الســوق العـــالمي للحبــوب
( 10-6يناير 2020م)
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ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري لو ازرة

الزراعة األمريكية الذي خفض توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي 2020/2019م

إلى  764.4مليون طن مقابل  765.4مليون طن (توقعات سابقة) ،وخفض كذلك توقعاته إلجمالي

المخزونات العالمية من المحصول بنهاية الموسم الحالي إلى  288.1مليون طن مقابل  289.5مليون
طن (توقعات سابقة) .كما أدي صدور التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية بشأن المخزونات

والمساحات المزروعة من الحبوب في الواليات المتحدة األمريكية ،والذي أشار إلى تراجع مخزونات القمح

األمريكي في  1ديسمبر 2019م إلى  49.9مليون طن مقابل  54.7مليون طن في نفس التاريخ من عام

2018م ومقابل  52.2مليون طن (متوسط تقديرات المحللين) ،وأشار كذلك إلى تراجع المساحة المزروعة

من محصول القمح األمريكي الشتوي الموسم الحالي لتبلغ  30.8مليون فدان وهو أدنى مستوى لها منذ
عام 1909م ،إلى دعم صعود األسعار.

فيما تباينت أسعار الذرة والشعير ،وانخفضت أسعار فول الصويا وسط مخاوف من تراجع الطلب

من قبل الصين – أكبر مستورد لفول الصويا على مستوى العالم  -بسبب انتشار مرض حمى الخنازير
اإلفريقية.

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 مارس 2020م إلى  244.2دوالر للطن فوب بارتفاع  7.2دوالر
للطن ( .)%3وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى  246.5دوالر للطن فوب
بارتفاع  6.7دوالر للطن (.)%2.8
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس2020م إلى  246.5دوالر للطن فوب بارتفاع  2.1دوالر للطن ( .)%0.9وارتفعت كذلك
أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى  247.1دوالر للطن فوب بارتفاع  1.7دوالر للطن
(.)%0.7
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 -في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهر مارس

2020م إلى  280.3دوالر للطن فوب بارتفاع  2دوالر للطن ( .)%0.7وارتفعت كذلك أسعار
عقود شهر مايو 2020م إلى  282.5دوالر للطن فوب بارتفاع  0.7دوالر للطن (.)%0.2

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مارس 2020م إلى  212.9دوالر للطن فوب بارتفاع

 2.6دوالر للطن ( .)%1.2وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى  211.6دوالر
للطن فوب بارتفاع  1دوالر للطن ( .)%0.5في حين ارتفعت أسعار القمح األلماني الصلب

( %12.5بروتين) لعقود شهر مارس 2020م إلى  221.3دوالر للطن فوب بارتفاع
 1.5دوالر للطن (.)%0.7

( )2الشعير
 ثبتت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مارس 2020م عند  209دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) .في حين انخفضت أسعار الشعير األسترالي إلى

 223دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن ( .)%0.9وارتفعت أسعار التصدير من
منطقة البحر األسود إلى  188دوالر للطن فوب بارتفاع  3دوالر للطن (.)%1.6

( )3الذرة وفول الصويا

 -ثبتت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مارس 2020م عند  174.2دوالر للطن

فوب .في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر مارس 2020م إلى  367.5دوالر
للطن فوب بانخفاض  2.2دوالر للطن (.)%0.6

عالميا
ثاني ا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر يناير 2020م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2020/2019م) إلى  2.663مليار طن مقابل  2.666مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.626مليار طن الموسم السابق (2019/2018م) .في حين

رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.670مليار طن
مقابل  2.664مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.643مليار طن الموسم السابق .وخفض

توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي بنحو  6مليون طن إلى
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 792.8مليون طن مقابل  798.8مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  799.8مليون طن
نهاية الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2020/2019م) بمقدار  1مليون طن إلى  764.4مليون طن مقابل  765.4مليون
طن (توقعات سابقة) ،إال أنه ال يزال أعلى بنحو  33مليون طن مقارنة بمحصول الموسم

