الســوق العـــالمي للحبــوب
( 22-18نوفمبر 2019م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تباينت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات األمريكية ،إذ ارتفعت في بورصتي كانساس
وشيكاغو مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل الصناديق والتجار لتغطية المراكز المكشوفة قصيرة األجل
في حين انخفضت أسعار القمح الربيعي ببورصة مينيابوليس تحت ضغوط عمليات بيع فنية لجني

األرباح.

وامتد التباين إلى أسعار الشعير ،فيما انخفضت أسعار فول الصويا متأثرة بتحسن أحوال الطقس

بمناطق زراعة المحصول بدول أمريكا الجنوبية وزيادة الشكوك بشأن توصل الواليات المتحدة األمريكية

التفاق تجارة مع الصين.

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر2019م إلى  221.6دوالر للطن فوب بارتفاع  2.2دوالر
للطن ( .)%1وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م إلى  225دوالر للطن فوب
بارتفاع  2.5دوالر للطن (.)%1.1
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهرديسمبر2019م إلى  220.5دوالر للطن فوب بارتفاع  4.5دوالر للطن ( .)%2.1وارتفعت
كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م إلى  221.5دوالر للطن فوب بارتفاع  4.3دوالر للطن
(.)%2
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2019م إلى  232.5دوالر للطن فوب بانخفاض  4دوالر للطن ( .)%1.7وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م إلى  235.8دوالر للطن فوب بانخفاض  4.6دوالر
للطن (.)%1.9
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر2019م إلى  197.6دوالر للطن فوب بارتفاع
 1.5دوالر للطن ( .)%0.8وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م إلى
 199.5دوالر للطن فوب بارتفاع  2دوالر للطن ( .)%1كما ارتفعت أسعار القمح األلماني
الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر مارس 2020م إلى  206.1دوالر للطن فوب بارتفاع
 2.8دوالر للطن (.)%1.4
( )2الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يناير 2020م إلى  198دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  7دوالر للطن ( .)%3.7وارتفعت كذلك أسعار
الشعير األسترالي إلى  208دوالر للطن فوب بارتفاع  1دوالر للطن ( .)%0.5في حين ثبتت
أسعار التصدير من منطقة البحر األسود عند  187دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا

 -انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس2020م إلى  166.3دوالر للطن

فوب بانخفاض  0.9دوالر للطن ( .)%0.5وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
مارس2020م إلى  351.7دوالر للطن فوب بانخفاض  3.8دوالر للطن (.)%1.1

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر نوفمبر 2019م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2020/2019م) إلى  2.162مليار طن مقابل  2.157مليار

طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.143مليار طن الموسم السابق (2019/2018م) .كما رفع

توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.188مليار طن مقابل

 2.184مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.172مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي إلى  375مليون طن مقابل

 374مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  364مليون طن الموسم السابق .وفيما يتعلق
بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي
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بمقدار  2مليون طن لتصل إلى  594مليون طن مقابل  592مليون طن (توقعات سابقة)
لكنها تظل عند مستوى أقل مقارنة بكمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والبالغة

 620مليون طن.

 وأبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2020/2019م)عند  762مليون طن مقابل  733مليون طن الموسم السابق (2019/2018م) .كما أبقى على
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي عند  756مليون طن مقابل

 738مليون طن الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية

بنهاية الموسم الحالي عند  271مليون طن مقابل  265مليون طن نهاية الموسم السابق أي

بزيادة قدرها  6مليون طن.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم الحالي(2020/2019م) إلى  1.103مليار طن مقابل  1.098مليار طن (توقعات سابقة) ،إال أنه
يظل أقل من محصول الموسم السابق (2019/2018م) والمقدر بنحو  1.131مليار طن.

كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الذرة الموسم الحالي إلى  1.142مليار طن

مقابل  1.138مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.152مليار طن الموسم السابق .ورفع

كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى  279مليون طن مقابل
 278مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  318مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2020/2019م) عند  155مليون طن مقابل  141مليون طن الموسم السابق

(2019/2018م) .كما أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي عند

 150مليون طن مقابل  142مليون طن الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي
مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم الحالي عند  29مليون طن مقابل  24مليون طن

نهاية الموسم السابق .وأبقى على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي عند

 27مليون طن مقابل  25مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمنه الموسم الحالي (2020/2019م) عند  341مليون طن مقابل  359مليون طن الموسم

السابق (2019/2018م) .في حين خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم
الحالي إلى  359مليون طن مقابل  360مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  352مليون طن
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الموسم السابق .ورفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بمقدار  3مليون

طن إلى  35مليون طن مقابل  32مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل أقل بنحو

 18مليون طن مقارنة بمخزونات نهاية الموسم السابق المقدرة بنحو  53مليون طن.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2020/2019م) بنحو مليون طن إلى  52.3مليون طن مقابل  53.4مليون طن (تقديرات
سابقة) ،إال أنه يظل أعلى بمقدار مليون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق

(2019/2018م) البالغ  51.3مليون طن .كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم
الحالي إلى  27.5مليون طن مقابل  28.3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  29.4مليون
طن نهاية الموسم السابق .وخفض كذلك توقعاته لصادرات القمح األمريكي الموسم الحالي ولكن

بمقدار طفيف إلى  25.9مليون طن مقابل  26مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 25.5مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2020/2019م) إلى  344.7مليون طن مقابل  341.5مليون طن
(توقعات سابقة) ،لكنه يظل أقل بنحو  22مليون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق

(2019/2018م) البالغ  366.3مليون طن .كما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم
الحالي إلى  46.9مليون طن مقابل  45مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  53.4مليون طن
نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم الحالي(2020/2019م) عند  96.6مليون طن مقابل  120.5مليون طن الموسم السابق
(2019/2018م) .في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى
 11.2مليون طن مقابل  11.1مليون طن (توقعات سابقة) لتظل أقل من كمية المخزونات
المقدرة في نهاية الموسم السابق والبالغة  24.1مليون طن.

 الوضع في استراليا

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على توقعاته لمحصول القمح األسترالي الموسمالحالي 2020/2019م عند  17مليون طن مقابل  17.3مليون طن الموسم السابق
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2019/2018م ،كما أبقى على توقعاته لصادرات القمح االسترالي هذا الموسم عند  9.5مليون
طن مقابل  8.7مليون طن الموسم السابق ،في حين خفض توقعاته لمخزونات استراليا من
القمح بنهاية الموسم الحالي إلى  4.4مليون طن مقابل  4.5مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  5مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 قال وزير الزراعة الروسي إن بالده قامت بتصدير كمية  19.4مليون طن من الحبوب منذبداية الموسم الحالي في 2019/7/1م وحتى تاريخ  14نوفمبر الجاري ،وأضاف أن هذه

الكميات ال تتضمن الصادرات للدول األعضاء باالتحاد االقتصادي األوراسي والتي تضم
"أرمينيا ،بيالروسيا ،كازاخستان وقرغيزستان" .ووفقا لبيانات و ازرة الزراعة فإن صاد ارت الموسم

الحالي تقل بنسبة  %14.2مقارنة بمثيالتها خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق والمقدرة

بنحو  22.6مليون طن.

 تشير البيانات الرسمية لو ازرة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد  125.2مليون طن منالحبوب حتى تاريخ  18نوفمبر 2019م تغطي مساحة  45مليون هكتار بمتوسط إنتاجية

 2.78طن/هكتار مقابل  115.6مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من عام 2018م
من مساحة تقدر بنحو  44.4مليون هكتار بمتوسط إنتاجية  2.6طن/هكتار .واشتمل الحصاد

الجديد على  77.9مليون طن قمحاً و 21.6مليون طن من الشعير إضافة إلى  13.2مليون
طن من الذرة مقابل  73.4مليون طن من القمح و 17.7مليون طن من الشعير و 10.5مليون
طن من الذرة العام الماضي .وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أظهرت

البيانات االنتهاء من زراعة  18.2مليون هكتار تمثل نسبة  %103.9من إجمالي المساحة

المستهدف زراعتها هذا الموسم.

 الوضع في أوكرانيا

 رفعت وكالة اإلحصاءات األوكرانية تقديراتها لمحصول القمح األوكراني الموسم الحالي2020/2019م إلى  28.85مليون طن مقابل  28.78مليون طن (تقديرات سابقة) .وفي شأن

متصل قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن صادرات الحبوب األوكرانية ارتفعت منذ بداية الموسم

الحالي وحتى تاريخ  22نوفمبر الجاري بنسبة  %36مسجلة  23.1مليون طن وذلك بالمقارنة

بالفترة المماثلة من الموسم السابق بدعم صادرات القمح والذرة ،إذ ارتفعت صادرات القمح خالل
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الفترة المذكورة إلى  12.9مليون طن مقابل  8.9مليون طن الموسم السابق وبنسبة .%44.9
وأضاف بيان الو ازرة أن صادرات الشعير والذرة بلغت  3.5مليون طن و 6.5مليون طن على

التوالي.

