السوق العالمي لمحبوب
(  -نوفمبر 5102م)
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تباينت أسعار العقود اآللجم لمقح ي

البوراات العالحي  ،حيث انخفضت أسعار الححاول

باألسواق األحريكي نتيلج ضعف الطمب عمى الاادرات عمى خمفي ارتفاع سعر ارف الدوالر والذي
سلجل أعمى حستوى لو ي سبع أشير بدعم حن بيانات الوظائف األحريكي  ،ي حين ارتفعت األسعار
باألسواق األوروبي حدعوح بانخفاض سعر ارف اليورو ،وسوء أحوال الطقس ببعض الدول الرئيسي
عاحا.
الحنتلج لمححاول السيحا أوكرانيا والت تشيد بعض ألجزاء حنيا أسوأ حولج لجفاف حنذ ً 50

وانخفضت أسعار الذرة ويول الاويا حتأثرة بارتفاع سعر ارف الدوالر ،وبتوقعات حتفائم بشأن

ريع الواليات الحتحدة األحريكي إلنتالجيا حن كال الححاولين ضحن تقرير العرض والطمب الحزحع ادوره
األسبوع الحقبل حن قبل و ازرة الزراع األحريكي .

أوًًل :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )0القمح

 -ي بورا كانساس (تداول القح

األححر الشتوي الامب-الحستيدف حن قبل الحؤسس )

انخفضت أسعار عقود شيري نويحبر وديسحبر2015م إلى  215دوالر لمطن يوب بانخفاض
 2.4دوالر لمطن ( .)%1.1وانخفضت كذلك أسعار عقود شير يناير2016م إلى
 220.7دوالر لمطن يوب بانخفاض  1.6دوالر لمطن (.)%0.7
 -ي بورا شيكاغو (تداول القح

األححر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شير

نويحبر2015م بحقدار طفيف لمغاي إلى  212.5دوالر لمطن يوب بانخفاض  0.2دوالر
لمطن ( .)%0.1وانخفضت كذلك أسعار عقود شير يناير2016م إلى  211.5دوالر لمطن
يوب بانخفاض  1.8دوالر لمطن (.)%0.8
 -ي

بورا

حينيابوليس (تداول القح

الربيع

الامب) انخفضت أسعار عقود شير

نويحبر2015م إلى  243.9دوالر لمطن يوب بانخفاض  2.5دوالر لمطن ( .)%1وانخفضت

كذلك أسعار عقود شير يناير2016م إلى  243.4دوالر لمطن يوب بانخفاض  3دوالر
لمطن (.)%1.2
 ي أوروبا ارتفعت أسعار القح األلحان الامب ( %13بروتين) – الحرلجع األساس ألسعارالقح

الامب ي

االتحاد األوروب  -إلى  210دوالر لمطن بارتفاع  0.3دوالر لمطن

( .)%0.1وي بورا الحاتيف بفرنسا  -الحرلجع األساس ألسعار القحـ الطري ي االتحاد
األوروب

– ارتفعت أسعار القح

الفرنس

الطري لعقود شير ديسحبر2015م إلى

 199.5دوالر لمطن يوب بارتفاع  0.6دوالر لمطن (.)%0.3
( )5الشعير
 -انخفضت أسعار الشعير الفرنس

لعقود شير نويحبر2015م إلى  185دوالر لمطن ي ـوب

بانخفاض  1دوالر لمطن ( .)%0.5وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترال

