السوق العالمي للحبوب
( 16-12يونيو2017م)
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ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية بشكل ملحوظ بدعم المخاوف من نقص

المعروض العالمي على خلفية موجتي الح اررة والجفاف اللتان تتعرض لهما العديد من مناطق زراعة
المحصول بأوروبا ومنطقة البحر األسود والواليات المتحدة األمريكية واستراليا ،وهو األمر الذي جعل
المكتب االسترالي للزراعة والموارد االقتصادية يخفض توقعاته إلجمالي إنتاج استراليا من القمح الموسم

القادم بنحو  11مليون طن ليسجل  24.2مليون طن ،ودفع أيضا شركة االستشارات الزراعية الفرنسية

" "Strategie Grainsإلى تخفيض توقعاتها إلجمالي إنتاج القمح بدول االتحاد األوروبي الموسم القادم
إلى  141.6مليون طن مقارنة بـ  142.7مليون طن (توقعات سابقة).

وانعكس االرتفاع في أسعار القمح على أسعار باقي الحبوب األخرى مثل الذرة والشعير وفول

الصويا والتي شهدت ارتفاعا في ختام تعامالت األسبوع ،وان كان بعضها قد سجل تراجعا مقارنة باألسبوع

الماضي.

أوال :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 يونيو2017م إلى  245.6دوالر للطن فوب بارتفاع  20.9دوالر
للطن ( .)%9.3وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  239.4دوالر للطن

فوب بارتفاع  13.7دوالر للطن (.)%6.1

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهريونيو2017م إلى  187.5دوالر للطن فوب بارتفاع  7.2دوالر للطن ( .)%4وارتفعت كذلك

أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  187.9دوالر للطن فوب بارتفاع  6دوالر للطن

(.)%3.3

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهريونيو2017م إلى  278.4دوالر للطن فوب بارتفاع  13.3دوالر للطن ( .)%5وارتفعت كذلك
أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  280دوالر للطن فوب بارتفاع  13.2دوالر للطن

(.)%4.9
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  194.2دوالر للطن فوب بارتفاع
 4.5دوالر للطن ( ،)%2.4وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر2017م إلى
 198.4دوالر للطن فوب بارتفاع  4.5دوالر للطن ( .)%2.3كما ارتفعت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  203.7دوالر للطن فوب
بارتفاع  3.4دوالر للطن (.)%1.7
( )2الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يونيو2017م إلى  172دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  3دوالر للطن ( .)%1.7وانخفضت كذلك
أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  156دوالر للطن بانخفاض  5دوالر للطن
( ،)%3.1في حين ارتفعت أسعار الشعير االسترالي إلى  187دوالر للطن فوب بارتفاع
 1دوالر للطن (.)%0.5
( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس2017م إلى  166.9دوالر للطنفوب بارتفاع  0.5دوالر للطن ( .)%0.3في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر
أغسطس2017م إلى  361.9دوالر للطن فوب بانخفاض  0.9دوالر للطن (.)%0.2

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن و ازرة الزراعة األمريكية في 12يونيو إلى أن  %50من محصول القمح الشتوي بحالة "جيدة/ممتازة" و %16بحالة
"رديئة/رديئة جدا" ،وكذلك تشير إلى اكتمال حصاد  %17من محصول القمح الشتوي مقابل
( %15متوسط السنوات الخمسة الماضية) .وصنف التقرير  %45من محصول القمح الربيعي
بحالة "جيدة/ممتازة" انخفاضا من  %55األسبوع السابق بشكل يعكس التدهور الحاد في حالة
المحصول بسبب تعرض مناطق زراعته الرتفاع في درجات الح اررة وانخفاض في مستوى
رطوبة التربة.
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 الوضع في استراليا

 خفض المكتب االسترالي للزراعة والموارد االقتصادية توقعاته لمحصول القمح في استرالياالموسم القادم 2018/2017م بشكل ملحوظ إلى  24.2مليون طن مقابل  35.2مليون طن
الموسم الحالي 2017/2016م ومقابل  25.5مليون طن (متوسط المواسم الخمسة الماضية)
نتيجة سوء أحوال الطقس.

