السوق العالمي للحبوب
( 28-24إبريل2017م)
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اختتمت أسعار العقود اآلجلة للقمح تعامالت األسبوع على ارتفاع ملحوظ مدعومة بزيادة المخاوف
من تعرض محصول القمح الشتوي ببعض البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة ألضرار كبيرة على خلفية
موجة الطقس السيئ ،إذ تتعرض العديد من السهول األمريكية لطقس شديد البرودة السيما والية كانساس
حيث مناطق تركز محصول القمح الشتوي الصلب ،كما تتعرض بعض دول االتحاد األوروب

وبصفة

خاصة فرنسا لطقس دافئ وجاف يهدد حال استم ارره بانخفاض مستوى رطوبة التربة وتعرض أجزاء كبيرة
من المحصول للتلف.
فيما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا متأثرة بعمليات بيع فنية وسط توقعات بتحسن أحوال
الطقس بمناطق الجنوب والوسط الغرب األمريك األسبوع المقبل ،وتباينت أسعار الشعير بارتفاع أسعار
الشعير األوروب وانخفاض أسعار الشعير االسترال وثبات أسعار منطقة البحر األسود.

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

 ف بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر إبريل2017م إلى  192.8دوالر للطن فوب بارتفاع  3.8دوالر
للطن ( .)%2وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  197.4دوالر للطن فوب
بارتفاع  7.3دوالر للطن (.)%3.8
 ف بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهرإبريل2017م إلى  167.7دوالر للطن فوب بارتفاع  4.9دوالر للطن ( .)%3وارتفعت كذلك
أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  175.4دوالر للطن فوب بارتفاع  4.2دوالر للطن
(.)%2.5
 -ف

بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيع

الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر

إبريل2017م إلى  261.2دوالر للطن فوب بارتفاع  5.3دوالر للطن ( .)%2.1وارتفعت كذلك
أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  253.4دوالر للطن فوب بارتفاع  7دوالر للطن
(.)%2.8
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 وف بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساس ألسعار القمـح ف االتحاد األوروب – ارتفعتأسعار القمح الفرنس

الطري لعقود شهر مايو2017م إلى  182.8دوالر للطن فوب بارتفاع

 7.7دوالر للطن ( ،)%4.4وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر2017م إلى

 184.9دوالر للطن فوب بارتفاع  4.8دوالر للطن ( .)%2.7كما ارتفعت أسعار القمح
األلمان

الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر مايو2017م إلى  191.8دوالر للطن فوب

بارتفاع  3.1دوالر للطن (.)%1.6
( )2الشعير

 -ارتفعت أسعار الشعير األلمان

لعقود شهر إبريل2017م إلى  173دوالر للطن فوب (غير

شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  1دوالر للطن ( .)%0.6ف

حين انخفضت

أسعار الشعير االسترال إلى  173دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن ( ،)%1.1وثبتت

أسعار الشعير من منطقة البحر األسود عند  163دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة ف بورصة شيكاغو لشهر مايو2017م إلى  152.7دوالر للطنفوب بانخفاض  2دوالر للطن ( .)%1.3وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
مايو2017م إلى  359.4دوالر للطن فوب بانخفاض  1.8دوالر للطن (.)%0.5

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا
ا

 مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدول عن شهر إبريل2017م توقعاته إلجمال اإلنتاج العالم منالحبوب الموسم القادم (2018/2017م) إلى  2.054مليار طن مقابل  2.050مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  2.111مليار طن الموسم الحال (2017/2016م) .ف حين أبقى

على توقعاته إلجمال

االستهالك العالم

من الحبوب الموسم القادم عند  2.079مليار طن

مقابل  2.075مليار طن الموسم الحال  .ورفع توقعاته إلجمال التجارة العالمية من الحبوب
بمقدار  2مليون طن لتصل إلى  342مليون طن مقابل  340مليون طن (توقعات سابقة)

ولكنها تظل عند مستويات أقل مقارنة بحجم التجارة المتوقعة حتى نهاية الموسم الحال والمقدرة

بنحو  345مليون طن .وفيما يتعلق بإجمال المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير
توقعاته لها بنهاية الموسم القادم (2018/2017م) إلى  491مليون طن مقابل  484مليون