 188دوالر لمطن يوب بانخفاض  1دوالر لمطن (.)%0.5
( )3الذرة وفول الصويا

 -انخفضت أسعار عقود الذرة ي

إلى

بورا شيكاغو لشير يناير2016م إلى  171.9دوالر

لمطن يوب بانخفاض  4.7دوالر لمطن ( .)%2.7وانخفضت كذلك أسعار يول الاويا لعقود

شير يناير2016م إلى  345.6دوالر لمطن يوب بانخفاض  8.1دوالر لمطن (.)%2.3

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً
 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 ريعت وحدة الدراسات االقتاادي " "Informaتوقعاتيا لححاول الذرة بالواليات الحتحدةاألحريكي الحوسم الحال 2016/2015م إلى  348.5حميون طن حقابل  344.5حميون طن
(توقعات سابق ) وحقابل  344.3حميون طن (توقعات و ازرة الزراع األحريكي ) نتيلج ارتفاع
اإلنتالجي إلى  4.32طن/يدان حقارن بـ  4.28طن/يدان (توقعات سابق ) ،كحا ريعت
توقعاتيا لححاول يول الاويا إلى  107.6حميون طن حقابل  105.5حميون طن (توقعات
سابق ) وحقابل  105.8حميون طن (توقعات و ازرة الزراع األحريكي ) وأرلجعت ذلك إلى زيادة
إنتالجي الفدان إلى  1.3طن حقارن بـ  1.28طن (توقعات سابق ).

 الوضع في روسيا

 -ارح حادر حكوح

ححاول الحبوب الححم

بو ازرة الزراع الروسي إنيا تستيدف شراء  1.5حميون طن حن
حتى نياي العام الحال

لتعزيز الحخزونات االستراتيلجي  ،إضاي

إلى  500ألف طن ُيخطط لشرائيا خالل الناف األول حن العام القادم.
 -انخفضت اادرات روسيا حن القح خالل األشير التسع األولى حن العام الحال

بنسب

 %14.7لتسلجل  13.3حميون طن حقارن بـ  15.6حميون طن خالل الفترة الححاثم حن العام
الحاض ويقًا لمبيانات الرسحي الحنشورة حن قبل حامح اللجحارك الروسي .

 الوضع في أوكرانيا

 -توقع ححممون أن تؤدي حولج اللجفاف الت تتعرض ليا بعض حناطق زراع ححاول القح

الشتوي ي أوكرانيا إلى انخفاض إلجحال حااد الحوسم القادم 2017/2016م بنسب ال تقل

عن  %10ليسلجل  24حميون طن حقارن بـ  26.5حميون طن تم حاادىا الحوسم الحال

2016/2015م ويقًا لمتقديرات الرسحي لو ازرة الزراع األوكراني .
 تشير بيانات و ازرة الزراع األوكراني إلى قرب اكتحال حااد ححاول الحبوب ي أوكرانيالمحوسم الحال حيث أتم الحزارعون لجحع  57.1حميون طن حتى تاريخ  6نويحبر2015م بحا

يحثل  %96حن إلجحال الحساح الحزروع وبحتوسط إنتالجي بمغت  4.06طن لميكتار.

 -سلجمت إلجحال

اادرات أوكرانيا حن الحبوب حنذ بداي الحوسم الحال ي (2015/7/1م)

نحو  14حميون طن حنيا  7.5حميون طن قح .

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 ري ــع التقري ــر الش ــيري لمحفوض ــي األوروبيـ ـ تقدي ارت ــو لححا ــول القحـ ـ الط ــري ب ــدول االتح ــاداألوروب ـ الحوســم الحــال 2016/2015م إلــى  149.2حميــون طــن حقابــل  144.6حميــون
طــن (تقــديرات ســابق ) ليتخطــى بــذلك الحســتوى القياس ـ الــذي واــل إليــو ححاــول الحوســم

الس ــابق 2015/2014م والحق ــدر بنح ــو  148.7حمي ــون ط ــن .كح ــا ري ــع تقدي ارت ــو لححا ــول
الشعير إلى  60.9حميون طن حقابل  59حميون طـن (تقـديرات سـابق ) وحقابـل  60.2حميـون
طن الحوسم السابق .يـ حـين خفـض توقعاتـو لححاـول الـذرة إلـى  57.4حميـون طـن حقابـل

 58.4حميون طن (توقعات سابق ) وحقابل  77.9حميون طن الحوسم السابق.

رخاــا لتاــدير  293ألــف
 أظيــرت بيانــات الحفوضــي األوروبي ـ أن االتحــاد األوروب ـ حــنً
طن حن القحـ الطـري ىـذا األسـبوع لتاـل بـذلك إلجحـال اـادراتو حـن الححاـول حنـذ بدايـ
الحوسم الحال ي (2015/7/1م) إلى  7.1حميـون طـن حقارنـ ب ـ  10.3حميـون طـن خـالل

رخاـا لتاــدير
الفتـرة الححاثمـ حــن الحوسـم السـابق بانخفــاض بمغـت نسـبتو  ،%31كحــا حـن
ً
 100ألف طن حن الشعير لتال بذلك إلجحال اادراتو إلى  4.3حميون طن .وي الحقابل
تـ ــم حـ ــن رخ ـ ـ

 3.3حميون طن.