 الوضع في التحاد األوروبي

 خفض التقرير الشهري لشركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتقديراتهللمساحة المزروعة من محصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي
2020/2019م إلى  23.7مليون هكتار مقابل  23.9مليون هكتار (تقديرات سابقة) ومقابل
 23.8مليون هكتار الموسم السابق 2019/2018م ،وع از التراجع إلى األمطار الغزيرة التي
أعاقت عمليات الزراعة بدول أوروبا الغربية السيما في المملكة المتحدة وفرنسا .في حين رفع
توقعاته للمساحة المزروعة من محصول الشعير بنوعيه الشتوي والربيعي إلى  12مليون هكتار
مقابل  11.8مليون هكتار (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل أقل من المساحة المزروعة الموسم
السابق والمقدرة بنحو  12.2مليون هكتار.
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية 10.3مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  17نوفمبر 2019م

مقابل  6.6مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%56كما منح
رخصاً لتصدير كمية  3مليون طن من الشعير مقابل  2.1مليون طن خالل نفس الفترة من
الموسم السابق بزيادة نسبتها  .%42وفي المقابل منح رخصاً الستيراد كمية  7.7مليون طن
من الذرة مقابل  6.7مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها

 ،%14ومنح كذلك رخصا الستيراد كمية  5.15مليون طن من فول الصويا مقابل  5.1مليون
طن خالل نفس المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته .%1

 الوضع في فرنسا

 أشار التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجريميير" في  18نوفمبر إلى تراجع حاد في أحوال محاصيل الحبوب الشتوية (القمح والشعير)
بسبب األمطار الغزيرة التي أعاقت أعمال الزراعة .وصنف التقرير  %78من محصول القمح
الطري بحالة "جيدة أو ممتازة" مقابل  %84األسبوع السابق ومقابل  %82في نفس التاريخ من
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عام 2018م ،وفي ذات السياق أكد التقرير على اكتمال زراعة  %74من محصول القمح
الطري مقابل  %71األسبوع السابق ومقابل  %97العام الماضي بتباطؤ مقداره ثمانية أيام
مقارنة بمتوسط المساحة المزروعة خالل األعوام الخمسة الماضية .وبالنسبة لمحصول الذرة فقد
أظهرت بيانات التقرير استمرار تباطؤ عمليات الحصاد والتي اكتملت حتى تاريخ  18نوفمبر
بنسبة  %88مقابل  %84األسبوع السابق بتأخر مقداره  20يوماً مقارنة بنفس التاريخ من العام

الماضي.

 الوضع في األرجنتين

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح في األرجنتين الموسمالحالي 2020/2019م إلى  19مليون طن مقابل  19.5مليون طن الموسم السابق
2019/2018م ،كما خفض توقعاته لصادرات األرجنتين من القمح الموسم الحالي إلى
 13.6مليون طن مقابل  13.8مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل أعلى من صادرات
الموسم السابق والبالغة  12.7مليون طن.
 رفعت بورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فولالصويا باألرجنتين الموسم الحالي 2020/2019م إلى مستوى قياسي يبلغ  17.7مليون هكتار
مقابل  17.6مليون هكتار (توقعات سابقة) ،في حين خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من
محصول الذرة إلى  6.3مليون هكتار مقابل  6.4مليون هكتار (توقعات سابقة) ،وعزت ذلك
إلى حالة عدم اليقين السائدة بين أوساط المزارعين بعد انتخاب الرئيس البرتو فرنانديز الذي لم
يحدد بعد سياسته المتعلقة بقطاع الزراعة .ويتوقع المزارعون ومصدرو الحبوب زيادة الض ارئب
المفروضة على صادرات الذرة وفول الصويا وهو ما دفع بعض المزارعين إلى تقليل المخاطر
والتحول مؤخ اًر من زراعة محصول الذرة األكثر كلفة إلى التوسع في زراعة فول الصويا.

