الســوق العـــالمي للحبــوب
( 32-91مارس 3192م)
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أوالً :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية مليون طن شعير علفي

 قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع بطرح مناقصتها الثالثة للعام الحالي (8102م)الستيراد كمية  0018مليون طن من الشعير العلفي للتوريد خالل الفترة من منتصف شهر مايو
حتى نهاية شهر يونيو8102م ،وبواقع ( )07شحنة كمية كل منها ( )01ألف طن ()%01+
موزعة على ( )01شحنات عبر موانئ المملكة على البحر األحمر بإجمالي كمية ( )011ألف
طن و( )7شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج العربي بإجمالي كمية ( )481ألف طن0
 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 0441/7/2هـ وتم ترسية توريد كمية ( )0018مليون طنشعير علفي موزعة على ( )07شحنة منها ( )01شحنات لموانئ البحر األحمر بكمية
( )011ألف طن و( )7شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية ( )481ألف طن وذلك من مناشئ
(أوروبا واستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية) وفقا للمواصفة القياسية المحددة ،وبلغ متوسط
السعر إلجمالي المناقصة ( )841084دوالر للطن  C&Fويعادل ( )143لاير واصل موانئ
المملكة0
 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 8102م على استيراد نحو ( )4مليونطن شعير علفي بمتوسط سعر ( )840040دوالر للطن ويعادل ( )227لاير واصل موانئ
المملكة ،وذلك لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون
االستراتيجي منه0

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً
انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية بسبب تراجع المخاوف بشأن موجة
الجفاف على السهول األمريكية والتي استقبلت بعض األمطار خالل هذا األسبوع 0وجاء االنخفاض على
الرغم من صدور التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي الذي خفض توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من
القمح الموسم القادم 8101/8102م إلى  740مليون طن مقابل  732مليون طن الموسم الحالي
(8102/8107م) ومقابل  734مليون طن الموسم السابق (8107/8100م)0
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وامتد االنخفاض إلى أسعار الذرة وفول الصويا ،فيما تباينت أسعار الشعير حيث ارتفعت أسعار
التصدير من منطقة البحر األسود وأوروبا مدعومة بزيادة الطلب العالمي من قبل دول الشرق األوسط
فيما تراجعت أسعار الشعير االسترالي0
( )9القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر مايو8102م إلى  84400دوالر للطن فوب بانخفاض  704دوالر
للطن ( 0)%801وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يوليو8102م إلى  84300دوالر للطن
فوب بانخفاض  002دوالر للطن (0)%807
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرمايو8102م إلى  02402دوالر للطن فوب بانخفاض  802دوالر للطن ( 0)%003وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يوليو8102م إلى  024دوالر للطن فوب بانخفاض  408دوالر للطن
(0)%007
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرمايو8102م إلى  87801دوالر للطن فوب بانخفاض  404دوالر للطن ( 0)%008وانخفضت
كذلك أسعار عقود شهر يوليو8102م إلى  87003دوالر للطن فوب بانخفاض  304دوالر
للطن (0)%8
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو8102م إلى  81004دوالر للطن فوب
بانخفاض  000دوالر للطن ( ،)%103وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر سبتمبر8102م إلى
 81803دوالر للطن فوب بانخفاض  003دوالر للطن ( 0)%107كما انخفضت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %0803بروتين) لعقود شهر مايو8102م إلى  80804دوالر للطن فوب
بانخفاض طفيف مقداره  108دوالر للطن (0)%100
( )3الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مايو8102م إلى  881دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  8دوالر للطن ( 0)%101كما ارتفعت أسعار
التصدير من منطقة البحر األسود إلى  800دوالر للطن فوب بارتفاع  0دوالر للطن (0)%103
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في حين انخفضت أسعار الشعير االسترالي إلى  840دوالر للطن فوب بانخفاض  4دوالر
للطن (0)%004
( )2الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر مايو8102م إلى  00000دوالر للطنفوب بانخفاض  002دوالر للطن ( 0)%000كما انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر
مايو8102م إلى  41003دوالر للطن فوب بانخفاض  701دوالر للطن (0)%8