السـ ــتيراد  442ألـ ــف طـ ــن حـ ــن الـ ــذرة لتاـ ــل بـ ــذلك إلجحـ ــال وارداتـ ــو إلـ ــى

 الوضع في فرنسا

 -أظيــرت بيانــات حاــمح اللجحــارك الفرنســي قيــام يرنســا بتاــدير  678ألــف طــن حــن القح ـ

الطري (خارج دول االتحاد األوروب ) خالل شير سبتحبر2015م حدعوح بزيـادة الاـادرات
لملجزائر والت احتمت الحركز األول بين الدول الحستوردة بكحي بمغت  368ألف طن ،وبذلك

ترتفع اادرات يرنسا حن الححاول (خارج دول االتحاد األوروب ) حنذ بداي الحوسم الحال

وحتــى نيايـ شــير ســبتحبر2015م إلــى  2.1حميــون طــن حقارنـ ب ـ  1.74حميــون طــن خــالل
الفترة الححاثم حـن الحوسـم السـابق بنسـب ارتفـاع قـدرىا  ،%21وعمـى الحسـتوى اإللجحـال يقـد

انخفضــت اــادرات يرنسـا حــن الححاــول خــالل الفتـرة (يوليــو-ســبتحبر2015م) بنســب %3
لتســلجل  3.8حميــون طــن حقارنـ ب ـ  3.92حميــون طــن خــالل نفــس الفتـرة حــن الحوســم الســابق
نتيلج انخفاض الاادرات لدول االتحاد األوروب بنسب .%23

ظ ـ ــا خ ـ ــالل الفتـ ـ ـرة
تفاع ـ ــا حمحو ً
 وييح ـ ــا يتعم ـ ــق با ـ ــادرات الش ـ ــعير الفرنسـ ـ ـ يق ـ ــد س ـ ــلجمت ار ً(يولي ــو-س ــبتحبر2015م) لتس ــلجل  1.9حمي ــون ط ــن حقارنـ ـ ب ـ ـ  815أل ــف ط ــن خ ــالل الفتـ ـرة
الححاثم حن الحوسم السابق حدعوح بزيادة الاادرات لماين.

 -أظيرت بيانات التقريـر األسـبوع لحالـ الححاـول والاـادر عـن الحكتـب الز ارعـ الفرنسـ

"ي ـ ـرانس ألجـ ــري حييـ ــر" ي ـ ـ  2نـ ــويحبر ،اكتحـ ــال حاـ ــاد  %86حـ ــن ححاـ ــول الـ ــذرة حقابـ ــل

 %75األســبوع الســابق وحقابــل  %74الحوســم الســابق .وييحــا يتعمــق بتقــدم عحميــات الز ارع ـ
لححااــيل الحبــوب الشــتوي  ،يتشــير البيانــات إلــى اكتحــال ز ارعـ  %90حــن ححاــول القحـ

الطري و %97حن ححاول الشعير.

 الوضع في المممكة المتحدة

 أظيرت بيانات حامح اللجحارك البريطاني انخفاض واردات بريطانيا حن القح خالل الربـعاألول ح ــن الحوس ــم الح ــال 2016/2015م بنس ــب  %29حي ــث س ــلجمت  432.6أل ــف ط ــن

حقارن بـ  612.4ألف طن خالل الفترة الححاثم حن الحوسم السابق.

