الســوق العـــالمي للحبــوب
( 28-24فبراير 2020م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية بشكل حاد متأثرة بمخاوف تفاقم أزمة
فيروس كورونا وما قد يترتب عليها من ركود في االقتصاد العالمي السيما بعد تراجع أسواق المال والهبوط
الحاد في أسعار النفط .وكذلك جاء االنخفاض مدفوعاً بصدور التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي
الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي 2020/2019م إلى  763مليون طن

مقابل  761مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  733مليون طن الموسم السابق 2019/2018م ،ورفع

كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  275مليون طن مقابل
 272مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  265مليون طن نهاية الموسم السابق.

وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة والشعير وفول الصويا والتي تأثرت سلباً باستمرار تفشي فيروس

كورونا في الصين ،وامتداده ليشمل العديد من بلدان العالم بشكل سريع.

أوالً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )1القمح

 -في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)

انخفضت أسعار عقود شهر مايو 2020م إلى  222.4دوالر للطن فوب بانخفاض
 10.7دوالر للطن ( .)%4.6وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يوليو 2020م إلى

 224.2دوالر للطن فوب بانخفاض  11.6دوالر للطن (.)%4.9

 -في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهر مايو

2020م إلى  218.6دوالر للطن فوب بانخفاض  7.1دوالر للطن ( .)%3.1وانخفضت كذلك
أسعار عقود شهر يوليو 2020م إلى  219.1دوالر للطن فوب بانخفاض  1.8دوالر للطن

(.)%0.8

 -في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهر مايو

2020م إلى  258.1دوالر للطن فوب بانخفاض  2.1دوالر للطن ( .)%0.8وانخفضت كذلك
أسعار عقود شهر يوليو 2020م إلى  259.7دوالر للطن فوب بانخفاض  0.5دوالر للطن

(.)%0.2
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو 2020م إلى  203.1دوالر للطن فوب
بانخفاض  5.9دوالر للطن ( ،)%2.8في حين ثبتت أسعار عقود شهر سبتمبر 2020م عند
 192.1دوالر للطن فوب .وانخفضت أسعار القمح األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود
شهر مايو 2020م إلى  222.2دوالر للطن فوب بانخفاض  0.6دوالر للطن (.)%0.3
( )2الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مايو 2020م إلى  205دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  4دوالر للطن ( .)%1.9وانخفضت كذلك
أسعار الشعير األسترالي إلى  209دوالر للطن فوب بانخفاض  3دوالر للطن ( ،)%1.4كما
انخفضت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  187دوالر للطن فوب بانخفاض
 4دوالر للطن (.)%2.1
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مايو 2020م إلى  166.6دوالر للطنفوب بانخفاض  3.4دوالر للطن ( .)%2وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر مايو
2020م إلى  347.9دوالر للطن فوب بانخفاض  0.4دوالر للطن (.)%0.1

عالميا
ثانياً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر يناير 2020م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (2020/2019م) إلى  2.172مليار طن مقابل  2.170مليار طن

(توقعات سابقة) ومقابل  2.142مليار طن الموسم السابق (2019/2018م) .في حين خفض
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.193مليار طن مقابل

 2.194مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.166مليار طن الموسم السابق .ورفع توقعاته
إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي إلى  379مليون طن مقابل  377مليون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  364مليون طن الموسم السابق .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات

العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي بمقدار  5مليون طن إلى
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 604مليون طن مقابل  599مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل عند مستوى أقل مقارنة
بكمية المخزونات في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو  625مليون طن.

 -ورفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2020/2019م)

بمقدار  2مليون طن إلى  763مليون طن مقابل  761مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 733مليون طن الموسم السابق (2019/2018م) ،وجاء ذلك بدعم زيادة اإلنتاج في كل من
الهند ،األرجنتين ،االتحاد األوروبي وأفغانستان بشكل عوض االنخفاض في اإلنتاج بأستراليا.

