السوق العالمي للحبوب
( 7-3إبريل2017م)
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تباينت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية حيث ارتفعت األسعار في بورصة
كانساس مدعومة بتخفيض وحدة االستشارات الزراعية األمريكية " "Informaتوقعاتها إلجمالي إنتاج
محصول القمح األمريكي الشتوي الموسم القادم بشكل ملحوظ إلى  35مليون طن مقابل  45.5مليون طن
الموسم الحالي ،في حين انخفضت األسواق األمريكية األخرى متأثرة بهطول أمطار مفيدة للمحصول على
معظم السهول األمريكية بشكل سيدعم اإلنتاجية إضافة إلى وفرة المخزونات .كما انخفضت األسعار
بالبورصات األوروبية تحت ضغوط المنافسة الشديدة في األسواق العالمية.
وامتد التباين إلى أسعار كل من الذرة والشعير وفول الصويا وسط حالة من التفاؤل بشأن حصاد
العام الحالي وفي ظل تنامي للطلب العالمي السيما من قبل الصين.

أواًل :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 إبريل2017م إلى  189.9دوالر للطن فوب بارتفاع  1.2دوالر
للطن ( .)%0.6وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  194.5دوالر للطن فوب
بارتفاع  1دوالر للطن (.)%0.5
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرإبريل2017م إلى  170.5دوالر للطن فوب بانخفاض  0.9دوالر للطن ( .)%0.5وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  176.8دوالر للطن فوب بانخفاض  1دوالر للطن
(.)%0.6
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرإبريل2017م إلى  252.9دوالر للطن فوب بانخفاض  5.9دوالر للطن ( .)%2.3وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  243دوالر للطن فوب بانخفاض  5.8دوالر للطن
(.)%2.3
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو2017م إلى  172.9دوالر للطن فوب

بانخفاض  2.3دوالر للطن ( ،)%1.3في حين ارتفعت أسعار عقود شهر سبتمبر2017م إلى

 186.9دوالر للطن فوب بارتفاع  0.5دوالر للطن ( .)%0.3وانخفضت أسعار القمح األلماني
الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر مايو2017م إلى  182.2دوالر للطن فوب بانخفاض

 3.1دوالر للطن (.)%1.7
( )2الشعير

 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر إبريل2017م إلى  168دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  1دوالر للطن ( .)%0.6في حين انخفضت
أسعار الشعير االسترالي إلى  175دوالر للطن فوب بانخفاض  1دوالر للطن ()%0.6
وانخفضت كذلك أسعار الشعير من منطقة البحر األسود إلى  168دوالر للطن فوب بانخفاض

 1دوالر للطن (.)%0.6
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر إبريل2017م إلى  154.1دوالر للطنفوب بانخفاض  1.9دوالر للطن ( .)%1.2وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
إبريل2017م إلى  352.7دوالر للطن فوب بانخفاض  3.3دوالر للطن (.)%0.9

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا
ا

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 خفضت وحدة االستشارات الزراعية األمريكية " "Informaتوقعاتها إلجمالي إنتاج محصولالقمح األمريكي الشتوي الموسم القادم 2018/2017م إلى  34.97مليون طن مقارنة

بـ  45.5مليون طن الموسم الحالي 2017/2016م (التقديرات الرسمية لو ازرة الزراعة

ويتَوقع أن تنشر و ازرة الزراعة األمريكية أول توقعاتها الخاصة بإنتاج الموسم
األمريكية) .هذا ُ
القادم في العاشر من شهر مايو المقبل.

 الوضع في روسيا

 خفضت و ازرة الزراعة الروسية توقعاتها لصادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي2017/2016م إلى  33.9مليون طن مقارنة بـ  37مليون طن (توقعات سابقة) ،جاء خفض
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التوقعات على خلفية العديد من العوامل والتي من أهمها تعليق تركيا (ثاني أكبر مستورد
سنويا .وعلى
للحبوب الروسية) لوارداتها من روسيا والتي تصل كميتها إلى  3.5مليون طن
ً
الرغم من الخفض توقع أحد المسئولين بالو ازرة أن تظل روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم
للموسم الثاني على التوالي بصادرات ُيتوقع أن تتراوح بين  30-25مليون طن .وفعليا تشير
بيانات الجمارك الروسية إلى تراجع صادرات روسيا من القمح خالل أول شهرين من العام
الحالي إلى  3.2مليون طن مقارنة بـ  3.6مليون طن خالل نفس الشهرين من عام 2016م
بانخفاض نسبته .%11