السابق (2019/2018م) البالغ  731.5مليون طن .في حين رفع توقعاته إلجمالي االستهالك
العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  754.4مليون طن مقابل  753.8مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  736.5مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(2020/2019م) إلى  288.1مليون طن مقابل  289.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 278.1مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2020/2019م) عند  52.3مليون طن مقابل  51.3مليون طن الموسم السابق

(2019/2018م) .في حين خفض توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم الحالي
ولكن بمقدار طفيف إلى  26.3مليون طن مقابل  26.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 29.4مليون طن نهاية الموسم السابق .وأبقى على توقعاته إلجمالي صادرات الواليات المتحدة
األمريكية من المحصول الموسم الحالي عند  26.5مليون طن مقابل  25.5مليون طن الموسم

السابق.

 -وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير تقديراته لمحصول الموسم الحالي (2020/2019م)

بمقدار طفيف إلى  347.8مليون طن مقابل  347مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل

 364.3مليون طن الموسم السابق (2019/2018م) .في حين خفض توقعاته لمخزونات الذرة
بنهاية الموسم الحالي إلى  48.1مليون طن مقابل  48.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 56.4مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص فول الصويا  ..فقد رفع التقرير تقديراته لمحصول الموسم الحالي(2020/2019م) بمقدار بسيط إلى  96.8مليون طن مقابل  96.6مليون طن (تقديرات
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سابقة) ،لكنه يظل أقل بنحو  24مليون طن مقارنة بالحصاد القياسي الموسم السابق

(2019/2018م) والمقدر بنحو  120.5مليون طن .في حين أبقى على توقعاته لمخزونات
فول الصويا بنهاية الموسم الحالي عند  12.9مليون طن مقابل  24.7مليون طن نهاية الموسم

السابق.

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لو ازرة الزراعة األمريكية بشأن مخزونات الحبوب في الوالياتالمتحدة األمريكية إلى انخفاض مخزونات فول الصويا في  1ديسمبر 2019م إلى

 88.5مليون طن مقابل  101.9مليون طن في نفس التاريخ من عام 2018م ،إال أنها جاءت
أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة  86.7مليون طن .وانخفضت كذلك مخزونات الذرة

في األول من شهر ديسمبر الماضي لتبلغ  289.3مليون طن مقابل  303.2مليون طن عام

2018م ومقابل  292.4مليون طن (متوسط تقديرات المحللين) .كما انخفضت مخزونات
القمح األمريكي لتسجل  49.9مليون طن مقابل  54.7مليون طن في  1ديسمبر 2018م

ومقابل  52.2مليون طن (متوسط تقديرات المحللين).

 وفيما يتعلق بالمساحات المزروعة من محصول القمح األمريكي الشتوي فقد تراجعت خاللالموسم الحالي وفقا لبيانات التقرير األخير لو ازرة الزراعة األمريكية إلى  30.8مليون فدان

لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 1909م.

 الوضع في استراليا

 خفض التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاته لمحصول القمح األسترالي الموسم الحالي(2020/2019م) إلى  15.6مليون طن مقابل  16.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 17.3مليون طن الموسم السابق (2019/2018م) .كما خفض توقعاته لمخزونات القمح
األسترالي بنهاية الموسم الحالي إلى  4.2مليون طن مقابل  4.4مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  5مليون طن نهاية الموسم السابق ،وجاء خفض التوقعات على خلفية أحوال الطقس
الغير مواتية والمتمثلة في استمرار تعرض أجزاء كبيرة من استراليا لموجة من الجفاف الشديد

للموسم الثاني على التوالي.

 الوضع في روسيا

 خفض التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية تقديراته لمحصول القمح في روسيا الموسمالحالي 2020/2019م إلى  73.5مليون طن مقابل  74.5مليون طن (تقديرات سابقة) ،كما
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خفض توقعاته لصادرات القمح الروسي الموسم الحالي إلى  34مليون طن مقابل  35مليون

طن (توقعات سابقة) ،فيما أبقى على توقعاته لمخزونات القمح في روسيا بنهاية الموسم الحالي

عند  8.29مليون طن.

