السوق العالمي للحبوب
( 27-23أكتوبر2017م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً :طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية الستيراد كمية  475ألف طن قمح

 طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع مناقصتها الرابعة للعام الحالي 1439/1438ه ـ(2017م) الستيراد كمية  475ألف طن ( )%10 +من القمح الصلب ( %12.5بروتين) للتوريد
خالل الفترة (ديسمبر2017م -يناير2018م) ،وبواقع ( )8شحنات موزعة على ( )5شحنات لميناء
جدة اإلسالمي و( )2شحنة لميناء الملك عبد العزيز بالدمام و( )1شحنة لميناء جازان.
 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 1439/2/29هـ وتم ترسية توريد كمية ( )484ألف طن قمحصلب ( %12.5بروتين) موزعة على ( )8شحنات منها ( )5شحنات لميناء جدة اإلسالمي بكمية
( )306ألف طن ،و( )2شحنة لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية ( )123ألف طن
و( )1شحنة لميناء جازان بكمية ( )55ألف طن ،وذلك من المنشأ األوروبي واالسترالي واألمريكي
الشمالي والجنوبي والتي تعتبر من أفضل المناشئ العالمية من حيث الجودة ،وبمتوسط سعر
( )223.85دوالر للطن  C&Fويعادل ( )839ريال واصل موانئ المملكة.
 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2017م على استيراد كمية ( )2.5مليونطن قمح صلب بمتوسط سعر ( )219.48دوالر للطن ويعادل ( )823ريال واصل موانئ المملكة
وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظة على المخزون االستراتيجي منه.

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً

 تباينت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية بعد صدور التقرير الشهري لمجلسالحبوب الدولي الذي أبقى على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من المحصول الموسم الحالي عند
 748مليون طن ،إال أنه رفع توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من القمح عند مستوى قياسي
بلغ  249مليون طن مقابل  248مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  242مليون طن نهاية
الموسم السابق.
وامتد التباين إلى أسعار الشعير ،فيما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا مدعومة بزيادة عمليات

الشراء الفنية متجاهلة بيانات تقرير مجلس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاته إلجمالي إنتاج المحصولين
بالواليات المتحدة األمريكية هذا الموسم.
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( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر ديسمبر2017م إلى  229.7دوالر للطن فوب بارتفاع  2.7دوالر
للطن ( .)%1.2وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  236.3دوالر للطن فوب
بارتفاع  2.7دوالر للطن (.)%1.2
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهرديسمبر2017م إلى  178.3دوالر للطن فوب بارتفاع  0.5دوالر للطن ( .)%0.3في حين
انخفضت أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  178.3دوالر للطن فوب بانخفاض  0.8دوالر
للطن (.)%0.4
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهرديسمبر2017م إلى  272.6دوالر للطن فوب بارتفاع  2.1دوالر للطن ( .)%0.8وارتفعت
كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  276.9دوالر للطن فوب بارتفاع  1.6دوالر للطن
(.)%0.6
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر2017م إلى  188.6دوالر للطن
فوب بانخفاض  1.7دوالر للطن ( ،)%0.9وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2018م
إلى  195.6دوالر للطن فوب بانخفاض  1.2دوالر للطن ( .)%0.6كما انخفضت أسعار
القمح األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر ديسمبر2017م إلى  198.5دوالر للطن
فوب بانخفاض  0.6دوالر للطن (.)%0.3

( )2الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر ديسمبر2017م إلى  192دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  1دوالر للطن ( .)%0.5في حين ارتفعت
أسعار الشعير االسترالي إلى  209دوالر للطن فوب بارتفاع  2دوالر للطن ( ،)%1وثبتت
أسعار التصدير من منطقة البحر األسود عند  188دوالر للطن فوب.
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( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر2017م إلى  149.1دوالر للطنفوب بارتفاع  1.3دوالر للطن ( .)%0.9وارتفعت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
ديسمبر2017م إلى  368.3دوالر للطن فوب بارتفاع  2.4دوالر للطن (.)%0.7

عالميا
ثالثا :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر أكتوبر2017م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  2.075مليار طن مقابل  2.069مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  2.133مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما رفع توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.104مليار طن مقابل

 2.096مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.091مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب إلى  359مليون طن مقابل  358مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  352مليون طن الموسم السابق .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات
العالمية من الحبوب فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (2018/2017م)