 الوضع في أوكرانيا

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتها لمحصول القمح فيأوكرانيا الموسم القادم 2018/2017م إلى  24.2مليون طن مقابل  23.5مليون طن (توقعات
سابقة) ،إال أنه ال يزال أقل من محصول الموسم الحالي 2017/2016م والمقدر بنحو
 26مليون طن ،وأشارت إلى أن المحصول قد يزداد ليصل لنفس مستويات الموسم الحالي حال
تحسن أحوال الطقس .في حين خفضت توقعاتها لصادرات القمح األوكراني الموسم القادم إلى
 14.5مليون طن مقابل  16مليون طن الموسم الحالي .كما خفضت توقعاتها لمحصول الذرة
إلى  25.5مليون طن مقابل  28مليون طن الموسم الحالي ،وخفضت كذلك توقعاتها لمحصول
الشعير إلى  8.5مليون طن مقابل  9.4مليون طن الموسم الحالي.
 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى قيام أوكرانيا بتصدير  34.1مليون طن من محصولالحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  5إبريل بزيادة قدرها  2.9مليون طن مقارنة
بنفس الفترة من الموسم السابق 2016/2015م .توزعت صادرات الموسم الحالي ما بين
 14.7مليون طن قمح و 4.9مليون طن شعير و 14.3مليون طن من الذرة.

 الوضع في كازاخستان

 قالت و ازرة الزراعة الكازاخستانية إن صادرات البالد من الحبوب انخفضت منذ بداية الموسمالحالي وحتى نهاية شهر مارس الماضي بنسبة  %2.5حيث بلغت  6.29مليون طن مقارنة
بـ  6.46مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق .وتخطط كازاخستان لزيادة صادراتها
من الحبوب هذا الموسم إلى  9مليون طن بالمقارنة بـ  8.4مليون طن الموسم السابق
2016/2015م.
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 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 قال محللون إن أعمال زراعة محصول الذرة بدأت في دول االتحاد األوروبي حيث يسود حالةمن الطقس المعتدل ،وذكروا أن المؤشرات األولية تشير إلى تراجع المساحة المزروعة من
المحصول الذي يستخدم كعلف للماشية بفرنسا (أكبر منتج للمحصول بدول االتحاد األوروبي)
بسبب تحول المزارعين نحو محاصيل ذات عائد أعلى مثل بنجر السكر ،وتوقعوا أن تتراجع
المساحة المزروعة منه العام الحالي بنسبة  %5مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  1.4مليون
هكتار .وفي رومانيا (ثاني أكبر منتج للمحصول) توقعوا زيادة المساحة المزروعة إلى
 2.62مليون هكتار مقارنة بـ  2.5مليون هكتار عام 2016م .كما توقعوا زيادة المساحة
المزروعة في ألمانيا بنسبة  %12لتصل هذا العام إلى  466ألف هكتار .في حين أبقوا على
توقعاتهم لمتوسط المساحة المزروعة في كل من بولندا وبلغاريا عند  580ألف هكتار
و 480ألف هكتار على التوالي.
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  237ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  4إبريل لتصل بذلك إجمالي صادراته من
المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  18.3مليون طن مقارنة
بـ  22.3مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%18كما منح
رخصا لتصدير  4مليون طن من الشعير العلفي مقارنة بـ  8.7مليون طن خالل نفس الفترة من
ً
الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته  ،%54وفي المقابل بلغ إجمالي واردات االتحاد
األوروبي من الذرة نحو  8.3مليون طن بانخفاض نسبته  %24مقارنة بنفس الفترة من الموسم
السابق ،كما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة  %8لتسجل  9.7مليون طن مقارنة
بـ  10.5مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق.

