الســوق العـــالمي للحبــوب
( 22-22إبريل 2029م)
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أوالً :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  200ألف طن قمح صلب

 طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع مناقصة القمح الثانية للعام الحالي (9102م)الستيراد كمية  011ألف طن من القمح الصلب ( %0921بروتين) للتوريد خالل الفترة (يوليو-
سبتمبر9102م) ،وبواقع ( )01شحنات موزعة على ( )0شحنات لميناء جدة اإلسالمي
و( )4شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام2
 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 0441/8/92هـ ،وتم ترسية توريد كمية ( )091ألف طنقمح صلب ( %0921بروتين) موزعة على ( )01شحنات ،منها ( )0شحنات لميناء جدة اإلسالمي
بكمية ( )271ألف طن ،و( )4شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية ( )911ألف طن
وبلغ متوسط سعر إلجمالي المناقصة ( )922279دوالر للطن  C&Fويعادل ( )870لاير واصل
موانئ المملكة مقارنة بمتوسط سعر المناقصة السابقة ( )948200دوالر للطن  C&Fويعادل
( )220لاير واصل موانئ المملكة2
 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية العام الحالي على استيراد كمية ( )029مليونطن بمتوسط سعر ( )941227دوالر/طن  C&Fويعادل ( )214لاير واصل موانئ المملكة وذلك
لتلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والمحافظة على المخزون االستراتيجي منه2

ثانياً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
واصلت أسعار العقود اآلجلة للقمح انخفاضها في البورصات العالمية متأثرة بوفرة اإلمدادات
والمخزونات السيما بعد صدور التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج
العالمي من القمح الموسم القادم 9191/9102م إلى  709مليون طن مقابل  721مليون طن الموسم
الحالي 9102/9108م ليقترب بذلك من الحصاد القياسي الموسم السابق 9108/9107م والمقدر بنحو
 702مليون طن ،ورفع كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم القادم بمقدار
 01مليون طن إلى  974مليون طن مقابل  904مليون طن متوقعة في نهاية الموسم الحالي2
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كما انخفضت أسعار الذرة والشعير وفول الصويا تحت ضغوط زيادة حدة المنافسة ،وتحسن أحوال
الطقس في البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة بما سينعكس إيجابيا على اإلمدادات والمخزونات العالمية
من محاصيل الحبوب2
( )2القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر مايو9102م إلى  91221دوالر للطن فوب بانخفاض  724دوالر
للطن ( 2)%221وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يوليو9102م إلى  91022دوالر للطن
فوب بانخفاض  027دوالر للطن (2)%220
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرمايو9102م إلى  08227دوالر للطن فوب بانخفاض  2دوالر للطن ( 2)%020وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يوليو9102م إلى  08021دوالر للطن فوب بانخفاض  920دوالر
للطن (2)%020
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرمايو9102م إلى  92424دوالر للطن فوب بانخفاض  222دوالر للطن ( 2)%228وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يوليو9102م إلى  92720دوالر للطن فوب بانخفاض  020دوالر
للطن (2)%927
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو9102م إلى  91420دوالر للطن فوب
بانخفاض  028دوالر للطن ( ،)%122وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر9102م إلى
 02021دوالر للطن فوب بانخفاض  421دوالر للطن ( 2)%922كما انخفضت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %0921بروتين) لعقود شهر سبتمبر9102م إلى  99129دوالر للطن فوب
بانخفاض  429دوالر للطن (2)%022
( )2الشعير
 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يونيو9102م إلى  020دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  1دوالر للطن ( 2)%921وانخفضت كذلك
أسعار الشعير األسترالي إلى  947دوالر للطن فوب بانخفاض  0دوالر للطن ( 2)%924كما
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انخفضت أسعار التصدير من منطقة البحر األسود إلى  088دوالر للطن فوب بانخفاض
 1دوالر للطن (2)%920
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر يوليو9102م إلى  010دوالر للطنفوب بانخفاض  924دوالر للطن ( 2)%021وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر
يوليو9102م إلى  29220دوالر للطن فوب بانخفاض  0124دوالر للطن (2)%220