عالميا
ثالثاً :تطورات األوضاع
ً
 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر مارس8102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم القادم (8101/8102م) إلى  80127مليار طن مقابل  80118مليار طن
الموسم

الحالي

(8102/8107م)

ومقابل

80041

مليار

طن

الموسم

السابق

(8107/8100م) 0في حين رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم القادم
إلى  80044مليار طن مقابل  80011مليار طن (توقعات الموسم الحالي) ومقابل
 80128مليار طن الموسم السابق 0ورفع كذلك توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب
الموسم القادم إلى  402مليون طن مقابل  408مليون طن (توقعات الموسم الحالي) ومقابل
 438مليون طن الموسم السابق 0وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من الحبوب فقد
خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم القادم بنحو  40مليون طن لتبلغ  301مليون طن
مقابل  010مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل  084مليون طن نهاية الموسم
السابق0
 وخفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم القادم (8101/8102م) إلى 740مليون طن مقابل  732مليون طن الموسم الحالي (8102/8107م) ومقابل  734مليون
طن الموسم السابق (8107/8100م) 0في حين رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من
القمح الموسم القادم إلى  744مليون طن مقابل  748مليون طن (توقعات الموسم الحالي)
ومقابل  742مليون طن الموسم السابق 0وخفض توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية
بنهاية الموسم القادم بنحو  4مليون طن لتصل إلى  834مليون طن مقابل  830مليون طن
3

(توقعات نهاية الموسم الحالي) ،إال أنها تظل عند مستوى أعلى مقارنة بمخزونات نهاية الموسم
السابق المقدرة بنحو  841مليون طن0
 وبالنسبة لمحصول الذرة  00فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم القادم(8101/8102م) إلى  00138مليار طن مقابل  00143مليار طن الموسم الحالي
(8102/8107م) ،إال أنه يظل أقل من محصول الموسم السابق (8107/8100م) البالغ
 00122مليار طن 0ورفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الذرة بنحو  81مليون طن
ليبلغ  00114مليار طن مقابل  00174مليار طن (توقعات الموسم الحالي) ومقابل
 00140مليار طن الموسم السابق 0وخفض توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم القادم بشكل
ملحوظ إلى  803مليون طن مقابل  412مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل
 447مليون طن نهاية الموسم السابق0
 وفيما يخص محصول الشعير  00فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالقادم (8102/8107م) إلى  042مليون طن مقابل  043مليون طن الموسم الحالي
(8102/8107م) ،لكنه يظل أقل من محصول الموسم السابق (8017/8100م) والمقدر بنحو
 041مليون طن 0كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم القادم إلى
 042مليون طن مقابل  047مليون طن (توقعات الموسم الحالي) 0وخفض توقعاته إلجمالي
مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم القادم إلى  87مليون طن مقابل  82مليون طن
(توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل  41مليون طن نهاية الموسم السابق 0فيما أبقى على
توقعاته لحجم التجارة الدولية من الشعير الموسم القادم عند  81مليون طن0
 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  00فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم القادم (8101/8102م) بمقدار  04مليون طن ليصل إلى  434مليون طن مقابل
 440مليون طن الموسم الحالي (8102/8107م) ومقابل  431مليون طن الموسم السابق
(8107/8100م) 0كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم القادم بنحو
 00مليون طن ليبلغ  432مليون طن مقابل  447مليون طن (توقعات الموسم الحالي) ومقابل
 443مليون طن الموسم السابق 0في حين خفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم
القادم إلى  41مليون طن مقابل  48مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل
 47مليون طن نهاية الموسم السابق0
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 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم القادم(8101/8102م) بنحو مليون طن ليصل إلى  4204مليون طن مقابل  4704مليون طن
الموسم الحالي (8102/8107م) ،إال أنه يظل أقل من المحصول القياسي الموسم السابق
(8107/8100م) والمقدر بنحو  0802مليون طن 0كما رفع توقعاته لصادرات القمح األمريكي
الموسم القادم إلى  8003مليون طن مقابل  8308مليون طن (توقعات الموسم الحالي) ومقابل
 8207مليون طن الموسم السابق 0في حين خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم
بشكل ملحوظ إلى  8807مليون طن مقابل  8200مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي)
ومقابل  4800مليون طن نهاية الموسم السابق0
 وفيما يتعلق بالذرة  00فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم القادم (8101/8102م) إلى  43203مليون طن مقابل  470مليون طن
الموسم

