿ  =:مميوف طف متوقعة ليذا الموسـ ومقابؿ
;= مميوف طف الموسـ السابؽ 9وفيما يتعمؽ بالمخزونات العالمية مف الشعير فقد رفع التقرير
توقعاتو ليا بنياية الموسـ القادـ إلى  76مميوف طف مقابؿ  71مميوف طف نياية الموسـ الحالي
ومقابؿ  69مميوف طف نياية الموسـ السابؽ 9في حيف خفض توقعاتو لحجـ التجارة الدولية مف
الشعير الموسـ القادـ إلى  68مميوف طف مقابؿ ; 6مميوف طف الموسـ الحالي ومقابؿ
= 6مميوف طف الموسـ السابؽ9

 وفيما يتعمؽ بمحصوؿ فوؿ الصويا  99فقد خفض التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منوالموسـ القادـ (610;/610:ـ) إلى  761مميوف طف مقابؿ  767مميوف طف متوقعة ليذا

الموسـ 9في حيف رفع توقعاتو إلجمالي االستيالؾ العالمي مف المحصوؿ إلى ; 76مميوف
طف مقابؿ  760مميوف طف الموسـ الحالي ومقابؿ  700مميوف طف الموسـ السابؽ 9فيما

خفض توقعاتو لمخزونات فوؿ الصويا بنياية الموسـ القادـ إلى  77مميوف طف مقابؿ

= 7مميوف طف نياية الموسـ الحالي ومقابؿ < 7مميوف طف نياية الموسـ السابؽ9

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشيري لمجمس الحبوب الدولي توقعاتو لمحصوؿ القمح األمريكي الموسـ القادـ(610;/610:ـ) إلى = 979مميوف طف مقابؿ < 999مميوف طف الموسـ الحالي
(610:/6109ـ) ومقابؿ  9990مميوف طف الموسـ السابؽ (6109/6108ـ)9

 وفيما يتعمؽ بالذرة  99فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصوؿ بالواليات المتحدةاألمريكية الموسـ الحالي (610;/610:ـ) إلى  79196مميوف طف مقابؿ  78999مميوف طف

الموسـ الحالي ومقابؿ  7:090مميوف طف الموسـ السابؽ (6109/6108ـ)9

 وبالنسبة لمحصوؿ فوؿ الصويا  99فقد خفض التقرير توقعاتو إلجمالي إنتاج المحصوؿبالواليات المتحدة األمريكية الموسـ القادـ (610;/610:ـ) إلى  01796مميوف طف مقابؿ

= 01:9مميوف طف الموسـ الحالي (610:/6109ـ)9

 أظير التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية حوؿ مخزونات الحبوب ارتفاع مخزوناتفوؿ الصويا بالواليات المتحدة األمريكية في األوؿ مف مارس610:ـ إلى ; 809مميوف طف

مقابؿ  7:90مميوف طف في نفس التاريخ مف العاـ الماضي ،وارتفاع مخزونات الذرة إلى
 0=<97مميوف طف مقابؿ = 0=:9مميوف طف العاـ الماضي 9وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمخزونات
القمح والتي ارتفعت إلى  7;97مميوف طف مقابؿ  70مميوف طف في األوؿ مف مارس6109ـ9

 -وفيما يتعمؽ بتقديرات المساحة المزروعة مف محاصيؿ الحبوب لعاـ 610:ـ ،فتشير بيانات

التقرير السنوي لو ازرة الزراعة األمريكية إلى توقع ارتفاع المساحة المزروعة مف محصوؿ الذرة

إلى  =79:مميوف فداف مقارنة بػ << مميوف فداف عاـ 6109ـ ،في حيف يتوقع انخفاض
المساحة المزروعة مف محصوؿ فوؿ الصويا إلى  <696مميوف فداف مقارنة بػ ; <69مميوف

فداف العاـ السابؽ ،وكذلؾ انخفاض المساحة المزروعة مف محصوؿ القمح بمختمؼ أنواعو إلى
 8=9:مميوف فداف مقارنة بػ  989:مميوف فداف العاـ السابؽ9

 الوضع في روسيا
 رفع وزير الزراعة الروسي توقعاتو لمحصوؿ الحبوب في بالده الموسـ القادـ 610;/610:ـحاؿ تحسف أحواؿ الطقس إلى  018مميوف طف مقارنة بػ  011-=9مميوف طف توقعات
مؤسسة االستشارات الزراعية الروسية " 9"SovEconوفي سيا ٍ
ؽ متصؿ أبقت و ازرة الزراعة
الروسية عمى أسعار شراء محصوؿ القمح مف المزارعيف خالؿ الموسـ القادـ عند  0:0دوالر
لطف القمح مف الدرجة الثالثة ،يذكر أف الحكومة الروسية تقوـ كؿ عاـ بشراء الحبوب مف
السوؽ المحمي بيدؼ الحفاظ عمى استقرار األسعار وتدعيـ المخزونات االستراتيجية لدييا9