 الوضع في روسيا

 قال رئيس المعهد الروسي لدراسات السوق الزراعية " "IKARإن روسيا ربما تخفض المساحةالمزروعة من محصول القمح الربيعي هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ عقود بسبب تحول

المزارعين إلى محاصيل أخرى أكثر ربحية مثل الذرة وفول الصويا .وتعد روسيا واحدة من أكبر
الدول المصدرة للقمح في العالم بينما تشهد صادراتها من الشعير في اآلونة األخيرة انخفاضا
ووفقا لبيانات و ازرة الزراعة الروسية بلغ إجمالي صادرات الشعير منذ بداية الموسم الحالي في

(2016/7/1م) وحتى تاريخ  7يونيو الجاري نحو  2.8مليون طن مقابل  4.24مليون طن
خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%34كما تشير البيانات الرسمية

للو ازرة في  13يونيو إلى اكتمال زراعة  7.4مليون هكتار من محصول الشعير الربيعي بما

يمثل  %96من إجمالي المساحة المستهدفة هذا العام مقابل  7.8مليون هكتار في نفس التاريخ
من العام الماضي وبالتالي فإن هذه المساحة تعد األقل منذ عام 1970م باستثناء عام 2010م

الذي شهد موجة من الجفاف الشديد أجبرت المزارعين على تقليص المساحة المزروعة إلى نحو
 6.75مليون هكتار .وفي ذات السياق خفضت " "IKARتوقعاتها لمحصول الشعير في روسيا

الموسم القادم 2018/2017م إلى  17مليون طن مقابل  18مليون طن الموسم الحالي

2017/2016م.

 الوضع في أوكرانيا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير كمية  42.3مليون طن منالحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  14يونيو مقابل  39مليون طن تمثل إجمالي

الكمية التي تم تصديرها حتى نهاية الموسم السابق 2016/2015م .وتشتمل صادرات الموسم

الحالي على  17.1مليون طن قمح و 19.7مليون طن ذرة و 5.3مليون طن من الشعير.

 كما أظهرت البيانات اكتمال زراعة  14.3مليون هكتار من محاصيل الحبوب الربيعية هذاالعام وهي نفس المساحة المزروعة العام الماضي تقريبا ،وتشتمل هذه المساحة على
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 6.28مليون هكتار من محصول القمح الربيعي و 4.47مليون هكتار من محصول الذرة
و 2.46مليون هكتار من محصول الشعير باإلضافة إلى نحو  1مليون هكتار من محاصيل
الحبوب األخرى.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 خفضت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتها لمحصول القمحالطري بدول االتحاد األوروبي ( 28دولة) الموسم القادم 2018/2017م إلى  141.6مليون

طن بانخفاض مقداره  1.1مليون طن مقارنة بالتوقعات السابقة ،إال أنه يظل أعلى بنسبة

 %4مقارنة بمحصول الموسم الحالي 2017/2016م المقدر بنحو  136.1مليون طن .جاء

خفض التوقعات على خلفية تعرض معظم مناطق أوروبا لموجة من الجفاف والح اررة الشديدين
والتي أثرت سلبا على إنتاجية المحصول السيما في كل من أسبانيا وألمانيا وفرنسا .ومن ثم فقد
خفضت توقعاتها لصادرات االتحاد األوروبي من القمح الموسم القادم إلى  24.4مليون طن

مقابل  26مليون طن (توقعات سابقة) .وخفضت كذلك توقعاتها إلجمالي إنتاج الشعير بدول
االتحاد األوروبي الموسم القادم إلى  58مليون طن مقابل  59.6مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  60مليون طن الموسم الحالي .وخفضت أيضا توقعاتها لمحصول الذرة بنحو  100ألف
طن ليصل إلى  60مليون طن ليتساوى بذلك مع محصول الموسم الحالي.

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  113ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  13يونيو لتصل بذلك إجمالي صادراته من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  22.6مليون طن مقارنة
بـ  29.9مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%24كما منح

رخصا لتصدير  5مليون طن من الشعير مقارنة بـ  10مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم
ً
السابق بانخفاض نسبته  ،%50وفي المقابل بلغ إجمالي واردات االتحاد األوروبي من الذرة
نحو  11.8مليون طن مقابل  13.1مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
بانخفاض نسبته  .%10كما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة  %5لتسجل  13.2مليون طن

مقارنة بـ  13.8مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق.