طن (توقعات سابقة) ومقابل  516مليون طن نهاية الموسم الحال .
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 -ورفع التقرير توقعاته إلجمال اإلنتاج العالم من القمح الموسم القادم (2018/2017م) إلى

 736مليون طن مقابل  735مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه ال يزال أقل بشكل ملحوظ
مقارنة بمحصول الموسم الحال والمقدر بنحو  753مليون طن .فيما خفض توقعاته إلجمال
االستهالك العالم

من القمح الموسم القادم إلى  738مليون طن مقابل  740مليون طن

(توقعات سابقة) ،ليقترب بذلك من حجم االستهالك المتوقع الموسم الحال

عند  737مليون

طن .ورفع توقعاته إلجمال مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم القادم بنحو  5مليون طن
لتصل إلى  239مليون طن مقابل  234مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  240مليون طن

نهاية الموسم الحال .

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمال اإلنتاج العالم منه الموسم القادم(2018/2017م) إلى  1.026مليار طن مقابل  1.024مليار طن (توقعات سابقة) ،وعلى
الرغم من ذلك يظل عند مستويات أقل من محصول الموسم الحال (2017/2016م) والمقدر

بنحو  1.059مليار طن .كما رفع توقعاته إلجمال االستهالك العالم منه إلى  1.046مليار
طن مقابل  1.044مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.041مليار طن الموسم الحال .

ورفع كذلك توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم القادم إلى  207مليون طن مقابل

 205مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  227مليون طن نهاية الموسم الحال .

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمال اإلنتاج العالم منهالموسم القادم (2018/2017م) عند  144مليون طن مقابل  149مليون طن الموسم الحال
(2017/2016م) .كما أبقى على توقعاته إلجمال

االستهالك العالم

من الشعير الموسم

القادم عند نفس مستوى الموسم الحال المقدر بنحو  146مليون طن ،وأبقى كذلك على توقعاته

إلجمال مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم القادم عند  30مليون طن مقابل  32مليون
طن نهاية الموسم الحال  .وأبقى أيضا على توقعاته لحجم التجارة الدولية من المحصول الموسم

القادم (2018/2017م) عند  27مليون طن.

 -وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمال

اإلنتاج العالم

منه

الموسم القادم (2018/2017م) إلى  348مليون طن مقابل  345مليون طن الموسم الحال

(2017/2016م) .كما رفع توقعاته إلجمال االستهالك العالم إلى  350مليون طن مقابل
 347مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  337مليون طن الموسم الحال  .ورفع كذلك توقعاته
لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم القادم إلى  38مليون طن مقابل  35مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  40مليون طن نهاية الموسم الحال .
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 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

على توقعاته لمحصول القمح األمريك

 -أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدول

الموسم

القادم (2018/2017م) عند  50.2مليون طن مقابل  62.9مليون طن الموسم الحال

(2017/2016م) .كما أبقى على توقعاته لصادرات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول
عند  25.4مليون طن بانخفاض مقداره  2مليون طن مقارنة بالصادرات المتوقعة حتى نهاية
الموسم الحال ف الثالثين من يونيو القادم .ف حين رفع توقعاته لمخزونات القمح األمريك

بنهاية الموسم القادم بمقدار طفيف للغاية إلى  27.7مليون طن مقابل  27.6مليون طن

(توقعات سابقة) ،لكنها تظل أقل من المخزونات المتوقعة نهاية الموسم الحال ( 31.5مليون

طن).

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمال إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم القادم (2018/2017م) عند  360مليون طن مقابل  384.8مليون طن

الموسم الحال

(2017/2016م) .وأبقى كذلك على توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم

عند  56مليون طن مقابل  58.4مليون طن نهاية الموسم الحال .

 -وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمال

إنتاج المحصول

بالواليات المتحدة األمريكية الموسم القادم (2018/2017م) عند  114مليون طن مقابل

 117.2مليون طن الموسم الحال (2017/2016م) .ف حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية
الموسم القادم بمقدار طفيف إلى  11.9مليون طن مقابل  11.8مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  11.6مليون طن نهاية الموسم الحال .

 الوضع في كندا

 -رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدول

توقعاته لمحصول القمح ف

كندا الموسم القادم

2018/2017م إلى  28.1مليون طن مقابل  27.2مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه يظل
أقل من محصول الموسم الحال

2017/2016م البالغ  31.7مليون طن ،كما رفع توقعاته

لمخزونات القمح الكندي بنهاية الموسم القادم إلى  6.2مليون طن مقابل  5.7مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  7.3مليون طن نهاية الموسم الحال .

