الســوق العـــالمي للحبــوب
( 22-22أكتوبر2102م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية على خلفية صدور التقرير الشهري

لمجلس الحبوب الدولي الذي رفع توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي
8102/8102م بنحو  08مليون طن إلى  982مليون طن مقابل  909مليون طن (توقعات سابقة) وسط
توقعات بزيادة اإلنتاج في كل من الصين ،روسيا ،االتحاد األوروبي ،الجزائر والواليات المتحدة األمريكية.

ورفع كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  868مليون طن مقابل
 851مليون طن (توقعات سابقة).

وامتد االنخفاض إلى أسعار فول الصويا والتي تأثرت بالتوقعات المتفائلة للمحصول بالب ارزيل والذي

قد يسجل رقماً قياسياً هذا الموسم يبلغ  081.1مليون طن ،إذ تشهد أعمال زراعته حاليا تقدما ملموسا
مقارنة بالعام الماضي نتيجة للتحسن الملموس في أحوال الطقس السيما بالمناطق الوسطى والغربية.

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 نوفمبر8102م إلى  814.2دوالر للطن فوب بانخفاض
 9.1دوالر للطن ( .)%1كما انخفضت أسعار عقود شهر يناير8102م إلى  844.6دوالر
للطن فوب بانخفاض  6.6دوالر للطن (.)%8.6

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرنوفمبر8102م إلى  800.4دوالر للطن فوب بانخفاض  0.6دوالر للطن (.)%1.2

وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير8102م إلى  802.1دوالر للطن فوب بانخفاض
 1.9دوالر للطن (.)%0.9

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرنوفمبر8102م إلى  861.9دوالر للطن فوب بانخفاض  4.0دوالر للطن ( .)%0.5كما

انخفضت أسعار عقود شهر يناير8102م إلى  860.8دوالر للطن فوب بانخفاض  4.6دوالر
للطن (.)%0.9
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  811.2دوالر للطن

فوب بانخفاض  1.2دوالر للطن ( ،)%1.1وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس8102م
إلى  814.1دوالر للطن فوب بانخفاض  1.6دوالر للطن ( .)%1.1كما انخفضت أسعار
القمح األلماني الصلب ( %08.5بروتين) لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  816دوالر للطن

فوب بانخفاض  4.6دوالر للطن (.)%0.2
( )2الشعير

 انخفضت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  841دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بانخفاض  4دوالر للطن ( .)%0.6كما انخفضت أسعار
الشعير االسترالي إلى  822دوالر للطن فوب بانخفاض  02دوالر للطن ( .)%5.2في حين

ثبتت أسعار التصدير من منطقة البحر األسود عند  816دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر8102م إلى  060.9دوالرللطن فوب بانخفاض طفيف مقداره  1.0دوالر للطن ( .)%1.0وانخفضت كذلك أسعار فول
الصويا لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  182.5دوالر للطن فوب بانخفاض  4.6دوالر للطن

(.)%0.4

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا

 مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر أكتوبر8102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (8102/8102م) إلى  8.120مليار طن مقابل  8.198مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  8.014مليار طن الموسم السابق (8102/8109م) .كما رفع توقعاته

إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  8.012مليار طن مقابل

 8.016مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  8.019مليار طن الموسم السابق .في حين أبقى

على توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من الحبوب الموسم الحالي عند  162مليون طن بزيادة

قدرها مليون طن مقارنة بحجم تجارة الموسم السابق .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية
من الحبوب فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي بنحو  06مليون طن إلى
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 561مليون طن مقابل  544مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أقل من

كمية المخزونات المسجلة في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو  609مليون طن.

 ورفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (8102/8102م)بمقدار  08مليون طن ليسجل  982مليون طن مقابل  909مليون طن (توقعات سابقة) بعد
توقعات بزيادة اإلنتاج في كل من الصين ،روسيا ،االتحاد األوروبي ،الجزائر والواليات المتحدة

األمريكية ،وعلى الرغم من ذلك يظل أقل بنحو  12مليون طن مقارنة بالحصاد القياسي الموسم

السابق (8102/8109م) والمقدر بنحو  969مليون طن .كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك
العالمي من القمح الموسم الحالي إلى  941مليون طن مقابل  914مليون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  912مليون طن الموسم السابق .ورفع كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية
بنهاية الموسم الحالي إلى  868مليون طن مقابل  851مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل

أقل من مخزونات نهاية الموسم السابق المقدرة بنحو  891مليون طن.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (8102/8102م) عند  0.194مليار طن مقابل  0.142مليار طن الموسم السابق

(8102/8109م) .في حين خفض توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الذرة إلى

 0.008مليار طن مقابل  0.001مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  0.194مليار طن
الموسم السابق .ورفع توقعاته إلجمالي مخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى  866مليون

طن مقابل  860مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  114مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد أبقى التقرير على توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (8102/8102م) عند  041مليون طن مقابل  046مليون طن الموسم السابق
(8102/8109م) .كما أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي منه الموسم الحالي عند
 045مليون طن مقابل  042مليون طن الموسم السابق .في حين خفض توقعاته إلجمالي
مخزونات الشعير العالمية بنهاية الموسم الحالي إلى  81مليون طن مقابل  80مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  86مليون طن نهاية الموسم السابق ،وأبقى على توقعاته لحجم التجارة

الدولية من الشعير الموسم الحالي عند  11مليون طن بزيادة مليون طن مقارنة بحجم تجارة
الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (8102/8102م) إلى  162مليون طن مقابل  191مليون طن (توقعات
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سابقة) ومقابل  141مليون طن الموسم السابق (8102/8109م) .كما خفض توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه الموسم الحالي إلى  159مليون طن مقابل  152مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  144مليون طن الموسم السابق .في حين رفع توقعاته لمخزونات فول الصويا
بنهاية الموسم الحالي إلى  54مليون طن مقابل  58مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 48مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 رفع التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(8102/8102م) ولكن بمقدار طفيف إلى  50.1مليون طن مقابل  50.0مليون طن (توقعات
سابقة) ومقابل  49.1مليون طن الموسم السابق (8102/8109م) .في حين أبقى على توقعاته
لصادرات القمح األمريكي الموسم الحالي عند  11مليون طن مقابل  84.5مليون طن الموسم
السابق .ورفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  85.0مليون طن مقابل
 84.2مليون طن (توقعات سابقة) ،لكنها تظل دون مستوى المخزونات في نهاية الموسم
السابق والمقدرة بنحو  11مليون طن.
 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (8102/8102م) بنحو مليون طن إلى  195.4مليون طن مقابل
 196.6مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  190مليون طن الموسم السابق
(8102/8109م) .في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  49.0مليون
طن مقابل  45.9مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  54.4مليون طن نهاية الموسم السابق.
 وبالنسبة لفول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول الموسم الحالي(8102/8102م) ولكن بمقدار طفيف إلى  089.6مليون طن مقابل  089.9مليون طن
(توقعات سابقة) ليظل أعلى بنحو  9.6مليون طن مقارنة بمحصول الموسم السابق
(8102/8109م) البالغ  081مليون طن ،في حين رفع توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم
الحالي إلى  81.2مليون طن مقابل  88.2مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  00.8مليون
طن نهاية الموسم السابق.
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 الوضع في استراليا

 توقع المكتب االسترالي للزراعة والموارد االقتصادية تراجع محصول القمح بشرق استراليا إلىأكثر من النصف مقارنة بمتوسط الـ  81عاماً الماضية بسبب الجفاف ،وأضاف أنه على الرغم
من أن بعض المناطق تواجه أسوأ موجة جفاف ،إال إن إجمالي المساحات التي تعرضت

ل لجفاف تقل عن الجفاف السابق .وأوضح أن محصول القمح بوالية نيو ساوث ويلز (أحد أكبر
الواليات من حيث المساحة المزروعة) من المتوقع أن يقل بنسبة  %65مقارنة بمتوسط

الـ  81عاماً الماضية ،وبالنسبة لمناطق شرق استراليا فيتوقع أن يتراجع إجمالي إنتاجها بنسبة

 ،%51أما على مستوى الدولة ككل من المحتمل أن يكون االنخفاض بنسبة  %81نتيجة زيادة
اإلنتاجية بالمناطق الغربية من استراليا.