بمقدار  4مليون طن لتصل إلى  493مليون طن مقابل  497مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  523مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وأبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2018/2017م)عند  748مليون طن مقابل  754مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .في حين

خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  741مليون طن

مقابل  742مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  736مليون طن الموسم السابق .ورفع توقعاته

إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  249مليون طن مقابل
 248مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  242مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم الحالي(2018/2017م) بنحو  5مليون طن ليصل إلى  1.034مليار طن مقابل  1.029مليار طن
(توقعات سابقة)  ،إال أنه يظل أقل من محصول الموسم السابق (2017/2016م) المقدر بنحو

 1.079مليار طن .كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه بشكل ملحوظ إلى
 1.067مليار طن مقابل  1.058مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.054مليار طن
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الموسم السابق .في حين خفض توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى  203مليون

طن مقابل  208مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  235مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2018/2017م) إلى  144مليون طن مقابل  143مليون طن (توقعات سابقة) ،إال
أنه يظل أقل من محصول الموسم السابق (2017/2016م) المقدر بنحو  150مليون طن.

في حين أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه عند  146مليون طن مقابل

 148مليون طن الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي مخزونات الشعير العالمية
بنهاية الموسم الحالي عند  28مليون طن مقابل  30مليون طن نهاية الموسم السابق .كما أبقى

على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي (2018/2017م) عند  27مليون

طن مقابل  28مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمنه الموسم الحالي (2018/2017م) عند  348مليون طن مقابل  350مليون طن الموسم

السابق (2017/2016م) .في حين رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه إلى

 353مليون طن مقابل  351مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  338مليون طن الموسم
السابق .وخفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بمقدار  3مليون طن

لتصل إلى  39مليون طن مقابل  42مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  43مليون طن نهاية
الموسم السابق.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2018/2017م) إلى  47.4مليون طن مقابل  46.7مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه
يظل أقل من المحصول القياسي الموسم السابق (2017/2016م) والبالغ  62.8مليون طن.
كما رفع توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم الحالي إلى  26.1مليون طن مقابل

 24.8مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  32.1مليون طن نهاية الموسم السابق .في حين
أبقى على توقعاته لصادرات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول عند  26.5مليون طن

بانخفاض مقداره  2.2مليون طن مقارنة بصادرات الموسم السابق البالغة  28.7مليون طن.

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  362.7مليون طن مقابل  358.4مليون طن
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(توقعات سابقة) ومقابل  384.8مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما رفع توقعاته
للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  59.6مليون طن مقابل  57.6مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  58.3مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالوالياتالمتحدة األمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  120.6مليون طن مقابل

 119.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  116.9مليون طن الموسم السابق
(2017/2016م) .في حين خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى
 11.9مليون طن مقابل  12.3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  8.5مليون طن نهاية

الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 أظهرت بيانات وزارة الزراعة الروسية اكتمال حصاد  135.1مليون طن من محصول الحبوبالروسي حتى تاريخ  27أكتوبر بمتوسط إنتاجية  2.99طن/هكتار تغطي مساحة تصل نسبتها

إلى  %96من إجمالي المساحة المزروعة مقابل  118.9مليون طن تم حصادها حتى نفس
التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية  2.66طن/هكتار .واشتمل الحصاد الجديد على

 87.8مليون طن قمح و 21.5مليون طن شعير و 8.3مليون طن ذرة مقابل  75.8مليون
طن قمح و 19مليون طن شعير و 8.9مليون طن ذرة في نفس التاريخ من عام 2016م.

 وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،تشير البيانات إلى االنتهاء من زراعة 16.6مليون هكتار هذا العام بما يمثل  %95.5من إجمالي المساحة المستهدفة

( 17.5مليون هكتار).

 الوضع في أوكرانيا

 -أظهرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية اكتمال زراعة  5.8مليون هكتار من محصول القمح

الشتوي حتى تاريخ  25أكتوبر الجاري بما يمثل  %94من إجمالي المساحة المستهدفة

( 6.15مليون هكتار)  ،و 744ألف هكتار من محصول الشعير الشتوي بما يمثل  %80من

المساحة المخطط زراعتها ( 926ألف هكتار) .كما أشارت إلى استمرار حصاد محصول الذرة

حيث أتم المزارعون جمع  11.7مليون طن من المحصول بما يمثل  %55من المساحة
المزروعة وبمتوسط إنتاجية  4.74طن/هكتار مقابل  5.83طن/هكتار في نفس التوقيت من