 كما منح رخصا الستيراد كمية  8ألف طن من الشعير األوكراني في إطار نظام الحصصالمعفاة من الرسوم الجمركية ،ليتبقى ألوكرانيا بذلك نحو  15ألف طن شعير من إجمالي الكمية

المخصصة لها هذا العام والبالغة  270ألف طن.
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 الوضع في فرنسا

 رفع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لمخزونات القمح الطري في فرنسابنهاية الموسم الحالي 2017/2016م بعد تخفيضه للصادرات المتوقعة خارج دول االتحاد

األوروبي على خلفية إلغاء بعض الشحنات لدول آسيا وبصفة خاصة كوريا الجنوبية .ووفقا

للبيانات الرسمية ُيتوقع أن تصل مخزونات القمح الطري في  30يونيو الحالي إلى  2.7مليون
طن مقارنة بـ  2.4مليون طن (توقعات سابقة) .كما رفع المكتب توقعاته لمخزونات الذرة في
فرنسا بنهاية الموسم الحالي إلى  2.3مليون طن مقارنة بـ  2.2مليون طن (توقعات سابقة)

نتيجة تخفيض الصادرات المتوقعة داخل دول االتحاد األوروبي .أما بالنسبة لمخزونات الشعير
فقد أبقى المكتب عليها عند مستوى مقارب من توقعات الشهر الماضي عند  974ألف طن.

 وفي ٍشأن آخر خفض التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي
الفرنسي في  12يونيو تقديراته لمحصول القمح الطري المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" إلى

 %74مقابل  %75األسبوع السابق ،وخفض كذلك تصنيفاته لمحصول الشعير الشتوي بنقطة
واحدة مقارنة باألسبوع السابق ليصل إلى  .%65كما خفض تقديراته لمحصول الشعير الربيعي

إلى  %73مقابل  %74األسبوع السابق ،وخفض تصنيفاته أيضا لمحصول الذرة إلى

 %86مقابل  %87األسبوع السابق.

 رفعت و ازرة الزراعة الفرنسية توقعاتها لمحصول الشعير الشتوي في فرنسا الموسم القادم2018/2017م إلى  9.34مليون طن مقابل  8.19مليون طن الموسم الحالي
2017/2016م نتيجة ارتفاع المساحة المزروعة ،إال أنه يظل أقل بنسبة  %4مقارنة بمتوسط
المواسم الخمسة الماضية.

 -وخفضت تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول الذرة الموسم الحالي إلى  1.37مليون

هكتار مقابل  1.42مليون هكتار الموسم السابق ،وخفضت كذلك تقديراتها للمساحة المزروعة
من محصول القمح والمشتملة على القمح الربيعي إلى  5.15مليون هكتار مقابل  5.18مليون

هكتار الموسم السابق ،إال أنها تظل أعلى بنسبة  %2.2مقارنة بمتوسط المواسم الخمسة

الماضية.

 الوضع في ألمانيا

 رفعت الجمعية األلمانية للتعاونيات الزراعية توقعاتها لمحصول القمح في ألمانيا الموسم القادم2018/2017م إلى  25.2مليون طن مقابل  24.98مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
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 24.5مليون طن الموسم الحالي 2017/2016م بعد استفادة المحصول من األمطار التي
هطلت خالل األسابيع الماضية ،كما رفعت توقعاتها لمحصول الشعير الربيعي بنسبة

 %7.4ليصل إلى  1.9مليون طن .في حين خفضت توقعاتها لمحصول الشعير الشتوي بنسبة
 %2.3ليصل إلى  8.74مليون طن ،وخفضت كذلك توقعاتها لمحصول الذرة بنسبة
 %5.7ليسجل  3.78مليون طن بسبب األمطار التي أعاقت عمليات زراعته خالل الفترة
الماضية.

