الســوق العـــالمي للحبــوب
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أوالً :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  0.1مليون طن شعير علفي

 قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع بطرح مناقصتها الخامسة للعام الحالي (8102م)الستيراد كمية  0.1مليون طن من الشعير العلفي للتوريد خالل شهري سبتمبر وأكتوبر 8102م

وبواقع ( )81شحنة كمية كل منها ( )01ألف طن ( )%01+موزعة على ( )02شحنة عبر
موانئ المملكة على البحر األحمر بإجمالي كمية ( )0.121مليون طن و( )7شحنات عبر

موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية ( )081ألف طن.

 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 0041/01/80هـ وتم ترسية توريد كمية ( )0.701مليونطن شعير علفي موزعة على ( )81شحنة منها ( )88شحنة لموانئ البحر األحمر بكمية

( )0.481مليون طن و( )7شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية ( )081ألف طن وفقا
للمواصفة القياسية المحددة ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة ( )880.07دوالر للطن

 C&Fويعادل  201لاير واصل موانئ المملكة مقارنة بمتوسط سعر المناقصة السابقة البالغ
( )882.00دوالر للطن  C&Fويعادل  217لاير واصل موانئ المملكة.

 -بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 8102م على استيراد نحو

( )0.8مليون طن شعير علفي بمتوسط سعر ( )840.77دوالر للطن ويعادل ( )201لاير
واصل موانئ المملكة وذلك لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على

المخزون االستراتيجي منه.

ثانياً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية مدعومة بصدور التقرير الشهري لمجلس

الحبوب الدولي الذي خفض توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  747مليون

طن مقابل  712مليون طن الموسم السابق (8102/8107م) ،وهو التخفيض األول منذ  4مواسم والذي

جاء على خلفية توقعات بتراجع اإلنتاج في العديد من الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة وفي مقدمتها

روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.
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كما ارتفعت أسعار الشعير مدفوعة بتوقع تراجع إنتاج دول البحر األسود وبعض دول االتحاد

األوروبي بسبب أحوال الطقس الغير مواتية ،وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا مع بداية تطبيق الواليات
المتحدة األمريكية للرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية ،وتصريح الصين بأنها سترد برسوم
مماثلة على العديد من السلع الزراعية بما فيها فول الصويا ذات المنشأ األمريكي.
( )0القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر أغسطس8102م إلى  800دوالر للطن فوب بارتفاع  1.0دوالر

للطن ( .)%0وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر8102م إلى  810.2دوالر للطن فوب
بارتفاع  2.7دوالر للطن (.)%4.0

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهرأغسطس8102م إلى  804.8دوالر للطن فوب بارتفاع  1.0دوالر للطن ( .)%8.1وارتفعت

كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر8102م إلى  802.0دوالر للطن فوب بارتفاع  0.2دوالر للطن
(.)%8.8

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهرأغسطس8102م إلى  818.1دوالر للطن فوب بارتفاع  7.1دوالر للطن ( .)%4.8وارتفعت

كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر8102م إلى  808.7دوالر للطن فوب بارتفاع  7.1دوالر للطن
(.)%8.1

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  880.0دوالر للطن فوب بارتفاع
 2.2دوالر للطن ( ،)%0.0وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس8101م إلى
 880.4دوالر للطن فوب بارتفاع  7.1دوالر للطن ( .)%4.7كما ارتفعت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %08.1بروتين) لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  881.1دوالر للطن فوب
بارتفاع  00.7دوالر للطن (.)%1.1
( )2الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر أغسطس8102م إلى  801دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  08دوالر للطن ( .)%1.1كما ارتفعت أسعار
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الشعير االسترالي إلى  814دوالر للطن فوب بارتفاع  4دوالر للطن ( ،)%0.8وارتفعت كذلك
أسعار التصدير من منطقة البحر األسود إلى  011دوالر للطن فوب بارتفاع  0دوالر للطن
(.)%4.8
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس8102م إلى  011.1دوالرللطن فوب بانخفاض  1.1دوالر للطن ( .)%1.4في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود
شهر أغسطس8102م إلى  441.0دوالر للطن فوب بارتفاع  0.2دوالر للطن (.)%0.0

عالميا
ثالثاً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر يوليو8102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (8101/8102م) إلى  8.177مليار طن مقابل  8.121مليار

طن (توقعات سابقة) ومقابل  8.111مليار طن الموسم السابق (8102/8107م) .كما خفض
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  8.040مليار طن مقابل

 8.040مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  8.001مليار طن الموسم السابق .في حين أبقى
على توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي عند  401مليون طن مقابل

 401مليون طن الموسم السابق .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد

خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي بمقدار  08مليون طن إلى  100مليون طن
مقابل  110مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  112مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وخفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (8101/8102م)إلى أدنى مستوى له منذ ثالثة مواسم إلى  747مليون طن مقابل  708مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  712مليون طن الموسم السابق (8102/8107م) نتيجة توقعات بتراجع إنتاج
االتحاد األوروبي وروسيا وأوكرانيا .كما خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح

الموسم الحالي إلى  704مليون طن مقابل  700مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه يظل
أعلى من استهالك الموسم السابق المقدر بنحو  742مليون طن .وخفض كذلك توقعاته

إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  810مليون طن مقابل 812

مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  800مليون طن نهاية الموسم السابق.
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 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (8101/8102م) إلى  0.118مليار طن مقابل  0.111مليار طن (توقعات سابقة)
لكنه يظل أعلى من مستوى إنتاج الموسم السابق (8102/8107م) والبالغ  0.104مليار طن.

كما خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الذرة إلى  0.110مليار طن مقابل

 0.112مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  0.177مليار طن الموسم السابق .كما خفض
توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي بنحو  0مليون طن لتصل إلى

 814مليون طن مقابل  817مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  817مليون طن نهاية

الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (8101/8102م) بمقدار  0مليون طن ليصل إلى  001مليون طن مقابل
 001مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  000مليون طن الموسم السابق (8102/8107م).

كما خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي إلى  002مليون طن مقابل
 001مليون طن الموسم السابق .وخفض كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات الشعير العالمية
بنهاية الموسم الحالي إلى  84مليون طن مقابل  80مليون طن نهاية الموسم السابق ،في حين
أبقى على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي عند  81مليون طن
بانخفاض مقداره مليون طن مقارنة بتوقعات الموسم السابق المقدرة بنحو  41مليون طن.

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (8101/8102م) إلى  412مليون طن مقابل  410مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  447مليون طن الموسم السابق (8102/8107م) .كما رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه الموسم الحالي إلى  412مليون طن مقابل  410مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  401مليون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته لمخزونات فول الصويا
بنهاية الموسم الحالي إلى  00مليون طن مقابل  01مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(8101/8102م) إلى  02.8مليون طن مقابل  00.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 07.0مليون طن الموسم السابق (8102/8107م) .كما رفع توقعاته لصادرات القمح
األمريكي الموسم الحالي إلى  80مليون طن مقابل  81مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 80.1مليون طن الموسم السابق .في حين خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي
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إلى  81.0مليون طن مقابل  81.0مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  81.0مليون طن نهاية
الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (8101/8102م) عند  411مليون طن مقابل  470مليون طن

الموسم السابق (8102/8107م) .في حين خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي
إلى  42.0مليون طن مقابل  01مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  14.4مليون طن نهاية

الموسم السابق.

 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم الحالي(8101/8102م) إلى  002.1مليون طن مقابل  007مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه
يظل أقل من محصول الموسم السابق (8102/8107م) والبالغ  001.1مليون طن .كما رفع
توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  04.0مليون طن مقابل  08.0مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  04.8مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 توقع باحثون بهيئة األرصاد الروسية تراجع محصول الحبوب بروسيا الموسم الحالي8101/8102م بنسبة  %01-01بسبب الطقس الجاف بالمناطق الجنوبية والطقس البارد
بمنطقة سيبيريا .الجدير بالذكر أن روسيا تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في

العالم ،وبلغ إجمالي حصادها من الحبوب الموسم السابق 8102/8107م نحو  041.0مليون

طن منها  20مليون طن قمح ،ويعد هذا الحصاد هو األعلى تاريخيا .وأشار باحثو هيئة
األرصاد أن محصول الموسم الحالي سيعتمد بشكل رئيسي على حالة الطقس خالل شهر يوليو

الجاري والذي يتوقع أن يشهد أمطا ار غزيرة وهو ما تم أخذه بعين االعتبار عند توقع تراجع

حصاد هذا الموسم.

 رفعت و ازرة الزراعة الروسية توقعاتها لصادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي8101/8102م إلى  01-01مليون طن مقابل  01-41مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها
تظل أقل من الصادرات القياسية الموسم السابق 8102/8107م والبالغة  18.0مليون طن.

فيما أبقت على توقعاتها لحصاد محصول الحبوب الموسم الحالي عند  011مليون طن .وفي

سيا ٍ
ق متصل تشير بيانات الو ازرة إلى قيام مزارعي روسيا بحصاد  01.4مليون طن من
5

الحبوب حتى تاريخ  1يوليو الجاري بمتوسط إنتاجية  4.70طن/هكتار مقابل  8.7مليون طن
تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية  0.81طن/هكتار.