 الوضع في فرنسا

 أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الفرنسية تراجع صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دولاالتحاد األوروبي خالل شهر فبراير الماضي إلى  245.4ألف طن ،جاء هذا التراجع بعد
شهرين من االرتفاع المتواصل للصادرات والتي بلغت خالل شهر يناير نحو  372.1ألف طن.

وبذلك تصل إجمالي صادرات فرنسا من القمح الطري خارج دول االتحاد األوروبي منذ بداية
الموسم الحالي وحتى نهاية شهر فبراير2017م إلى  3.04مليون طن مقارنة بـ  6.82مليون
طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض ملحوظ نسبته .%55
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 أما بالنسبة لصادرات القمح الفرنسي الطري داخل دول االتحاد األوروبي فقد بلغت خالل شهرفبراير الماضي نحو  451.6ألف طن لتصل معها إجمالي الصادرات منذ بداية شهر

يوليو2016م إلى  3.27مليون طن مقارنة بـ  4.59مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم
السابق بانخفاض نسبته .%29

 كما تراجعت إجمالي صادرات الشعير داخل وخارج دول االتحاد األوروبي في  8أشهر لتسجل 3.03مليون طن مقارنة بـ  5.37مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض
نسبته .%44

 الوضع في األرجنتين

 أشار التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوبإلى تسارع معدالت حصاد محصول فول الصويا باألرجنتين وذلك على الرغم من األمطار
الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها المناطق الغربية من مقاطعة بوينس آيرس .وأوضح

التقرير أن المزارعين تمكنوا من حصاد  %5.9من إجمالي المساحة المزروعة حتى يوم

الخميس الموافق  6إبريل ،وتوقع أن يصل إجمالي إنتاج الموسم الحالي إلى  56.5مليون طن.

 الوضع في البرازيل

 رفعت شركة " "INTL FCStoneإحدى الشركات األمريكية المتخصصة في تجارة السلعاألساسية توقعاتها لمحصول فول الصويا في الب ارزيل الموسم الحالي 2017/2016م إلى

 111.6مليون طن مقارنة بـ  109.1مليون طن (توقعات سابقة) ،وأشارت إلى أن معظم
ملموسا في اإلنتاجية ،وبالتالي
تحسنا
المناطق الرئيسية المنتجة للمحصول شهدت هذا الموسم
ً
ً
سينعكس الحصاد القياسي على المخزونات حيث يتوقع أن تصل بنهاية هذا الموسم إلى
 9مليون طن ارتفاعا من  1.5مليون طن نهاية الموسم السابق .فيما أبقت على توقعاتها
لمحصول الذرة عند  93.3مليون طن.

 حققت الصادرات الشهرية لفول الصويا أعلى مستوياتها في مارس الماضي مسجلة  9.7مليونطن وفقا لبيانات االتحاد الب ارزيلي لمصدري الحبوب والذي توقع أن تصل إجمالي صادرات

العام الحالي إلى  60مليون طن.

 الوضع في الصين

 رفع مركز المعلومات الوطني للحبوب والزيوت في الصين " "CNGOICتوقعاته لوارداتالصين من محصول الذرة خالل الموسم الحالي والذي سينتهي في  30سبتمبر القادم إلى
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 2مليون طن مقارنة بـ  1مليون طن (توقعات سابقة) ،كما رفع توقعاته الستهالك الصين من
المحصول إلى  198.6مليون طن مقارنة بـ  176.6مليون طن الموسم السابق

2016/2015م .جاء رفع التوقعات بعد تعاقد تجار الشهر الماضي على استيراد كمية
 600ألف طن من الذرة والتي يتم تداولها حاليا في السوق المحلي بسعر أعلى من األسعار
العالمية.