العام الماضي.
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 وفيما يتعلق بصادرات الحبوب ،فقد وصلت سجلت منذ بداية الموسم الحالي في األول من شهريوليو2017م نحو  12.9مليون طن ،واشتملت على  7.9مليون طن قمح و 3.4مليون طن
شعير و 1.5مليون طن من الذرة في مقابل  13مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم
السابق مشتملة على  8مليون طن من القمح.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 قالت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية األوروبية إن تكرار سقوط األمطار خالل شهرسبتمبر الماضي على معظم دول االتحاد األوروبي السيما المناطق الشمالية تسببت في تأخر
أعمال زراعة محاصيل الحبوب الشتوية .وأضافت في تقريرها الشهري أن المملكة المتحدة
أيرلندا ،السويد ،الدنمارك ،المناطق الساحلية من هولندا واألجزاء الشمالية من ألمانيا تأخرت بها
زراعة محاصيل الحبوب الشتوية بسبب ارتفاع مستوى الماء في التربة ،وتوقعت أن يزداد تأثر
دول بحر البلطيق حال استمرار انخفاض درجات الح اررة وهطول األمطار.
ٍ
سياق متصل خفضت الوحدة توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بدول االتحاد
 وفياألوروبي الموسم الحالي 2018/2017م إلى  6.91طن/هكتار مقابل  6.99طن/هكتار
(توقعات سابقة) ومقابل  7.15طن/هكتار الموسم السابق 2017/2016م ،في حين رفعت
تقديراتها لمتوسط إنتاجية محصول القمح الطري بدول االتحاد إلى  5.94طن/هكتار مقابل
 5.86طن/هكتار (تقديرات سابقة) ومقابل  5.56طن/هكتار الموسم السابق.
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  6.5مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  24أكتوبر الجاري مقارنة
بـ  8.5مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%23كما منح
رخصا لتصدير  1.54مليون طن من الشعير مقارنة بـ  1.48مليون طن خالل نفس الفترة من
الموسم السابق بارتفاع نسبته  .%4وفي المقابل منح رخصا الستيراد  4.5مليون طن من الذرة
مقارنة بـ  2.6مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%76ومنح
كذلك رخصا الستيراد  3.5مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ  4.3مليون طن خالل نفس
الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%19
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 الوضع في فرنسا

 -أظهرت بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي

"فرانس أجري ميير" في  23أكتوبر الجاري اكتمال حصاد  %76من محصول الذرة مقابل

 %56األسبوع السابق ومقابل  %57في نفس التاريخ من العام الماضي .كما أشارت إلى
اكتمال زراعة  %63من محصول القمح الطري مقابل  %47األسبوع السابق ومقابل %57

العام الماضي ،و %76من محصول الشعير الشتوي مقابل  %63األسبوع السابق ومقابل
 %72العام الماضي.

 الوضع في المملكة المتحدة

 -تشير بيانات الجمارك إلى ارتفاع صادرات بريطانيا من القمح في شهر أغسطس الماضي إلى

 55.6ألف طن مقابل  16.3ألف طن الشهر السابق ،إال أنها أظهرت تراجعا ملحوظا في
إجمالي الصادرات خالل أول شهرين من الموسم الحالي 2018/2017م نسبته  %83حيث

بلغت  71.9ألف طن مقابل  423.9ألف طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق.

 الوضع في األرجنتين

 توقعت بورصتي رو ازريو وبوينس آيرس للحبوب أن يتوقف تراجع المساحة المزروعة منمحصول فول الصويا في األرجنتين العام القادم على خلفية اعتزام الحكومة بدء تخفيض

الضريبة المفروضة على الصادرات والبالغ نسبتها حاليا  .%30وتشير بيانات بورصة بوينس
آيرس إلى توقع تراجع المساحة المزروعة من فول الصويا الموسم الحالي 2018/2017م إلى

 18.1مليون هكتار مقابل  20.1مليون هكتار في الموسم 2016/2015م.