في حين خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  753مليون

طن مقابل  754مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  739مليون طن الموسم السابق .ورفع
توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  275مليون طن مقابل

 272مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  265مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم الحالي(2020/2019م) إلى  1.112مليار طن مقابل  1.111مليار طن (توقعات سابقة) ،إال أنه
يظل أقل من محصول الموسم السابق (2019/2018م) المقدر بنحو  1.130مليار طن .كما

رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الذرة الموسم الحالي إلى  1.151مليار طن مقابل

 1.150مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  1.146مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى  284مليون طن مقابل

 283مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تبقى دون مستوى المخزونات المقدرة في نهاية الموسم
السابق والبالغة  323مليون طن.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2020/2019م) إلى  157مليون طن مقابل  156مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 141مليون طن الموسم السابق (2019/2018م) ،وجاءت الزيادة الرئيسية في إنتاج الشعير
بدول االتحاد األوروبي وأستراليا .كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم

الحالي إلى  152مليون طن مقابل  151مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  142مليون طن

الموسم السابق .في حين أبقى على توقعاته إلجمالي مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم

الحالي عند  29مليون طن مقابل  24مليون طن نهاية الموسم السابق .ورفع توقعاته لحجم
التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي إلى  28مليون طن مقابل  27مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  25مليون طن الموسم السابق.
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 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2020/2019م) إلى  345مليون طن مقابل  342مليون طن (توقعات
سابقة) ،لكنه يظل أقل من محصول الموسم السابق (2019/2018م) المقدر بنحو

 362مليون طن .في حين أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي
عند  360مليون طن ارتفاعاً من  353مليون طن الموسم السابق .ورفع توقعاته لمخزونات

فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بنحو  3مليون طن لتبلغ  39مليون طن مقابل  36مليون
طن (توقعات سابقة) ،وعلى الرغم من ذلك تظل أقل بنحو  15مليون طن مقارنة بمخزونات
نهاية الموسم السابق البالغة  54مليون طن.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على تقديراته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2020/2019م) عند  52.3مليون طن مقابل  51.3مليون طن الموسم السابق

(2019/2018م) .في حين خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  25.6مليون
طن مقابل  26.3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  29.4مليون طن نهاية الموسم السابق.

وجاء خفض المخزونات بشكل رئيسي بسبب توقع ارتفاع صادرات القمح األمريكي الموسم
الحالي إلى  27.2مليون طن مقابل  26.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  25.5مليون
طن الموسم السابق.
 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد أبقى التقرير على تقديراته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2020/2019م) عند  347.8مليون طن مقابل  364.3مليون طن
الموسم السابق (2019/2018م) .في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى
 48.6مليون طن مقابل  48.2مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل دون كمية المخزونات
المقدرة في نهاية الموسم السابق والبالغة  56.4مليون طن.

 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد أبقى التقرير على تقديراته إلجمالي إنتاج المحصول الموسمالحالي (2020/2019م) عند  96.8مليون طن انخفاضاً من الحصاد القياسي الموسم السابق

(2019/2018م) والبالغ  120.5مليون طن .فيما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم
الحالي إلى  10.4مليون طن مقابل  11.4مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  24.2مليون
طن نهاية الموسم السابق.
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 الوضع في أستراليا

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي تقديراته لمحصول القمح األسترالي الموسمالحالي 2020/2019م إلى  15.2مليون طن مقابل  15.9مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 17.3مليون طن الموسم السابق 2019/2018م .كما خفض توقعاته لصادرات القمح
األسترالي الموسم الحالي إلى  8.3مليون طن مقابل  8.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 9مليون طن الموسم السابق ،وخفض كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي ولكن
بمقدار طفيف إلى  4مليون طن مقابل  4.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  4.9مليون
طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في روسيا
 رفع جهاز اإلحصاءات الفدرالي الروسي "روستات" تقديراته لمحصول الحبوب في روسيا الموسمالحالي 2020/2019م إلى  121.2مليون طن مقابل  120.7مليون طن (تقديرات سابقة)

ومقابل  113.3مليون طن الموسم السابق 2019/2018م .وعدل الجهاز تقديراته لمحصول
القمح الروسي الموسم الحالي بمقدار طفيف إلى  74.5مليون طن مقابل  74.3مليون طن

(تقديرات سابقة).