 الوضع في البرازيل

 أظهرت بيانات تقرير صادر عن شركة االستشارات الزراعية " "ARC Mercosulيوم الجمعةإلى تباطؤ زراعة محصول فول الصويا بالب ارزيل ،إذ اكتملت زراعته بنسبة  %77.3من إجمالي
المساحة المستهدف زراعتها بالبذور الزيتية الموسم الحالي 2020/2019م مقابل
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 %71.3األسبوع السابق ومقابل  %89.6في نفس التاريخ من عام 2018م ومقابل
( %80.5متوسط السنوات الخمس الماضية).

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 تونس تشتري  217ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العلفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  75ألف طن من القمح الطرياختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  19نوفمبر بمتوسط سعر  228.2دوالر/طن

 ،C&Fكما اشترت كمية  50ألف طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر  210.23دوالر/طن
 C&Fللشحن خالل الفترة ( 15ديسمبر 25-2019يناير2020م) ،واشترت كذلك كمية
 92ألف طن من القمح الديورم بمتوسط سعر  326.02دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة

( 10ديسمبر2019م 25-يناير 2020م).

 الجزائر تشتري نصف مليون طن من القمح

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية تصل إلى  500ألف طن منالقمح في مناقصة عالمية أغلقت يوم  20نوفمبر بمتوسط سعر  223.5دوالر/طن C&F

للشحن خالل شهر ديسمبر 2019م حال التوريد من دول أمريكا الجنوبية أو للشحن خالل

ٍ
سياق متصل أعلنت حكومة
شهر يناير 2020م في حال التوريد من مناشئ أخرى .وفي
الجزائر أنها تعتزم تخفيض واردات البالد السنوية من القمح إلى  4مليون طن بدال من

 6مليون طن لتوفير العملة األجنبية.

 األردن تشتري  60ألف طن من القمح الصلب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  60ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  19نوفمبر بسعر  238دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف
الثاني من شهر فبراير 2020م ،وفازت بها شركة أميروبا.

 اليابان تشتري  120ألف طن من القمح عالي الجودة

وزرة الزراعة اليابانية كمية  120ألف طن من القمح ضمن مناقصاتها األسبوعية لشراء
 اشترت االمحصول والتي أغلقت يوم  21نوفمبر .اشتملت هذه الكمية على  65.4ألف طن قمح أمريكي

للشحن خالل الفترة ( 21ديسمبر2019م 20-يناير2020م) باستثناء كمية  30.4ألف طن
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للتوريد نهاية شهر فبراير 2020م ،و 54.6ألف طن قمح كندي منها  29.8ألف طن للشحن

خالل الفترة المذكورة و 24.8ألف طن للتوريد نهاية شهر فبراير 2020م.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 عاودت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1129نقطة مقابل  1118نقطة نهاية األسبوع الماضي مرتفعاً  11نقطة بنسبة .%1

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 -ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  98.27نقطة مقابل

 97.99نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة

.%0.27
اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.102

1.105

%0.27 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

219.4

221.6

2.2

1.0%

Mar. 020

222.5

225.0

2.5

1.1%

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

216.0

220.5

4.5

2.1%

Mar. 020

217.2

221.5

4.3

2.0%

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

236.5

232.5

-4.0

-1.7%

Mar. 020

240.4

235.8

-4.6

-1.9%

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

196.1

197.6

1.5

0.8%

Mar. 020

197.5

199.5

2.0

1.0%

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

201.7

204.5

2.8

1.4%

Mar. 020

203.3

206.1

2.8

1.4%

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

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

168.2

167.2

-1.0

-0.6%

Mar. 020

167.2

166.3

-0.9

-0.5%

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

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

Dec. 019

356.2

351.7

-4.5

-1.3%

Mar. 020

355.5

351.7

-3.8

-1.1%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jan.020

Australia Feed Barley
Jan.020

Black Sea Feed Barley
Jan.020

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

191.0

198.0

7.0

3.7%

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

207.0

208.0

1.0

0.5%

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

187.0

187.0

0.0

0.0%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Jan.020

15-Nov-19

22-Nov-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.8

21.8

0.0

0%

Germany-Hamburg

25.3

25.3

0.0

0%

French – Dunkerque

24.8

24.8

0.0

0%

Australia - Kwinana

24.5

24.5

0.0

0%
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