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חודש אוגוסט היה מהסוערים שידעו השווקים הפיננסיים 
בשנים האחרונות ויהיו לא מעטים שירצו לשכוח אותו = 

מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-7% הירידה החודשית החדה ביותר 
מאז מאי 2010. שוקי אירופה והמזרח ירדו אף הם בשיעורים 

חדים על רקע מה שהסתמן כהאטה בסין ופיצוץ הבועה 
בבורסת שנחאי. התנודתיות לא חלפה כמובן על המטבעות 

והסחורות בעיקר של השווקים המתפתחים. הנפט עשה 
סיבוב פרסה מדהים בשלושת ימי המסחר האחרונים של 

החודש כאשר זינק בשיעור החד ביותר בשלושה ימים מזה 
25 שנה )מלחמת המפרץ(.

התירס,  יציבות יחסית
התירס סיים אתמול את החודש ברמת 375 סנט לבושל 

לחוזי דצמבר והשלים ירידה של 1.8% בסיכום חודשי. החודש 
התחיל עם אופטימיות לחקלאים כאשר התירס התנהל ברמות 

400 סנט לבושל לפני פרסום דו"ח ה-USDA אך המספרים 
בדו"ח איכזבו את הסוחרים ושלחו את השוק לשפל של 357 

סנט לבושל. בסופו של דבר על אף התנודתיות הרבה בשווקים 
הצליח התירס לסגור את החודש ביציבות יחסית על רקע 

ההערכות של גופים פרטיים שה-USDA  יתקן את הערכותיו 
כלפי מטה בדו"ח הקרוב שיפורסם ביום שישי הבא ה 11 

לספטמבר ואוגוסט החם בהיסטוריה של אירופה שכנראה 
פגע ביבולים שם. מספרי היצוא אתמול היו מעודדים כאשר 
למעלה ממיליון טון יוצאו מארה"ב. שבוע אחד לסיום עונת 
14/15 עומד היצוא מתחילת השנה מארה"ב על 44.7 מיליון 

טון לעומת צפי של 46.9 מיליון בסיכום שנתי )קרוב אבל ככל 
הנראה נסיים את העונה מתחת לההערכות( הקרנות "עפו" 

מהשוק בתנודתיות של השבוע שעבר וכרגע מחזיקות פוזיציה 
קטנה של 15 אלף חוזים בלונג) הימור על עליה(.  

לצד התפוצצות בועת 
הבורסה הסינית 

והחשש מהאטה, 
כלכלת ארה"ב 

ממשיכה להתאושש 
כאשר נתון הצמיחה 

הרבעוני בארה"ב 
הצביע על 3.7% 

מרשים לכל הדעות

הירידה בשווקי העולם, משפיעה 
באופן מיידי על המזון לרפתות •
עדי פנחס, משרטט תמונת מצב 

עדכנית על החודש הסוער שעבר על 
בורסות העולם •

עדי פנחס - סמנכ"ל בכיר לניהול סיכונים וברוקר סחורות של חברת 
ADM Investor Services משיקגו 

ירידות חדות
בשווקי המזון

עדי פנחס*
apinhas@visionfinancialmarkets.com
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החיטה, ירידות חדות
חודש אוגוסט לא הטיב עם החיטה שסיימה בירידות של 
3.8% בשיקגו ו-5.8% חיטת קנזס לשפל שלא נראה מאז 
יוני 2010. חיטה רכה )שיקגו( סיימה את החודש ב-485 

בחוזי דצמבר כאשר קנזס סגרה ב488 סנט. ארה"ב מתקשה 
להתחרות עם המחירים בשוק העולמי כאשר במכרז בשבוע 

 .F&C 192$-שעבר קנו המצרים חיטה מרוסיה ואוקראינה ב
חלק נכבד מהחיטה הרכה בארה"ב כנראה לא תהיה באיכות 

יצוא השנה. מבחינת מלאים עולמיים התמונה ממשיכה להיות 
טובה. אירגון הגרעינים העולמי מעריך מלאי החיטה יגיע 

השנה לשיא של 29 שנה.... מצד שני אוכלוסיית העולם גדלה 
בקרוב ל-50% בשלושת העשורים האחרונים אז האם הנתון 
כל כךמשמעותי ? הקרנות בפוזיציית שורט קטנה של כ 7000 
חוזים בשיקגו ובקזנס. עושה רושם שרוב ה"חדשות הרעות" 

לחיטה כבר מתומחרות בשוק ולכן צפוי תיקון מסויים 
כלפי מעלה ממצב של מכירת יתר, כאשר רמת התמיכה 

האולטימטיבית למחיר נמצאת באיזור 450 עד 460 במקרה 
של המשך ירידות.  

