الســوق العـــالمي للحبــوب
( 61-5أغسطس 1069م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية بشكل ملحوظ خالل الفترة

 61-5أغسطس 9162م (إجازة عيد األضحى المبارك) متجاهلة صدور التقرير الشهري لو ازرة الزراعة
األمريكية الذي خفض توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي 9191/9162م إلى
 11866مليون طن مقابل  11665مليون طن (توقعات سابقة) ،وخفض كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات
القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  98562مليون طن مقابل  98165مليون طن (توقعات سابقة)6

كما انخفضت أسعار الذرة لتعكس الزيادة في توقعات اإلنتاج للمحصول بالواليات المتحدة األمريكية

الموسم الحالي إلى  35366مليون طن مقابل  35962مليون طن (توقعات سابقة) ،وكذلك زيادة
المخزونات األمريكية المتوقعة بنهاية الموسم الحالي إلى  5562مليون طن مقابل  5666مليون طن

(توقعات سابقة) 6فيما خالفت أسعار فول الصويا االتجاه وارتفعت مدعومة برفع و ازرة الزراعة األمريكية
توقعاتها لصادرات المحصول األمريكي الموسم الحالي إلى  2863مليون طن مقابل  2163مليون طن

الموسم السابق على الرغم من تراجع الصادرات للصين على خلفية النزاع التجاري بين البلدين6

أولا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )6القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر9162م إلى  200دوالر للطن فوب بانخفاض  6166دوالر
للطن ( 6)%268وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر9162م إلى  91162دوالر للطن

فوب بانخفاض  61دوالر للطن (6)%261

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرسبتمبر9162م إلى  91169دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن ( 6)%9وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر9162م إلى  91669دوالر للطن فوب بانخفاض  566دوالر
للطن (6)%965

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرسبتمبر9162م إلى  96266دوالر للطن فوب بانخفاض  562دوالر للطن (6)%961
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وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر9162م إلى  99266دوالر للطن فوب بانخفاض

 1دوالر للطن (6)%961

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر9162م إلى  68163دوالر للطن

فوب بانخفاض  562دوالر للطن ( 6)%366وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر
ديسمبر9162م إلى  62962دوالر للطن فوب بانخفاض  562دوالر للطن ( 6)%3كما
انخفضت أسعار القمح األلماني الصلب ( %6965بروتين) لعقود شهر ديسمبر9162م إلى

 62266دوالر للطن فوب بانخفاض  261دوالر للطن (6)%962
( )1الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر أكتوبر9162م إلى  612دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  9دوالر للطن ( 6)%666في حين ارتفعت

أسعار الشعير األسترالي إلى  966دوالر للطن فوب بارتفاع  9دوالر للطن ( 6)%6وارتفعت
كذلك أسعار التصدير من منطقة البحر األسود إلى  681دوالر للطن فوب بارتفاع  6دوالر
للطن (6)%161

( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر9162م بشكل ملحوظ إلى 61561دوالر للطن فوب بانخفاض  6563دوالر للطن ( 6)%865في حين ارتفعت أسعار فول
الصويا لعقود شهر ديسمبر9162م إلى  33161دوالر للطن فوب بارتفاع  368دوالر للطن

(6)%666

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 أبقى تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر أغسطس 9162م على توقعاته إلجمالي اإلنتاجالعالمي من الحبوب الموسم الحالي (9191/9162م) عند  96115مليار طن مقابل
 96195مليار طن الموسم السابق (9162/9168م) 6في حين خفض توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  96111مليار طن مقابل  96112مليار
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طن (توقعات سابقة) ومقابل  96131مليار طن الموسم السابق 6ورفع توقعاته إلجمالي
المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بنحو  2مليون طن إلى  12162مليون
طن مقابل  18169مليون طن (توقعات سابقة) ،ولكنها تظل دون مستوى المخزونات في نهاية
الموسم السابق والمقدرة بنحو  81668مليون طن6
 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد واصل التقرير تخفيض توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (9191/9162م) إلى  11866مليون طن مقابل  11665مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  13161مليون طن الموسم السابق (9162/9168م) ،وجاء خفض التوقعات
على خلفية تراجع تقديرات اإلنتاج في تركيا بنحو  9مليون طن نتيجة انخفاض اإلنتاجية
والمساحة المحصولية ،إضافة إلى االنخفاض المتوقع في اإلنتاج بكل من دول االتحاد
األوروبي وكازاخستان وروسيا بسبب موجة الح اررة والجفاف التي تعرضت لها مناطق زراعة
محصول القمح الشتوي في أواخر شهر يونيو ،وامتداد حالة الطقس الجاف على مناطق زراعة
محصول القمح الربيعي بكل من روسيا وكازاخستان 6كما خفض توقعاته إلجمالي االستهالك
العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  15869مليون طن مقابل  11169مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  13169مليون طن الموسم السابق6
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(9191/9162م) بنحو مليون طن إلى  98562مليون طن مقابل  98165مليون طن
(توقعات سابقة) ،إال أنها تظل أعلى بمقدار  61مليون طن مقارنة بكمية المخزونات في نهاية
الموسم السابق والبالغة  91565مليون طن6