 الوضع في أوكرانيا

 قالت شركة " "APK-Informلالستشارات الزراعية إن عمليات زراعة محاصيل الحبوبالشتوية في أوكرانيا تشهد حالة من التباطؤ نتيجة لتأثر التربة بالطقس الجاف أثناء موسم

الخريف ،وأضافت أن المزارعين لديهم قلق من انخفاض درجة الح اررة وما قد يترتب عليه من
تعرض أجزاء من المحاصيل للتلف بسبب موجة الصقيع.

 الوضع في التحاد األوروبي

 وافقت المفوضية األوروبية على منح رخصاً الستيراد كمية  58.5ألف طن من القمحو 9.9ألف طن من الشعير األوكراني بموجب نظام الحصص السنوية المعفاة من التعرفة
الجمركية .كما منحت رخصا الستيراد نحو  3مليون طن من الذرة اختيارية المنشأ.

 الوضع في فرنسا

 -أظهرت بيانات الجمارك الفرنسية ارتفاع صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول االتحاد

األوروبي في شهر نوفمبر الماضي لتسجل  1مليون طن وهو أعلى مستوى شهري للصادرات

منذ بداية الموسم الحالي 2020/2019م في األول من شهر يوليو الماضي .ارتفاع صادرات

شهر نوفمبر قفزت بإجمالي الصادرات الفرنسية خارج دول االتحاد األوروبي الموسم الحالي إلى

 4مليون طن بارتفاع نسبته  %14مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق 2019/2018م.

ويتوقع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" أن ترتفع صادرات القمح الفرنسي الطري
خارج دول االتحاد األوروبي الموسم الحالي إلى  12.2مليون طن بزيادة  %25مقارنة

بصادرات الموسم السابق .فيما بلغت إجمالي صادرات القمح الفرنسي داخل وخارج االتحاد
األوروبي خالل الفترة (يوليو-نوفمبر 2019م) نحو  7.15مليون طن مقارنة بـ  6.3مليون
طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  %13حسبما أشارت بيانات الجمارك.

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول القمح في األرجنتين الموسمالحالي 2020/2019م إلى  18.8مليون طن مقابل  18.5مليون طن (توقعات سابقة) .في
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حين خفضت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى  17.5مليون هكتار

مقابل  17.7مليون هكتار (توقعات سابقة).

 الوضع في الصين

 قال نائب وزير الزراعة الصيني إن بالده لن تزيد حصص االستيراد السنوية المنخفضة التعرفةالجمركية وذلك بالنسبة لمحاصيل الذرة والقمح واألرز بغرض استيعاب المشتريات المتزايدة
وفاء بالتزاماتها االستيرادية في المرحلة األولى من
للسلع الزراعية من الواليات المتحدة األمريكية ً
الصفقة التجارية المقرر توقيعها من الجانبين األسبوع المقبل .وكان الرئيس األمريكي ترامب قد
قال الشهر الماضي إن االتفاقية من المحتمل أن تضاعف مشتريات الصين من الواليات

المتحدة األمريكية والبالغة  24مليار دوالر قبل بداية الحرب التجارية إلى ما بين

 40إلى  50مليار دوالر سنوياً.
 وقال محللون إن شراء الصين لسلع زراعية بقيمة ال تقل عن  40مليار دوالر من الوالياتالمتحدة األمريكية يعني حصر معظم الشراء على الواليات المتحدة األمريكية بدالً من منافسي

التصدير التقليديين مثل الب ارزيل والموردين األقل تكلفة مثل أوكرانيا ،وأن ذلك من شأنه أن يشوه
أسواق الحبوب العالمية ويرفع تكاليف مستوردي الحبوب الصينيين.