הסויה, מאבדת מערכה
הסויה איבדה 6.1% מערכה באוגוסט וסגרה את החודש ב888 

יבול חדש כאשר השמן איבד 8% מערכו לשפל רב שנתי שך 
28 סנט לפאונד. כוספת סויה ירדה בכ-4.5% לרמת 320$ 
לטון. הסויה הושפעה יותר מהגרעינים האחרים מהמשבר 
בסין מכיוון שסין היא יבואנית הסויה הגדולה בעולם. גם 
החשש מפיחות מטבע של הבנק המרכז הארגנטינאי לחץ 

על המחירים ויוסיף להיות ברקע. גם הריאל הברזילאי שירד 
לשפל של 13 שנה מול הדולר מכביד על השוק ומעודד יצוא. 

הקרנות יצאו מפוזיציית הלונג בסויה לפוזיציית שורט של 15 
אלף חוזים כאשר בכוספת סויה הקרנות מחזיקות פוזיצצית 

לונג של 96 אלף חוזים. בשמן הקרנות מאוזנות פחות או 
יותר. לאור ההתאוששות במחירי הנפט עושה רושם שמחירי 

השמן ראו את התחתית בשלב זה, כאשר לפולים ולכוספה 
צפויים עוד אתגרים כשהראשון בהם כבר בשבוע הבא בדו"ח 

.USDA-ה

לסיכום, אופטימיות זהירה
לצד התפוצצות בועת הבורסה הסינית והחשש מהאטה, 
כלכלת ארה"ב ממשיכה להתאושש כאשר נתון הצמיחה 

הרבעוני בארה"ב הצביע על 3.7% מרשים לכל הדעות. 
האבטלה בשפל של טרום משבר ובשבועות הקרובים קיים 
סיכוי שהריבית תעלה לראשונה מזה שש שנים לרמת רבע 

אחוז. האבטלה באירופה יורדת לרמה שלא נראתה מאז 

נפילה בבורסות המזון בעולם

מרינה   052-2664031

חג שמח
מצוות שילד
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תחילת 2012 כך שהסיכוי למשבר עולמי כולל כדוגמת 2008 

הוא לא גדול. יחד עם זאת "מדד הפחד" שקפץ לשיא כל 
הזמנים באוגוסט מצביע על כך שצפויים עוד ימים תנודתיים 
בכל השווקים. הגרעינים יושפעו מהמאקרו ובהחלט זקוקים 

לרוח גבית מהכיוון הזה בכדי לצאת ממצב "מכירת היתר 
בו הם נמצאים. ההתאוששות המרשימה של הנפט שביום 
רביעי האחרון עוד נסחר ב-38$ לחבית וטיפס ל-49.20$ 
אתמול )קפיצה של למעלה מ 31% בשלושה ימים !!!( היא 

תזכורת הכרחית לכל העוסקים בשוק הקומודיטיס לגבי רמת 
הסיכונים והתנודתיות לצד ההזדמנויות שקיימות בשוק הזה. 

האמריקאים יסיימו את חופשת הקיץ רק ביום שלישי הבא 
כאשר ביום שני יחגגו )כיאה לסוף החופש הגדול את חג 

העובד ( ביום שישי יתפרסמו נתוני האבטלה בארה"ב כאשר 
נתון טוב יגדיל את הסיכוי להעלאת הריבית.

חודש תנודתי ומעניין לפנינו 

חיטה קשה – גרף מחירים שבועי - 5 שנים

תירס –גרף מחירים שבועי - 5 שנים
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