الســوق العـــالمي للحبــوب
( 28-24يونيو 2029م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  527ألف طن قمح صلب

 قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع بطرح مناقصة القمح الثالثة لعام (9102م)الستيراد كمية  507ألف طن من القمح الصلب ( %0927بروتين) للتوريد خالل الفترة
(سبتمبر-نوفمبر 9102م) وبواقع ( )09شحنة كمية كل منها ( )01ألف طن ( )%01+موزعة
على ( )5شحنات لميناء جدة اإلسالمي و( )4شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
و( )0شحنة لميناء جازان2
 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 0441/01/91هـ وتم ترسية توريد كمية ( )531ألف طنقمح صلب ( %0927بروتين) موزعة على ( )09شحنة ،منها ( )5شحنات لميناء جدة
اإلسالمي بكمية ( )497ألف طن و( )4شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية
( )971ألف طن ،و( )0شحنة لميناء جازان بكمية ( )77ألف طن ،وبلغ متوسط السعر
إلجمالي المناقصة ( )933222دوالر للطن  C&Fويعادل  255لاير واصل موانئ المملكة2
 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية العام الحالي على استيراد كمية تقدر بنحو( )9مليون طن من القمح الصلب بمتوسط سعر ( )932237دوالر/طن  C&Fويعادل
( )224لاير واصل موانئ المملكة وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظة على
المخزون االستراتيجي منه2

ثانياً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
تبانيت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية بعد صدور التقرير الشهري لمجلس
الحبوب الدولي الذي واصل رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم 9191/9102م
إلى مستوى قياسي جديد يبلغ  502مليون طن مقابل  500مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 533مليون طن الموسم الحالي 9102/9102م ومقابل  509مليون طن الموسم السابق
9102/9105م ،وعلى الرغم من ذلك شهدت أسعار القمح بعض االرتفاعات السيما في أوروبا مع
استمرار المخاوف بشأن موجة الحر التي تجتاح أوروبا الغربية2
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وامتد التباين إلى أسعار الشعير وفول الصويا ،فيما واصلت أسعار الذرة تراجعها متأثرة باستمرار
عمليات البيع الفنية المكثفة لجني األرباح ومتجاهلة صدور تقرير مجلس الحبوب الدولي الذي خفض
توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من الذرة الموسم القادم إلى  02127مليار طن مقابل  02002مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  02031مليار طن الموسم الحالي 9102/9102م2
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر يوليو9102م إلى  990دوالر للطن فوب بارتفاع  124دوالر للطن
( 2)%129في حين انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر9102م إلى  99425دوالر للطن فوب
بانخفاض  124دوالر للطن (2)%129
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهريوليو9102م إلى  90225دوالر للطن فوب بارتفاع  125دوالر للطن ( 2)%123في حين
انخفضت أسعار عقود شهر سبتمبر9102م إلى  90224دوالر للطن فوب بانخفاض
 023دوالر للطن (2)%120
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ثبتت أسعار عقود شهر يوليو9102معند  947دوالر للطن فوب 2كما ثبتت أسعار عقود شهر سبتمبر9102م عند  940دوالر
للطن فوب2
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر9102م إلى  91529دوالر للطن فوب بارتفاع
 920دوالر للطن ( 2)%023وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر9102م إلى
 90120دوالر للطن بارتفاع  122دوالر للطن ( 2)%124كما ارتفعت أسعار القمح األلماني
الصلب ( %0927بروتين) لعقود شهر سبتمبر9102م إلى  90520دوالر للطن فوب بارتفاع
 720دوالر للطن (2)%924

( )2الشعير
2

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر سبتمبر9102م إلى  023دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  7دوالر للطن ( 2)%927في حين ارتفعت

أسعار الشعير األسترالي إلى  979دوالر للطن فوب بارتفاع  3دوالر للطن ( 2)%029وارتفعت

كذلك أسعار التصدير من منطقة البحر األسود إلى  050دوالر للطن فوب بارتفاع  9دوالر
للطن (2)%029

( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر سبتمبر9102م إلى  02027دوالرللطن فوب بانخفاض  524دوالر للطن ( 2)%322في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود

شهر سبتمبر9102م إلى  34022دوالر للطن فوب بارتفاع  020دوالر للطن (2)%127

عالميا
ثالثاً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر يونيو 9102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم القادم (9191/9102م) إلى  92070مليار طن مقابل ( 92055توقعات

سابقة) ومقابل  92049مليار طن الموسم الحالي (9102/9102م) 2كما خفض توقعاته

إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم القادم إلى  2.187مليار طن مقابل

