الســوق العـــالمي للحبــوب
( 48-42سبتمبر4108م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إلى  717مليون طن

مقابل  717مليون طن (توقعات سابقة) ،ورفع كذلك توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من المحصول
بنهاية الموسم الحالي بنحو  2مليون طن لتصل إلى  252مليون طن .كما جاء االنخفاض على خلفية
صدور التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع تقديراته إلجمالي مخزونات القمح األمريكي

في األول من شهر سبتمبر الجاري إلى  7..7مليون طن مقابل  71.7مليون طن في نفس التاريخ من
العام الماضي ومقابل  78.3مليون طن (متوسط توقعات المحللين).

فيما تباينت أسعار كال من الذرة والشعير ،وارتفعت أسعار فول الصويا مدعومة بزيادة عمليات

الشراء الفنية وزيادة الطلب على الصادرات.

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

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

انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر2213م إلى  287.3دوالر للطن فوب بانخفاض
 5.2دوالر للطن ( .)%2.1وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2212م إلى

 2.7.7دوالر للطن فوب بانخفاض  5دوالر للطن (.)%2

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرنوفمبر2213م إلى  225..دوالر للطن فوب بانخفاض  8.7دوالر للطن (.)%1.7

وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2212م إلى  215دوالر للطن فوب بانخفاض
 8.2دوالر للطن (.)%1.3

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرنوفمبر2213م إلى  271.3دوالر للطن فوب بانخفاض  8.7دوالر للطن (.)%1..

وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير2212م إلى  271.7دوالر للطن فوب بانخفاض
 8.3دوالر للطن (.)%1..
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر2213م إلى  288.2دوالر للطن

فوب بانخفاض  8.1دوالر للطن ( ،)%1.8وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس2212م
إلى  287..دوالر للطن فوب بانخفاض  2.7دوالر للطن ( .)%1.1كما انخفضت أسعار
القمح األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر ديسمبر2213م إلى  2.1..دوالر للطن

فوب بانخفاض  5.8دوالر للطن (.)%2.1
( )4الشعير

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر نوفمبر2213م إلى  2.5دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  5دوالر للطن ( .)%2في حين ارتفعت أسعار
الشعير االسترالي إلى  817دوالر للطن فوب بارتفاع  2دوالر للطن ( .)%2.7وثبتت أسعار

التصدير من منطقة البحر األسود عند  28.دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر2213م إلى  157.2دوالر للطنفوب بارتفاع  2..دوالر للطن ( .)%2.8كما ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر
ديسمبر2213م إلى  827.7دوالر للطن فوب بارتفاع  1دوالر للطن (.)%2.8

عالميا
ثاني ا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر سبتمبر2213م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2212/2213م) إلى  2.272مليار طن مقابل  2.278مليار

طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.225مليار طن الموسم السابق (2213/2217م) .كما رفع

توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.187مليار طن مقابل

 2.122مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.127مليار طن الموسم السابق .في حين خفض

توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي إلى  872مليون طن مقابل

 872مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل أعلى بمقدار مليون طن مقارنة بحجم تجارة
الموسم السابق .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته
لها بنهاية الموسم الحالي بمقدار  7مليون طن لتبلغ  5..مليون طن مقابل  583مليون طن
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(توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أقل من كمية المخزونات الموجودة نهاية الموسم
السابق والمقدرة بنحو  723مليون طن.

 ورفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2212/2213م) بنحومليون طن ليبلغ  717مليون طن مقابل  717مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنه يظل أقل
بمقدار  .1مليون طن مقارنة بحصاد الموسم السابق (2213/2217م) والبالغ  753مليون

طن .في حين أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم الحالي عند

 78.مليون طن مقابل  785مليون طن الموسم السابق .ورفع توقعاته إلجمالي مخزونات
القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  252مليون طن مقابل  2.3مليون طن (توقعات

سابقة) ،لكنها تظل أقل من مخزونات نهاية الموسم السابق المقدرة بنحو  277مليون طن.

 -وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم الحالي

(2212/2213م) إلى  1.27.مليار طن مقابل  1.27.مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل
 1.2.7مليار طن الموسم السابق (2213/2217م) .كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك
العالمي من الذرة إلى  1.118مليار طن مقابل  1.125مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل

 1.273مليار طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم
الحالي بمقدار  5مليون طن إلى  271مليون طن مقابل  257مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  822مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2212/2213م) عند  1.2مليون طن مقابل  1.7مليون طن الموسم السابق
(2213/2217م) .كما أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي عند
 1.5مليون طن مقابل  1.2مليون طن الموسم السابق .وأبقى كذلك على توقعاته إلجمالي
مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم الحالي عند  21مليون طن مقابل  27مليون طن
نهاية الموسم السابق ،وأبقى على توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم الحالي عند

 82مليون طن بزيادة مليون طن مقارنة بحجم تجارة الموسم السابق.

