الســوق العـــالمي للحبــوب
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ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية مدفوعة بارتفاع أسعار تصدير القمح

الروسي إلى جانب نشر أخبار بشأن زيادة االهتمام الصيني بالقمح األمريكي .وتجاهلت األسواق صدور
التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم
الحالي 8102/8102م بنحو  2مليون طن إلى  737مليون طن مقابل  782مليون طن (توقعات سابقة)

بعد زيادة تقديرات اإلنتاج في كل من روسيا ،كازاخستان ،كندا ،االتحاد األوروبي ،الهند وتركيا .كما رفع
توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  863مليون طن مقابل  868مليون

طن (توقعات سابقة)

وامتد االرتفاع إلى أسعار فول الصويا وسط مخاوف من أن يؤدي سوء أحوال الطقس إلى تراجع

اإلنتاج في بعض دول أمريكا الجنوبية ،فيما تباينت أسعار كلا من الذرة والشعير.

أولا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر مارس8102م إلى  8.3.0دوالر للطن فوب بارتفاع  8..دوالر
للطن ( .)%0وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو8102م إلى  8.5.3دوالر للطن فوب
بارتفاع  3.0دوالر للطن (.)%0.3

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهرمارس8102م إلى  802.6دوالر للطن فوب بارتفاع  1.2دوالر للطن ( .)%1..وارتفعت

كذلك أسعار عقود شهر مايو8102م إلى  803.2دوالر للطن فوب بارتفاع  0.8دوالر للطن
(.)%1.6

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس8102مإلى  861.2دوالر للطن فوب بارتفاع طفيف مقداره  1.8دوالر للطن ( .)%1.0في حين

انخفضت أسعار عقود شهر مايو8102م إلى  821.8دوالر للطن فوب بانخفاض  1.5دوالر
للطن (.)%1.8
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس8102م إلى  83..2دوالر للطن فوب بارتفاع

 8.2دوالر للطن ( ،)%0.3وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو8102م إلى  835.2دوالر
للطن فوب بارتفاع  8.2دوالر للطن ( .)%0.8كما ارتفعت أسعار القمح األلماني الصلب

( %08.5بروتين) لعقود شهر مارس8102م إلى  8.3.6دوالر للطن فوب بارتفاع  5..دوالر
للطن (.)%8.3

( )1الشعير
 ثبتت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مارس8102م عند  8.8دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) .في حين انخفضت أسعار الشعير االسترالي إلى

 857دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن ( .)%3..وانخفضت كذلك أسعار التصدير
من منطقة البحر األسود إلى  83.دوالر للطن فوب بانخفاض  0دوالر للطن (.)%1..

( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس8102م إلى  067دوالر للطنفوب بانخفاض  1.6دوالر للطن ( .)%1..في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر
مارس8102م إلى  3...7دوالر للطن فوب بارتفاع  ..8دوالر للطن (.)%0.8

عالميا
ثاني ا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر يناير8102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (8102/8102م) إلى  8.122مليار طن مقابل  8.172مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  8.018مليار طن الموسم السابق (8102/8107م) .كما رفع توقعاته

إلجمالي االستهلك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  8.032مليار طن مقابل

 8.037مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  8.017مليار طن الموسم السابق .فيما أبقى على
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي عند  362مليون طن بزيادة مليون

طن مقارنة بحجم تجارة الموسم السابق .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب

فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي بمقدار  6مليون طن لتصل إلى  566مليون
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طن مقابل  561مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أقل مقارنة بمخزونات

نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو  60.مليون طن.

 ورفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (8102/8102م) إلى 737مليون طن مقابل  782مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية زيادة اإلنتاج في كل من
روسيا ،كازاخستان ،كندا ،االتحاد األوروبي ،الهند وتركيا .وعلى الرغم من هذه الزيادة يظل

إجمالي اإلنتاج العالمي المتوقع من القمح أقل بمقدار  31مليون طن مقارنة باإلنتاج القياسي

الموسم السابق (8102/8107م) والمقدر بنحو  767مليون طن .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي
االستهلك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  7.5مليون طن مقابل  732مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  7.0مليون طن الموسم السابق .كما رفع توقعاته إلجمالي مخزونات
القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  863مليون طن مقابل  868مليون طن (توقعات
سابقة) ،لكنها تظل أقل من مخزونات نهاية الموسم السابق والبالغة  871مليون طن.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم الحالي(8102/8102م) إلى  0.176مليار طن مقابل  0.173مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل
 0.1.7مليار طن الموسم السابق (8102/8107م) .في حين خفض توقعاته إلجمالي
االستهلك العالمي من الذرة إلى  0.012مليار طن مقابل  0.008مليار طن (توقعات سابقة)