 الوضع في روسيا

 رفع وزير الزراعة الروسي توقعاته لمحصول الحبوب في بالده الموسم الحالي 8102/8102مإلى  012مليون طن مقابل  016مليون طن (توقعات سابقة) ،كما رفع توقعاته للصادرات إلى

 12-12مليون طن مقابل  15-11مليون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في أوكرانيا

 توقعت و ازرة الزراعة األوكرانية أن يسجل محصول الحبوب األوكراني ثاني أعلى مستوىتاريخي له الموسم الحالي 8102/8102م ،إذ توقعت أن يصل إلى  64مليون طن مقابل

 60.1مليون طن الموسم السابق 8102/8109م ،كما توقعت أن تصل إجمالي صادرات
الموسم الحالي إلى  48.5مليون طن مقابل  12.4مليون طن الموسم السابق .وقد حققت

أوكرانيا خالل الموسم 8109/8106م أعلى حصاد تاريخي لمحصول الحبوب بلغ نحو

 66مليون طن.

 -وتجدر اإلشارة إلى أن الصين احتلت المركز األول بين الدول المستوردة للذرة من أوكرانيا خالل

الموسم السابق 8102/8109م ،إذ استوردت وحدها ما يعادل  %06.4من إجمالي صادرات

الذرة ،كما جاءت في المركز الثاني من بين الدول المستوردة للشعير األوكراني بنسبة .%02.1

 وفيما يتعلق بصادرات الحبوب الفعلية للموسم الحالي ،فقد تراجعت منذ بداية الموسم وحتىتاريخ  84أكتوبر الجاري إلى  08.0مليون طن مقابل  08.6مليون طن خالل الفترة المماثلة
من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%4واشتملت صادرات هذا الموسم على  9.0مليون طن

قمح و 8.5مليون طن شعير و 8.1مليون طن من الذرة.
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 -أما بالنسبة لعمليات جمع محصول الحبوب ،فتشير البيانات الرسمية إلى اكتمال حصاد

 55.2مليون طن حتى تاريخ  86أكتوبر الجاري بمتوسط إنتاجية  4.84طن/هكتار مقابل

 51.1مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي .وقد وصلت إجمالي
المساحة المحصودة إلى  01.8مليون هكتار من مساحة كلية تقدر بنحو  04.2مليون هكتار.

وتجدر اإلشارة إلى أن محصول الذرة هو الذي تجري أعمال حصاده حالياً ،إذ أتم المزارعون

جمع  81.9مليون طن بمتوسط إنتاجية  6.2طن/هكتار تغطي مساحة تبلغ  1مليون هكتار
بما يعادل  %66من إجمالي المساحة المزروعة .فيما انتهى المزارعون في وقت سابق من

جمع  85.0مليون طن من القمح بمتوسط إنتاجية  1.2طن/هكتار ،و 9.51مليون طن من
الشعير بمتوسط إنتاجية  1.11طن/هكتار.

 -وفيما يتعلق بزراعة محاصيل الحبوب الشتوية المعدة للحصاد الموسم القادم 8181/8102م

فقد أكدت البيانات على االنتهاء من زراعة  6.2مليون هكتار منها حتى تاريخ  86أكتوبر
الجاري بما يمثل  %26من إجمالي المساحة المستهدفة والمقدرة بنحو  9.8مليون هكتار.

وتوزعت المساحة المزروعة ما بين  5.2مليون هكتار من القمح و 212ألف هكتار من الشعير
باإلضافة إلى  006ألف هكتار من حبوب الجاودار.

 الوضع في كازاخستان

 قالت و ازرة الزراعة الكازاخستانية إن المزارعين في كازاخستان تمكنوا من حصاد  88.00مليونطن من الحبوب حتى تاريخ  88أكتوبر الجاري تغطي مساحة تقدر بنحو  05مليون هكتار

وتمثل  %22.8من إجمالي المساحة الكلية المزروعة .وقد بلغ متوسط إنتاجية محصول الموسم
الحالي  0.42طن/هكتار مقابل  0.44طن/هكتار الموسم السابق.