 وقال نائب وزير الزراعة وجزء من فريق التفاوض الشهر الماضي إن الصين ستشتري المزيدمن القمح واألرز والذرة من الواليات المتحدة األمريكية ،مما يؤدي إلى تكهنات بأن بكين قد تزيد

الحصص السنوية على الكميات التي يمكن استيرادها من هذه المحاصيل بمعدل تعرفة جمركية

 ،%1إال أن نائب الوزير نفى ذلك وعلق بقوله إن الحصة تقدم لألسواق العالمية ولن نعدلها
لدولة واحدة .وتجدر اإلشارة إلى أن حصص الصين السنوية تبلغ  9.64مليون طن للقمح

و 7.2مليون طن للذرة و 5.32مليون طن لألرز.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 أسعار الغذاء العالمية تختتم عام 2019م على ارتفاع

 واصلت أسعار الغذاء العالمية االرتفاع لتحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي ،حيث ارتفعمؤشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" ألسعار الغذاء في شهر ديسمبر 2019م
ليبلغ  181.7نقطة مسجال بذلك أعلى مستوى له منذ ديسمبر من عام 2014م ،وارتفع المؤشر
بنسبة  %2.5مقارنة بمستواه في شهر نوفمبر الماضي .وبصفة عامة خالل 2019م ،بلغ
6

متوسط مؤشر الفاو ألسعار الغذاء  171.5نقطة بزيادة  %1.8مقارنة بعام 2018م ،وجاء
صعود المؤشر بدعم الطلب القوي على الوقود الحيوي من زيت النخيل وقصب السكر.
 وتصدر مؤشر الفاو الفرعي ألسعار الزيوت النباتية قائمة االرتفاعات حيث ارتفع في شهرديسمبر 2019م للمرة السادسة على التوالي بنسبة  %9.4مقارنة بمستواه في شهر نوفمبر
الماضي مدعوماً بزيادة أسعار زيت النخيل نتيجة الطلب القوي السيما من قطاع الوقود

الحيوي .ورغم ارتفاع المؤشر في شهر ديسمبر والذي يشتمل على أسعار زيت فول الصويا
ودوار الشمس وبذور اللفت ،إال أن متوسط مؤشر الفاو الفرعي للزيوت النباتية في 2019م بلغ
أدنى معدل سنوي له منذ عام 2007م.
 وارتفع مؤشر الفاو ألسعار السكر بنسبة  %4.8مقارنة بشهر نوفمبر الماضي ،وجاء االرتفاععلى خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام ،مما شجع مصانع السكر في الب ارزيل على استخدام
المزيد من قصب السكر إلنتاج اإليثانول ،وهو ما أدى إلى تراجع إمدادات السكر باألسواق
العالمية .كما ارتفع مؤشر الفاو ألسعار منتجات األلبان بنسبة  %3.3في شهر ديسمبر
الماضي مقارنة بمستواه الشهر السابق مدفوعاً بارتفاع أسعار الجبن والتي ارتفعت بنسبة

 %8نتيجة تقلص الصادرات من دول االتحاد األوروبي وأوقيانوسيا التي تضم استراليا وبعض
الجزر القريبة منها.
 وبالنسبة لمؤشر الفاو ألسعار الحبوب فقد ارتفع بنسبة  %1.4بدعم ارتفاع أسعار القمح بشكلرئيسي نتيجة الطلب المتزايد على الواردات السيما من الصين ،والمشاكل اللوجستية في فرنسا
بسبب استمرار االحتجاجات في البالد .فيما استقرت أسعار الذرة واألرز بشكل عام.
 أما أسعار اللحوم فقد استقرت خالل شهر ديسمبر ،وكان متوسط المؤشر الفرعي في نهايةالعام أعلى بنسبة  %18مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2018م.