 الوضع في روسيا

 -صرح نائب وزير الزراعة الروس

أن بالده ربما تفقد موقعها كأكبر مصدر للقمح ف

العالم

نتيجة األزمة التجارية الحالية مع تركيا (ثان أكبر مستورد للقمح الروس بعد مصر) ،وأضاف
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أن المشكلة ليست ف

تسويق القمح وانما ف

الوقت المستغرق للبحث عن أسواق جديدة

لتصريف حصة أنقرة من المحصول ،وعلى الرغم من ذلك لم تخفض و ازرة الزراعة الروسية
توقعاتها لصادرات القمح الموسم الحال

السابق ( 33.9مليون طن).

2017/2016م وأبقتها عند نفس مستويات الموسم

 الوضع في أوكرانيا

أوكرانيا بزراعة  3.8مليون هكتار من

 -أظهرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية قيام مزارع

محاصيل الحبوب الربيعية حتى تاريخ  28إبريل بما يمثل  %52من إجمال

المساحة

المستهدف زراعتها العام الحال والمقدرة بنحو  7.2مليون هكتار .وتفصيليا تشير البيانات إلى
اكتمال زراعة  164ألف هكتار من محصول القمح الربيع

بما يمثل  %92من المساحة

اإلجمالية ،و 1.5مليون هكتار من محصول الشعير الربيع

بما يمثل  %94من المساحة

اإلجمالية ،و 1.5مليون هكتار من محصول الذرة بما يمثل  %33من المساحة اإلجمالية
المقدرة بنحو  4.5مليون هكتار.

 كما أوضحت البيانات الرسمية للو ازرة قيام الشركات بتصدير  36.4مليون طن من الحبوب منذبداية الموسم الحال وحتى تاريخ  26إبريل بزيادة قدرها  3.3مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة
من الموسم السابق ،واشتملت صادرات الموسم الحال

و 15.6مليون طن ذرة و 5.1مليون طن من الشعير.

على  15.5مليون طن قمح

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 رفعت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية األوروبية توقعاتها لمتوسط إنتاجية محاصيلالحبوب الرئيسية بدول االتحاد األوروب

الموسم القادم ،ولكنها أشارت إلى أن العديد من

المناطق بحاجة لمزيد من األمطار للحفاظ على هذه التوقعات اإليجابية .وف تقريرها الشهري

رفعت الوحدة توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول القمح الطري إلى  6.05طن/هكتار مقارنة
بـ  6.02طن/هكتار (توقعات سابقة) ،كما رفعت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الشعير
الشتوي بمقدار طفيف إلى  5.82طن/هكتار مقارنة بـ  5.81طن/هكتار (توقعات سابقة)
ورفعت كذلك توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بمقدار طفيف إلى  7.13طن/هكتار

مقارنة بـ  7.12طن/هكتار (توقعات سابقة) .ف
محصول الشعير الربيع عند  4.21طن/هكتار.
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حين أبقت على توقعاتها لمتوسط إنتاجية

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروب منح رخصا لتصدير كمية  322ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنته

بتاريخ  25إبريل لتصل بذلك إجمال

ف

المحصول منذ بداية الموسم الحال

صادراته من

(2016/7/1م) إلى  20.3مليون طن مقارنة

بـ  24.7مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%18كما منح

رخصا لتصدير  4.4مليون طن من الشعير العلف مقارنة بـ  9.3مليون طن خالل نفس الفترة
من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته  ،%53وف

المقابل بلغ إجمال

واردات االتحاد

األوروب من الذرة نحو  9.5مليون طن مقابل  11.6مليون طن خالل الفترة المماثلة الموسم
السابق بانخفاض نسبته  .%18كما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة  %5لتسجل

 10.9مليون طن مقارنة بـ  11.5مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق.

 -كما منح رخصا الستيراد كمية  6.4ألف طن من القمح األوكران

ف

إطار نظام الحصص

المعفاة من الرسوم الجمركية ،ليتبقى ألوكرانيا بذلك نحو  121.5ألف طن قمح من إجمال

الكمية المخصصة لها هذا العام والبالغة  960ألف طن.