الحالي

(8102/8107م)

ومقابل

42402

مليون

طن

الموسم

السابق

(8107/8100م) 0كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى  4003مليون طن
مقابل  3308مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل  3208مليون طن الموسم
السابق0
 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  00فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسمالقادم (8101/8102م) بمقدار طفيف إلى  001مليون طن مقابل  00103مليون طن الموسم
الحالي (8102/8107م) ليظل بذلك أعلى من محصول الموسم السابق (8107/8100م)
المقدر بنحو  00001مليون طن 0فيما رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم القادم إلى
 0807مليون طن مقابل  0803مليون طن (توقعات نهاية الموسم الحالي) ومقابل  2مليون طن
نهاية الموسم السابق0

 الوضع في روسيا

 أكد رئيس هيئة األرصاد الروسية أن بالده على موعد مع حصاد قياسي من محصول الحبوبالموسم القادم 8101/8102م وذلك بعدما أوضحت التقارير الصادرة عن و ازرة الزراعة الروسية
عقب انتهاء فصل الشتاء أن  %3-4فقط من محاصيل الحبوب الشتوية بحالة رديئة 0وقال إن
روسيا شهدت تحسنا كبي ار في أحوال الطقس بفصل الشتاء للعام الثالث على التوالي األمر الذي
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أدى إلى زيادة ملحوظة في إنتاجية محاصيل الحبوب الشتوية 0وتعتبر روسيا واحدة من أكبر
الدول المصدرة للحبوب على مستوى العالم وقد بلغ إجمالي حصادها من الحبوب الموسم
الحالي نحو  04304مليون طن (أعلى حصاد تاريخي) 0وفي ذات السياق توقعت وحدة
االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconأن يصل إجمالي حصاد محصول الحبوب الموسم
القادم  8101/8102إلى  08207مليون طن منها  7700مليون طن من القمح0
 رفع وزير الزراعة الروسي توقعاته لصادرات بالده من الحبوب الموسم الحالي 8102/8107مإلى  34-38مليون طن مقابل  47-43مليون طن (توقعات سابقة) ،وأضاف أن صادرات
الموسم الحالي يتوقع أن تشتمل على  47-40مليون طن من القمح0

 الوضع في االتحاد األوروبي

 رفعت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية األوروبية توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصولالقمح الطري بدول االتحاد األوروبي الموسم القادم 8101/8102م إلى  008طن/هكتار مقابل
 000طن/هكتار (متوسط إنتاجية الموسم الحالي 8102/8107م) ،كما رفعت توقعاتها لمتوسط
إنتاجية محصول الشعير الشتوي بنسبة  %0ليصل إلى  0013طن/هكتار ،ورفعت كذلك
توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الشعير الربيعي بنسبة  %308ليصل إلى  4087طن/هكتار0
 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية 0400مليون طن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  81مارس مقارنة
بـ  0208مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  0%84كما منح
رخصا لتصدير كمية  4مليون طن من الشعير مقارنة بـ  402مليون طن خالل نفس الفترة من
الموسم السابق بارتفاع نسبته  0%0وفي المقابل منح رخصا الستيراد  0804مليون طن من
الذرة مقارنة بـ  200مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته
 ،%38ومنح كذلك رخصا الستيراد  108مليون طن من فول الصويا مقارنة بـ  1003مليون
طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته 0%3