 الوضع في بريطانيا

 أظهرت بيانات رسمية تراجعا حادا في صادرات بريطانيا من القمح خالل شهر إبريل الماضيفي الوقت الذي شهدت فيه الواردات ارتفاعا ،ووفقا لبيانات الجمارك بلغ إجمالي صادرات
بريطانيا من القمح في شهر إبريل الماضي نحو  49.4ألف طن وهو االنخفاض الخامس
للصادرات الشهرية على التوالي ،بينما قفزت الواردات إلى  209.2ألف طن مسجلة بذلك أعلى
مستوى شهري لها هذا الموسم ،ومن ثم فقد وصلت إجمالي الصادرات منذ بداية الموسم الحالي
وحتى نهاية شهر إبريل إلى  1.37مليون طن مقابل  2.23مليون طن خالل الفترة المماثلة من
الموسم السابق ،وفي المقابل قفزت إجمالي الواردات إلى  1.48مليون طن مقارنة
بـ  1.27مليون طن الموسم السابق لتتحول بريطانيا بذلك إلى صافي مستورد للقمح خالل هذا
الموسم.

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب تقديراتها لمحصول فول الصويا في األرجنتين الموسمالحالي 2017/2016م إلى  57.3مليون طن مقابل  57مليون طن (توقعات سابقة) ،كما
رفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول القمح هذا العام إلى  5.6مليون هكتار مقابل
 5.2مليون هكتار عام 2016م.

 الوضع في البرازيل

 توقعت شركة االستشارات الزراعية " "AgRuralأن يصل محصول الذرة الشتوي في الب ارزيلهذا العام إلى نحو  67.1مليون طن ،وأشارت في تقريرها الصادر بتاريخ  15يونيو إلى اكتمال
حصاد  %4.9من إجمالي المساحة المزروعة منه مقابل  %7.7في نفس التاريخ من العام
الماضي ومقابل ( %4.6متوسط السنوات األربعة الماضية).
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ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  300ألف طن قمح من روسيا ورومانيا وأوكرانيا

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  300ألف طن من القمح الطري في مناقصة عالميةأغلقت يوم  13يونيو للشحن خالل الفترة  25-15يوليو2017م وذلك بواقع ( )5شحنات كمية
كل منها  60ألف طن .اشتملت هذه الكمية على  180ألف طن قمح روسي و 120ألف طن
قمح أوكراني وروماني ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة  206.3دوالر/طن  .C&Fوفي
سيا ٍ
ق متصل قال وزير الزراعة المصري إن الو ازرة تنوي الطعن على حكم قضائي قضى بتعليق
نظام لفحص األغذية بدأ العمل به إلصالح منظومة تجارة السلع الزراعية معلال ذلك بأنه حكم
ضد الدولة .وتضمن هذا الحكم إعادة االختصاص في فحص السلع الغذائية المستوردة إلى
إدارة الحجر الزراعي التابعة لو ازرة الزراعة بدال من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات التابعة لو ازرة التجارة ،وهو ما أثار القلق بشأن احتمال أن تعيد مصر العمل بحظر
فطر اإلرجوت الشائع وجوده في الحبوب وهي السياسة التي أربكت أسواق القمح العالمية وأدت
إلى مقاطعة الموردين لمناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية عندما جرى تطبيقها لفترة وجيزة
العام الماضي.

 اليابان تشتري  162.3ألف طن من القمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  162.3ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  15يونيو .اشتملت هذه الكمية على  98.5ألف
طن قمح أمريكي للشحن خالل الفترة ( 21يوليو 20 -أغسطس) و 28.6ألف طن قمح كندي
للشحن خالل الفترة ( 21أغسطس –  20سبتمبر) و 35.1ألف طن قمح استرالي للشحن خالل
شهر أغسطس2017م.

