السوق العالمي للحبوب
( 28-24يوليو2017م)
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واصلت أسعار العقود اآلجلة للقمح األمريكي انخفاضها لألسبوع الثالث على التوالي متأثرة بأنباء
عن ارتفاع متوسط إنتاجية محصول القمح بروسيا وأوكرانيا ،فيما ارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح
األوروبي مدعومة بصدور التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي الذي خفض توقعاته إلجمالي اإلنتاج
العالمي من القمح الموسم الحالي بنحو  %3ليصل إلى  732مليون طن مقابل  754مليون طن الموسم
السابق.
كما شهدت البورصات األمريكية انخفاضا في أسعار الذرة وفول الصويا وسط توقعات بانخفاض
درجات الح اررة وبهطول أمطار وفيرة على السهول األمريكية بشكل سيدعم نمو كال المحصولين .وتباينت
أسعار الشعير حيث ارتفعت أسعار الشعير من منطقة البحر األسود على خلفية تراجع الكميات المتاحة
للتصدير ،في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الشعير االسترالي وثبتت أسعار الشعير األلماني.

أواًل :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر أغسطس2017م إلى  228.2دوالر للطن فوب بانخفاض
 8.4دوالر للطن ( .)%3.6وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى
 216.5دوالر للطن فوب بانخفاض  5.3دوالر للطن (.)%2.4
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرأغسطس2017م إلى  196.9دوالر للطن فوب بانخفاض  4.9دوالر للطن (.)%2.4
وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى  202.5دوالر للطن فوب بانخفاض
 6دوالر للطن (.)%2.9
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرأغسطس2017م إلى  312.5دوالر للطن فوب بانخفاض  9.3دوالر للطن (.)%2.9
وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى  323.7دوالر للطن فوب بانخفاض
 8.3دوالر للطن (.)%2.5
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  200دوالر للطن فوب بارتفاع
 1.2دوالر للطن ( ،)%0.6وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر ديسمبر2017م إلى

 206.8دوالر للطن فوب بارتفاع  0.7دوالر للطن ( .)%0.3كما ارتفعت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  212.6دوالر للطن فوب
بارتفاع  6.3دوالر للطن (.)%3.1

( )2الشعير

 -ثبتت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر يوليو2017م عند  183دوالر للطن فوب (غير شامل

تكلفة النقل من ميناء التصدير) .في حين انخفضت أسعار الشعير االسترالي إلى  202دوالر
للطن فوب بانخفاض  3دوالر للطن ( ،)%1.5وارتفعت أسعار الشعير من منطقة البحر

األسود إلى  170دوالر للطن فوب بارتفاع  5دوالر للطن (.)%3
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر أغسطس2017م إلى  155.6دوالرللطن فوب بانخفاض  1دوالر للطن ( .)%0.6وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود شهر

أغسطس2017م إلى  385.1دوالر للطن فوب بانخفاض  1.5دوالر للطن (.)%0.4

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ا
ا

 مستوى اإلنتاج واًلستهالك العالمي من الحبوب

 خفض تقرير مجلس الحبوب الدولي عن شهر يوليو2017م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  2.038مليار طن مقابل  2.049مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  2.126مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما خفض
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  2.083مليار طن مقابل

 2.084مليار طن الموسم السابق .في حين أبقى على توقعاته إلجمالي التجارة العالمية من

الحبوب الموسم الحالي عند  349مليون طن بانخفاض مقداره  3مليون طن مقارنة بحجم تجارة
الموسم السابق المقدرة بنحو  352مليون طن .وفيما يتعلق بإجمالي المخزونات العالمية من

الحبوب فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى

 478مليون طن مقابل  480مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  523مليون طن نهاية
الموسم السابق.
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 وخفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم الحالي (2018/2017م)إلى  732مليون طن مقابل  735مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  754مليون طن الموسم
السابق (2017/2016م) على خلفية توقعات بانخفاض اإلنتاج في كل من أمريكا الشمالية
واستراليا واالتحاد األوروبي وأوكرانيا .فيما أبقى على توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من

القمح الموسم الحالي عند  735مليون طن مقابل  736مليون طن الموسم السابق .وأبقى كذلك
على توقعاته إلجمالي مخزونات القمح العالمية بنهاية الموسم الحالي عند  241مليون طن
مقابل  244مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول الذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (2018/2017م) إلى  1.020مليار طن مقابل  1.025مليار طن (توقعات سابقة)
ومقابل  1.072مليار طن الموسم السابق (2017/2016م) .وخفض كذلك توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه إلى  1.054مليار طن مقابل  1.055مليار طن (توقعات سابقة)

ومقابل  1.049مليار طن الموسم السابق .كما خفض توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم
الحالي إلى  197مليون طن مقابل  199مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  232مليون طن
نهاية الموسم السابق.

