السوق العالمي للحبوب
( 29-25سبتمبر2017م)
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أوالً :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  540ألف طن شعير علفي

 -قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع بطرح مناقصتها السادسة للعام الحالي (2017م)

الستيراد كمية  540ألف طن من الشعير العلفي للتوريد خالل شهري نوفمبر وديسمبر2017م بواقع

( )9شحنات كمية كل منها ( )60ألف طن ( ،)%10+موزعة على ( )6شحنات عبر موانئ

المملكة على البحر األحمر بإجمالي كمية ( )360ألف طن ،و( )3شحنات عبر موانئ المملكة
على الخليج العربي بإجمالي كمية ( )180ألف طن.

 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 1439/1/11هـ وتم ترسية توريد كمية ( )540ألف طنشعير علفي موزعة على ( )9شحنات منها ( )6شحنات لموانئ البحر األحمر بكمية ( )360ألف

طن و( )3شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية ( )180ألف طن وذلك من مناشئ (االتحاد
األوروبي واستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر األسود) وفقا للمواصفة القياسية المحددة ،وبلغ

متوسط السعر إلجمالي المناقصة ( )216.87دوالر للطن  C&Fويعادل ( )813لاير واصل موانئ

المملكة.

 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 2017م على استيراد كمية ( )6.6مليونطن شعير علفي بمتوسط سعر ( )192.41دوالر للطن ويعادل ( )722لاير واصل موانئ المملكة
وذلك لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون االستراتيجي منه.

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية متأثرة بصدور التقرير الشهري لمجلس

الحبوب الدولي الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي 2018/2017م إلى

 748مليون طن مقابل  742مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة توقعات بزيادة اإلنتاج في كل من روسيا
واالتحاد األوروبي والهند وكندا ،وكذلك بصدور تقرير و ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاته إلجمالي

محصول القمح الربيعي بالواليات المتحدة األمريكية بشكل فاق توقعات المحللين إلى  11.3مليون طن
مقابل  10.9مليون طن (توقعات سابقة).

وامتد االنخفاض إلى أسعار فول الصويا بعدما رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية توقعاته لمخزونات

المحصول بالواليات المتحدة األمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات ،في حين ارتفعت أسعار
1

الشعير على خلفية استمرار تعرض مناطق زراعته باستراليا ألحوال طقس غير مواتية في وقت يشهد فيه
الطلب على الصادرات من دول االتحاد األوروبي والبحر األسود انتعاشا ملحوظا.
( )1القمح

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

انخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر2017م إلى  228.8دوالر للطن فوب بانخفاض
 2.8دوالر للطن ( .)%1.2وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى

 231.2دوالر للطن فوب بانخفاض  3.2دوالر للطن (.)%1.4

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2017م إلى  181.2دوالر للطن فوب بانخفاض  2.3دوالر للطن (.)%1.3

وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  186.8دوالر للطن فوب بانخفاض
 1.1دوالر للطن (.)%0.6

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرديسمبر2017م إلى  275.1دوالر للطن فوب بانخفاض  5.9دوالر للطن (.)%2.1

وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2018م إلى  280دوالر للطن فوب بانخفاض
 5.1دوالر للطن (.)%1.8

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر2017م إلى  196.7دوالر للطن

فوب بانخفاض طفيف مقداره  0.2دوالر للطن ( ،)%0.1وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر
مارس2018م إلى  202دوالر للطن فوب بانخفاض  1.2دوالر للطن ( .)%0.6كما انخفضت
أسعار القمح األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر ديسمبر2017م إلى

 205.5دوالر للطن فوب بانخفاض  2.5دوالر للطن (.)%1.2
( )2الشعير

 -ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر نوفمبر2017م إلى  194دوالر للطن فوب (غير

شامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  6دوالر للطن ( .)%3.2وارتفعت كذلك أسعار
الشعير االسترالي إلى  207دوالر للطن فوب بارتفاع  7دوالر للطن ( ،)%3.5كما ارتفعت

أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  186دوالر للطن فوب بارتفاع  3دوالر للطن
(.)%1.6
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( )3الذرة وفول الصويا
 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر2017م إلى  155.2دوالر للطنفوب بارتفاع  1.5دوالر للطن ( .)%1في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر
ديسمبر2017م إلى  372.3دوالر للطن فوب بانخفاض  4.8دوالر للطن (.)%1.3

عالميا
ثالثا :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر سبتمبر2017م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  2.069مليار طن مقابل  2.049مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.133مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما رفع
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.096مليار طن مقابل

 2.089مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.088مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب إلى  358مليون طن مقابل  354مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  352مليون طن الموسم السابق .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات
العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (2018/2017م) بنحو

 12مليون طن لتصل إلى  497مليون طن مقابل  485مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها
تظل عند مستوى أقل من مخزونات الموسم السابق المقدرة بنحو  525مليون طن.

 ورفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2018/2017م)بمقدار  6مليون طن ليصل إلى  748مليون طن مقابل  742مليون طن (توقعات سابقة)
نتيجة رفع تقديرات اإلنتاج في روسيا واالتحاد األوروبي والهند وكندا ،ولكنه يظل أقل بنسبة

 %1مقارنة بالحصاد القياسي الموسم السابق (2017/2016م) والبالغ  754مليون طن .كما
رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  742مليون طن مقابل

 738مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  736مليون طن الموسم السابق .في حين أبقى على
توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي عند  248مليون طن مقابل

 242مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم الحالي(2018/2017م) إلى  1.029مليار طن مقابل  1.017مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل
 1.079مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك
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العالمي منه إلى  1.058مليار طن مقابل  1.055مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل

 1.051مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي
إلى  208مليون طن مقابل  196مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  237مليون طن نهاية
الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2018/2017م) إلى  143مليون طن مقابل  142مليون طن (توقعات سابقة) ،إال
أنه يظل أقل من محصول الموسم السابق (2017/2016م) والبالغ  150مليون طن .في حين

أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه عند  146مليون طن مقابل  148مليون
طن الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي مخزونات الشعير العالمية بنهاية

الموسم الحالي عند  28مليون طن مقابل  31مليون طن نهاية الموسم السابق .كما أبقى على
توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي (2018/2017م) عند  27مليون طن

مقابل  28مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2018/2017م) إلى  348مليون طن مقابل  347مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  351مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .في حين أبقى على توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي منه عند  351مليون طن بزيادة قدرها  13مليون طن مقارنة

باستهالك الموسم السابق .ورفع توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بمقدار

مليون طن لتصل إلى  42مليون طن مقابل  41مليون طن (توقعات سابقة)  ،ولكنها تظل أقل
من مخزونات الموسم السابق المقدرة بنحو  45مليون طن.

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2018/2017م) عند  46.7مليون طن مقابل  62.9مليون طن الموسم السابق
(2017/2016م) .كما أبقى على توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم الحالي عند
 24.8مليون طن مقابل  32.2مليون طن نهاية الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته

لصادرات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول عند  26.5مليون طن بانخفاض مقداره

 2.2مليون طن مقارنة بصادرات الموسم السابق البالغة  28.7مليون طن.
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 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  358.4مليون طن مقابل  352.1مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  384.8مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما رفع توقعاته
للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  57.6مليون طن مقابل  51.1مليون طن (توقعات

سابقة) ،لكنها تظل عند مستوى أقل من مخزونات الموسم السابق المقدرة بنحو  59.7مليون
طن.
 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالوالياتالمتحدة األمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  119.5مليون طن مقابل  117مليون
طن (توقعات سابقة) ليتخطى بذلك المستوى القياسي المحقق الموسم السابق (2017/2016م)

والبالغ  117.2مليون طن .كما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى
 12.3مليون طن مقابل  11.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  9.4مليون طن نهاية

الموسم السابق.

