الســوق العـــالمي للحبــوب
( 25-21أكتوبر 2019م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متجاهلة صدور التقرير الشهري
لمجلس الحبوب الدولي الذي خفض توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي
2020/2019م بمقدار  2مليون طن إلى  762مليون طن مقابل  764مليون طن (توقعات سابقة)

وخفض كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  271مليون طن مقابل
 272مليون طن (توقعات سابقة).

وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة والتي هبطت بفعل ضعف الصادرات األمريكية نتيجة احتدام

المنافسة العالمية ،وكذلك تحت ضغوط تحسن أحوال الطقس على مناطق زراعة المحصول بالسهول
األمريكية ،فيما تباينت أسعار فول الصويا مع استمرار ترقب األسواق للنتائج النهائية المنتظرة لمحادثات

التجارة األمريكية الصينية.

أولا :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 ديسمبر2019م إلى  218.5دوالر للطن فوب بانخفاض
 3.3دوالر للطن ( .)%1.5وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م إلى

 223.3دوالر للطن فوب بانخفاض  3دوالر للطن (.)%1.3

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2019م إلى  221.5دوالر للطن فوب بانخفاض  5.3دوالر للطن (.)%2.3

وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م إلى  222.9دوالر للطن فوب بانخفاض
 5دوالر للطن (.)%2.2

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2019م إلى  248.7دوالر للطن فوب بانخفاض  2.8دوالر للطن (.)%1.1

وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م إلى  252.1دوالر للطن فوب بانخفاض
 2.6دوالر للطن (.)%1
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر2019م إلى  199.4دوالر للطن

فوب بانخفاض  3دوالر للطن ( .)%1.5وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2020م

إلى  203.8دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن ( .)%1كما انخفضت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر مارس 2020م إلى  200.5دوالر للطن فوب

بانخفاض  1.7دوالر للطن (.)%0.8
( )2الشعير

 ثبتت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر ديسمبر2019م عند  193دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) .كما ثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر األسود عند

 187دوالر للطن فوب .في حين انخفضت أسعار الشعير األسترالي إلى  213دوالر للطن

فوب بانخفاض  7دوالر للطن (.)%3.2
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر2019م إلى  172.7دوالرللطن فوب بانخفاض  1.7دوالر للطن ( .)%1في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر

ديسمبر2019م إلى  364.7دوالر للطن فوب بارتفاع  0.6دوالر للطن (.)%0.2

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر أكتوبر 2019م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2020/2019م) إلى  2.157مليار طن مقابل  2.159مليار

طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.142مليار طن الموسم السابق (2019/2018م) .كما خفض

توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.184مليار طن مقابل

 2.186مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.171مليار طن الموسم السابق .في حين رفع
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي بمقدار  4مليون طن إلى

 374مليون طن مقابل  370مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  365مليون طن الموسم
السابق .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد خفض التقرير توقعاته لها
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بنهاية الموسم الحالي إلى  592مليون طن مقابل  601مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 619مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وخفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2020/2019م)إلى  762مليون طن مقابل  764مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  733مليون طن الموسم

السابق (2019/2018م) .كما خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم
الحالي إلى  756مليون طن مقابل  757مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  739مليون طن

الموسم السابق .وخفض كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي

إلى  271مليون طن مقابل  272مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  265مليون طن نهاية
الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2020/2019م) إلى  1.098مليار طن مقابل  1.099مليار طن (توقعات سابقة)

ومقابل  1.130مليار طن الموسم السابق (2019/2018م) .كما خفض توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي من الذرة الموسم الحالي إلى  1.138مليار طن مقابل  1.139مليار طن

(توقعات سابقة) ومقابل  1.151مليار طن الموسم السابق .وخفض كذلك توقعاته إلجمالي
مخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي بمقدار  8مليون طن إلى  278مليون طن مقابل

 286مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  318مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2020/2019م) عند  155مليون طن مقابل  141مليون طن الموسم السابق

(2019/2018م) .كما أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي عند

 150مليون طن مقابل  142مليون طن الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي
مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم الحالي عند  29مليون طن مقابل  24مليون طن
نهاية الموسم السابق .وأبقى على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي عند