 2.192مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  92002مليار طن الموسم الحالي 2في حين رفع
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم القادم بمقدار مليون طن إلى  351مليون

طن مقابل  302مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  302مليون طن الموسم الحالي 2وفيما
يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم

القادم إلى  722مليون طن مقابل  019مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  002مليون طن
نهاية الموسم الحالي2

 ورفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم (9191/9102م)بمقدار  3مليون طن إلى  502مليون طن مقابل  500مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 533مليون طن الموسم الحالي (9102/9102م) ،ليتخطي بهذه التوقعات الحصاد القياسي
البالغ  509مليون طن في الموسم السابق (9102/9105م) ،وع از ذلك إلى تحسن مستوى
اإلنتاجية وتوقع زيادة اإلنتاج في كل من الهند ،االتحاد األوروبي وأوكرانيا 2كما رفع توقعاته
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إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم القادم إلى  570مليون طن مقابل  573مليون

طن (توقعات سابقة) ومقابل  540مليون طن الموسم الحالي 2في حين خفض توقعاته إلجمالي

مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم القادم إلى  957مليون طن مقابل  950مليون طن
(توقعات سابقة) ،لكنها تظل أعلى بنحو  09مليون طن مقارنة بالمخزونات المتوقعة في نهاية
الموسم الحالي والمقدرة بنحو  903مليون طن2

 وبالنسبة لمحصول الذرة  22فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالقادم (9191/9102م) إلى  02127مليار طن مقابل  02002مليار طن (توقعات سابقة)

ومقابل  02031مليار طن الموسم الحالي (9102/9102م) 2كما خفض توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي من الذرة الموسم القادم إلى  02043مليار طن مقابل  02070مليار طن

(توقعات سابقة) ومقابل  02045مليار طن الموسم الحالي 2وخفض كذلك توقعاته إلجمالي

مخزونات الذرة بنهاية الموسم القادم إلى  950مليون طن مقابل  924مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  302مليون طن نهاية الموسم الحالي2

 وفيما يخص محصول الشعير  22فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم القادم (9191/9102م) إلى  071مليون طن مقابل  070مليون طن (توقعات سابقة)
لكنه يظل أعلى بمقدار  2مليون طن مقارنة بمحصول الموسم الحالي (9102/9102م) البالغ

 040مليون طن 2في حين رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم القادم إلى
 042مليون طن مقابل  045مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  049مليون طن الموسم
الحالي 2وخفض توقعاته إلجمالي مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم القادم إلى  95مليون
طن مقابل  92مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  94مليون طن نهاية الموسم الحالي 2في
حين أبقى على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم القادم عند  95مليون طن

مقابل  90مليون طن الموسم الحالي2

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  22فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم القادم (9191/9102م) إلى  342مليون طن مقابل  372مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  303مليون طن الموسم الحالي (9102/9102م) 2كما خفض توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه الموسم القادم إلى  372مليون طن مقابل  372مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  379مليون طن الموسم الحالي 2وخفض كذلك توقعاته لمخزونات فول الصويا
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بنهاية الموسم القادم بمقدار  2مليون طن إلى  47مليون طن مقابل  73مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  74مليون طن نهاية الموسم الحالي2

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالقادم (9191/9102م) عند  7123مليون طن مقابل  7023مليون طن الموسم الحالي

(9102/9102م) 2وخفض توقعاته لصادرات القمح األمريكي الموسم القادم إلى  97مليون طن
مقابل  9727مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  9722مليون طن الموسم الحالي 2في حين
أبقى على توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم عند  9223مليون طن مقابل  9222مليون
طن نهاية الموسم الحالي2

 وفيما يتعلق بالذرة  22فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم القادم (9191/9102م) بشكل ملحوظ إلى  33327مليون طن مقابل

 30924مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  30023مليون طن الموسم الحالي
(9102/9102م) 2كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى  3222مليون طن
مقابل  7122مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  7520مليون طن نهاية الموسم الحالي2

 وبالنسبة لفول الصويا  22فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم القادم(9191/9102م) إلى  010مليون طن مقابل  004مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 09325مليون طن الموسم الحالي (9102/9102م) 2كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية
الموسم القادم إلى  9920مليون طن مقابل  9720مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 9522مليون طن نهاية الموسم الحالي2

 قالت و ازرة الزراعة األمريكية إن إجمالي المساحات التي تم زراعتها من محصول الذرة فيالواليات المتحدة األمريكية هذا العام بلغت  2025مليون فدان ،فيما بلغت إجمالي المساحات

المزروعة من فول الصويا  21مليون فدان 2وقدرت و ازرة الزراعة األمريكية المساحة المزروعة