ومقابل  0.178مليار طن الموسم السابق .ورفع توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم
الحالي بمقدار  5مليون طن لتصل إلى  870مليون طن مقابل  866مليون طن (توقعات
سابقة) ،لكنها تظل أقل بنحو  33مليون طن مقارنة بحجم المخزونات في نهاية الموسم السابق
والبالغة  31.مليون طن.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (8102/8102م) عند  0.1مليون طن مقابل  0.5مليون طن الموسم السابق
(8102/8107م) .كما أبقى على توقعاته إلجمالي االستهلك العالمي منه الموسم الحالي عند
 0.5مليون طن مقابل  0.2مليون طن الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي
مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم الحالي عند  81مليون طن بانخفاض مقداره  6مليون

طن مقارنة بمخزونات نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو  86مليون طن .فيما خفض توقعاته

لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي إلى  82مليون طن مقابل  31مليون طن
(توقعات سابقة).
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 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (8102/8102م) إلى  363مليون طن مقابل  367مليون طن (توقعات

سابقة) ،إال أنه ال يزال أعلى من حصاد الموسم السابق (8102/8107م) المقدر بنحو

 3.0مليون طن .كما خفض توقعاته إلجمالي االستهلك العالمي منه الموسم الحالي إلى
 353مليون طن مقابل  356مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  3.5مليون طن الموسم
السابق .في حين رفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى  5.مليون طن

مقابل  50مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  ..مليون طن الموسم السابق.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (8102/8102م) عند  50.3مليون طن مقابل  .7.3مليون طن الموسم السابق

(8102/8107م) .في حين خفض توقعاته لصادرات القمح األمريكي الموسم الحالي إلى
 82مليون طن مقابل  31مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  8..5مليون طن الموسم

السابق .ورفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  86.0مليون طن مقابل

 85.0مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  31مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد أبقى التقرير على تقديراته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (8102/8102م) عند  370.5مليون طن مقابل  370مليون طن
الموسم السابق (8102/8107م) .في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى

 .5..مليون طن مقابل  ....مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  5...مليون طن نهاية

الموسم السابق.

 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على تقديراته إلجمالي إنتاج المحصول الموسمالحالي (8102/8102م) عند  085.8مليون طن مقابل  081مليون طن الموسم السابق

(8102/8107م) .في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  86مليون طن
مقابل  85.7مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  00.8مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في كندا

 رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي تقديراته لمحصول القمح الكندي الموسم الحالي8102/8102م إلى  30.2مليون طن مقابل  30مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل
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 31مليون طن الموسم السابق 8102/8107م .ورفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي
إلى  5.2مليون طن مقابل  5.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6.8مليون طن نهاية
الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتها لصادرات روسيا من الحبوبالموسم الحالي 8102/8102م إلى  ...6مليون طن مقابل  .3.2مليون طن (توقعات
سابقة) ،إذ توقعت زيادة صادرات القمح إلى  35.6مليون طن مقابل  35.0مليون طن

(توقعات سابقة).

 وفي ذات السياق ذكرت وكالة إنترفاكس لألنباء أن صادرات القمح الروسي لتركيا زادت بنسبة %.1خلل عام 8102م وبقيمة إجمالية بلغت  231مليون دوالر ،إذ ما زالت تركيا تعد واحدة
من أكبر الدول المستوردة للقمح الروسي وتأتي في المرتبة الثانية بعد مصر.

 الوضع في أوكرانيا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير كمية  86.5مليون طن منالحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  83يناير مقابل  88.2مليون طن خلل الفترة

المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  ،%05.7وجاءت الزيادة بدعم صادرات الذرة التي

قفزت إلى  00..مليون طن مقابل  7مليون طن خلل نفس الفترة من الموسم السابق ،فيما
تراجعت صادرات القمح إلى  00.8مليون طن مقابل  08مليون طن خلل الفترة المماثلة من

الموسم السابق .وفي سيا ٍ
ق متصل حثت و ازرة الزراعة األوكرانية خلل االجتماع الذي عقد مع

التجار في وقت مبكر من األسبوع على االلتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي
حددت الكمية المسموح بتصديرها من القمح الموسم الحالي 8102/8102م عند  06مليون

طن نصفها من القمح الطحين والنصف اآلخر من القمح العلفي.