عالميا
ثالثاً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر إبريل 9102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم القادم (9191/9102م) إلى  92078مليار طن مقابل ( 92070توقعات
سابقة) ومقابل  92098مليار طن الموسم الحالي (9102/9108م) 2في حين خفض توقعاته
إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم القادم إلى  2.201مليار طن مقابل
 92914مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  92001مليار طن الموسم الحالي 2وخفض كذلك
توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم القادم إلى  20829مليون طن مقابل
 20229مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  20820مليون طن الموسم الحالي 2وفيما يتعلق
بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم القادم إلى
 18722مليون طن مقابل  17122مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل أقل من كمية
المخزونات المتوقعة في نهاية الموسم الحالي والمقدرة بنحو  00022مليون طن2
 ورفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم (9191/9102م)بمقدار  2مليون طن إلى  709مليون طن مقابل  712مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 721مليون طن الموسم الحالي (9102/9108م) ،ليقترب بذلك من الحصاد القياسي الموسم
السابق (9108/9107م) والمقدر بنحو  702مليون طن ،وجاء رفع توقعات الموسم القادم
على خلفية زيادة متوقعة في الحصاد بكل من روسيا ،االتحاد األوروبي ،استراليا ،أوكرانيا
وكندا 2فيما أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح الموسم القادم عند
 719مليون طن مقابل  740مليون طن الموسم الحالي 2ورفع توقعاته إلجمالي مخزونات
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القمح العالمية بنهاية الموسم القادم إلى  974مليون طن مقابل  971مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  904مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي)2
 وبالنسبة لمحصول الذرة  22فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم القادم(9191/9102م) إلى  02091مليار طن مقابل  02094مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل
 02008مليار طن الموسم الحالي (9102/9108م) 2في حين خفض توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي من الذرة الموسم القادم إلى  02000مليار طن مقابل  02009مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  02041مليار طن الموسم الحالي 2ورفع توقعاته إلجمالي مخزونات
الذرة بنهاية الموسم القادم إلى  971مليون طن مقابل  900مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها
تظل عند مستوى أقل مقارنة بالمخزونات المتوقعة في نهاية الموسم الحالي والمقدرة بنحو
 200مليون طن2
 وفيما يخص محصول الشعير  22فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم القادم (9191/9102م) عند  042مليون طن مقابل  040مليون طن الموسم الحالي
(9102/9108م) ومقابل  041مليون طن الموسم السابق (9108/9107م) 2كما أبقى على
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم القادم عند  047مليون طن مقابل  042مليون
طن الموسم الحالي ومقابل  048مليون طن الموسم السابق 2في حين رفع توقعاته إلجمالي
مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم القادم إلى  90مليون طن مقابل  91مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  94مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) 2وأبقى على توقعاته
لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم القادم عند  97مليون طن وهى نفس توقعات التجارة
الدولية من المحصول الموسم الحالي2
 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  22فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم القادم (9191/9102م) إلى  200مليون طن مقابل  212مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  209مليون طن الموسم الحالي (9102/9108م) 2كما رفع توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه الموسم القادم إلى  201مليون طن مقابل  212مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  219مليون طن الموسم الحالي 2ورفع كذلك توقعاته لمخزونات فول الصويا
بنهاية الموسم القادم إلى  10مليون طن مقابل  10مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 11مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي)2
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 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم القادم(9191/9102م) بنحو نصف مليون طن إلى  1122مليون طن مقابل  1127مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  1022مليون طن الموسم الحالي (9102/9108م) 2كما خفض
توقعاته لصادرات القمح األمريكي الموسم القادم إلى  90مليون طن مقابل  9721مليون طن
(توقعات سابقة) 2ورفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى  9721مليون طن مقابل
 9128مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  9222مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي)2
 وفيما يتعلق بالذرة  22فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم القادم (9191/9102م) عند  27029مليون طن مقابل  20022مليون طن
الموسم الحالي (9102/9108م) 2في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى
 4820مليون طن مقابل  4924مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  1920مليون طن (توقعات
نهاية الموسم الحالي)2