 27مليون طن مقابل  25مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2020/2019م) إلى  341مليون طن مقابل  342مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  359مليون طن الموسم السابق (2019/2018م) .في حين رفع توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي إلى  360مليون طن مقابل  359مليون طن
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(توقعات سابقة) ومقابل  353مليون طن الموسم السابق .وخفض توقعاته لمخزونات فول
الصويا بنهاية الموسم الحالي بشكل ملحوظ إلى  32مليون طن مقابل  38مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  50مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2020/2019م) ولكن بمقدار طفيف إلى  53.4مليون طن مقابل  53.9مليون طن
(توقعات سابقة) ،إال أنه يظل أعلى بنحو  2مليون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق

(2019/2018م) البالغ  51.3مليون طن .كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم
الحالي إلى  28.3مليون طن مقابل  28.8مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  29.4مليون
طن نهاية الموسم السابق .في حين رفع توقعاته لصادرات القمح األمريكي الموسم الحالي

بمقدار نصف مليون طن إلى  26مليون طن مقابل  25.5مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2020/2019م) عند  341.5مليون طن مقابل  366.3مليون طن

الموسم السابق (2019/2018م) .في حين خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي

إلى  45مليون طن مقابل  52.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  53.4مليون طن نهاية
الموسم السابق.

 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم الحالي(2020/2019م) إلى  96.6مليون طن مقابل  98.9مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 120.5مليون طن الموسم السابق (2019/2018م) .كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية
الموسم الحالي بشكل ملحوظ إلى  11.1مليون طن مقابل  17مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  23.7مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في استراليا

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األسترالي الموسم الحاليإلى  17مليون طن مقابل  19.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  17.3مليون طن الموسم
السابق 2019/2018م ،كما خفض توقعاته لصادرات استراليا من المحصول إلى  9.5مليون
طن مقابل  10.8مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أعلى من صادرات
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الموسم السابق البالغة  8.7مليون طن .وخفض كذلك توقعاته لمخزونات استراليا من المحصول
بنهاية الموسم الحالي إلى  4.5مليون طن مقابل  5مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد  118.8مليون طن من الحبوب حتىتاريخ  18أكتوبر الجاري تغطي مساحة  44مليون هكتار بمتوسط إنتاجية  2.7طن/هكتار
مقابل  110.9مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من عام 2018م من مساحة تقدر
بنحو  43.2مليون هكتار بمتوسط إنتاجية  2.56طن/هكتار .واشتمل الحصاد الجديد على
 77.4مليون طن قمحاً و 21.4مليون طن من الشعير إضافة إلى  8مليون طن من الذرة

مقابل  72.7مليون طن من القمح و 17.5مليون طن من الشعير و 7.2مليون طن من الذرة
العام الماضي .وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أظهرت البيانات االنتهاء
من زراعة  16.5مليون هكتار تمثل نسبة  %94.2من إجمالي المساحة المستهدفة.

 الوضع في أوكرانيا

 رفعت و ازرة الزراعة األوكرانية توقعاتها لمحصول الحبوب في أوكرانيا الموسم الحالي2020/2019م إلى مستوى قياسي يبلغ  71.8مليون طن مقابل  70.1مليون طن الموسم
السابق 2019/2018م ،وعزت ذلك إلى زيادة محصولي القمح والشعير حيث توقعت أن يصل
محصول القمح إلى  28.1مليون طن مقابل  24.6مليون طن الموسم السابق ،وأن يزيد
محصول الشعير ليسجل  8.9مليون طن مقابل  7.3مليون طن الموسم السابق .فيما توقعت
انخفاض محصول الذرة إلى  32.8مليون طن مقابل  35.8مليون طن الموسم السابق .وفعلياً
تشير البيانات إلى اكتمال حصاد  62مليون طن من الحبوب حتى تاريخ  24أكتوبر الجاري