 الوضع في أوكرانيا

 -قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن صادرات الحبوب تراجعت بأوكرانيا خالل الموسم السابق

8102/8107م إلى  41.0مليون طن مقابل الصادرات القياسية الموسم السابق
8107/8100م والبالغة  04.2مليون طن بانخفاض نسبته  .%01وأوضحت أن صادرات

الموسم 8102/8107م اشتملت على  07.0مليون طن قمح و 07.7مليون طن ذرة

و 0.4مليون طن من الشعير.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 -أظهرت بيانات المفوضية األوروبية تراجع صادرات االتحاد األوروبي من القمح خالل الموسم

8102/8107م والمنتهي في  41يونيو إلى  81.4مليون طن مقابل  80مليون طن الموسم
السابق 8107/8100م بانخفاض نسبته  .%00فيما أشارت إلى ارتفاع صادرات الشعير إلى

 1.1مليون طن مقابل  1.0مليون طن الموسم السابق بارتفاع نسبته  .%8وفي المقابل
أوضحت البيانات ارتفاع واردات دول االتحاد األوروبي من الذرة خالل الموسم 8102/8107م
إلى  07.0مليون طن مقابل  04.0مليون طن الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%41وانخفاض

واردات فول الصويا إلى  04.0مليون طن مقابل  00.0مليون طن الموسم السابق بتراجع

نسبته .%1

 الوضع في فرنسا

 -توقعت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتراجع إنتاجية محصول

القمح الطري بفرنسا الموسم الحالي بسبب األمطار الغزيرة في فصل الشتاء وأواخر فصل الربيع

حيث توقعت تراجع متوسط اإلنتاجية إلى  0.7طن/هكتار مقابل  7.0طن/هكتار (توقعات

سابقة) ومقابل  7.4طن/هكتار الموسم السابق ،ومن ثم توقعت تراجع إجمالي الحصاد بما يزيد
عن  0مليون طن ليسجل  44.8مليون طن.

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة محاصيل الحبوب والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي"فرانس أجري ميير" في  0يوليو إلى بداية أعمال حصاد محصول القمح الطري بفرنسا بجمع

نحو  %4من إجمالي المساحة المزروعة ،فيما أوضح التقرير تراجع تقديرات محصول القمح
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الطري المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى  %74مقابل  %70األسبوع السابق .أما بالنسبة
لمحصول الشعير الشتوي فقد اكتمل حصاده بنسبة  %70مقابل  %84األسبوع السابق ومقابل

 %10في نفس التاريخ من العام الماضي .وكذلك بدأت أعمال حصاد الشعير الربيعي بجمع
 %0من إجمالي المساحة المزروعة.

 الوضع في ألمانيا

 خفضت الجمعية الزراعية األلمانية توقعاتها لمحصول الحبوب في ألمانيا الموسم الحالي8101/8102م إلى  00مليون طن مقابل  01.0مليون طن الموسم السابق 8102/8107م.

وتوقعت تراجع محصول القمح بنسبة  %01.0إلى  81.1مليون طن مقارنة بالموسم السابق

بسبب سوء أحوال الطقس الغير مواتية والمتمثلة في الجفاف والح اررة ،كما توقعت تراجع

محصول الشعير الشتوي بنسبة  %01.7إلى  2مليون طن على خلفية ارتفاع درجات الح اررة
والتي أدت إلى نضج المحصول مبك ار ولكن جاء ذلك على حساب تراجع إنتاجية الهكتار.

 الوضع في األرجنتين

 رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح في األرجنتين الموسمالحالي 8101/8102م إلى  01مليون طن مقابل  02.0مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 02.1مليون طن الموسم السابق 8102/8107م ،كما رفع توقعاته للصادرات إلى

 04.0مليون طن مقابل  04مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  04.4مليون طن الموسم
السابق.

 قالت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب أن أعمال جمع محصول فول الصويا للموسم8102/8107م قد انتهت بحصاد  40مليون طن مقابل  10مليون طن كانت متوقعة في بداية
الموسم بسبب موجة الجفاف الحاد ،ويعد هذا الحصاد هو األقل منذ تسع سنوات.

 الوضع في البرازيل

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية األمريكية " "Informaتوقعاتها لمحصول فول الصويا فيالب ارزيل الموسم الحالي 8102/8107م إلى  002.1مليون طن مقابل  002مليون طن

(توقعات سابقة) ،في حين خفضت توقعاتها لمحصول الذرة إلى  28مليون طن مقابل

 21مليون طن (توقعات سابقة).
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رابعاً :أهم أخبار األسبوع
 مؤشر الفاو ألسعار الغذاء العالمية ينخفض في يونيو ألول مرة هذا العام

 انخفضت أسعار السلع الغذائية الرئيسية عالمياً خالل شهر يونيو الماضي لتسجل أول تراجعلها هذا العام ،حيث ألقت التوترات التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية من جهة وجمهورية
الصين الشعبية وبعض دول أخرى من جهة أخرى بظاللها على األسواق على الرغم من
توقعات انخفاض اإلنتاج العالمي ،وتراجع متوسط مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
"الفاو" خالل شهر يونيو الماضي مسجالً  074.7نقطة مقابل  070نقطة الشهر السابق

وبنسبة  %0.4متأث ار بشكل رئيسي بانخفاض أسعار القمح والذرة والزيوت النباتية.