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 رفع التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(9191/9162م) إلى  5362مليون طن مقابل  5963مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 5663مليون طن الموسم السابق (9162/9168م) 6كما رفع توقعاته لمخزونات القمح
األمريكي بنهاية الموسم الحالي إلى  9161مليون طن مقابل  9169مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  9269مليون طن نهاية الموسم السابق 6ورفع كذلك توقعاته إلجمالي صادرات الواليات
المتحدة األمريكية من المحصول الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى  9165مليون طن

مقابل  9562مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  9565مليون طن الموسم السابق6
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 وبالنسبة لمحصول الذرة  66فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (9191/9162م)إلى  35366مليون طن مقابل  35962مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  31163مليون طن

الموسم السابق (9162/9168م) 6كما رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى
 5562مليون طن مقابل  5666مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل عند مستوى أقل من
كمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو  11مليون طن6

 وفيما يخص فول الصويا  66فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي(9191/9162م) بنحو  265مليون طن إلى  61169مليون طن مقابل  61261مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  69361مليون طن الموسم السابق 6وخفض كذلك توقعاته لمخزونات

فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى  9165مليون طن مقابل  9661مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  9266مليون طن نهاية الموسم السابق6

 الوضع في روسيا

 -خفض المعهد الروسي للدراسات الزراعية " "IKARتوقعاته لمحصول القمح في روسيا الموسم

الحالي 9191/9162م إلى  15مليون طن مقابل  1565مليون طن (توقعات سابقة) ،وع از
ذلك إلى الهطول المستمر لألمطار على المناطق الوسطى من روسيا ومنطقة فولغا ،إضافة

إلى حالة الجفاف التي تشهدها بعض األجزاء من أورال وسيبيريا6

 وفي ذات السياق تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد  1165مليون طن منالحبوب حتى تاريخ  8أغسطس الجاري تغطي مساحة تقدر بنحو  6168مليون هكتار

وبمتوسط إنتاجية  362طن/هكتار مقابل  5866مليون طن تم حصادها في نفس التاريخ من
العام الماضي من مساحة  6165مليون هكتار بمتوسط إنتاجية  3639طن/هكتار 6وتوزع
حصاد الموسم الحالي بين  2268مليون طن قمحاً و 862مليون طن من الشعير مقابل

 2166مليون طن من القمح و 1مليون طن من الشعير الموسم السابق6

 أظهرت بيانات الجمارك الروسية تراجع صادرات روسيا من القمح في النصف األول من العامالحالي بنسبة  %25إلى  6161مليون طن مقابل  6263مليون طن خالل الفترة المماثلة من

عام 9168م ،كما أوضحت البيانات تراجع قيمة صادرات القمح في النصف األول من عام
9162م إلى  662مليار دوالر بانخفاض نسبته  %3365مقارنة بقيمتها في نفس الفترة من عام
9168م6
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 الوضع في أوكرانيا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى قرب االنتهاء من حصاد محصول القمح ،إذ تمكنالمزارعون من جمع  9162مليون طن تغطي  %28من إجمالي المساحة المزروعة حتى تاريخ

 63أغسطس الجاري 6وفي سيا ٍ
ق متصل توقع تقرير لو ازرة الزراعة األمريكية زيادة إنتاج
أوكرانيا من الشعير الموسم الحالي 9191/9162م إلى  8615مليون طن مقابل  865مليون
طن (توقعات سابقة) ،كما توقع زيادة صادرات الشعير األوكرانية إلى  262مليون طن مقابل