 وفيما يتع لق بمحصول فول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2212/2213م) إلى  872مليون طن مقابل  877مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  882مليون طن الموسم السابق (2213/2217م) .كما رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه الموسم الحالي إلى  853مليون طن مقابل  857مليون طن (توقعات
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سابقة) ومقابل  8.5مليون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته لمخزونات فول الصويا

بنهاية الموسم الحالي إلى  52مليون طن مقابل  51مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 .1مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (2212/2213م) عند  51.1مليون طن مقابل  .7..مليون طن الموسم السابق

(2213/2217م) .في حين رفع توقعاته لصادرات القمح األمريكي الموسم الحالي إلى
 82مليون طن مقابل  22مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2..5مليون طن الموسم
السابق .ورفع كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى

 2..3مليون طن مقابل  2..7مليون طن (توقعات سابقة) لتظل بذلك دون مستوى المخزونات
في نهاية الموسم السابق والبالغة  82مليون طن.

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2212/2213م) إلى  877.7مليون طن مقابل  872.5مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  871مليون طن الموسم السابق (2213/2217م) .كما رفع توقعاته
للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  .5.7مليون طن مقابل  .8.5مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  52.3مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم الحالي(2212/2213م) إلى  127.7مليون طن مقابل  12..3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 112.5مليون طن الموسم السابق (2213/2217م) .كما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية

الموسم الحالي إلى  22.3مليون طن مقابل  21.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 12..مليون طن نهاية الموسم السابق.

 تشير بيانات التقرير الربع سنوي لو ازرة الزراعة األمريكية بشأن مخزونات الحبوب إلى زيادةمخزونات فول الصويا بالواليات المتحدة األمريكية في األول من شهر سبتمبر الجاري إلى

 11.2مليون طن مقابل  3.2مليون طن في نفس التاريخ من العام الماضي ومقابل
 12.2مليون طن (متوسط توقعات المحللين) .وكذلك زيادة مخزونات القمح بمختلف أنواعه

إلى  7..7مليون طن مقابل  71.7مليون طن العام الماضي ومقابل  78.3مليون طن
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(متوسط توقعات المحللين) .فيما أشار إلى تراجع مخزونات الذرة إلى  5...مليون طن مقابل

 53.8مليون طن العام الماضي ،إال أنها جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغة
 51.1مليون طن.

 الوضع في روسيا

 خفضت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتها لصادرات روسيا منالحبوب الموسم الحالي 2212/2213م إلى  .2..مليون طن مقابل  .8.7مليون طن
(توقعات سابقة) ،جاء ذلك على خلفية توقعات بتراجع صادرات القمح إلى  88.5مليون طن
مقابل  88.2مليون طن (توقعات سابقة) ،وكذلك تراجع صادرات الذرة بنحو مليون طن إلى
 2.2مليون طن ،فيما رفعت توقعاتها لصادرات الشعير إلى  ..1مليون طن مقابل  8.3مليون
طن (توقعات سابقة).

 الوضع في أوكرانيا

 قالت وحدة االستشارات الزراعية " "APK-Informإن صادرات الحبوب األوكرانية للصينتراجعت في أول شهرين من الموسم الحالي 2212/2213م بنسبة  ،%.1إذ بلغت
 .27.5ألف طن خالل شهري يوليو وأغسطس مقابل  722.7ألف طن خالل نفس الفترة من
الموسم السابق 2213/2217م .وأوضحت أن صادرات الشعير كانت األكثر تأث ار حيث
تراجعت إلى  257.5ألف طن مقابل  578.2ألف طن خالل الفترة (يوليو-أغسطس2213م).
وفي ذات السياق قال و ازرة الزراعة األوكرانية إنها لن تعدل مذكرة التفاهم الموقعة مع التجار
بشأن الكميات المتاحة للتصدير الموسم الحالي والتي تسمح بتصدير  3مليون طن من القمح
و 3مليون طن من الشعير .وأكد وزير الزراعة األوكراني المكلف أن الو ازرة لم تتلق طلبا واحدا
من التجار بزيادة الكميات المتاحة للتصدير ولذلك ال يوجد أي مبررات للتعديل.
 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية الصادرة بتاريخ  23سبتمبر الجاري إلى قيام مزارعيأوكرانيا بزراعة  8.8مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية والمعدة للحصاد الموسم القادم
2222/2212م بما يمثل  %.7من إجمالي المساحة المستهدفة هذا الموسم والمقدرة بنحو
 7.2مليون هكتار ،واشتملت المساحة المزروعة على  8.1مليون هكتار من محصول القمح
و 1..ألف هكتار من الشعير و 72ألف هكتار من حبوب الجاودار.
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كازخستان
 الوضع في ا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة الكازاخستانية إلى حصاد  18.25مليون طن من محصول الحبوببكازاخستان حتى تاريخ  2.سبتمبر الجاري بتراجع نسبته  %83.7مقارنة بنفس التاريخ من
العام الماضي .وتتوقع كازاخستان حصاد  22مليون طن من الحبوب الموسم الحالي منها
 2مليون طن مستهدف تصديرها للخارج.