 الوضع في الهند

 -توقع مسئول بمركز أبحاث حكومي أن يسجل محصول القمح في الهند أعلى مستوياته

التاريخيه الموسم الحالي 2017/2016م ليبلغ  98-97مليون طن ،وأضاف أن المحصول
اكتمل نضجه ويتم اآلن حصاده في أكبر الواليات المنتجة وبالتالي لن يتأثر باالرتفاع المفاجئ

الذي حدث في درجات الح اررة األسبوع الماضيُ .يذكر أن و ازرة الزراعة الهندية قد رفعت
توقعاتها للمحصول إلى  96.6مليون طن بزيادة  %4.71مقارنة بالموسم السابق ،وأن أعلى

مستوى قياسي لحصاد القمح قد بلغ  95.9مليون طن في الموسم 2014/2013م.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 أسعار الغذاء العالمية تعاود اًلنخفاض في مارس

 عاودت أسعار الغذاء العالمية االنخفاض في شهر مارس2017م بعد أن سجلت أعلى معدالتهاخالل عامين الشهر السابق حيث انخفض المؤشر الشهري ألسعار الغذاء العالمية الصادر عن

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" مسجال  171نقطة مقابل  175.9نقطة في شهر
فبراير2017م ،إال أنه يظل أعلى بنسبة  %13.4مقارنة بمستواه في شهر مارس2016م.

وانخفض مؤشر شهر مارس متأث ار بانخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية في ظل توقعات

للفاو بأن يشهد الموسم القادم 2018/2017م استق ار ار نسبيا ،وأن تظل مخزونات الحبوب عند

مستويات تقترب من القياسية.

 -تصدر المؤشر الفرعي ألسعار السكر قائمة االنخفاضات وتراجع بنسبة  %10.9ليسجل أدنى

مستوياته منذ شهر مايو2016م وسط تراجع للطلب العالمي على السكر ،وتوقع وفرة اإلمدادات
من الب ارزيل نتيجة زيادة اإلنتاج وانخفاض االستهالك المحلي بها .يليه أسعار الزيوت النباتية

والتي انخفض مؤشرها بنسبة  %6.2بعد تراجع أسعار زيت النخيل وزيت دوار الشمس .كما
انخفض المؤشر الفرعي ألسعار منتجات األلبان بنسبة  %2.3في ظل وفرة اإلمدادات العالمية

من الحليب.
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 كما انخفض المؤشر الفرعي ألسعار الحبوب بنسبة  %1.8مقارنة بمستواه في شهر فبرايرالماضي نتيجة انخفاض أسعار القمح والذرة بشكل رئيسي.

 وفي أول توقعات "الفاو" ألسواق الحبوب الموسم القادم 2018/2017م ،توقعت أن يصلإجمالي اإلنتاج العالمي من الحبوب إلى  2.597مليار طن مقابل  2.588مليار طن الموسم

الحالي 2017/2016م .ورفعت الفاو توقعاتها إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب إلى
 2.597مليار طن مقابل  2.576مليار طن الموسم الحالي ،في حين خفضت توقعاتها
لمخزونات الحبوب بنهاية الموسم القادم إلى  680مليون طن مقابل  682مليون طن متوقعة

نهاية الموسم الحالي.

 الجزائر بصدد إصدار تراخيص جديدة لواردات الحبوب

 قال مسئول بو ازرة التجارة الجزائرية إن حكومة بالده ستصدر هذا الشهر تراخيص جديدةلواردات الحبوب ومن بينها الشعير والذرة وعلف الصويا بعد أن أدت القيود المفروضة على
الواردات إلى نقص وارتفاع أسعار السلع بالسوق المحلي .وأضاف أن هناك فرصة أمام
المستوردين لتقديم طلبات الترخيص للعام الحالي حتى منتصف شهر إبريل دون اإلعالن عن
الكميات التي سيسمح لهم باستيرادها .الجدير بالذكر أن تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل
 %60تقريبا من إجمالي اإليرادات اضطرت الدولة التخاذ العديد من الخطوات لخفض اإلنفاق
ومن بينها فرض قيود على الواردات.

 وفي سيا ٍق متصل قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية تقارب
 570ألف طن قمح طري من االتحاد األوروبي في مناقصة عالمية أغلقت يوم  6إبريل
بمتوسط سعر  198.25دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر يونيو القادم.