 أظهرت بيانات التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية حول مخزونات الحبوب في الوالياتالمتحدة األمريكية ،ارتفاع مخزونات الذرة في األول من شهر سبتمبر2017م بنسبة

 %32مقارنة بالعام الماضي مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 1988م حيث بلغت

 57.2مليون طن مقابل  44.1مليون طن العام الماضي ،إال أنها جاءت دون توقعات
المحللين المقدرة بنحو  59.8مليون طن .وكذلك ارتفاع مخزونات فول الصويا بنسبة

 %53مقارنة بالعام الماضي مسجلة أعلى مستوى لها في عشر سنوات ،إذ بلغت  8.2مليون
طن مقابل  5.4مليون طن العام الماضي ،وعلى الرغم من ذلك جاءت أقل من توقعات

المحللين البالغة  9.2مليون طن .وعلى النقيض أوضحت البيانات تراجع مخزوتات القمح
بمختلف أنواعه في  1سبتمبر من العام الجاري إلى  61.3مليون طن مقابل  69.3مليون طن

العام الماضي  ،إال أنها فاقت مستوى توقعات المحللين البالغ  60مليون طن.

 الوضع في كندا

 رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح في كندا الموسم الحاليإلى  27مليون طن مقابل  25مليون طن (توقعات سابقة) ،كما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية
الموسم الحالي إلى  5.1مليون طن مقابل  4.2مليون طن (توقعات سابقة) ،وتوقع التقرير
أيضا زيادة الصادرات بمقدار نصف مليون طن لتسجل  20.5مليون طن.
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 الوضع في روسيا

 قال وزير الزراعة الروسي إن بالده تترقب زيادة ملحوظة في صادرات الحبوب الموسم الحاليإذ توقع أن تصل إجمالي الصادرات إلى  45مليون طن منها  30مليون طن من القمح وهو

األمر الذي حال حدوثه يجعل روسيا على رأس قائمة الدول الكبرى المصدرة للقمح في العالم
متخطية بذلك الواليات المتحدة األمريكية والتي تشير توقعاتها الرسمية الصادرة عن و ازرة
الزراعة األمريكية إلى صادرات قمح تقدر بنحو  26.5مليون طن.

 أظهرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية اكتمال حصاد  123.4مليون طن من محصول الحبوبفي روسيا حتى تاريخ  28سبتمبر بمتوسط إنتاجية  3.04طن/هكتار ومن مساحة تصل نسبتها

إلى  %86.1من إجمالي المساحة المزروعة مقابل  110.4مليون طن تم حصادها حتى نفس
التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية  2.61طن/هكتار .وتوزعت كميات الحصاد الجديد

ما بين  83.5مليون طن قمح و 20.7مليون طن شعير و 4مليون طن ذرة مقابل
 74.2مليون طن قمح و 18.6مليون طن شعير و 3.2مليون طن ذرة في نفس التاريخ من
عام 2016م.

 الوضع في أوكرانيا

 قالت مؤسسة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultإن تراجع إجمالي اإلنتاجالعالمي من الشعير في الوقت الذي يشهد فيه الطلب العالمي تناميا من قبل الدول الرئيسية

المستوردة سيدفع مزارعي أوكرانيا لزيادة المساحة المزروعة منه هذا الموسم .وأضافت أن أسعار

تصدير الشعير األوكراني قفزت بنحو  25دوالر للطن فوب منذ بداية الموسم الحالي مدعومة
بزيادة الطلب ،وأنه تم التعاقد على تصدير  3مليون طن من الشعير األوكراني حتى منتصف

شهر سبتمبر .ووفقا لبيانات و ازرة الزراعة األوكرانية ،قام المزارعون بزراعة  52ألف هكتار من
محصول الشعير الشتوي حتى تاريخ  22سبتمبر بما يمثل  %6من إجمالي مساحة  926ألف

هكتار متوقع زراعتها هذا الموسم.