 وبالنسبة لفول الصويا  22فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم القادم(9191/9102م) عند  004مليون طن مقابل  09227مليون طن الموسم الحالي
(9102/9108م) ومقابل  091مليون طن الموسم السابق (9108/9107م) 2ورفع توقعاته
للمخزونات بنهاية الموسم القادم ولكن بمقدار طفيف إلى  9220مليون طن مقابل  92مليون
طن (توقعات سابقة) ،لتظل عند مستوى أقل من كمية المخزونات المتوقعة في نهاية الموسم
الحالي والمقدرة بنحو  94مليون طن2

 الوضع في استراليا

 توقع المكتب األسترالي لألرصاد هطول أمطار بمعدالت أكثر من المتوسط على المناطقالغربية من استراليا خالل األشهر الثالثة القادمة بما سيفيد مناطق زراعة القمح التي تعاني
حاليا من الجفاف 2الجدير بالذكر أن والية أستراليا الغربية تعد واحدة من أكبر الواليات المنتجة
للقمح في أستراليا حيث يزيد إنتاجها غالبا عن ثلث إجمالي اإلنتاج 2ويستعد مزارعو أستراليا
حاليا لبداية زراعة القمح في ظروف يسودها الجفاف ولكن من المتوقع أن تزداد وتيرة الزراعة
بعد سقوط األمطار خالل الفترة المقبلة2
5

 الوضع في كندا

 رفعت وكالة اإلحصاءات الكندية تقديراتها للمساحة المزروعة من محصول القمح الكنديبمختلف أنواعه الموسم الحالي إلى  0124مليون هكتار بزيادة نسبتها  %4مقارنة بالموسم

السابق ،و %7مقارنة بمتوسط المساحة المزروعة خالل المواسم الخمسة الماضية والمقدرة بنحو
 2270مليون هكتار2

 الوضع في روسيا

 خفضت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتها لصادرات روسيا من القمحالموسم الحالي 9102/9108م إلى  2422مليون طن مقابل  2120مليون طن (توقعات
سابقة) ،وعزت ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الروبل الذي قلل من تنافسية القمح الروسي وأدى

إلى تراجع حاد في صادراته خالل النصف الثاني من شهر إبريل الجاري2

 الوضع في أوكرانيا

 أظهرت بيانات إحصائية رسمية ارتفاع مخزونات أوكرانيا من الحبوب في األول من شهر إبريلالجاري إلى  00مليون طن مقابل  01مليون طن في نفس التاريخ من عام 9108م بزيادة
نسبتها  %027وتشتمل هذه المخزونات على  422مليون طن من القمح 2وتعبر هذه الكمية عن
المخزونات لدى الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم وال تشتمل على الحبوب المخزنة لدى المئات

من شركات الحبوب األوكرانية صغيرة الحجم2

 الوضع في االتحاد األوروبي

 رفعت المفوضية األوروبية توقعاتها لمحصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي الموسمالقادم 9191/9102م إلى  04022مليون طن مقابل  04129مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  09821مليون طن الموسم الحالي 9102/9108م 2كما رفعت توقعاتها لصادرات دول
االتحاد األوروبي من القمح الموسم الحالي إلى  90مليون طن مقابل  02مليون طن (توقعات
سابقة) بما يعكس زيادة الطلب على صادرات القمح األوروبي حاليا 2وفي سيا ٍ
ق متصل خفضت

شركة االستشارات الزراعية " "Strategie Grainsتوقعاتها لمحصول القمح الديورم بدول
االتحاد األوروبي الموسم القادم 9191/9102م إلى  7282مليون طن وهو أدنى مستوى

للحصاد منذ الموسم 9101/9104م ،وعزت ذلك إلى تراجع المساحة المزروعة وجفاف الطقس
بكل من فرنسا وايطاليا وأسبانيا2

6

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية 0021مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 9102/9108م وحتى تاريخ
 90إبريل 9102م مقابل  0028مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق
9108/9107م بانخفاض نسبته  2%9كما منح رخصا لتصدير كمية  2201مليون طن من
الشعير مقابل  428مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 2%92
وفي المقابل منح رخصا الستيراد  0222مليون طن من الذرة مقابل  0420مليون طن خالل
الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%40ومنح كذلك رخصا الستيراد
 0028مليون طن من فول الصويا مقابل  0127مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم
السابق بزيادة نسبتها 2%01