 الوضع في فرنسا

 تسود حالة من الطقس الدافئ والجاف على مناطق عديدة من فرنسا بشكل يهدد بانخفاضمستوى رطوبة التربة ،ويزيد المخاوف بشأن اتساع حجم األضرار المتوقعة على محاصيل
الحبوب ،وهو ما عزى المكتب الزراع

الفرنس

لهذه المحاصيل لألسبوع الثالث على التوال

ف

"فرانس أجري ميير" إلى تخفيض تصنيفاته
تقريره األسبوع

الصادر ف

 24إبريل

الجاري ،إذ خفض تقديراته لمحصول القمح الشتوي المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" بشكل حاد

إلى  %78مقابل  %85األسبوع السابق ،كما خفض تقديراته لمحصول الشعير الشتوي
المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" إلى  %71مقابل  %78األسبوع السابق ،وخفض كذلك
تصنيفاته لمحصول الشعير الربيع

إلى  %80مقابل  %85األسبوع السابق .وفيما يتعلق

بزراعة محصول الذرة ،أشار التقرير إلى اكتمال زراعة  %76من إجمال المساحة المستهدفة

هذا العام مقابل  %57األسبوع السابق ومقابل  %24ف نفس التاريخ من العام الماض .

 الوضع في األرجنتين

 رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدول توقعاته لمحصول القمح ف األرجنتين الموسم القادم2018/2017م إلى  16.5مليون طن مقابل  15.9مليون طن (توقعات سابقة) ،كما رفع
توقعاته للصادرات إلى  10.1مليون طن مقابل  9.6مليون طن (توقعات سابقة).
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ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تخفض توقعاتها لمشتريات القمح المحلي إلى  3.8مليون طن

 خفض وزير التموين المصري توقعاته لمشتريات بالده من القمح المحل خالل موسم الحصادالحال والذي سيمتد حتى بداية شهر يوليو القادم إلى  3.8مليون طن مقارنة بـ  4.5-4مليون
طن (توقعات سابقة) ،وقال أثناء تفقده إلحدى حقول القمح بصعيد مصر إن االحتياط
االستراتيج

من المحصول يكف

لمدة  2.6شهر (غير شاملة تعاقدات الهيئة العامة للسلع

التموينية) ،وأضاف أن بشراء مصر لحوال  4مليون طن من القمح المحل فإن احتياطياتها
االستراتيجية من المحصول سوف ترتفع لتغط

ستة أشهر .يذكر أن مصر تستهلك نحو

 800ألف طن شهريا من القمح المستخدم ف إنتاج الخبز المدعوم.
 وف ذات السياق أعلن الوزير يوم الخميس عن شراء كمية  110ألف طن من القمح المحلمنذ بداية موسم التوريد مقارنة بـ  129ألف طن خالل نفس الفترة من موسم التوريد الماض .

 المغرب ترفع التعرفة الجمركية على واردات القمح الطري إلى %135

 وافق مجلس الوزراء بالمغرب على رفع التعرفة الجمركية على واردات البالد من القمح الطريإلى  %135مقابل  %30سابقا وذلك حتى نهاية عام 2017م .وتعد هذه التعرفة ه األعلى
منذ سنوات ،وفرضتها الحكومة بغرض حماية المزارعين المحليين بعد توقعات بحصاد وفير هذا
العام ،إذ تتوقع المغرب أن يزيد حصاد العام الحال بنسبة  %203ليصل إلى  10.2مليون
طن مقارنة بحصاد عام 2016م الذي تعرض ألسوأ موجة جفاف منذ ما يقارب  30عاما
ليتراجع بشدة إلى  3.35مليون طن .ومن المتوقع أن يشتمل الحصاد الجديد وفقا للتقديرات
الرسمية على  4.94مليون طن قمح طري و 2.33مليون طن قمح ديورم و 2.89مليون طن
من الشعير.

 الجزائر تشتري  250ألف طن قمح ديورم

 -قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية ف

حدود  250ألف طن قمح

ديورم من كندا ف مناقصة عالمية أغلقت يوم  26إبريل بمتوسط سعر  250دوالر/طن C&F
للشحن خالل شهر يونيو2017م.
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 تونس تشتري  75ألف طن قمح طري

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  75ألف طن قمح طري اختياريالمنشأ ف

مناقصة عالمية أغلقت يوم  26إبريل بمتوسط سعر  183.39دوالر/طن C&F

وأوضحوا أن هذه الكمية موزعة على ثالث شحنات متساوية وسيتم شحنها خالل الفترة
( 25يونيو 5 -أغسطس2017م).