 رفعت و ازرة الزراعة األوكرانية توقعاتها لصادرات الحبوب الموسم الحالي 2018/2017م إلى 45-44مليون طن مقابل  43.9مليون طن الموسم السابق 2017/2016م وذلك على الرغم
من تخفيضها إلجمالي تقديرات الحصاد إلى  63-61مليون طن مقابل  66مليون طن الموسم

السابق ،وفعليا تشير البيانات الرسمية إلى قيام أوكرانيا بتصدير  10مليون طن من الحبوب منذ

بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  25سبتمبر الجاري وتشتمل تلك الكمية على  5.6مليون طن

قمح و 3مليون طن شعير و 1.2مليون طن من الذرة.
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 الوضع في كازاخستان

 قالت و ازرة الزراعة الكازاخستانية إن عمليات حصاد محصول الحبوب أوشكت على االنتهاءحيث أتم المزارعون جمع حوالي  %96من المساحة المزروعة بإجمالي كمية  20مليون طن

وذلك حتى التاسع والعشرون من شهر سبتمبر مقابل  19.1مليون طن في نفس التاريخ من
العام الماضي .وفي سيا ٍ
ق متصل رفعت نائبة وزير الزراعة الكازاخستاني توقعاتها لصادرات
الموسم الحالي 2018/2017م إلى  9مليون طن مقابل  8مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 8.3مليون طن الموسم السابق 2017/2016م.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  375ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  26سبتمبر لتصل بذلك إجمالي صادراته من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى  4.5مليون طن مقارنة
بـ  6.8مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%34كما منح
رخصا لتصدير  1.03مليون طن من الشعير منذ بداية الموسم في األول من شهر يوليو

مقارنة بـ  1.4مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق .وفي المقابل منح رخصا

الستيراد  3.4مليون طن من الذرة مقارنة بـ  2.1مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم
السابق ،ومنح كذلك رخصا الستيراد  2.7مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ  3.4مليون طن
خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%19

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  25سبتمبر إلى قيام م ازرعي فرنسا بحصاد  %5من محصول الذرة مقابل

 %2األسبوع السابق ومقابل  %3في نفس التاريخ من العام الماضي.

 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول فول الصويا في األرجنتينالموسم الحالي 2018/2017م إلى  54مليون طن مقارنة بـ  57.5مليون طن الموسم السابق

2017/2016م على خلفية توقعات بانخفاض المساحة المزروعة منه لصالح محاصيل أخرى
أهمها القمح والذرة .وتوقعت تراجع المساحة المزروعة إلى  18.1مليون هكتار مقابل

 19.2مليون هكتار الموسم السابق ،فيما رفعت توقعاتها لمحصول القمح إلى  17مليون طن
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مقابل  16.8مليون طن الموسم السابق ،ورفعت أيضا توقعاتها لمحصول الذرة إلى  41مليون
طن مقابل  39مليون طن الموسم السابق.

 الوضع في البرازيل

 قالت شركة االستشارات الزراعية الب ارزيلية " "AgRuralإن منتجي فول الصويا في الب ارزيل أتموازراعة  %1.5من المساحة المستهدفة الموسم الحالي 2018/2017م وذلك حتى تاريخ
 28سبتمبر مقابل  %4.8في نفس التاريخ من الموسم السابق 2017/2016م ومقابل
( %2.3متوسط المواسم الخمسة الماضية) وعزت تأخر معدالت الزراعة لندرة األمطار.

رابعا :أهم أخبار األسبوع
 الجزائر تشتري  480ألف طن من القمح الطري

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية في حدود  480ألف طن منالقمح الطري في مناقصة عالمية أغلقت يوم  28سبتمبر بمتوسط سعر  211.5دوالر/طن

 C&Fللشحن خالل شهر ديسمبر2017م ،وتوقع تجار ومحللون أن يتم توريد معظم هذه
الكمية من فرنسا.