 مصر تشتري  300ألف طن من القمح الروسي والروماني واألوكراني

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  300ألف طن من القمح الطري ( %11.5بروتين)في مناقصة عالمية أغلقت يوم  8يناير 2020م بواقع  120ألف طن قمح روسي و 120ألف
طن قمح روماني و 60ألف طن قمح أوكراني ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة
 245.71دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة  29-18فبراير 2020م .بشراء مصر لهذه
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الكمية فإن احتياطياتها االستراتيجية من المحصول تكفي إلنتاج الخبز المدعوم حتى األسبوع
الثاني من شهر يونيو 2020م حسبما صرح وزير التموين والتجارة الداخلية.
 وعلى صعيد زراعة القمح المحلي ،قال رئيس قطاع الخدمات بو ازرة الزراعة المصرية يوماألربعاء إنه جرت زراعة ما يتراوح بين  3.1و 3.2مليون فدان من القمح خالل الموسم الحالي
وهو ما يقل عن المستهدف البالغ  3.5مليون فدان .وأضاف أن زراعة القمح المحلي بدأت في
شهر نوفمبر الماضي وانتهت تقريبا ،لكنه لم يكشف عن سبب تراجع المساحة المزروعة مقارنة
بالمستهدف .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي المساحة المزروعة من القمح في مصر الموسم
السابق بلغت نحو  3.16مليون فدان.
ٍ
سياق متصل قال رئيس جهاز التجارة الداخلية التابع لو ازرة التموين المصرية إن مصر
 -وفي

تعتزم بدء التداول في بورصة السلع األولى لها في غضون  48-36أسبوعاً .وأضاف أن السلع
التي سيبدأ تداولها في السوق الجديدة تشمل القمح ،السكر ،الذرة واألرز ،سواء المنتجة محلياً أو
المستوردة من الخارج.

 وقالت البورصة المصرية في شهر أكتوبر الماضي إنها ستقيم مشروعاً مشتركا مع و ازرةالتموين إلدارة بورصة للسلع من أجل التداول الفوري للسلع األولية ذات األسواق الكبيرة .ومن
بين مساهمي البورصة الجديدة الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز التجارة الداخلية والشركة

المصرية القابضة للصوامع والتخزين باإلضافة إلى البورصة المصرية.

 اليابان تشتري  106.1ألف طن من القمح عالي الجودة

 أعلنت و ازرة الزراعة اليابانية عن شراء كمية  106.1ألف طن قمحاً ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  9يناير الجاري .توزعت هذه الكمية ما بين

 59.3ألف طن قمح أمريكي و 25ألف طن قمح كندي للشحن خالل الفترة ( 21فبراير-

 20مارس 2020م) ،إضافة إلى  21.8ألف طن قمح استرالي للشحن خالل شهر مارس
القادم.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية بشكل ملحوظ حيث أغلق مؤشر Baltic Panamaxعند  771نقطة مقابل  949نقطة نهاية األسبوع الماضي منخفضاً  178نقطة بنسبة

.%18.8
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 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى إلى  97.35نقطة مقابل 96.93نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة
.%0.36

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.112

1.116

%0.36 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

Mar. 020

237.0

244.2

7.2

3.0%

May. 020

239.8

246.5

6.7

2.8%

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

Mar. 020

244.4

246.5

2.1

0.9%

May. 020

245.4

247.1

1.7

0.7%

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

Mar. 020

278.3

280.3

2.0

0.7%

May. 020

281.8

282.5

0.7

0.2%

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

Mar. 020

210.3

212.9

2.6

1.2%

May. 020

210.6

211.6

1.0

0.5%

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

Mar. 020

219.8

221.3

1.5

0.7%

May. 020

222.0

223.5

1.5

0.7%

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

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

Mar. 020

174.2

174.2

0.0

0.0%

May. 020

176.8

178.9

2.1

1.2%

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

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

Mar. 020

369.7

367.5

-2.2

-0.6%

May. 020

368.6

366.8

-1.8

-0.5%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Mar.020

Australia Feed Barley
Mar.020

Black Sea Feed Barley
Mar.020

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

209.0

209.0

0.0

0.0%

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

225.0

223.0

-2.0

-0.9%

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

185.0

188.0

3.0

1.6%

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

03-Jan-20

10-Jan-20

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

22.5

22.0

-0.5

-2%

Germany-Hamburg

26.3

26.0

-0.3

-1%

French – Dunkerque

25.8

25.3

-0.5

-2%

Australia - Kwinana

24.8

24.3

-0.5

-2%
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