 الوضع في الهند

 قال وزير الزراعة الهندي إن حكومة بالده قررت زيادة أسعار شراء القمح من المزارعينالمحللين عام 2018م بنسبة  %6.8بغرض تشجيع زراعة المحصول وزيادة إنتاجه ،ومن ثم

قامت برفع سعر شراء القمح المحلي إلى  1.735روبيه لكل  100كجم مقارنة
بـ  1.625روبيه لكل  100كجم العام الحالي .الجدير بالذكر أن الهند تعد ثاني أكبر منتج

لألرز والقمح على مستوى العالم ،وتقوم بعملية شراء الحبوب من المزارعين بأسعار محددة
مسبقا لتدعيم المخزونات االستراتيجية ،ولتأمين برنامج غذائي يغطي  %75من مواطنيها البالغ
عددهم  1.3مليار نسمة.
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رابعا :أهم أخبار األسبوع
 مصر بصدد إقرار القواعد اإلرشادية الستيراد القمح

 قال وزير التموين المصري لرويترز يوم األربعاء إن بالده ستصدر في غضون أسبوعين القواعداإلرشادية الستيراد القمح ،والتي ستتضمن بالتفصيل جميع المواصفات واإلجراءات واللوائح
الخاصة ببيع القمح ألكبر مستورد في العالم .وأضاف أن لجنة تضم و ازرة الزراعة تعكف حاليا

على وضع القواعد المبسطة في إطار الجهود الرامية لتهدئة مخاوف الموردين الذين يفرضون
عالوات مخاطر كبيرة عند تقديم عروض أسعارهم بسبب عدم اتساق قواعد االستيراد وعمليات

التفتيش.

 العراق يشتري  50ألف طن من القمح األمريكي

 قال تجار أوروبيون إن مجلس الحبوب العراقي اشترى كمية  50ألف طن من القمح الصلباألمريكي في مناقصة عالمية أغلقت يوم  16أكتوبر الجاري بسعر  299دوالر/طن .C&F

 الجزائر تشتري  250ألف طن من قمح الديورم

 -قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية في حدود  250ألف طن من قمح

الديورم من المكسيك وكندا في مناقصة عالمية أغلقت يوم  24أكتوبر بأسعار تتراوح بين

 294-290دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر ديسمبر القادم.

 األردن تشتري  50ألف طن من القمح الصلب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  50ألف طن من القمح الصلب اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  25أكتوبر بسعر  229دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف
الثاني من شهر فبراير2018م وفازت بها شركة .CHS

 تركيا تشتري  110ألف طن من القمح

 اشترت وكالة الحبوب التركية كمية  110ألف طن من القمح في مناقصة عالمية أغلقت يوم 26أكتوبر بواقع ( )11شحنة كمية كل منها  10آالف طن وبمتوسط سعر إلجمالي المناقصة
بلغ  227.36دوالر/طن .C&F

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1517نقطة مقابل  1643نقطة األسبوع الماضي منخفضا  126نقطة بنسبة (.)%7.7
8

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  94.81نقطة مقابل 93.66نقطة األسبوع الماضي  ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.44

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.161

1.178

%1.44 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

20-Oct-17

27-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

227.0

229.7

2.7

1.2%

Jan.018

233.6

236.3

2.7

1.2%

20-Oct-17

27-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

177.8

178.3

0.5

0.3%

Jan.018

179.1

178.3

-0.8

-0.4%

20-Oct-17

27-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

270.5

272.6

2.1

0.8%

Jan.018

275.3

276.9

1.6

0.6%

20-Oct-17

27-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

190.3

188.6

-1.7

-0.9%

Mar.018

196.8

195.6

-1.2

-0.6%

20-Oct-17

27-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

199.1

198.5

-0.6

-0.3%

Mar.018

205.0

204.3

-0.7

-0.3%

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

20-Oct-17

27-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

147.8

149.1

1.3

0.9%

Jan.018

154.9

155.7

0.8

0.5%

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

20-Oct-17

27-Oct-17

Change

Change %

Dec.017

365.9

368.3

2.4

0.7%

Jan.018

378.2

379.1

0.9

0.2%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Dec.017

Australia Feed Barley
Dec.017

Black Sea Feed Barley
Dec.017

20-Oct-17

27-Oct-17

Change

Change %

193.0

192.0

-1.0

-0.5%

20-Oct-17

27-Oct-17

Change

Change %

207.0

209.0

2.0

1.0%

20-Oct-17

27-Oct-17

Change

Change %

188.0

188.0

0.0

0.0%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Dec.017

20-Oct-17

26-Oct-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.3

21.3

0.0

0%

Germany-Hamburg

23.8

24.0

0.2

1%

French - Dunkerque

25.8

25.8

0.0

0%

Australia (East Coast)

30.8

30.5

-0.3

-1%
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