 الوضع في التحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخص ا لتصدير كمية  2مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 8102/8102م وحتى تاريخ  81يناير8102م

مقابل  08.8مليون طن خلل الفترة المماثلة من الموسم السابق 8102/8107م بانخفاض
نسبته  .%87كما منح رخصا لتصدير كمية  8.77مليون طن من الشعير مقابل  8.72مليون
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طن خلل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  ،%0وفي المقابل منح رخصا

الستيراد  03..مليون طن من الذرة مقابل  2.85مليون طن خلل الفترة المماثلة من الموسم
السابق بارتفاع نسبته  .%.5ومنح كذلك رخصا الستيراد  7.2مليون طن من فول الصويا

مقابل  7مليون طن خلل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها .%00

 الوضع في الصين

 أظهرت بيانات اإلدارة العامة للجمارك الصينية تراجع واردات الصين من فول الصويا األمريكيخلل شهر ديسمبر 8102م بنسبة  %22إلى  62.3ألف طن مقابل  6.02مليون طن في
شهر ديسمبر من عام 8107م .وعلى مستوى عام 8102م تراجعت واردات فول الصويا من
الواليات المتحدة األمريكية إلى  06.6مليون طن مقابل  38.2مليون طن عام 8107م أي
بمقدار النصف تقريبا حيث لم تستورد الصين أي كمية من فول الصويا من الواليات المتحدة

األمريكية خلل شهر نوفمبر الماضي .وفي المقابل زادت الصين واردات فول الصويا من
الب ارزيل ،إذ ارتفعت خلل شهر ديسمبر الماضي مسجلة  ..32مليون طن مقابل  0.2.مليون

طن خلل نفس الشهر من عام 8107م بزيادة نسبتها .%086

ثالث ا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تدبر تمويالا متجدد ا بمليار دولر لمشتريات هيئة السلع التموينية
 قال مصدر حكومي مطلع لرويترز يوم األربعاء الموافق  83يناير إن مصر ،أكبر مشتر للقمحفي العالم ،دبرت مليار دوالر ضمن اتفاق قيمته ثلثة مليارات دوالر مع المؤسسة الدولية
اإلسلمية بغرض تمويل مشتريات الهيئة العام للسلع التموينية (المشتري الحكومي للحبوب).
ومن شأن التمويل الجديد ضمان توافر العملة الصعبة الستخدامها في استيراد القمح وبالتالي
عدم تأخر مدفوعات الهيئة للموردين العالميين .وتتكلف الهيئة العامة للسلع التموينية ما قيمته
 0.5مليار دوالر سنويا مقابل مشتريات الحبوب في إطار برنامج لدعم الخبز يعتمد عليه
غالبية الشعب المصري .وسوف يسمح التمويل الجديد للهيئة بالسداد الفوري للموردين العالميين،

وهو ما قد ينتج عنه تقديمهم لعروض أفضل من حيث األسعار في المستقبل.
 وأضاف المصدر أن هيئة السلع التموينية قد تجدد أيض ا التمويل حين يتم استهلك الشريحةاألولى البالغ قيمتها مليار دوالر ،ومن ثم فلن يصبح هناك وجود لقضية تأجيل مدفوعات

الحبوب.
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 وقد أعلنت مصر يوم االثنين الموافق  80يناير أنها ستسدد ثمن القمح الذي تشتريه فيمناقصاتها العالمية المقبلة عن طريق فتح خطابات ائتمان فورية عند االطلع ،بدالا من ضمان
الدفع في غضون  021يوم ا ،وجاء ذلك بعد اتفاق الحكومة مع المؤسسة اإلسلمية لتمويل

التجارة على هذه الشريحة من التمويل البالغ حجمها  3مليار دوالر.

 تونس تشتري  220ألف طن من القمح الطري والشعير العلفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  011ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  83يناير بواقع ( ).شحنات كمية كل منها  85ألف طن وبمتوسط
سعر  852.7دوالر/طن  C&Fللشحن خلل الفترة من  05فبراير إلى  85مارس 8102م.
كما اشترت كمية  51ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ بواقع شحنتين كمية كل
منهما  85ألف طن ،وبمتوسط سعر  8.5.22دوالر/طن  C&Fللشحن خلل الفترة من
 85فبراير إلى  85مارس 8102م على حسب المنشأ.

 األردن يشتري  60ألف طن من الشعير العلفي

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  61ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  83يناير بسعر  883.8دوالر/طن  C&Fللشحن خلل النصف
الثاني من شهر يونيو 8102م.