 الوضع في األرجنتين

 شيدت بوراات الحبوب الرئيسي ي األرلجنتـين ترالجعـا حمحوظـا يـ كحيـ التعـاحالت خـاللانتظار لحـا ستسـفر عنـو
ًا
ىذا األسبوع نتيلج تعميق العديد حن الحزارعين حبيعاتيم حن الحبوب

نتائج اللجول الثاني حن االنتخابات الرئاسي والحقـرر عقـدىا يـ الثـان والعشـرين حـن الشـير

انفتاحـا ييحـا
الحال  .ويأحل حزارعو األرلجنتين أن يتبنى الرئيس القـادم سياسـات زراعيـ أكثـر
ً
يتعمق باادرات الحبوب ،حيـث عـانى الحزارعـون حنـذ تـولى الرئيسـ كرسـتينا يرنانـديز الحكـم
عـام 2007م حـن يـرض ضـرائب حرتفعـ عمـى اـادرات الحبــوب واـمت نسـبتيا إلــى %35

ييحا يتعمق باادرات يول الاويا ،وتراوحت حا بين  %30-20ييحا يتعمق باادرات القحـ
وال ــذرة إض ــاي إل ــى بع ــض القي ــود الكحيـ ـ والحتحثمـ ـ يـ ـ نظ ــام "الحاـ ـ

التا ــديري " وىـ ـ

سياسات تبنتيا الحكوح لضـحان ويـرة الحعـروض الححمـ واسـتقرار األسـعار الححميـ إال أنيـا

كبير ي أرباح الحزارعين.
الجعا ًا
سببت تر ً

 الوضع في البرازيل

 خفضــت شــرك " "INTL FCStoneتوقعاتيــا لححاــول يــول الاــويا ي ـ الب ارزيــل الحوســمالحــال 2016/2015م إلــى  100.45حميــون طــن حقارن ـ بـ ـ  101.1حميــون طــن (توقعــات

يدا حن الخفض ي إلجحال اإلنتاج حال استحرار لجفاف الترب ي بعض
سابق ) ،وتوقعت حز ً
حناطق زراع الححاول.

 الوضع في الهند

 وايــق حلجمــس الــوزراء يـ الينــد عمــى زيــادة أســعار شـراء القحـ حــن الحـزارعين بنســب %5.2حقارن بالعام الحاض لتعويضـيم عـن الـنق

الـذي قـد يحـدث يـ إنتالجيـ الححاـول نتيلجـ

عالحيـا.
حولج اللجفاف الت تتعرض ليا بعض حناطق زراعتو ،إضـاي إلـى انخفـاض أسـعاره
ً
كحا وايق عمى زيادة أسعار شراء الشعير الححم بنسب .%6.5

 الوضع في الصين

 أظيــرت بيانــات اإلدارة العاح ـ لملجحــارك قيــام الاــين باس ـتيراد  5.53حميــون طــن حــن يــولالاويا خالل شير أكتوبر2015م بانخفـاض بمغـت نسـبتو  %23.8حقارنـ ب ـ  7.26حميـون
طن تم استيرادىا ي شير سبتحبر حن العام نفسو.

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مؤشر "الفاو" ألسعار الغذاء العالمية يواصل اًلرتفاع في أكتوبر

 واا ــل الحؤش ــر الش ــيري ألس ــعار الغ ــذاء العالحيـ ـ  ،الا ــادر ع ــن حنظحـ ـ األغذيـ ـ والز ارعـ ــلجال  162نقطـ حقارنـ
التابع لألحم الحتحدة (الفاو) االرتفـاع يـ شـير أكتـوبر الحاضـ حس ً

حدعوحا بحخاوف حن تـأثير
بـ  155.9نقط ي شير سبتحبر2015م بارتفاع نسبتو %3.9
ً
الطقس السيئ عمى اإلحدادات العالحي حن السكر وزيـت النخيـل وبعـض الحبـوب ،ورغـم ىـذا

الجعا بنسب  %16عن الحستوى الذي سلجمو ي شير أكتـوبر حـن
االرتفاع إال أنو ال يزال حتر ً
انعكاسـا لالرتفـاع الكبيـر يـ الحؤشـر
العام الحاض  .ولجاء االرتفـاع يـ حؤشـر شـير أكتـوبر
ً
الفرع ألسعار السكر والذي ارتفع بنسب  %17.2حقارن بشير سـبتحبر وسـط حخـاوف حـن

ـمبا عمــى
أن تــؤثر األحطــار الغزي ـرة ي ـ الحنــاطق الرئيســي لز ارع ـ قاــب الســكر ا
بالبرزيــل سـ ً
اإلنتــاج الححاــول  ،إلــى لجانــب أوضــاع اللجفــاف يـ الينــد وتايالنــد .وكــذلك نتيلجـ الرتفــاع
الحؤشر الفرع ألسعار زيت النخيل واأللبان بنسب  %6.2و %9.4عمى التوال .