من محصول القمح عند  4720مليون فدان2

 -وفي سياق متصل تشير بيانات تقرير و ازرة الزراعة األمريكية بشأن مخزونات الحبوب األمريكية

إلى زيادة مخزونات فول الصويا في  0يونيو 9102م إلى  42259مليون طن مقابل

 33202مليون طن في نفس التاريخ من العام الماضي ،إال أنها جاءت عند مستوى أقل من
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توقعات المحللين البالغة  71207مليون طن 2فيما أظهرت تراجع مخزونات الذرة في األول من

شهر يونيو إلى  039207مليون طن مقابل  034257مليون طن في نفس التاريخ من عام
9102م ومقابل  037244مليون طن (متوسط توقعات المحللين) 2وكذلك تراجع مخزونات
القمح إلى  92202مليون طن مقابل  92220مليون طن عام 9102م ومقابل  92224مليون
طن (متوسط توقعات المحللين)2

 الوضع في استراليا

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته إلجمالي إنتاج القمح في استراليا الموسمالقادم 9191/9102م إلى  9029مليون طن مقابل  9922مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه
يظل أعلى من محصول الموسم الحالي 9102/9102م الذي تأثر بموجة شديدة من الجفاف
وتراجع إلى  0523مليون طن 2كما خفض توقعاته للصادرات إلى  0327مليون طن مقابل
 0427مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  229مليون طن الموسم الحالي ،وخفض كذلك
توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى  4مليون طن مقابل  422مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  427مليون طن نهاية الموسم الحالي2

 الوضع في روسيا

 رفعت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Agritelتوقعاتها لمحصول القمح في روسياالموسم القادم 9191/9102م إلى  2025مليون طن بزيادة نسبتها  %03مقارنة بحصاد
الموسم الحالي 9102/9102م 2وقالت في بيان إنه تأثير موجة الجفاف والح اررة خالل شهر
يونيو لم يكن مؤث اًر ،إذ توقعت أن تصل متوسط إنتاجية المحصول الموسم القادم إلى

 4213طن/هكتار مقابل  3203طن/هكتار الموسم الحالي ليقترب بذلك من اإلنتاجية القياسية
الموسم السابق 9102/9105م والمقدرة بنحو  4205طن/هكتار 2وفيما يتعلق بجودة المحصول
قالت " " Agritelإن حالة الجفاف في نهاية فترة النمو سوف تؤدي إلى ارتفاع مستوى البروتين
مقارنة بالعام الماضي 2وتوقعت أن تصل متوسط إنتاجية محصول القمح الربيعي إلى
 0205طن/هكتار وقالت أن حالة الطقس خالل األسابيع المقبلة ستكون مؤثرة في التنبؤ بحالة
المحصول2
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 الوضع في أوكرانيا

 قالت "رويترز" إن مزارعي أوكرانيا حصدوا  420ألف طن من القمح حتى اآلن ،وتوقعت أنيتخطى حصاد الحبوب اإلنتاج القياسي الذي تم حصاده الموسم الحالي والذي بلغ  51مليون
طن2
 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب منذ بداية الموسمالحالي في األول من شهر يوليو 9102م وحتى تاريخ  95يونيو الجاري مسجلة  4220مليون
طن مقابل  3223مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته 2%9023
وقالت الو ازرة إن صادرات الموسم الحالي اشتملت على  9225مليون طن من الذرة
 0720مليون طن من القمح 327 ،مليون طن من الشعير باإلضافة إلى  922ألف طن من
الدقيق2

 الوضع في االتحاد األوروبي

 خفضت المفوضية األوروبية توقعاتها لمحصول القمح بدول االتحاد األوروبي الموسم القادم9191/9102م إلى  04923مليون طن مقابل  04322مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه
يظل أعلى من محصول الموسم الحالي 9102/9102م الذي تأثر بالجفاف وبلغ
 09222مليون طن 2فيما أبقت على توقعاتها لصادرات القمح من دول االتحاد األوروبي
الموسم القادم عند  9727مليون طن ،وأبقت كذلك على توقعاتها لصادرات القمح الموسم الحالي
عند  90مليون طن2
 فيما خفضت توقعاتها لمحصول الشعير الموسم القادم إلى  7222مليون طن مقابل 0125مليون طن (توقعات سابقة) ،ورفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى  0223مليون طن
مقابل  0229مليون طن (توقعات سابقة)2
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية  91مليونطن من القمح منذ بداية الموسم الحالي 9102/9102م وحتى تاريخ  93يونيو9102م مقابل