 الوضع في التحاد األوروبي

 رفعت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية األوروبية توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصولالذرة بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي 8102/8102م إلى  9.61طن/هكتار مقابل

 9.42طن/هكتار (توقعات سابقة).

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصاً لتصدير كمية  5مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 8102/8102م وحتى تاريخ  80أكتوبر الجاري

مقابل  6.6مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 8102/8109م بانخفاض
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نسبته  .%81كما منح رخصاً لتصدير كمية  0.6مليون طن من الشعير مقابل  0.2مليون

طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته  ،%01وفي المقابل منح رخصا

الستيراد  5.0مليون طن من الذرة مقابل  4.55مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم
السابق بارتفاع نسبته  ،%08ومنح كذلك رخصاً الستيراد  1.2مليون طن من فول الصويا

مقابل  1.6مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها .%2

 الوضع في فرنسا

 توقع االتحاد الفرنسي لمنتجي الذرة تراجع إنتاج المحصول بفرنسا الموسم الحالي8102/8102م بنسبة  %08تقريبا ليصل إلى  00.2مليون طن على خلفية موجة الجفاف
التي أدت إلى انخفاض متوسط إنتاجيته إلى  2.18طن/هكتار مقابل  01.16طن/هكتار العام

الماضي ومقابل  2.6طن/هكتار (متوسط السنوات الخمس الماضية).

 وفي سيا ٍق متصل تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب
الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" في  80أكتوبر إلى اكتمال حصاد  %20من محصول

الذرة بفرنسا مقابل  %20األسبوع السابق ومقابل  %91في نفس التاريخ من العام الماضي.
وفيما يتعلق بتقدم زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أشار التقرير إلى االنتهاء من زراعة نحو

 %50من محصول القمح الفرنسي الطري مقابل  %18األسبوع السابق ومقابل  %52العام

الماضي ،و %60من محصول الشعير مقابل  %44األسبوع السابق ومقابل  %98العام
الماضي.

 الوضع في األرجنتين

 خفضت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول القمح في األرجنتينالموسم الحالي 8102/8102م إلى  02.4مليون طن مقابل  02.9مليون طن (توقعات
سابقة) نتيجة لسوء أحوال الطقس المتمثلة في موجة الصقيع والعواصف الثلجية .وفيما يتعلق

بمحصول فول الصويا أشار التقرير األسبوعي للبورصة إلى االنتهاء من زراعة  %8من

الـ  09.2مليون هكتار المستهدف زراعتها الموسم الحالي.

 الوضع في البرازيل

 أكد التقرير األسبوعي لشركة " "AgRuralلالستشارات الزراعية على نجاح مزارعي الب ارزيل فيزراعة مساحة قياسية من محصول فول الصويا حتى تاريخ  86أكتوبر الجاري تمثل  %46من
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إجمالي المساحة المستهدفة مقابل  %11في نفس التاريخ من العام الماضي .فيما أبقى على
توقعاته للمساحة المزروعة الموسم الحالي عند  15.2مليون هكتار في مقابل  15.04مليون
هكتار الموسم السابق ،كما أبقى على توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول عند  081.1مليون

طن مقابل  002.1مليون طن الموسم السابق.

ثالثا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  071ألف طن من القمح الطري

 -اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  491ألف طن من القمح الطري ( %00.5بروتين)

في مناقصة عالمية أغلقت يوم  86أكتوبر للشحن خالل الفترة  81-00ديسمبر8102م.
توزعت الكمية المشتراه ما بين  151ألف طن قمح روسي و 61ألف طن قمح أوكراني

و 61ألف طن قمح أمريكي ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة  851.42دوالر/طن
.C&F

 تونس تشتري  251ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العلفي

 قال تجار أوربيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  011ألف طن من القمح الطرياختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  84أكتوبر الجاري بمتوسط سعر

 851.29دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة من  05نوفمبر8102م إلى  5يناير8102م
كما اشترت كمية  51ألف طن من القمح الديورم بمتوسط سعر  894.62دوالر/طن C&F

للشحن خالل الفترة من  05يناير إلى  05فبراير 8102م .واشترت كذلك كمية  011ألف طن

من الشعير العلفي بسعر  864.12دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة من
 05نوفمبر8102م إلى  5يناير8102م.