 الوضع في أوكرانيا

 قالت و ازرة الزراعة األوكرانية إن صادرات الحبوب بأوكرانيا ارتفعت منذ بداية الموسم الحاليوحتى تاريخ  26فبراير الجاري بنسبة  %23لتسجل  40.1مليون طن مقارنة بـ  32.6مليون
طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق .وأضافت أن صادرات الموسم الحالي توزعت بين
 16.5مليون طن من القمح و 19.1مليون طن من الذرة إضافة إلى  4مليون طن من
الشعير .وفي ذات السياق رفعت الو ازرة توقعاتها إلجمالي صادرات القمح األوكراني الموسم
الحالي إلى  20مليون طن مقارنة بـ  15.6مليون طن الموسم السابق .وقد شهد الموسم الحالي
ارتفاعا ملحوظا في إجمالي إنتاج محصول الحبوب والذي بلغ  75.1مليون طن مقابل
 70مليون طن الموسم السابق بشكل ساعد أوكرانيا على زيادة صادراتها من الحبوب.
 وفيما يتعلق بحصاد محصول الحبوب الموسم القادم  ،2021/2020فقد توقعت و ازرة الزراعةاألوكرانية تراجعه إلى  70-65مليون طن ،وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع المساحة
المزروعة من محصول القمح الشتوي والذي يشكل نسبة  %95من إجمالي إنتاج القمح
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بأوكرانيا ،وذكر أحد كبار خبراء األرصاد الجوية أن المساحة المزروعة بمحصول القمح الشتوي
المعد للحصاد الموسم القادم بلغت  6.4مليون هكتار بانخفاض نسبته  %0.6مقارنة بالمساحة
المحصودة خالل الموسم الحالي.

 الوضع في االتحاد األوروبي

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

 18.72مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  23فبراير 2020م
مقابل  11.39مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%64كما
منح رخصاً لتصدير كمية  4.73مليون طن من الشعير مقابل  3.09مليون طن خالل نفس
الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  .%53وفي المقابل منح رخصاً الستيراد كمية

 13.99مليون طن من الذرة مقابل  15.68مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
بانخفاض نسبته  ،%11ومنح كذلك رخصا الستيراد كمية  9.01مليون طن من فول الصويا
مقابل  9.32مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته .%3

 الوضع في فرنسا

 خفض التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجريميير" في  24فبراير تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى
 %64مقابل  %65األسبوع السابق ومقابل  %85في نفس التاريخ من العام الماضي .فيما
أشار إلى اكتمال زراعة  %32من محصول الشعير الربيعي مقابل  %20األسبوع السابق
ومقابل  %66العام الماضي.

 الوضع في األرجنتين

 قالت و ازرة الزراعة األرجنتينية يوم األربعاء إنها علقت تسجيل الصادرات الزراعية حتى إشعارآخر في خطوة قال التجار إنها من المرجح أن تتنبأ بزيادة حادة في تعريفات تصدير الحبوب.
وقد تبنى الرئيس الجديد ألبرتو فرنانديز زيادة الرسوم المفروضة على صادرات فول الصويا
والقمح والذرة بغرض تعظيم اإليرادات في وقت تمر فيه األرجنتين بركود اقتصادي عميق وتتجه
نحو إعادة هيكلة ديون سيادية تقدر بنحو  100مليار دوالر.
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 رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي تقديراته لمحصول القمح في األرجنتين الموسمالحالي 2020/2019م إلى  19.5مليون طن مقابل  19مليون طن (توقعات سابقة) ،في حين
أبقى على توقعاته لصادرات األرجنتين من القمح الموسم الحالي عند  13.5مليون طن ارتفاعاً

من  12.8مليون طن الموسم السابق .ورفع توقعاته لمخزونات القمح في األرجنتين بنهاية
الموسم الحالي إلى  1.7مليون طن مقابل  1.5مليون طن (توقعات سابقة).

ٍ
سياق متصل رفعت بورصة بوينس آيريس األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول فول
 وفيالصويا في األرجنتين الموسم الحالي 2020/2019م إلى  54.5مليون طن مقابل
 53.1مليون طن (توقعات سابقة) ،وعزت ذلك إلى تحسن مستوى رطوبة التربة بفعل األمطار.
كما رفعت توقعاتها لمحصول الذرة إلى  50مليون طن مقابل  49مليون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في البرازيل

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لشركة " "Agribusiness Consultancyإلى اكتمال حصاد %43.1من محصول فول الصويا بالب ارزيل حتى تاريخ  28فبراير مقابل  %34.2األسبوع
السابق ومقابل  %56في نفس التاريخ من العام الماضي .ووفقا للبيانات التاريخية بلغ متوسط
المساحة المحصودة في مثل هذا الوقت من العام على مدار السنوات الخمس الماضية نحو
.%44.2

ثالثاً :أهم أخبار األسبوع
 مصر تزرع  3.4مليون فدان من القمح في الموسم الحالي

 قال رئيس قطاع الخدمات بو ازرة الزراعة المصرية إن بالده زرعت  3.4مليون فدان من القمحالموسم الحالي ،وأضاف أن المساحات المزروعة تتضمن األراضي المستصلحة حديثاً وكذلك
األراضي القديمة بالوادي ودلتا النيل .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي المساحة المزروعة