 وييحــا يتعمــق بللجحــال اإلنتــاج العــالح حــن الحبــوب يقــد خفضــت "الفــاو" توقعاتيــا لــو الحوســمالحال 2016/2015م إلى  2.530حميار طن حقابل  2.534حميـار طـن (توقعـات سـابق )
وحقابــل  2.558حميــار طــن الحوســم الســابق 2015/2014م عمــى خمفيـ توقعــات بانخفــاض
حمحوظ يـ إنتـاج الـذرة يـ الينـد وأوكرانيـا باإلضـاي إلـى توقعـات بانخفـاض ححاـول األرز

يـ تايالنـد نتيلجـ لجفــاف العديــد حــن حنــاطق زراعتــو .بينحــا ريعــت توقعاتيــا لححاــول القحـ

الحوسم الحال إلى  736.2حميون طن حقارن بـ  734.8حميون طن (توقعات سابق ) نتيلج

الحاــاد الــويير بــدول االتحــاد األوروبـ  ،كحــا توقعــت الحنظحـ أن تظــل حخزونــات الحبــوب
العالحي عند حدود آحن حع ارتفاع أرادة القح العالحي إلى أعمى حستوياتيا حنذ  15عام.

 مصر تغير نظام الدعم لمزارعي القمح

 قال بيـان لحلجمـس الـوزراء الحاـري يـوم الخحـيس الحوايـق  5نـويحبر2015م إن حاـر سـتبدأشراء القح حن الحزارعين الححميين بحتوسط السـعر العـالح اعتبـا ار حـن الحوسـم القـادم لتغيـر
بذلك آلي دعم الحزاعين .كانت حار ي األعوام السابق تقوم بتحديد سعر ثابـت أعمـى حـن

السعر العالح يتم عمى أساسو شراء القح حن الحزارعين ي ححاول لتشلجيعيم عمى التوسع

يـ ز ارعـ الححاــول ،لكــن الســعر الحرتفــع شــلجع عمــى التيريــب حيــث كــان القحـ الحســتورد
ُيبــاع عمــى أنــو قح ـ ححم ـ حســب حــا أشــار العديــد حــن التلجــار ،وبمغــت توريــدات الح ـزارعين
تفاعـا حـن  3.7حميـون طـن
الححميين الحوسم الحاضـ حسـتوى قياس ًـيا بمـ  5.3حميـون طـن ار ً

ي 2014/2013م وسط دالئل عمى التيريب وىو األحر الذي نفتو و ازرة التحوين .وبحولجب
ـر قيحت ــو  1300لجني ــو حا ــري
دعح ــا حباش ـ ًا
النظ ــام اللجدي ــد س ــتقوم الحكوحـ ـ بح ــن الحـ ـزارعين ً
يدانا لمحزارع الواحد.
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 إثيوبيا تشتري  016ألف طن قمح طري

 -اشترت الحكوح اإلثيوبي كحي  806ألف طن قح طري حن حنطقـ البحـر األسـود وحنطقـ

بح ـ ـ ــر البمطي ـ ـ ــق يـ ـ ـ ـ حناقاـ ـ ـ ـ عالحيـ ـ ـ ـ أغمق ـ ـ ــت ي ـ ـ ــوم 2015/10/23م بحتوس ـ ـ ــط س ـ ـ ــعر

 240دوالر/طــن  C&Fلمتوري ــد خ ــالل يتـ ـرة أربعـ ـ أش ــير حــن ت ــاريخ الترس ــي وال ــذي ت ــم يـ ـ
 3نويحبر2015م حسب حا ذكر تلجار أوروبيون.

 الجزائر تشتري  321ألف طن قمح ديورم

 -اشترت وكال الحبوب اللجزائريـ كحيـ  350ألـف طـن قحـ ديـورم كنـدي الحنشـأ يـ حناقاـ

عالحي ـ أغمقــت يــوم 2015/10/29م بحتوســط ســعر  328دوالر/طــن  C&Fلمشــحن خــالل

شيري ديسحبر ويناير القادحين.