 9122مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 9102/9105م بانخفاض نسبته
 2%4كما منح رخصاً لتصدير كمية  423مليون طن من الشعير مقابل  720مليون طن خالل
نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  2%93وفي المقابل منح رخصا الستيراد
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 93297مليون طن من الذرة مقابل  0523مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
بارتفاع نسبته  ،%34ومنح كذلك رخصا الستيراد  0425مليون طن من فول الصويا مقابل
 0327مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها 2%2

 الوضع في فرنسا

 أبقى التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجريميير" في  94يونيو الجاري على تقديراته لمحصول القمح الفرنسي الطري المصنف بحالة
"جيدة أو ممتازة" عند  %21لتستقر تصنيفاته بذلك على مدار األسابيع الثالثة الماضية ،وليظل
عند مستوى أفضل مقارنة بنسبة  %54في نفس التاريخ من عام 9102م ،فيما رفع تقديراته
لمحصول الشعير الشتوي المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" إلى  %57مقارنة بـ  %54األسبوع
السابق 2ورفع تقديراته لمحصول الذرة إلى  %29مقابل  %20األسبوع السابق ،فيما أبقى على
تقديراته لمحصول الشعير الربيعي عند  %25بحالة جيدة أو ممتازة2

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب توقعاتها للمساحة المزروعة من محصولالقمح في األرجنتين العام الحالي إلى  020مليون هكتار ( 0023مليون فدان) مقابل
 024مليون هكتار (توقعات سابقة) ،وعزت ذلك إلى األمطار الجيدة وارتفاع أسعار القمح
عالميا ،وقالت إن  %0122من المساحة المستهدفة تم زراعتها حتى تاريخ  95يونيو 2وفي ذات
السياق رفعت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب توقعاتها لحصاد محصول القمح الموسم
القادم 9191/9102م إلى  99مليون طن مقابل  0227مليون طن الموسم الحالي
9102/9102م2

رابعاً :أهم أخبار األسبوع
 مصر تدفع  2.47مليار جنيه نظير مشتريات القمح المحلي

 -قال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إن بالده اشترت قمحاً محلياً هذا الموسم

بقيمة  0427مليار جنيه ،وتجدر اإلشارة إلى أن موسم توريد القمح المحلي سينتهي في

 31يونيو الجاري2
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 العراق يشتري  347مليون طن من القمح المحلي

 قال رئيس الوزراء العراقي يوم الثالثاء إن بالده اشترت كمية  327مليون طن قمحاً منالمزارعين المحليين حتى اآلن ،وأضاف أن المستهدف أن تصل إجمالي المشتريات هذا الموسم

إلى  4مليون طن2

 توقعات بحصاد  74.مليون طن من القمح في بلغاريا عام 2029م

 توقع وزير الزراعة البلغاري أن تحصد بالده نحو  724مليون طن من القمح العام الحالي ،وقالإننا نتوقع عاما آخر من الحصاد الجيد حيث حصدت بلغاريا  724مليون طن العام الماضي
وفقا للبيانات المنشورة عن طريق الو ازرة في 9102م2

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 عاودت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر Baltic Panamax Indexعند  0943نقطة مقابل  0001نقطة األسبوع الماضي مرتفعاً  033نقطة بنسبة 2%09

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  20200نقطة مقابل 20203نقطة نهاية األسبوع الماضي ،في حين ثبت سعر صرف اليورو أمام الدوالر2

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

02035

02035

%121
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

Jul. 019

220.6

221.0

0.4

0.2%

Sep. 019

225.1

224.7

-0.4

-0.2%

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

Jul. 019

219.0

219.7

0.7

0.3%

Sep. 019

220.7

219.4

-1.3

-0.6%

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

Jul. 019

245.0

245.0

0.0

0.0%

Sep. 019

246.0

246.0

0.0

0.0%

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

Sep. 019

204.6

207.2

2.6

1.3%

Dec. 019

209.7

210.6

0.9

0.4%

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

Sep. 019

212.0

217.1

5.1

2.4%

Dec. 019

213.7

218.3

4.6

2.2%

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

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

Jul. 019

191.0

182.4

-8.6

-4.5%

Sep. 019

193.9

186.5

-7.4

-3.8%

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

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

Jul. 019

346.0

346.0

0.0

0.0%

Sep. 019

345.3

346.9

1.6

0.5%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Sep.019

Australia Feed Barley
Sep.019

Black Sea Feed Barley
Sep.019

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

198.0

193.0

-5.0

-2.5%

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

249.0

252.0

3.0

1.2%

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

169.0

171.0

2.0

1.2%

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

12-Jun-19

12-Jun-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.8

22.0

0.3

1%

Germany-Hamburg

23.5

23.8

0.3

1%

French – Dunkerque

24.3

24.8

0.5

2%

Australia - Kwinana

24.0

24.3

0.3

1%
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