 الجزائر تشتري كمية تتراوح بين  120-100ألف طن من قمح الديورم

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية تتراوح بين  851-811ألف طنمن القمح الديورم اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  8.يناير بمتوسط سعر
 820دوالر/طن  C&Fللشحن خلل النصف الثاني من شهر فبراير والنصف األول من شهر
مارس8102م .وتوقعوا أن يتم توريد هذه الكمية بشكل رئيسي من كندا مع احتمالية توريد كمية
صغيرة من المكسيك.

 سوريا تطرح مناقصتين لشراء  000ألف طن من القمح الروسي

 قال مصدر حكومي إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب "حبوب" أعلنت عنطرح مناقصتين منفصلتين ،األولى لشراء  811ألف طن من القمح الروسي وتغلق في
 02فبراير المقبل ،والثانية لشراء نفس الكمية وتغلق في  .مارس 8102م .يأتي ذلك بعد قيام
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المؤسسة "حبوب" بشراء  811ألف طن من القمح الروسي خلل شهر يناير الجاري بمتوسط
سعر  871دوالر/طن  C&Fلسد النقص في المحصول المحلي والذي تراجع خلل عام
8102م بفعل الحرب إلى أدنى مستوياته منذ عام 0222م مسجلا  0.8مليون طن مقابل

 ..0مليون طن في المتوسط قبل األزمة .ومن المتوقع أن تستورد سوريا خلل العام الجاري

نحو  0.5مليون طن من القمح.

 تركيا تشتري  301ألف طن من الذرة

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التركية اشترت كمية  3.8ألف طن من الذرة من خلل 32مناقصة منفصلة بكمية  2آالف طن لكل مناقصة والتي أغلقت يوم  85يناير ،وبلغ
متوسط السعر إلجمالي المناقصة  026..3دوالر/طن  .C&Fومن المتوقع توريد هذه الكمية
على فترتين ،األولى من  82يناير إلى  07فبراير 8102م وكميتها  021ألف طن ،والثانية من
 85فبراير إلى  07مارس8102م وكميتها  068ألف طن.
 كما أعلنت الوكالة عن طرح  .1مناقصة منفصلة لشراء كمية  311ألف طن من القمح بواقع 7.5ألف طن لكل مناقصة  ،)%31( +وحددت تاريخ  31يناير الجاري كآخر موعد إلغلق
المناقصة ،كما اشترطت توريد الكمية المستهدفة لـ ( )2موانئ تركية خلل فترتين للشحن
األولى في الفترة  85-6فبراير ،والثانية في الفترة  05-0مارس8102م.

 اليابان تشتري  201ألف طن من القمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  018ألف طن من القمح ضمن مناقصاتها األسبوعية لشراءالمحصول والتي أغلقت يوم  8.يناير .اشتملت هذه الكمية على  53.8ألف طن من القمح
األمريكي و 8..3ألف طن من القمح الكندي للشحن خلل الفترة من  80فبراير إلى  81مارس
8102م لكل المنشأين ،باإلضافة إلى  8..5ألف طن من القمح االسترالي للشحن خلل شهر
مارس 8102م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االنخفاض حيث أغلق مؤشر  Baltic Indexعند 939نقطة مقابل  0177نقطة األسبوع الماضي منخفضا  032نقطة بنسبة .%03
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 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العملت األخرى مسجل  25.77نقطة مقابل 26.36نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1...

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0.0.0

0.036

%1... +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

Mar. 019

240.7

243.1

2.4

1.0%

May. 019

242.2

245.3

3.1

1.3%

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

Mar. 019

217.7

218.6

0.9

0.4%

May. 019

212.6

213.8

1.2

0.6%

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

Mar. 019

260.6

260.8

0.2

0.1%

May. 019

280.7

280.2

-0.5

-0.2%

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

Mar. 019

231.9

234.8

2.9

1.3%

May. 019

233.0

235.9

2.9

1.2%

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

Mar. 019

238.2

243.6

5.4

2.3%

May. 019

239.9

246.5

6.6

2.8%

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

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

Mar. 019

167.6

167.0

-0.6

-0.4%

May. 019

174.4

174.7

0.3

0.2%

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

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

Mar. 019

340.5

344.7

4.2

1.2%

May. 019

345.4

349.8

4.4

1.3%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jan.019

Australia Feed Barley
Jan.019

Black Sea Feed Barley
Jan.019

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

242.0

242.0

0.0

0.0%

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

266.0

257.0

-9.0

-3.4%

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

235.0

234.0

-1.0

-0.4%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Mar.019

81-Jan-19

52-Jan-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.5

21.3

-0.3

-1%

Germany-Hamburg

25.5

25.3

-0.3

-1%

French - Dunkerque

24.8

24.8

0.0

0%

Australia - Kwinana

22.3

22.0

-0.3

-1%
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