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  99إبريل إلى تراجع تقديرات محصول القمح الطري المصنف بحالة
"جيدة/ممتازة" إلى  %72مقابل  %80األسبوع السابق ومقابل  %77في نفس التاريخ من عام
9108م ،والى تراجع تصنيفات محصول الشعير الشتوي إلى  %71بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل
 %77األسبوع السابق 2وكذلك إلى تراجع حالة محصول الشعير الربيعي إلى  %80مقابل
 %82األسبوع السابق 2وفيما يتعلق بنسب زراعة محصول الذرة ،أشار التقرير إلى اكتمال
زراعة المساحة المستهدفة لهذا العام بنسبة  %10مقابل  %92األسبوع السابق2

 الوضع في البرازيل

 أظهرت نتائج استطالع قامت به رويترز شمل  09شركة استشارية احتماال بأن تحصد الب ارزيلثاني أكبر إنتاجها من محصول فول الصويا للموسم الثاني على التوالي نتيجة تحسن إنتاجية
المحصول في نهاية مرحلة النضج والتي عوضت بشكل كبير حالة الجفاف التي سادت خالل
شهري ديسمبر ويناير الماضيين 2ووفقا لمتوسط نتائج تلك الشركات يتوقع أن يصل محصول
فول الصويا بالب ارزيل الموسم الحالي 9102/9108م إلى  00121مليون طن مقارنة بالحصاد
القياسي الموسم السابق 9108/9107م والبالغ  00222مليون طن2
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 الوضع في الصين

 أظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين من فول الصويا األمريكي خالل شهرمارس إلى  0210مليون طن مقابل  21728ألف طن الشهر السابق ،وعلى الرغم من ذلك
تظل كمية واردات فول الصويا من الواليات المتحدة األمريكية أقل من نصف معدالتها مقارنة
بشهر مارس من عام 9108م بسبب أزمة الرسوم الجمركية 2كما أشارت البيانات إلى استيراد
الصين كمية  9272مليون طن من فول الصويا من الب ارزيل خالل شهر مارس الماضي2

رابعاً :أهم أخبار األسبوع
 وزارة التموين المصرية تحذر المزارعين بشأن مستويات الرطوبة

 حذرت و ازرة التموين والتجارة الداخلية المصرية المزارعين المحليين من بيع القمح للحكومةبمستويات رطوبة أعلى من المسموح بها 2وقالت الو ازرة في بيان إن برودة الطقس خالل موسم
الشتاء المنصرم وتغير المناخ تسببا في ارتفاع نسبة الرطوبة ببعض محصول القمح المحلي
والذي حاول المزارعون بيعه للحكومة مؤكدة على أنها لن تشتري مثل ذلك القمح2

 تونس تشتري  92ألف طن ألف طن من القمح الطري

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  29ألف طن من القمح الطرياختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  91إبريل للشحن خالل الفترة من أواخر شهر
مايو إلى بداية شهر يوليو9102م ،ولم يتم اإلعالن عن أسعار الشراء2

 سوريا تنشئ مؤسسة حكومية جديدة للحبوب

 قالت الوكالة العربية السورية لألنباء "سانا" يوم الثالثاء إن الرئيس السوري أصدر قانونا يقضيبإنشاء مؤسسة للحبوب تحل محل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) ،وذكرت
الوكالة أن المؤسسة الجديدة ،التي تحمل اسم المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب
(السورية للحبوب) ،ستتخذ من مدينة الحسكة شمال شرق البالد مق ار لها ،وسيرأسها وزير التجارة
الداخلية 2وينص القانون على أن تتولى المؤسسة مهمة تنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين
وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها لتأمين حاجة االستهالك داخل الدولة وتصدير
الفائض2
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 توقعات بتراجع حاد في إنتاج الحبوب بالمغرب عام 2029م

 توقعت و ازرة الزراعة المغربية تراجع إجمالي إنتاج المغرب من الحبوب الموسم الحالي بشكلحاد إلى  020مليون طن مقابل  0122مليون طن الموسم السابق نتيجة النخفاض كمية