 الوضع في التحاد األوروبي

 خفضت المفوضية األوروبية توقعاتها لمحصول الذرة بدول االتحاد األوروبي ( 23دولة) الموسمالحالي 2212/2213م إلى  71.2مليون طن مقابل  7..2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 75.5مليون طن الموسم السابق 2213/2217م .كما خفضت تقديراتها لحصاد القمح بدول
االتحاد األوروبي الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى  123.7مليون طن مقابل
 123.3مليون طن (تقديرات سابقة) ،فيما أبقت على توقعاتها لصادرات القمح عند  22مليون
طن.
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  8.3مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 2212/2213م وحتى تاريخ  28سبتمبر مقابل
 5.8مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 2213/2217م بانخفاض نسبته
 ،%22كما منح رخصا لتصدير كمية  1.82مليون طن من الشعير مقابل  1.8.مليون طن
خالل نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته  ،%8وفي المقابل منح رخصا الستيراد
 8.8مليون طن من الذرة مقابل  8.5مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
بانخفاض نسبته  ،%.ومنح كذلك رخصا الستيراد  2.2مليون طن من فول الصويا مقابل
 2.3مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها .%.

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" بتاريخ  2.سبتمبر الجاري إلى اكتمال حصاد  %21من محصول الذرة الفرنسي
مقابل  %.في نفس التاريخ من العام الماضي ،وفيما يتعلق بحالة المحصول فقد أكد التقرير
على أن  %53منه بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل  %32العام الماضي.
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 الوضع في األرجنتين

 توقعت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب نمو صادرات األرجنتين من فول الصويا بنسبة %15..خالل الموسم الحالي 2212/2213م مدعومة بزيادة الطلب من قبل الصين ،وبزيادة
حصاد الموسم الحالي والذي يتوقع أن يرتفع إلى  58مليون طن مقابل  85.1مليون طن
الموسم السابق 2213/2217م .وفي سيا ٍ
ق متصل رفعت البورصة توقعاتها لمحصول الذرة إلى
 .8مليون طن مقابل  81.7مليون طن الموسم السابق ،ورفعت كذلك توقعاتها لمحصول القمح
إلى مستوى قياسي جديد يبلغ  12.7مليون طن مقابل  17.3مليون طن الموسم السابق.

 الوضع في البرازيل

 أكدت شركة " "AgRuralلالستشارات الزراعية على تقدم زراعة محصولي الذرة وفول الصويافي الب ارزيل بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي ،إذ أشارت ضمن تقريرها الصادر نهاية
األسبوع الحالي إلى زراعة  %..7من محصول فول الصويا مقابل  %1.5في نفس التوقيت
من العام الماضي ومقابل ( %2.1متوسط السنوات الخمس الماضية) ،وكذلك زراعة
 %88من محصول الذرة األول (الصيفي) مقابل  %28في نفس التاريخ من العام الماضي
ومقابل ( %27متوسط السنوات الخمس الماضية) .وفي سيا ٍ
ق متصل رفعت شركة " Safras

 "& Mercadoتوقعاتها لمحصول فول الصويا في الب ارزيل الموسم الحالي 2212/2213م إلى
 121مليون طن مقابل  112.3مليون طن (توقعات سابقة) ،كما رفعت توقعاتها إلجمالي
إنتاج محصول الذرة إلى  2..2مليون طن مقابل  28.1مليون طن (توقعات سابقة).