بالقمح في مصر الموسم السابق 2019/2018م بلغت نحو  3.16مليون فدان .وأضاف أن
مصر تستهدف الوصول بإنتاجها المحلي من القمح الموسم الحالي إلى  9.5مليون طن ،مؤكداً

على نية الحكومة شراء كمية تتراوح بين  3.5-3مليون طن منها لبرنامج الخبز المدعوم.
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 تونس تشتري  125ألف طن من القمح الطري

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  125ألف طن من القمح الطرياختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  25فبراير بواقع ( )5شحنات كمية كل منها
 25ألف طن للشحن خالل الفترة ( 15مارس 25-مايو 2020م) على حسب المنشأ ،وبلغ
متوسط السعر إلجمالي المناقصة  233.64دوالر/طن .C&F

 سوريا تطرح مناقصة جديدة لشراء  200ألف طن من القمح الطري

 قال تجار أوروبيون يوم األربعاء إن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سورياطرحت مناقصة جديدة لشراء  200ألف طن من القمح الطري الروسي المنشأ ،واشترطت تقديم
العروض في موعد أقصاه  23مارس المقبل .وأضافوا أن طرح هذه المناقصة كان متوقعاً بعد
أن تواردت أنباء عن إخفاق مؤسسة الحبوب السورية في شراء كمية مماثلة في المناقصات

السابقة التي أغلقت في  17فبراير و 20يناير و 18ديسمبر .وقال التجار إن المناقصة الجديدة
تطلب أيضاً شحن القمح في غضون  60يوماً بعد التعاقد.

 جنوب أفريقيا ترفع توقعاتها لمحصول الذرة الموسم الحالي إلى  14.6مليون طن

 نشرت اللجنة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب أفريقيا أول توقعاتها إلجمالي إنتاجمحصول الذرة بالبالد الموسم الحالي 2020/2019م والذي توقعت أن يصل إلى مستوى
قياسي يبلغ  14.56مليون طن ارتفاعاً من  11.28مليون طن الموسم السابق 2019/2018م

بزيادة نسبتها  .%29وجاء رفع التوقعات على خلفية تحسن أحوال الطقس ،وزيادة المساحة

المزروعة والتي بلغت  2.6مليون هكتار مقابل  2.3مليون هكتار الموسم السابق .الجدير
بالذكر أن جنوب أفريقيا تعد أكبر الدول المنتجة للذرة بقارة أفريقيا ،ويتشكل إنتاجها من نوعين
رئيسيين هما الذرة البيضاء التي تستخدم في صناعة الخبز ،والذرة الصفراء التي تدخل في
صناعة أعالف الماشية ،وتجري زراعتهما في الربع األخير من كل عام ،فيما تتم أعمال
الحصاد في الفترة من منتصف شهر إبريل وحتى منتصف شهر يوليو.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 905نقطة مقابل  787نقطة نهاية األسبوع الماضي مرتفعاً  118نقطة بنسبة .%15
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 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى إلى  98.13نقطة مقابل 99.34نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.8

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.103

1.084

%1.8 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

May. 020

233.1

222.4

-10.7

-4.6%

Jul. 020

235.8

224.2

-11.6

-4.9%

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

May. 020

225.7

218.6

-7.1

-3.1%

Jul. 020

220.9

219.1

-1.8

-0.8%

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

May. 020

260.2

258.1

-2.1

-0.8%

Jul. 020

260.2

259.7

-0.5

-0.2%

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

May. 020

209.0

203.1

-5.9

-2.8%

Sep. 020

192.1

192.1

0.0

0.0%

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

May. 020

222.8

222.2

-0.6

-0.3%

Sep. 020

226.0

223.8

-2.2

-1.0%

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

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

May. 020

170.0

166.6

-3.4

-2.0%

Jul. 020

168.6

166.7

-1.9

-1.1%

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

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

May. 020

348.3

347.9

-0.4

-0.1%

Jul. 020

352.3

350.7

-1.6

-0.5%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
May.020

Australia Feed Barley
May.020

Black Sea Feed Barley
May.020

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

209.0

205.0

-4.0

-1.9%

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

212.0

209.0

-3.0

-1.4%

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

191.0

187.0

-4.0

-2.1%

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

21-Feb-20

28-Feb-20

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

22.8

23.0

0.3

1%

Germany-Hamburg

25.3

25.8

0.5

2%

French – Dunkerque

25.0

25.3

0.3

1%

Australia - Kwinana

24.0

24.3

0.3

1%
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