 إيران تشتري أكثر من  0مميون طن من القمح المحمي

 اشــترت حؤسس ـ التلجــارة الحكوحي ـ اإليراني ـ كحي ـ تتلجــاوز  8حميــون طــن قح ـ حــن الح ـزارعينالححميين ىذا العام بزيادة قدرىا  1.3حميون طـن عـن حشـتريات العـام الحاضـ  .وعمـى الـرغم

يدا حن الكحيـات
حن زيادة حشتريات العام الحال إال أن الحكوح ارحت بأنيا قد تستورد حز ً
لمححايظ عمـى الحخـزون االسـتراتيلج لمـبالد عنـد حسـتويات آحنـ  .ويـ سـياق حتاـل اـرح

نائب وزير الز ارعـ ورئـيس حلجمـس إدارة الحوسسـ إن ريـع العقوبـات الغربيـ الحفروضـ عمـى
بالده والذي حـن الحفتـرض أن يـتم يـ أوائـل أو حنتاـف عـام 2016م حـن شـأنو أن يخفـض

تكمفـ ـ اس ــتيراد القحـ ـ بنح ــو  %30نتيلجـ ـ ري ــع العقوب ــات الحفروضـ ـ عم ــى ش ــرك الخط ــوط
الحالحيـ اإليرانيـ  .وأضــاف أن بــالده تســع إلــى حقايضـ كحيــات حــن قححيــا الاــمب بقحـ

سنويا وال تستيمك سوى ناف ىذه
طري حيث تنتج إيران  600ألف طن حن القح الامب ً
الكحي .

 األردن تشتري  011ألف طن شعير عمفي

 -اشترت وكال الحبوب األردني كحي  100ألف طن شعير عمف ي حناقا عالحي أغمقـت

ي ـ ــوم 2015/11/5م بواق ـ ــع ش ـ ــحنتين كحيـ ـ ـ ك ـ ــل حنيح ـ ــا  50أل ـ ــف ط ـ ــن وبحتوس ـ ــط س ـ ــعر

 216.5دوالر/طن  C&Fلمتوريد خالل شير حارس2016م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 واامت أسعار النقل البحري العالحي االنخفاض ،حيث أغمق حؤشر Baltic Panamaxحنخفضا  72نقط بنسب (.)%10.7
عند  603نقط حقابل  675نقط األسبوع الحاض
ً
وانخفضت أسعار الشحن لمححمك بنسب  %4ييحا يتعمق بالشحن حن حوانئ البحر األسود
وروحانيا .وانخفضت كذلك بنسب  %3ييحا يتعمق بالشحن حن حوانئ ألحانيا ويرنسا.

 ارتفاع سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 ارتفع حؤشر  ICEلسعر ارف الدوالر أحام العحالت األخرى حسلجالً  99.18نقط حقابل 96.97نقط األسبوع الحاض  ،ليقفز بذلك إلى أعمى حستوى لو ي

 7أشير بدعم حن

بيانات الوظائف األحريكي  ،وانخفض اليورو أحام الدوالر بنسب .%2.5
اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.074

1.101

%2.5 -

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

03-Oct-

6-Nov-

Change

Change %

Nov

-

-

Dec

-

-

Jan

-

-

Mar

-

-

SRW CBT-USA (11-11.5 % Protein)

03-Oct-

6-Nov-

Nov

Change

Change %

-

-

Jan

-

-

Mar

-

-

Dec

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

03-Oct-

6-Nov-

Change

Change %

Nov

-

-

Jan

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

03-Oct-

6-Nov-

Change

Change %

92-Oct-

-Nov-

Change

Change %

Dec.015

Germany Wheat
Wheat A 13% PRO BLT
TYPE B 12% PROTEIN.Han

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

03-Oct-

6-Nov-

Change

Change %

Nov

-

-

Jan

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

03-Oct-

6-Nov-

Change

Change %

Nov

-

-

Jan

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

03-Oct-

6-Nov-

Nov

Australia Feed Barley

Change
-

03-Oct-

6-Nov-

Nov

Change
-

Change %
-

Change %
-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports

03-Oct-

6-Nov-

Change

Change %

Black Sea

-

-

Germany-Hamburg

-

-

French Atlantic

-

-

Romania

-

-