 الوضع في أوكرانيا

 تستيدؼ أوكرانيا تصدير  7:مميوف طف مف الحبوب الموسـ الحالي ،وتشير البيانات الفعميةلو ازرة الزراعة األوكرانية إلى تصدير كمية  7199مميوف طف حبوب منذ بداية الموسـ الحالي
وحتى نياية شير مارس ،اشتممت ىذه الصادرات عمى = 069مميوف طف مف القمح
و 0798مميوف طف مف الذرة باإلضافة إلى  8مميوف طف مف الشعير9

 الوضع في التحاد األوروبي

رخصا لتصدير = =:ألؼ طف
 أظيرت بيانات المفوضية األوروبية أف االتحاد األوروبي منحً
مف القمح الطري ىذا األسبوع لتصؿ بذلؾ إجمالي صادراتو مف المحصوؿ منذ بداية الموسـ
الحالي في (6109/;/0ـ) إلى  6696مميوف طف مقارنة بػ  6999مميوف طف خالؿ الفترة
رخصا لتصدير ;< ألؼ طف مف
المماثمة مف الموسـ السابؽ بانخفاض نسبتو  9%07كما منح
ً
الشعير لتصؿ بذلؾ إجمالي صادراتو إلى < مميوف طف مقارنة بػ < :9مميوف طف خالؿ نفس
الفترة مف الموسـ السابؽ 9وفي المقابؿ تـ منح رخص الستيراد < 08ألؼ طف مف الذرة لتصؿ
بذلؾ إجمالي الواردات إلى  0198مميوف طف مقارنة بػ ; مميوف طف خالؿ الفترة المماثمة مف
الموسـ السابؽ بارتفاع نسبتو <9%8

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصوؿ والصادر عف المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في < 6مارس إلى استمرار التحسف في أحواؿ محصوؿ القمح الطري حيث إف
نسبة  %=6منو بحالة جيدة أو ممتازة مقارنة بػ  %=0في نفس التاريخ مف العاـ الماضي9

كما تشير إلى تأخر بسيط في زراعة محصوؿ الشعير الربيعي حيث أتـ المزارعوف <= %مف
المساحة المستيدفة ليذا العاـ مقابؿ  %=1األسبوع السابؽ ،في حيف سجؿ نفس التوقيت مف
العاـ الماضي اكتماؿ زراعة المحصوؿ9

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة بوينس آيريس األرجنتينية لمحبوب توقعاتيا لمحصوؿ فوؿ الصويا في األرجنتيفالموسـ الحالي 6109/6108ـ إلى  :1مميوف طف مقارنة بػ < 9مميوف طف (توقعات سابقة)
نتيجة ارتفاع إنتاجية اليكتار ،وتأتي ىذه التوقعات أقؿ بمقدار  =11ألؼ طف بالمقارنة
بالتوقعات الرسمية لو ازرة الزراعة األرجنتينية9

 الوضع في البرازيل

 تقدـ وزير الزراعة الب ارزيمي بمقترح إللغاء بعض الرسوـ المفروضة عمى واردات الذرة حيث كافالنخفاض سعر صرؼ اللاير الب ارزيمي أواخر عاـ 6109ـ أثره البالغ في بموغ الصادرات إلى
مستوى قياسي مما أدى إلى شح المعروض المحمي وارتفاع أسعار الذرة بالب ارزيؿ إلى أعمى
مستوى ليا منذ عاـ <611ـ 9
 رفع رئيس جمعية طحف القمح بساو باولو توقعاتو لواردات القمح في الب ارزيؿ العاـ الحالي إلى 999مميوف طف مقارنة بػ  990مميوف طف العاـ الماضي ،وتوقع زيادة كمية الواردات مف أمريكا
الشمالية وتحديدا مف الواليات المتحدة األمريكية إلى  0مميوف طف مقارنة بػ  890ألؼ طف عاـ
6109ـ بسبب رغبة المطاحف في تحسيف نوعية القمح المستورد 9كما توقع أف تسجؿ إجمالي
الواردات مف األرجنتيف نحو  7مميوف طف وأف تغطي االحتياجات المحمية خالؿ النصؼ األوؿ
مف العاـ الحالي 9يذكر أف الب ارزيؿ تستيمؾ نحو  00مميوف طف مف القمح سنويا وتعتمد في
وارداتيا بشكؿ رئيسي عمى جارتيا األرجنتيف9