تغطي مساحة  13.5مليون هكتار وتمثل نسبة  %88من إجمالي المساحة المزروعة بمتوسط
إنتاجية  4.59طن/هكتار.
 وبالنسبة لزراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أكدت الو ازرة على اكتمال زراعة  6.6مليون هكتارتمثل نسبة  %91من إجمالي المساحة المستهدفة هذا الموسم حتى تاريخ  24أكتوبر الجاري
واشتملت المساحة المزروعة على  5.7مليون هكتار من القمح الشتوي تمثل نسبة  %91من
إجمالي المساحة المخطط زراعتها والبالغة  6.2مليون هكتار ،إضافة إلى  834ألف هكتار من
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محصول الشعير الشتوي تمثل أيضاً نسبة  %91من المساحة المتوقعة ،و 117ألف هكتار من
حبوب الجاودار .الجدير بالذكر أن مزارعي أوكرانيا قاموا بزراعة  7.2مليون هكتار من
محاصيل الحبوب الشتوية الموسم السابق.
 وفيما يتعلق بالصادرات ،قالت الو ازرة إنها ارتفعت منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ 25أكتوبر الجاري بنسبة  %39لتبلغ  17.6مليون طن بفعل زيادة شحنات القمح والتي قفزت
إلى  10.7مليون طن مقابل  7.2مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق ،فيما بلغ
إجمالي صادرات الشعير والذرة هذا الموسم  3.2مليون طن و 3.4مليون طن على التوالي.

 الوضع في التحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية  8.1مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  20أكتوبر 2019م مقابل

 5.3مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%51كما منح رخصاً
لتصدير كمية  2.4مليون طن من الشعير مقابل  1.7مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم

السابق بزيادة نسبتها  .%45وفي المقابل منح رخصاً الستيراد كمية  6.2مليون طن من الذرة

مقابل  4.85مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  ،%27ومنح
كذلك رخصا الستيراد كمية  3.9مليون طن من فول الصويا مقابل  4مليون طن خالل نفس
الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%1

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "ف ارنسأجري ميير" إلى تباطؤ ملحوظ في حصاد محصول الذرة بفرنسا ،إذ أتم المزارعون جمع
 %46منه حتى تاريخ  21أكتوبر الجاري مقابل  %30األسبوع السابق ومقابل  %91في نفس
التاريخ من العام الماضي .وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،فقد أوضح
التقرير اكتمال زراعة  %29من محصول القمح الطري مقابل  %21األسبوع السابق ومقابل
 %50العام الماضي ،واالنتهاء من زراعة  %50من محصول الشعير مقابل  %40األسبوع
السابق ومقابل  %61منذ عام .وأرجع التقرير التأخر في زراعة الحبوب هذا الشهر إلى
األمطار المتكررة التي كسرت موجة الجفاف الطويلة خالل فصل الصيف.
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 الوضع في األرجنتين

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح في األرجنتين الموسمالحالي 2020/2019م إلى  19.5مليون طن مقابل  20.4مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنه
يبقى عند نفس مستويات الموسم السابق 2019/2018م ،كما خفض توقعاته لصادرات القمح
األرجنتيني الموسم الحالي إلى  13.8مليون طن مقابل  14.5مليون طن (توقعات سابقة) ،إال
أنها تظل أعلى بمقدار  800ألف مقارنة بصادرات الموسم السابق.

 الوضع في الصين

 أظهرت بيانات صادرة عن اإلدارة العامة للجمارك بالصين حدوث قفزة كبيرة في واردات الصينمن فول الصويا األمريكي خالل شهر سبتمبر الماضي ،إذ استوردت الصين كمية  1.73مليون
طن من الواليات المتحدة األمريكية في شهر سبتمبر 2019م مقابل  132.2ألف طن خالل
نفس الشهر من العام الماضي .كما سجلت واردات الصين من فول الصويا األمريكي خالل
شهر أغسطس الماضي كمية  1.68مليون طن .وجاءت هذه الخطوة من قبل مستوردي الصين
بعد تعليق الحكومة فرض أي تعرفة جمركية إضافية على قائمة من المنتجات الزراعية
األمريكية من بينها فول الصويا إلثبات حسن النوايا من جانب الحكومة الصينية بغرض إنهاء
النزاع التجاري القائم بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم ،وأثر ذلك بالتبعية على تراجع
واردات الصين من فول الصويا الب ارزيلي المنشأ حيث انخفضت الكميات المستوردة من البرازيل
خالل شهر سبتمبر الماضي إلى  4.79مليون طن مقارنة بـ  7.59مليون طن في نفس الشهر
من عام 2018م.