 موسكو وأنقره يعتزمان إجراء مباحثات بشأن القيود المفروضة على القمح الروسي

 صرح نائب رئيس الوزراء الروسي أن بالده تعتزم إجراء مباحثات مع تركيا لمناقشة القيودالمفروضة على صادرات الحبوب الروسية في غضون أسبوعين .الجدير بالذكر أن أنقرة
فرضت منذ منتصف شهر مارس الماضي ضريبة نسبتها  %130على الواردات الروسية من
القمح والذرة وزيت دوار الشمس والتي وصفها نائب رئيس الوزراء الروسي بأنها غير منطقية.
من جانبها تنفي حكومة أنقرة ذلك وتقول بأن التجار هم الذين ليس لديهم رغبة حاليا في شراء
هذه المنتجات من روسيا.
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 األردن تشتري  50ألف طن قمح صلب

 اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  50ألف طن قمح صلب اختياري المنشأ في مناقصةعالمية طُرحت لشراء  100ألف طن وأغلقت يوم  6إبريل .فازت شركة كاسيللو بهذه الكمية

بمتوسط سعر  200دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف األول من شهر نوفمبر2017م.

 اليابان تشتري  120.5ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  120.5ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  6إبريل ،توزعت هذه الكمية ما بين  65.5ألف
طن قمح أمريكي للشحن خالل الفترة ( 21مايو 20-يونيو) و 29.5ألف طن قمح كندي
للشحن خالل الفترة ( 21يونيو 20 -يوليو) و 25.5ألف طن قمح استرالي للشحن خالل شهر
يونيو2017م.

 الكويت تشتري  45ألف طن شعير علفي

 قال تجار أوروبيون إن أحد المستوردين بالكويت اشترى خالل األيام الماضية كمية  45ألفطن شعير علفي ذات منشأ استرالي أو أرجنتيني بسعر  195دوالر/طن  C&Fللشحن خالل
شهر مايو المقبل.

 كوريا الجنوبية تشتري  190ألف طن قمح علفي

 قال تجار أوروبيون إن كبرى شركات تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية " "NOFIاشترت كمية 65ألف طن قمح علفي من منطقة البحر األسود في صفقة خاصة يوم  3إبريل بسعر
 189.05دوالر/طن  C&Fللتوريد بتاريخ  20سبتمبر2017م.
 كما اشترت شركة " "MFGكمية  125ألف طن قمح علفي من االتحاد األوروبي في صفقةخاصة يوم  31مارس بواقع شحنتين ،األولى بلغت كميتها  60ألف طن وتم شراؤها بسعر
 190.25دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة من  15يوليو إلى  5أغسطس ،والثانية وكميتها
 65ألف طن بسعر  189.4دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر أغسطس2017م.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1427نقطة مقابل  1374نقطة األسبوع الماضي مرتفعا  53نقطة بنسبة (.)%3.9
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 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  101.13نقطة مقابل 100.56نقطة األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.56

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.059

1.065

%0.56 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

Apr.017

188.7

189.9

1.2

0.6%

Jun.017

193.5

194.5

1.0

0.5%

31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

Apr.017

171.4

170.5

-0.9

-0.5%

Jun.017

177.8

176.8

-1.0

-0.6%

31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

Apr.017

258.8

252.9

-5.9

-2.3%

Jun.017

248.8

243.0

-5.8

-2.3%

31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

May.017

175.2

172.9

-2.3

-1.3%

Sep.017

186.4

186.9

0.5

0.3%

31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

May.017

185.3

182.2

-3.1

-1.7%

Jun.017

186.4

184.3

-2.1

-1.1%

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

31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

Apr.017

156.0

154.1

-1.9

-1.2%

Jun.017

158.2

159.9

1.7

1.1%

Corn CBT-USA

10

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

Apr.017

356.0

352.7

-3.3

-0.9%

Jun.017

360.2

360.2

0.0

0.0%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Apr.017

Australia Feed Barley
Apr.017

Black Sea Feed Barley
Apr.017

31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

167.0

168.0

1.0

0.6%

31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

176.0

175.0

-1.0

-0.6%

31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

169.0

168.0

-1.0

-0.6%

Freight Rates US $ /Ton
31-Mar-17

7-Apr-17

Change

Change %

Black Sea

23.0

23.0

0.0

0%

Germany-Hamburg

24.0

24.0

0.0

0%

French Rouen

17.0

17.0

0.0

0%

Canada/USA (P.N.W)

26.0

26.0

0.0

0%

Australia (East Coast)

18.0

18.0

0.0

0%

Load/ports
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