األمطار التي استقبلتها مناطق زراعة الحبوب بنسبة  %92مقارنة بالموسم السابق ،وتوقعت أن
يشتمل حصاد هذا الموسم على  221مليون طن من القمح الطري و 0221مليون طن من

القمح الصلب و 0291مليون طن من الشعير2

 العراق تتوقع حصاد  5مليون طن من القمح العام الحالي

 -توقعت و ازرة الزراعة العراقية أن يسجل حصاد القمح عام 9102م رقما قياسيا يبلغ  1مليون

طن وذلك بفعل األمطار الغزيرة ،ومن ثم توقعت تراجع واردات القمح حال تحقق هذه الرقم2
وأضافت الو ازرة في بيان أن عمليات الحصاد بدأت في  1واليات حيث تم توريد كمية  91ألف

طن للصوامع حتى اآلن2

 بلغاريا تتوقع ثبات إنتاجها من القمح الموسم القادم

 -توقع مسؤول بو ازرة الزراعة البلغارية ثبات إنتاج بالده من القمح الموسم القادم 9191/9102م

عند نفس مستويات الموسم الحالي البالغة  128مليون طن ،وربط ذلك باستمرار التحسن في

أحوال الطقس خالل األشهر الثالثة القادمة 2كما توقع ثبات الكميات المنتجة من الشعير عند

نحو  411ألف طن 2وتعد بلغاريا من الدول المصدرة للقمح في العالم ،إذ يبلغ إجمالي
استهالكها المحلي نحو  028مليون طن فيما تقوم بتصدير ما يزيد عن  2مليون طن للخارج

سنويا يذهب  %21منها لدول االتحاد األوروبي2

 تركيا تشتري  300ألف طن من الذرة من خالل عدة مناقصات

 اشترت وكالة الحبوب التركية كمية  211ألف طن من الذرة من خالل عدة مناقصات طرحتهاالوكالة وأغلقت يوم  94إبريل بأسعار تراوحت بين  081-072214دوالر/طن  C&Fللشحن

خالل الفترة من  02مايو إلى  92يونيو 9102م2

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 -واصلت أسعار النقل البحري العالمية االرتفاع حيث أغلق مؤشر  Baltic Indexعند

 802نقطة مسجال أعلى مستوى له منذ أواخر شهر يناير 9102م مقابل  721نقطة األسبوع
الماضي مرتفعا  72نقطة بنسبة 2%01
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 ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  28نقطة وهو أعلىمستوى له منذ مايو 9107م مقابل  27247نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر
صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة 2%1282

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

02001

02091

%1282 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

May. 019

210.9

203.5

-7.4

-3.5%

Jul. 019

213.0

206.3

-6.7

-3.1%

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

May. 019

186.7

183.7

-3.0

-1.6%

Jul. 019

188.6

186.5

-2.1

-1.1%

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

May. 019

243.7

234.4

-9.3

-3.8%

Jul. 019

244.2

237.6

-6.6

-2.7%

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

May. 019

206.4

204.6

-1.8

-0.9%

Sep. 019

196.0

191.5

-4.5

-2.3%

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

May. 019

221.6

217.4

-4.2

-1.9%

Sep. 019

224.4

220.2

-4.2

-1.9%

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

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

May. 019

157.3

154.4

-2.9

-1.8%

Jul. 019

158.4

156.0

-2.4

-1.5%

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

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

May. 019

332.7

323.2

-9.5

-2.9%

Jul. 019

340.0

329.6

-10.4

-3.1%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
June.019

Australia Feed Barley
June.019

Black Sea Feed Barley
June.019

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

201.0

196.0

-5.0

-2.5%

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

253.0

247.0

-6.0

-2.4%

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

193.0

188.0

-5.0

-2.6%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – May.019

81-Apr-19

62-Apr-19

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.0

22.0

1.0

5%

Germany-Hamburg

23.8

24.3

0.5

2%

French - Dunkerque

23.5

24.5

1.0

4%

Australia - Kwinana

23.0

24.3

1.3

5%
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