 وانخفض مؤشر الفاو ألسعار الحبوب بنسبة  %4.7خالل شهر يونيو مقارنة بمستواه الشهرالماضي متجاهال التوقعات بتراجع إنتاج القمح والذرة عالميا.
 كما انخفض مؤشر الفاو ألسعار الزيوت النباتية بنسبة  %4عن شهر مايو ليسجل أدنىمستوى له منذ  81شه اًر حيث أثرت التوترات التجارية المتفاقمة بين الواليات المتحدة األمريكية
والصين بشكل خاص على أسعار الصادرات من فول الصويا.

 وانخفض مؤشر الفاو ألسعار منتجات األلبان بنسبة  ،%1.1فيما ارتفع مؤشر الفاو ألسعارالسكر بنسبة  %0.8على خلفية الطقس الجاف في الب ارزيل أكبر الدول المنتجة والمصدرة
للسكر في العالم بما سيؤثر سلباً على إنتاجية المحصول .كما ارتفع مؤشر الفاو ألسعار اللحوم
بنسبة طفيفة بلغت  %1.4مدعوما بارتفاع أسعار لحوم األغنام.

 العراق يشتري  011ألف طن من القمح االسترالي

 اشترى مجلس الحبوب العراقي كمية  011ألف طن من القمح االسترالي في مناقصة عالميةيوم الخميس الموافق  1يوليو بسعر  410.71دوالر/طن .C&F

 الجزائر تشتري  661ألف طن من القمح

 اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية  001ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  4يوليو بأسعار تراوحت بين  847-840دوالر/طن  C&Fللشحن

خالل شهر سبتمبر القادم.
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 اليابان تشتري  8..2مليون طن من القمح عالي الجودة

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  71.2مليون طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  0يوليو ،وقالت الو ازرة في بيان أنها علقت

مناقصاتها ومشترياتها من كندا بعد اكتشاف بعض األصناف المعدلة وراثياً من مقاطعة ألبرتا.
وتوزعت الكميات المشتراه بهذه المناقصة ما بين  10.7ألف طن قمح أمريكي و 82.0ألف

طن قمح استرالي للشحن خالل شهر سبتمبر8102م لكال المنشأين.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند  0407نقطةمقابل  0440نقطة األسبوع الماضي مرتفعاً  00نقطة بنسبة (.)%1.2

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  14.10نقطة مقابل 10.07نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.0

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0.071

0.002

%1.0 +

9

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

92-Jun-18

6-Jul-18

Change

Change %

Aug.018

234.6

244.0

9.4

4.0%

Oct.018

243.1

251.8

8.7

3.6%

92-Jun-18

6-Jul-18

Change

Change %

Aug.018

208.1

213.2

5.1

2.5%

Oct.018

213.8

218.6

4.8

2.2%

92-Jun-18

6-Jul-18

Change

Change %

Aug.018

245.0

252.9

7.9

3.2%

Oct.018

255.2

262.7

7.5

2.9%

92-Jun-18

6-Jul-18

Change

Change %

Dec.018

212.3

221.1

8.8

4.1%

Mar.019

216.4

224.3

7.9

3.7%

92-Jun-18

6-Jul-18

Change

Change %

Dec.018

213.8

225.5

11.7

5.5%

Mar.019

218.5

230.2

11.7

5.4%

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

92-Jun-18

6-Jul-18

Change

Change %

Aug.018

160.0

159.5

-0.5

-0.3%

Oct.018

165.8

166.9

1.1

0.7%

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

92-Jun-18

6-Jul-18

Change

Change %

Aug.018

334.8

339.6

4.8

1.4%

Oct.018

330.9

336.2

5.3

1.6%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Aug.018

Australia Feed Barley
Aug.018

Black Sea Feed Barley
Aug.018

92-Jun-18

6-Jul-18

Change

Change %

203.0

215.0

12.0

5.9%

92-Jun-18

6-Jul-18

Change

Change %

250.0

253.0

3.0

1.2%

92-Jun-18

6-Jul-18

Change

Change %

189.0

195.0

6.0

3.2%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Aug.018

92-Jun-18

4-Jul-18

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

22.5

22.5

0.0

0%

Germany-Hamburg

25.5

25.5

0.0

0%

French - Dunkerque

27.5

27.5

0.0

0%

Australia - Kwinana

33.3

33.3

0.0

0%
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