 266مليون طن (توقعات سابقة)6

 خفضت شركة االستشارات الزراعية األوكرانية " "ProAgroتوقعاتها لمحصول الحبوب فيأوكرانيا الموسم الحالي 9191/9162م إلى  1662مليون طن مقابل  1961مليون طن
(توقعات سابقة) ،كما خفضت توقعاتها لصادرات أوكرانيا من الحبوب الموسم الحالي إلى

 5168مليون طن مقابل  5662مليون طن الموسم السابق6

 الوضع في التحاد األوروبي

 -رفعت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتها لمحصول القمح

بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي 9191/9162م إلى  62962مليون طن مقابل

 62161مليون طن (توقعات سابقة) على خلفية زيادة اإلنتاج بكل من فرنسا وبلغاريا والمملكة

المتحدة 6ورفعت توقعاتها لصادرات دول االتحاد األوروبي من المحصول الموسم الحالي إلى

 9268مليون طن مقابل  9662مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  96مليون طن الموسم
السابق 9162/9168م 6كما رفعت توقعاتها لمحصول الشعير إلى  1165مليون طن مقابل
 5263مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة زيادة إنتاج فرنسا والمملكة المتحدة 6ورفعت كذلك
توقعاتها لمحصول الذرة إلى  1369مليون طن مقابل  1961مليون طن (توقعات سابقة) بشكل
يعكس تحسن أحوال المحصول في مناطق الجنوبية الشرقية من أوروبا ،ويعوض الضرر الذي

أصاب المحصول في فرنسا وألمانيا وبولندا بسبب موجة الح اررة الشديدة6

 -أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية

 6633مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  66أغسطس مقابل
 6682مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  ،%31كما منح

رخصاً لتصدير كمية  382ألف طن من الشعير مقابل  251ألف طن خالل نفس الفترة من
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الموسم السابق بتراجع نسبته  6%52وفي المقابل منح رخصاً الستيراد كمية  965مليون طن

من الذرة مقابل  6631مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها %83

ومنح كذلك رخصا الستيراد كمية  6659مليون طن من فول الصويا مقابل  6655مليون طن

الموسم السابق بانخفاض نسبته 6%9

 الوضع في فرنسا

 -رفعت و ازرة الزراعة الفرنسية توقعاتها لمحصول القمح الفرنسي الطري الموسم الحالي

9191/9162م إلى  3869مليون طن مقابل  31مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 3266مليون طن الموسم السابق 9162/9168م 6وفي حال تحقق هذه التقديرات سيكون هذا

الحصاد هو ثاني أكبر حصاد تاريخي بعد محصول الموسم 9161/9165م والبالغ

 2162مليون طن 6وعزت الو ازرة زيادة محصول الموسم الحالي إلى ارتفاع متوسط إنتاجيته إلى
 1616طن/هكتار مقابل  1631طن/هكتار (توقعات سابقة) ومقابل  1طن/هكتار الموسم
السابق ،وكذلك إلى زيادة المساحة المحصولية إلى  5مليون هكتار مقارنة بـ  262مليون هكتار

الموسم السابق6

 -كما رفعت توقعاتها لمحصول الشعير إلى  6362مليون طن مقابل  6961مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل نحو  6669مليون طن الموسم السابق 6وفي أول تقديراتها لمحصول الذرة
توقعت و ازرة الزراعة الفرنسية أن يصل إجمال إنتاج الموسم الحالي إلى  6366مليون طن

بزيادة نسبتها  %262مقارنة بمحصول الموسم السابق ،إذ توقعت أن تعوض الزيادة في
المساحة المزروعة إلى  6621مليون هكتار مقابل  6631مليون هكتار الموسم السابق
االنخفاض المتوقع في متوسط اإلنتاجية إلى  8623طن/هكتار مقابل  2661طن/هكتار الموسم

السابق6

 أوضحت بيانات صادرة عن الجمارك الفرنسية قيام فرنسا بتصدير كمية  261مليون طن منالقمح الطري خارج دول االتحاد األوروبي خالل الموسم 9162/9168م مقابل  866مليون طن