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 ارتفاع إجمالي إنتاج القمح بصربيا عام 4108م بنسبة %4.93

 تشير بيانات إحصائية رسمية إلى ارتفاع إجمالي إنتاج محصول القمح بصربيا العام الحاليبنسبة  %22.8ليسجل  2.2.مليون طن ،وعزت االرتفاع إلى زيادة المساحة المزروعة إلى

 7.3.1ألف هكتار مقابل  557.7ألف هكتار عام 2217م .كما أشارت إلى زيادة متوقعة في
إجمالي إنتاج محصول الذرة ليبلغ  7.27مليون طن بزيادة نسبتها  %78.8مقارنة بالعام

الماضي.
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 تراجع محصول الذرة بجنوب إفريقيا بنسبة  %43مقارنة بالعام الماضي

 قدرت اللجنة الحكومية لمحاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا حصاد العام الحالي من الذرة بنحو 12.2مليون طن بتراجع نسبته  %28مقارنة بحصاد عام 2217م البالغ  17.32مليون طن.

وأضافت أن الحصاد الجديد يشتمل على  7.3مليون طن من الذرة البيضاء و 7.18مليون طن
من الذرة الصفراء.

 العراق يشتري  011ألف طن من القمح الصلب باألمر المباشر

 اشترت و ازرة التجارة العراقية ممثلة في مجلس الحبوب كمية  122ألف طن من القمح الصلبباألمر المباشر خارج نظام المناقصات الحكومية يوم  27سبتمبر الجاري ،وتوزعت الكمية

المشتراه ما بين  52ألف طن قمح أمريكي من شركة أميروبا بسعر  887.37دوالر/طن CIF

و 52ألف طن قمح استرالي من شركة سي بي اتش بسعر  858.27دوالر/طن .CIF

 تركيا تشتري  454ألف طن من القمح

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التركية اشترت كمية  252ألف طن من القمح ضمنمجموعة مناقصات أغلقت يوم  25سبتمبر الجاري للشحن خالل الفترة ( 22-2أكتوبر2213م)

وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة قد أصدرت  .2مناقصة منفصلة لشراء  252ألف طن بواقع

 7آالف طن لكل مناقصة ،وبلغ أقل سعر للشراء  282.2دوالر/طن .C&F

 اليابان تشتري  01.94ألف طن من القمح عالي الجودة

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  122.2ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  27سبتمبر ،اشتملت الكمية المشتراه على

 .2.5ألف طن قمح أمريكي منها  2..3ألف طن للتوريد نهاية شهر ديسمبر والباقي للشحن

خالل الفترة  21أكتوبر –  22نوفمبر2213م ،و 82.1ألف طن قمح كندي للشحن خالل نفس
الفترة السابقة ،باإلضافة إلى  27.7ألف طن قمح استرالي للشحن خالل شهر نوفمبر القادم.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند  1725نقطةمقابل  1537نقطة نهاية األسبوع الماضي مرتفعا  122نقطة بنسبة (.)%7.2
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 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  25.18نقطة مقابل 2..22نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة

.%1.2

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.171

1.175

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

12-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

Nov.018

243.0

237.8

-5.2

-2.1%

Jan.019

251.6

246.6

-5.0

-2.0%

12-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

Nov.018

209.0

205.4

-3.6

-1.7%

Jan.019

218.9

215.0

-3.9

-1.8%

12-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

Nov.018

265.5

261.8

-3.7

-1.4%

Jan.019

265.5

261.7

-3.8

-1.4%

12-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

Dec.018

237.0

233.9

-3.1

-1.3%

Mar.019

240.0

237.4

-2.6

-1.1%

12-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

Dec.018

246.7

241.4

-5.3

-2.1%

Mar.019

251.4

246.1

-5.3

-2.1%

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

12-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

Dec.018

156.8

157.2

0.4

0.3%

Jan.019

165.8

165.3

-0.5

-0.3%

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

12-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

Dec.018

325.6

326.6

1.0

0.3%

Jan.019

315.7

316.5

0.8

0.3%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Nov.018

Australia Feed Barley
Nov.018

Black Sea Feed Barley
Nov.018

12-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

250.0

245.0

-5.0

-2.0%

12-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

314.0

316.0

2.0

0.6%

12-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

234.0

234.0

0.0

0.0%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Nov.018

21-Sep-18

12-Sep-18

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

23.5

23.8

0.3

1%

Germany-Hamburg

26.8

27.0

0.3

1%

French - Dunkerque

28.8

29.0

0.3

1%

Australia - Kwinana

34.0

34.8

0.8

2%
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