 الوضع في الصين

 تسود حالة مف القمؽ في أوساط تجار الحبوب نتيجة توقعات بانخفاض الطمب العالمي مف قبؿالصيف عمى شراء محصوؿ الذرة بعد إعالف الحكومة عف خطتيا إللغاء برنامج تخزينو والذي
كاف معموال بو عمى مدار األعواـ التسعو الماضيو باإلضافو إلى تحرير أسعار بيعو في السوؽ
المحمي في الوقت الذي تزيد فيو اإلمدادات العالمية مف المحصوؿ 9وتأتي ىذه التحركات مف
جانب الحكومة لتقميؿ الفجوة الكبيرة بيف األسعار المحمية وأسعار االستيراد الرخيصة والتي أدت

إلى ارتفاع الواردات بشكؿ ممحوظ 9يذكر أف الصيف تحتفظ بنحو  691مميوف طف مف الذرة
كاحتياطيات وىي كمية تزيد عف استيالكيا منو لمدة عاـ أو أكثر وبالتالي في حالة قياـ
الحكومة ببيع ىذه المخزونات فإف ذلؾ سيؤدي إلى انخفاض كبير في حجـ التجارة الدولية منو
حيث بمغت إجمالي واردات الصيف مف الذرة وبدائمو عاـ 6109ـ نحو  81مميوف طف9

 الوضع في الهند

ار يقضي بتمديد العمؿ بنسبة
 أصدرت الحكومة اليندية يوـ الثالثاء الموافؽ = 6مارس قرًاالػ ( )%69والمقررة عمى واردات القمح حتى نياية شير يونيو610:ـ ،في خطوة مف شأنيا
حماية المزارعيف المحمييف مف انخفاض أسعار القمح المستورد9

ابعا :أهم أخبار األسبوع
رً

 األردن تعيد طرح مناقصة لشراء  100ألف طن قمح صمب

 قاؿ تجار أوروبيوف إف وكالة الحبوب األردنية أعادت طرح مناقصة عالمية لشراء  011ألؼطف مف القمح الصمب اختياري المنشأ لمشحف خالؿ الفترة مف منتصؼ شير سبتمبر حتى
نياية شير أكتوبر610:ـ ،وحددت تاريخ الخامس مف إبريؿ كآخر موعد لتمقي العروض9

 المغرب تشتري  160ألف طن شعير من السوق المحمي

 اشترت وكالة الحبوب المغربية كمية  0:1ألؼ طف شعير مف السوؽ المحمي  ،وذكرت الوكالةأنو يمكف توريد المحصوؿ عف طريؽ االستيراد أو مف السوؽ المحمي ،وأنو سيتـ إعادة توزيعو
باألسعار المدعمة9

 اندونيسيا تشتري  20ألف طن قمح عمفي

 اشترى تجار في اندونيسيا األسبوع الماضي كمية  <1ألؼ طف قمح عمفي مف األرجنتيفبمتوسط سعر  0;9دوالر/طف  C&Fوذلؾ لمشحف خالؿ شير إبريؿ610:ـ9

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 استمرت أسعار النقؿ البحري العالمية في االرتفاع ،حيث أغمؽ مؤشر  Baltic Panamaxعندتفعا = :نقطة بنسبة (< 9)%089وارتفعت
 979نقطة مقابؿ  8::نقطة األسبوع الماضي مر ً
أسعار الشحف لممممكة بنسبة  %:فيما يتعمؽ بالشحف مف موانئ رومانيا ،وارتفعت كذلؾ بنسب
تتراوح ما بيف  %9-7فيما يتعمؽ بالشحف مف موانئ البحر األسود وألمانيا وفرنسا9

 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرؼ الدوالر أماـ العمالت األخرى مسجالً  =89:0نقطة مقابؿ; =:96نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أماـ الدوالر بنسبة 9%690

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

=0907

0900:

%690 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

42-Mar-

1-Apr-

Change

Change %

Jul

-

-

Sep

-

-

SRW CBT-USA (11-

% Protein)

42-Mar-

1-Apr-

Change

Change %

Jul
Sep

-

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

-

42-Mar-

1-Apr-

Change

Change %

42-Mar-

1-Apr-

Change

Change %

Jul
Sep

Matif France (11-11.5 % Protein)
May
Sep
Dec.016

Germany Wheat (

-

% Protein)

42-Mar-

1-Apr-

Change

-

Change %

May
Sep

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

42-Mar-

1-Apr-

Change

Change %

Apr

-

-

Aug

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

42-Mar-

1-Apr-

Change

Change %

Apr
Aug

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

42-Mar-

1-Apr-

Change

Change %

42-Mar-

1-Apr-

Change

Change %

42-Mar-

1-Apr-

Change

Change %

Change

Change %

Apr

Australia Feed Barley
Apr

Black Sea Feed Barley
Apr

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea
Germany-Hamburg
French Atlantic
Romania

42-Mar-

1-Apr-