الموسم السابق 9168/9161م بزيادة نسبتها  6%91وفي المقابل تراجعت صادرات فرنسا من

القمح الطري داخل دول االتحاد األوروبي خالل الموسم 9162/9168م مسجلة  162مليون
طن مقابل  269مليون طن الموسم السابق بانخفاض نسبته  6%91وبذلك تصل إجمالي

صادرات القمح الطري إلى  61مليون طن مقابل  6169مليون طن في الموسم
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9168/9161م 6كما أكدت البيانات على استمرار تصدر الجزائر قائمة الدول المستوردة للقمح
الفرنسي خارج دول االتحاد األوروبي بواردات بلغت كميتها  566مليون طن في الموسم

9162/9168م مقابل  263مليون طن الموسم السابق 9168/9161م6

 الوضع في ألمانيا

 -توقعت جمعية المزارعين األلمان أن يصل إجمالي إنتاج محصول القمح بألمانيا الموسم الحالي

9191/9162م إلى  93686مليون طن بزيادة نسبتها  %6165مقارنة بمحصول الموسم
السابق 9162/9168م 6الجدير بالذكر أن ألمانيا تعد ثاني أكبر الدول المنتجة للقمح في
االتحاد األوروبي بعد فرنسا ،إال أنها تعرضت لموجة شديدة من الح اررة أواخر شهر يوليو
الماضي وبداية شهر أغسطس مما تسبب في تلف بعض أجزاء من المحصول إضافة إلى

تراجع جودته في بعض المناطق ،لكنه استطاع أن يتخطى هذه الموجة بشكل عام6

 -ورفعت الجمعية توقعاتها لمحصول الشعير الشتوي الموسم الحالي بنسبة  %3162مقارنة

بمحصول الموسم السابق الذي تأثر بموجة جفاف شديدة أدت إلى تراجع إنتاجه إلى

 6166مليون طن ،فيما خفضت توقعاتها لمحصول الشعير الربيعي بنسبة  %862ليصل إلى
 9616مليون طن مقابل  9696مليون طن الموسم السابق 6ورفعت توقعاتها لمحصول الذرة
الموسم الحالي إلى  3682مليون طن مقابل  3632مليون طن الموسم السابق6

 الوضع في البرازيل

 توقع محللون زيادة المساحة من محصول فول الصويا في الب ارزيل والذي ستبدأ زراعته في شهرسبتمبر المقبل إلى  3161مليون هكتار بارتفاع نسبته  %963مقارنة بالعام الماضي ،كما
توقعوا أن يصل محصول الموسم 9191/9162م إلى  69968مليون طن مقابل نحو

 665مليون طن الموسم السابق 9162/9168م6

 الوضع في الصين

 خفضت و ازرة الزراعة الصينية توقعاتها لواردات الصين من فول الصويا خالل الموسم9162/9168م والذي سينتهي نهاية شهر سبتمبر المقبل إلى  8365مليون طن مقابل

 85مليون طن (توقعات سابقة) ،وعزت ذلك إلى تراجع الشحنات خالل شهر يوليو الماضي
مقارنة بالتوقعات 6فيما رفعت توقعاتها لواردات الذرة خالل نفس الموسم إلى  2مليون طن مقابل
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 363مليون طن (توقعات سابقة) ،وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية الواردات

األمريكية من السورغم الذي يعد أحد بدائل الذرة ويستخدم في صناعة األعالف6

ثالثا :أهم أخبار األسبوعين الماضيين
 مصر تشتري  060ألف طن من القمح الطري

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  925ألف طن من القمح الطري ( %6665بروتين)في مناقصة عالمية أغلقت يوم  65أغسطس للتوريد خالل النصف الثاني من شهر سبتمبر
القادم بواقع  615ألف طن قمح روسي و 691ألف طن قمح أوكراني ،وبلغ متوسط السعر
إلجمالي المناقصة  961682دوالر/طن 6C&F
 كما اشترت كمية  265ألف طن من القمح الطري في مناقصة عالمية أغلقت يوم  1أغسطسوقالت الهيئة إن الكمية المشتراه توزعت بين  665ألف طن قمح أوكراني و 921ألف طن قمح
روسي و 11ألف طن قمح روماني ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة  96266دوالر/طن
 C&Fللتوريد خالل الفترة  65-5سبتمبر 9162م6