 الجزائر تصدر رخصا الستيراد بعض مكونات األعالف

 قالت و ازرة التجارة الجزائرية إن الحكومة أصدرت  167رخصة الستيراد بعض المكوناتالمستخدمة في صناعة األعالف ومنها الذرة والشعير العلفي وعلف الصويا وذلك على خلفية
انخفاض الكميات المعروضة منها في السوق المحلي .ووفقا لما أعلنته و ازرة التجارة فقد حصلت
الجهات المناط بها استيراد الحبوب على رخص الستيراد كمية  2.14مليون طن من الذرة
و 490ألف طن من علف الصويا باإلضافة إلى  462ألف طن من الشعير العلفي.
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 توقعات بثبات إنتاج إيران من القمح عند نفس مستويات العام الماضي

 أشار التقرير الربع سنوي األخير لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" إلى توقع ثباتإنتاج إيران من القمح عام 2017م عند  13.5مليون طن وهو نفس مستوى إنتاج عام 2016م
وذلك بفعل التحسن الملموس في أحوال الطقس وهو ما يجعل إيران تحتفظ بمركزها اإلقليمي
كواحدة من أكبر الدول المنتجة للمحصول في المنطقة بعد تركيا.

 تونس تشتري  50ألف طن من القمح والشعير العلفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  25ألف طن من القمح الطرياختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  14يونيو الجاري بسعر  189.95دوالر/طن
 C&Fللشحن خالل الفترة ( 20أغسطس –  10أكتوبر2017م) ،كما اشترت كمية  25ألف
طن من الشعير العلفي بسعر  175.82دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة ( 15يوليو –
 5أغسطس2017م).

 بلغاريا تتوقع حصاد أكثر من  5مليون طن قمح العام الحالي

 توقع نائب وزير الزراعة البلغاري أن يتخطى حصاد محصول القمح في بالده العام الحالي 5مليون طن وذلك في مقابل الحصاد القياسي العام الماضي والبالغ  5.66مليون طن والذي
يعد األعلى تاريخيا منذ عام 1980م .وأضاف في مؤتمر تم تدشينه خصيصا في مدينة
كارنوبات إلعالن بدء موسم الحصاد أن المؤشرات األولية تدل على أن بلغاريا ستحصد
محصول جيد هذا العام .وأبقى نائب الوزير على توقعاته لمحصول الشعير عند نفس مستوى
العام الماضي ( 690ألف طن) .الجدير بالذكر أن بلغاريا تعد من الدول المصدرة للقمح حيث
بلغ إجمالي صادراتها من المحصول عام 2016م نحو  4مليون طن.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 964نقطة مقابل  813نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  151نقطة بنسبة ( .)%18.6وانعكس
ذلك على أسعار الشحن للمملكة والتي ارتفعت بنسبة  %3فيما يتعلق بالشحن من موانئ البحر
األسود وألمانيا وفرنسا ،وبنسبة  %2فيما يتعلق بالشحن من موانئ استراليا.
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 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  97.14نقطة مقابل 97.28نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة طفيفة بلغت
.%0.09

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.120

1.119

%0.09 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

9-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

Jun.017

224.7

245.6

20.9

9.3%

Aug.017

225.7

239.4

13.7

6.1%

9-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

Jun.017

180.3

187.5

7.2

4.0%

Aug.017

181.9

187.9

6.0

3.3%

9-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

Jun.017

265.1

278.4

13.3

5.0%

Aug.017

266.8

280.0

13.2

4.9%

9-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

Sep.017

189.7

194.2

4.5

2.4%

Dec.017

193.9

198.4

4.5

2.3%

9-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

Jun.017

197.0

197.0

0.0

0.0%

Sep.017

200.3

203.7

3.4

1.7%

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

9-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

Jun.017

162.1

162.6

0.5

0.3%

Aug.017

166.4

166.9

0.5

0.3%

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

9-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

Jun.017

360.3

358.2

-2.1

-0.6%

Aug.017

362.8

361.9

-0.9

-0.2%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jun.017

Australia Feed Barley
Jun.017

Black Sea Feed Barley
Jun.017

9-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

175.0

172.0

-3.0

-1.7%

9-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

186.0

187.0

1.0

0.5%

9-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

161.0

156.0

-5.0

-3.1%

Freight Rates US $ /Ton
7-Jun-17

16-Jun-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

16.3

16.8

0.5

3%

Germany-Hamburg

18.0

18.5

0.5

3%

French - Dunkerque

19.8

20.3

0.5

3%

Australia (East Coast)

22.3

22.8

0.5

2%

Load/ports
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