 تركيا تشتري  44ألف طن ذرة من اًلتحاد األوروبي

 اشترت وكالة الحبوب التركية كمية  44ألف طن ذرة من االتحاد األوروب ودولة مولدوفا فمناقصة أغلقت يوم  25إبريل بمتوسط سعر  199.82دوالر/طن  C&Fللشحن السريع خالل
الفترة من  28إبريل إلى  10مايو2017م.

 توقعات بارتفاع محصول الذرة بجنوب إفريقيا عام  2017بنسبة %87

 رفعت الوحدة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا توقعاتها لمحصول الذرة العامالحال إلى  14.54مليون طن مقارنة بـ  7.78مليون طن العام الماض بارتفاع نسبته %87
وذلك نتيجة للتحسن الملموس ف

أحوال الطقس وهطول مزيد من األمطار أثناء فترة نمو

المحصول ف فصل الصيف ،وقالت إنه حال تحقق هذه التوقعات سيصل المحصول إلى أعلى
مستوياته منذ عام 1981م والذي بلغ فيه إجمال الحصاد نحو  14.66مليون طن .وتوقعت
أن يشتمل الحصاد الجديد على  8.62مليون طن ذرة بيضاء و 5.92مليون طن ذرة صفراء.

 كوريا الجنوبية تشتري  135ألف طن قمح علفي

 اشترت كبرى شركات تصنيع األعالف ف كوريا الجنوبية " "MFGكمية  135ألف طن قمحعلف

اختياري المنشأ ف

مناقصة أغلقت يوم  26إبريل بمتوسط سعر  188.13دوالر/طن

 C&Fللتوريد خالل الفترة ( 20أكتوبر –  5نوفمبر2017م).

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1187نقطة مقابل  1494نقطة األسبوع الماض

منخفضا  307نقطة بنسبة (.)%20.5

وانعكس ذلك على أسعار الشحن للمملكة والت انخفضت بنسبة  %16فيما يتعلق بالشحن من
موانئ البحر األسود وألمانيا وفرنسا ،وانخفضت كذلك بنسبة  %11فيما يتعلق بالشحن من
موانئ استراليا.
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 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  99.04نقطة مقابل 99.75نقطة األسبوع الماض  ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.5

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.089

1.073

%1.5 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

21-Apr-17

28-Apr-17

Change

Change %

Apr.017

189.0

192.8

3.8

2.0%

Jun.017

190.1

197.4

7.3

3.8%

21-Apr-17

28-Apr-17

Change

Change %

Apr.017

162.8

167.7

4.9

3.0%

Jun.017

171.2

175.4

4.2

2.5%

21-Apr-17

28-Apr-17

Change

Change %

Apr.017

255.9

261.2

5.3

2.1%

Jun.017

246.4

253.4

7.0

2.8%

21-Apr-17

28-Apr-17

Change

Change %

May.017

175.1

182.8

7.7

4.4%

Sep.017

180.1

184.9

4.8

2.7%

21-Apr-17

28-Apr-17

Change

Change %

May.017

188.7

191.8

3.1

1.6%

Jun.017

184.4

193.9

9.5

5.2%

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

21-Apr-17

28-Apr-17

Change

Change %

May.017

154.7

152.7

-2.0

-1.3%

Jul.017

158.6

158.5

-0.1

-0.1%

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

21-Apr-17

28-Apr-17

Change

Change %

May.017

361.2

359.4

-1.8

-0.5%

Jul.017

367.7

366.8

-0.9

-0.2%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Apr.017

Australia Feed Barley
Apr.017

Black Sea Feed Barley
Apr.017

21-Apr-17

28-Apr-17

Change

Change %

172.0

173.0

1.0

0.6%

21-Apr-17

28-Apr-17

Change

Change %

175.0

173.0

-2.0

-1.1%

21-Apr-17

28-Apr-17

Change

Change %

163.0

163.0

0.0

0.0%

Freight Rates US $ /Ton
19-Apr-17

26-Apr-17

Change

Change %

Black Sea

22.5

19.0

-3.5

-16%

Germany- Hamburg

25.3

21.3

-4.0

-16%

French - Dunkerque

27.3

23.0

-4.3

-16%

Australia - Kwinana

29.3

26.0

-3.3

-11%

Load/ports
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