 الوضع في الهند

 قال مسؤول حكومي إن الهند رفعت سعر شراء القمح المحلي من المزارعين في الموسم الجديد2021/2020م بمقدار  85روبية ( ،)%4.6وعلى الرغم من ذلك تعتبر هذه الزيادة هي األقل
منذ خمس سنوات ،كما أنها ستزيد الفارق بين أسعار القمح المحلية وأسعار التصدير بما
ٍ
سياق
سيجعل الصادرات من ثاني أكبر منتج للحبوب على مستوى العالم شبه مستحيلة .وفي
متصل قال أحد التجار إن االرتفاع الطفيف في أسعار توريد القمح المحلي يظهر أن الحكومة
ترغب في تقليل زراعة القمح حيث تواجه نيودلهي صعوبات كبيرة في تصريف المخزون
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الحكومي المتراكم والذي بلغ وفقا لبيانات حكومية رسمية  39.3مليون طن في بداية شهر
أكتوبر الجاري أي ما يقارب ضعف المخزون االحتياطي العادي البالغ  20.7مليون طن.
الجدير بالذكر أن محصول القمح يزرع بالهند مرة واحدة فقط كل عام ،حيث تبدأ الزراعة أواخر
شهر أكتوبر ويكون الحصاد في شهر مارس.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 الجزائر تشتري  600ألف طن من القمح

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  600ألف طن من القمح اختياريالمنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  22أكتوبر بأسعار تراوحت بين  229-227دوالر/طن
 C&Fللشحن خالل شهري نوفمبر وديسمبر 2019م .وتوقعوا أن يتم توريد معظم هذه الكمية
من فرنسا لتنافسية أسعارها مقارنة بالمناشئ األخرى السيما األرجنتين نظ اًر الرتفاع تكلفة
الشحن منها.

 تونس تشتري  75ألف طن من القمح الطري

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  75ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  23أكتوبر بواقع ( )3شحنات كمية كل منها  25ألف طن ،وبلغ
متوسط السعر إلجمالي المناقصة  228.55دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة  20نوفمبر
–  15ديسمبر 2019م على حسب المنشأ المختار.

 تركيا تشتري  317.5ألف طن من القمح الطري والديورم

 اشترت وكالة الحبوب التركية كمية  190ألف طن قمحاً من االتحاد األوروبي من خالل( )19مناقصة منفصلة استهدفت الواحدة كمية  10آالف طن وأغلقت جميعها يوم  22أكتوبر
وبلغ متوسط سعر الشراء  230.98دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة  29نوفمبر–
 17ديسمبر 2019م .كما اشترت كمية  127.5ألف طن من القمح الديورم ذات منشأ االتحاد
األوروبي من خالل ( )17مناقصة منفصلة استهدفت الواحدة كمية  7500طن وأغلقت يوم
 23أكتوبر ،وبلغ متوسط سعر الشراء إلجمالي الكمية  342.69دوالر/طن  C&Fللشحن
خالل الفترة  29نوفمبر–  17ديسمبر 2019م.
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 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1695نقطة مقابل  1861نقطة نهاية األسبوع الماضي منخفضاً  166نقطة بنسبة .%8.9

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  97.63نقطة مقابل 97.61نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة
.%0.81

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.108

1.117

%0.81 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

Dec. 019

221.8

218.5

-3.3

-1.5%

Mar. 020

226.3

223.3

-3.0

-1.3%

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

Dec. 019

226.8

221.5

-5.3

-2.3%

Mar. 020

227.9

222.9

-5.0

-2.2%

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

Dec. 019

251.5

248.7

-2.8

-1.1%

Mar. 020

254.7

252.1

-2.6

-1.0%

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

Dec. 019

202.4

199.4

-3.0

-1.5%

Mar. 020

205.8

203.8

-2.0

-1.0%

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

Dec. 019

201.6

200.0

-1.6

-0.8%

Mar. 020

202.2

200.5

-1.7

-0.8%

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

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

Dec. 019

174.4

172.7

-1.7

-1.0%

Mar. 020

175.9

173.8

-2.1

-1.2%

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

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

Dec. 019

364.1

364.7

0.6

0.2%

Mar. 020

358.2

354.7

-3.5

-1.0%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Dec.019

Australia Feed Barley
Dec.019

Black Sea Feed Barley
Dec.019

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

193.0

193.0

0.0

0.0%

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

220.0

213.0

-7.0

-3.2%

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

187.0

187.0

0.0

0.0%

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

18-Oct-19

25-Oct-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

27.3

26.8

-0.5

-2%

Germany-Hamburg

29.0

28.5

-0.5

-2%

French – Dunkerque

29.0

28.8

-0.3

-1%

Australia - Kwinana

30.8

30.3

-0.5

-2%
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