 المغرب تخفض توقعاتها لمحصول الحبوب عام 1069م إلى  5.1مليون طن

 خفضت و ازرة الزراعة المغربية توقعاتها لمحصول الحبوب في المغرب الموسم الحالي9191/9162م إلى  569مليون طن مقابل  166مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 6169مليون طن الموسم السابق 9162/9168م ،وعزت ذلك إلى نقص كمية األمطار والتي
تراجعت بنسبة  %93مقارنة بالموسم السابق 6وقالت الو ازرة في آخر بيان لها إن محصول
الموسم الحالي سوف يشتمل على  9618مليون طن من القمح الطري و 6632مليون طن من
القمح الديورم و 6661مليون طن من الشعير6

 بلغاريا ترفع توقعاتها لمحصول القمح الموسم الحالي

 رفعت و ازرة الزراعة البلغارية توقعاتها لمحصول القمح في بلغاريا الموسم الحالي9191/9162م إلى  562-568مليون طن مقابل  561مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 562مليون طن الموسم السابق 9162/9168م ،وقالت الو ازرة في بيان إن مزارعي بلغاريا
جمعوا نحو  561مليون طن من  %2166من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح حتى تاريخ
 6أغسطس بزيادة نسبتها  %861مقارنة بما تم حصاده في نفس التاريخ من العام الماضي6
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وأضافت الو ازرة أن متوسط إنتاجية محصول الموسم الحالي تبلغ  5662طن/هكتار مقابل
 2612طن/هكتار الموسم السابق6

 الجزائر تشتري  00ألف طن من الذرة

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  21ألف طن من الذرة في مناقصةعالمية أغلقت يوم  1أغسطس بمتوسط سعر  621638دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة
من  91أغسطس إلى  5سبتمبر 9162م ،وتوقعوا أن يتم توريد هذه الكمية من األرجنتين6

 اليابان تشتري  660.0ألف طن من القمح عالي الجودة

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  66268ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  8أغسطس ،اشتملت هذه الكمية على  5261ألف
طن قمح أمريكي و 3262ألف طن قمح كندي إضافة إلى  9569ألف طن قمح استرالي للشحن
خالل شهر أكتوبر القادم6

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند  9612نقطةمقابل  6868نقطة نهاية األسبوع المنتهي في  9أغسطس 9162م مرتفعا  356نقطة بنسبة
6%6263

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  28662نقطة مقابل 28611نقطة نهاية األسبوع المنتهي في  9أغسطس 9162م ،وانخفض سعر صرف اليورو
أمام الدوالر بنسبة 6%1668
السعر في  61أغسطس

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع المنتهي
في  1أغسطس 1069م

1069م

66666

66612
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نسبة التغير
%1668 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

Sep. 019

210.1

200.0

-10.1

-4.8%

Dec. 019

217.4

207.4

-10.0

-4.6%

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

Sep. 019

204.2

200.2

-4.0

-2.0%

Dec. 019

206.3

201.2

-5.1

-2.5%

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

Sep. 019

225.0

219.1

-5.9

-2.6%

Dec. 019

235.1

229.1

-6.0

-2.6%

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

Sep. 019

192.2

186.3

-5.9

-3.1%

Dec. 019

198.3

192.4

-5.9

-3.0%

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

Sep. 019

196.0

193.5

-2.5

-1.3%

Dec. 019

198.8

194.1

-4.7

-2.4%

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

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

Sep. 019

173.0

157.9

-15.1

-8.7%

Dec. 019

180.9

165.6

-15.3

-8.5%

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

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

Sep. 019

324.7

328.9

4.2

1.3%

Dec. 019

333.8

337.6

3.8

1.1%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Oct.019

Australia Feed Barley
Oct.019

Black Sea Feed Barley
Oct.019

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

181.0

179.0

-2.0

-1.1%

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

209.0

211.0

2.0

1.0%

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

179.0

180.0

1.0

0.6%

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

02-Aug-19

61-Aug-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

23.0

23.5

0.5

2%

Germany-Hamburg

24.3

24.8

0.5

2%

French – Dunkerque

25.3

25.5

0.3

1%

Australia - Kwinana

24.8

25.0

0.3

1%
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