 األردن تشتري  21ألف طن من الشعير العلفي

 -اشترت وكالة الحبوب األردنية كمية  61ألف طن من الشعير العلفي اختياري المنشأ في

مناقصة عالمية أغلقت يوم  81أكتوبر الجاري بسعر  894.5دوالر/طن  C&Fللشحن خالل

النصف األول من شهر فبراير 8102م.

 الجزائر تشتري كمية تتراوح بين  211-511ألف طن من القمح

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية تتراوح بين  611-511ألف طنمن القمح اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  81أكتوبر الجاري بمتوسط سعر
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 859دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر ديسمبر القادم باستثناء إذا كان المنشأ من األرجنتين
فيتم الشحن خالل شهر نوفمبر8102م.

 سوريا تشتري  211ألف طن من القمح الروسي
 قال مصدر حكومي إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب "حبوب" اشترت كمية 811ألف طن من القمح الروسي في أحدث مناقصة عالمية تطرحها .وأضاف أن القمح تم
شراؤه بسعر  855دوالر/طن  ،C&Fوأن هذه الكمية ستجري عبر شركات في الشرق األوسط.
ومن الواضح أن هذا السعر يزيد كثي اًر عن صفقة الشراء السابقة التي اشترت سوريا من خاللها

 811ألف طن من القمح الروسي بسعر  884.5دوالر/طن  .C&Fوبحسب بيانات الجمارك
الروسية ،قامت روسيا بتصدير كمية  046.6ألف طن من القمح لسوريا خالل الموسم
8102/8109م .كما صدرت كمية  14.4ألف طن في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من
الموسم الحالي .وبحسب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" فإن محصول القمح
السوري المقدر بنحو  0.8مليون طن تراجع هذا العام بنسبة  %11ليسجل أدنى مستوياته منذ
ثالثة عقود مما سيجبر الحكومة على استيراد أكثر من مليون طن لسد الفجوة بين العرض
والطلب.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 0521نقطة مقابل  0995نقطة األسبوع الماضي منخفضاً  028نقطة بنسبة .%01.2

 ارتفاع سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 ارتفع مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  26.18نقطة مقابل 25.64نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وانخفض سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة
.%1.26

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

0.041

0.050

%1.26 -
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

Nov.018

242.2

234.9

-7.3

-3.0%

Jan.019

251.2

244.6

-6.6

-2.6%

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

Nov.018

213.0

211.4

-1.6

-0.8%

Jan.019

222.0

218.3

-3.7

-1.7%

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

Nov.018

267.8

263.7

-4.1

-1.5%

Jan.019

265.8

261.2

-4.6

-1.7%

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

Dec.018

231.7

230.9

-0.8

-0.3%

Mar.019

234.9

234.3

-0.6

-0.3%

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

Dec.018

240.6

236.0

-4.6

-1.9%

Mar.019

245.2

240.6

-4.6

-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

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

Dec.018

161.8

161.7

-0.1

-0.1%

Jan.019

166.7

166.9

0.2

0.1%

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

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

Dec.018

333.1

328.5

-4.6

-1.4%

Jan.019

323.2

318.9

-4.3

-1.3%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Dec.018

Australia Feed Barley
Dec.018

Black Sea Feed Barley
Dec.018

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

244.0

240.0

-4.0

-1.6%

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

306.0

288.0

-18.0

-5.9%

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

236.0

236.0

0.0

0.0%

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

91-Oct-18

62-Oct-18

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

23.8

23.8

0.0

0%

Germany-Hamburg

27.0

27.0

0.0

0%

French - Dunkerque

29.0

29.0

0.0

0%

Australia - Kwinana

34.8

34.8

0.0

0%
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