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" إلى تباطؤ ملحوظ في زراعة محصول الشعير الربيعي هذا العام حيث اكتملت
6

زراعته بنسبة  %42حتى تاريخ  01مارس الجاري مقابل  %43األسبوع السابق ومقابل
 %77في نفس التاريخ من العام الماضي 0وفي سيا ٍ
ق متصل خفض التقرير تقديراته لمحصول
القمح الطري المصنف بحالة "جيدة/ممتازة" إلى  %71مقابل  %21األسبوع السابق ،وخفض
كذلك تقديراته لمحصول الشعير الشتوي إلى  %70بحالة "جيدة/ممتازة" مقابل  %72األسبوع
السابق0

 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول فول الصويا في األرجنتينالموسم الحالي 8102/8107م إلى  4103مليون طن مقابل  48مليون طن (توقعات سابقة)
كما خفضت توقعاتها لمحصول الذرة إلى  48مليون طن مقابل  44مليون طن (توقعات سابقة)
وجاء خفض التوقعات بسبب موجة الجفاف التي تعرضت لها المناطق الرئيسية لزراعة كال
المحصولين باألرجنتين0

 الوضع في الصين

 رفع تقرير لو ازرة الزراعة الصينية توقعاته إلجمال استهالك الصين من الذرة العام الحالي إلى 884مليون طن مقابل  88803مليون طن (توقعات سابقة) نتيجة زيادة متوقعة في الطلب
المحلي على المحصول لألغراض الصناعية0

رابعاً :أهم أخبار األسبوع
 مصر تعتزم شراء أكثر من  4مليون طن من القمح المحلي عام 3192م

 قال وزير التموين المصري إن بالده تعتزم شراء أكثر من  4مليون طن من القمح المحلي هذاالعام ،وأضاف أن أسعار الشراء المحلية سيتم اإلعالن عنها نهاية شهر مارس الجاري 0وقامت
مصر العام الماضي بتقليص الكميات المشتراه من القمح المحلي إلى  400مليون طن نتيجة
ل وضع العديد من القيود الصارمة على عمليات التوريد بعد التأكد من توريد كميات كبيرة من
القمح المستورد خالل المواسم الماضية على أنها قمح محلي بهدف االستفادة من الدعم المقدم
من الحكومة لمزارعي القمح المحلي 0وتجدر اإلشارة إلى أن موسم التوريد يبدأ من منتصف
شهر إبريل حتى بداية شهر يوليو من كل عام0
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 الجزائر تشتري  975-951ألف طن من القمح الديورم

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية تتراوح بين  073-031ألف طنمن القمح الديورم من المكسيك في مناقصة عالمية أغلقت يوم  88مارس بمتوسط سعر

 81303دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر مايو8102م0

 تونس تشتري  935ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العلفي

 -اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  31ألف طن من القمح الطري اختياري المنشأ في مناقصة

عالمية أغلقت يوم  84مارس بمتوسط سعر  880011دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة

( 83إبريل –  83مايو8102م) ،كما اشترت كمية  31ألف طن من القمح الديورم بمتوسط

سعر  822011دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة ( 03سبتمبر –  3نوفمبر8102م)0
واشترت كذلك كمية  83ألف طن من الشعير العلفي بسعر  840084دوالر/طن  C&Fللشحن

خالل الفترة ( 83إبريل –  03مايو8102م)0

 اليابان تشتري  93722ألف طن من القمح عالي الجودة

 -اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  08704ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتها

األسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  88مارس الجاري 0اشتملت هذه الكمية على

 1001ألف طن قمح أمريكي و 4304ألف طن قمح كندي للشحن خالل الفترة ( 80إبريل-

 81مايو 8102م)0

 مستورد إماراتي يشتري  21ألف طن من القمح الصلب

 قال تجار أوروبيون إن مستورد إماراتي اشترى كمية  41ألف طن من القمح الصلب (%0803بروتين) األسبوع الماضي للشحن خالل شهر إبريل المقبل ،وتوقعوا أن يتم توريد هذه الكمية من