 سوريا توقع عقد لشراء  3مليون طن من القمح الروسي

 قال وزير التجارة الداخلية السوري إن بالده وقعت اتفاقا لشراء  3مليون طن من القمح الروسيعلى مدى ثالث سنوات وانها تعكف على تأمين تمويل ائتماني من موسكو لشراء القمح .الجدير
بالذكر أن شركات تجارة السلع األولية تواجه عقبات في التعامل مع الحكومة السورية بسبب

العقوبات المصرفية المفروضة عليها من قبل الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ،في حين

تواجه التجارة مع روسيا مشكالت أقل.

 جنوب إفريقيا ترفع تقديراتها لحصاد الذرة بنسبة %2.2

 قالت الوحدة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب إن جنوب إفريقيا حصدت هذا العام أعلىمحصول ذرة في تاريخها وذلك بفعل التحسن الملموس في أحوال الطقس والذي دعم اإلنتاجية
بشكل كبير .وفي تقديرها النهائي لحصاد عام 2017م قدرت إجمالي إنتاج محصول الذرة بنحو

 16.74مليون طن مقابل  16.41مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل الحصاد الضعيف العام

الماضي والذي تأثر بأسوأ موجة جفاف تعرضت لها جنوب إفريقيا منذ عقود ليت ارجع بشكل حاد

إلى  7.78مليون طن .وأضافت أن الحصاد الجديد يتكون من  9.89مليون طن من الذرة
البيضاء و 6.85مليون طن من الذرة الصفراء.
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 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1308نقطة مقابل  1514نقطة األسبوع الماضي منخفضا  206نقطة بنسبة (.)%13.6

 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  93.07نقطة مقابل 92.14نقطة األسبوع الماضي  ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%1.2

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.181

1.195

%1.2 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

22-Sep-17

29-Sep-17

Change

Change %

Dec.017

231.6

228.8

-2.8

-1.2%

Jan.018

234.4

231.2

-3.2

-1.4%

22-Sep-17

29-Sep-17

Change

Change %

Dec.017

183.5

181.2

-2.3

-1.3%

Jan.018

187.9

186.8

-1.1

-0.6%

22-Sep-17

29-Sep-17

Change

Change %

Dec.017

281.0

275.1

-5.9

-2.1%

Jan.018

285.1

280.0

-5.1

-1.8%

22-Sep-17

29-Sep-17

Change

Change %

Dec.017

196.9

196.7

-0.2

-0.1%

Mar.018

203.2

202.0

-1.2

-0.6%

22-Sep-17

29-Sep-17

Change

Change %

Dec.017

208.0

205.5

-2.5

-1.2%

Mar.018

212.7

211.4

-1.3

-0.6%

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

Corn CBT-USA

22-Sep-17

29-Sep-17

Change

Change %

Dec.017

153.7

155.2

1.5

1.0%

Jan.018

157.9

158.6

0.7

0.4%
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Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

22-Sep-17

29-Sep-17

Change

Change %

Dec.017

377.1

372.3

-4.8

-1.3%

Jan.018

384.9

377.6

-7.3

-1.9%

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Nov.017

Australia Feed Barley
Nov.017

Black Sea Feed Barley
Nov.017

22-Sep-17

29-Sep-17

Change

Change %

188.0

194.0

6.0

3.2%

22-Sep-17

29-Sep-17

Change

Change %

200.0

207.0

7.0

3.5%

22-Sep-17

29-Sep-17

Change

Change %

183.0

186.0

3.0

1.6%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

20-Sep-17

27-Sep-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.8

21.8

0.0

0%

Germany-Hamburg

24.3

24.3

0.0

0%

French - Dunkerque

26.3

26.3

0.0

0%

Australia (East Coast)

30.5

30.5

0.0

0%
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