روسيا 0وأضافوا أن سعر الشراء كان في حدود  841دوالر/طن 0C&F

ُ عمان تشتري  01-21ألف طن من القمح الروسي
 قال تجار أوروبيون إن إحدى المطاحن في عمان اشترت كمية تتراوح بين  01-41ألف طنمن القمح الروسي ( %0803بروتين) في مناقصة أغلقت األسبوع الماضي بمتوسط سعر

 84803دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر إبريل المقبل0

 توقعات بارتفاع حصاد محصول الذرة بجنوب إفريقيا العام الحالي بنسبة %3

 أظهرت نتائج استطالع قامت به "رويترز" شمل خمسة من المحللين والتجار توقع ارتفاعمحصول الذرة بجنوب إفريقيا العام الحالي بنسبة  0%8ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الحكومية
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لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا ثاني توقعاتها لحصاد العام الحالي األسبوع القادم عند

 08041مليون طن مقابل  08088مليون طن (توقعات سابقة) ،إذ أدى استمرار هطول
األمطار األسبوعين الماضيين إلى تحسن مستوى رطوبة التربة وأضاف نوعاً من االرتياح بشأن
تطور نمو المحصول 0وتوقع االستطالع أن يشتمل محصول العام الحالي على  0084مليون

طن من الذرة البيضاء و 0083مليون طن من الذرة الصفراء 0وعلى الرغم من توقع زيادة
المحصول إال أنه يظل أقل بنسبة  %80مقارنة بالمحصول التاريخي العام الماضي والبالغ

 00028مليون طن0

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 0327نقطة مقابل  0002نقطة األسبوع الماضي منخفضا  40نقطة بنسبة 0%001

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  21042نقطة مقابل 11001نقطة األسبوع الماضي  ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة 0%1041

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

00843

00881

%1041 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

61-Mar-18

32-Mar-18

Change

Change %

May.018

251.5

244.1

-7.4

-2.9%

Jul.018

252.4

245.6

-6.8

-2.7%

61-Mar-18

32-Mar-18

Change

Change %

May.018

186.6

183.8

-2.8

-1.5%

Jul.018

187.2

184.0

-3.2

-1.7%

61-Mar-18

32-Mar-18

Change

Change %

May.018

276.2

272.9

-3.3

-1.2%

Jul.018

276.9

271.5

-5.4

-2.0%

61-Mar-18

32-Mar-18

Change

Change %

May.018

202.4

201.3

-1.1

-0.5%

Sep.018

204.0

202.5

-1.5

-0.7%

61-Mar-18

32-Mar-18

Change

Change %

May.018

212.6

212.4

-0.2

-0.1%

Sep.018

215.3

214.1

-1.2

-0.6%

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

61-Mar-18

32-Mar-18

Change

Change %

May.018

168.4

166.6

-1.8

-1.1%

Jul.018

169.2

168.0

-1.2

-0.7%

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

61-Mar-18

32-Mar-18

Change

Change %

May.018

404.4

396.5

-7.9

-2.0%

Jul.018

405.6

405.2

-0.4

-0.1%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
May.018

Australia Feed Barley
May.018

Black Sea Feed Barley
May.018

61-Mar-18

32-Mar-18

Change

Change %

218.0

220.0

2.0

0.9%

61-Mar-18

32-Mar-18

Change

Change %

234.0

231.0

-3.0

-1.3%

61-Mar-18

32-Mar-18

Change

Change %

215.0

216.0

1.0

0.5%

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

61-Mar-18

36-Mar-18

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

23.3

23.3

0.0

0%

Germany-Hamburg

26.3

26.3

0.0

0%

French - Dunkerque

28.3

28.3

0.0

0%

Australia (East Coast)

33.0

33.5

0.5

2%
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