 وفيما يخص محصول الشعير  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2018/2017م) إلى  138مليون طن مقابل  141مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  150مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .كما خفض توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه إلى  144مليون طن مقابل  145مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 146مليون طن الموسم السابق .وخفض كذلك توقعاته إلجمالي مخزونات الشعير العالمية
بنهاية الموسم الحالي إلى  25مليون طن مقابل  27مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 32مليون طن نهاية الموسم السابق .فيما أبقى على توقعاته لحجم التجارة الدولية من

الشعير الموسم الحالي (2018/2017م) عند  27مليون طن مقابل  28مليون طن الموسم
السابق.

 وفيما يتعلق بمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منهالموسم الحالي (2018/2017م) إلى  345مليون طن مقابل  348مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  351مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .وخفض كذلك توقعاته إلجمالي
االستهالك العالمي منه إلى  350مليون طن مقابل  352مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 339مليون طن الموسم السابق .كما خفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم
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الحالي بنحو  2مليون طن لتصل إلى  39مليون طن مقابل  41مليون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  44مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في الوًليات المتحدة األمريكية

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسم الحالي(2018/2017م) بنحو  2مليون طن ليصل إلى  46.7مليون طن مقابل  48.6مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  62.9مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .وخفض كذلك
توقعاته لمخزونات القمح األمريكي بنهاية الموسم الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى  24.8مليون

طن مقابل  24.9مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  32.2مليون طن نهاية الموسم السابق.
في حين أبقى على توقعاته لصادرات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول عند

 26.5مليون طن مقابل  28.2مليون طن الموسم السابق.

 وفيما يتعلق بالذرة  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصول بالواليات المتحدةاألمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  352.1مليون طن مقابل  357.7مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  384.8مليون طن الموسم السابق (2017/2016م) .وخفض كذلك
توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  50.9مليون طن مقابل  52.6مليون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  59.7مليون طن نهاية الموسم السابق.

 وبالنسبة لمحصول فول الصويا  ..فقد خفض التقرير توقعاته إلجمالي إنتاج المحصولبالواليات المتحدة األمريكية الموسم الحالي (2018/2017م) إلى  112.8مليون طن مقابل

 115.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  117.2مليون طن الموسم السابق

(2017/2016م) .كما خفض توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم الحالي إلى  9.6مليون طن
مقابل  11.9مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  10.1مليون طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في استراليا

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح في استراليا الموسمالحالي 2018/2017م إلى  22.8مليون طن مقابل  24.8مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 35.1مليون طن الموسم السابق 2017/2016م ،وخفض كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية
الموسم الحالي إلى  5مليون طن مقابل  6.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  9.1مليون

طن نهاية الموسم السابق ،كما خفض توقعاته للصادرات بنحو  500ألف طن لتصل إلى

 19مليون طن مقابل  19.5مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  24.1مليون طن الموسم
السابق.
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 الوضع في كندا

 خفض التقرير الشهري لمجلس الحبوب الدولي توقعاته لمحصول القمح في كندا الموسم الحالي2018/2017م إلى  27.6مليون طن مقابل  28.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل
 31.7مليون طن الموسم السابق 2017/2016م ،وخفض كذلك توقعاته للمخزونات بنهاية
الموسم الحالي إلى  5.3مليون طن مقابل  6مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6.4مليون
طن نهاية الموسم السابق.

 الوضع في روسيا

 قال وزير الزراعة الروسي إن الوقت ما زال مبك ار لتحديد الكمية المتوقع حصادها من محصولالقمح الموسم الحالي ،إال أنه توقع أن يصل لنفس مستوى الموسم السابق والبالغ  73.3مليون

طن .وفي سياق متصل أظهرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية اكتمال حصاد  26.7من

محصول الحبوب حتى تاريخ  21يوليو بمتوسط إنتاجية  4.4طن/هكتار تغطي مساحة

 6.1مليون هكتار مقارنة بـ  32.7مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ من العام الماضي
بإنتاجية بلغت  4.07طن/هكتار في المتوسط ومن مساحة تقدر بنحو  8.1مليون هكتار.

وتوزع الحصاد الجديد ما بين  21.9مليون طن من القمح و 3.2مليون طن من الشعير مقارنة
بـ  26.7مليون طن قمح و 3.5مليون طن شعير خالل الفترة المماثلة من العام الماضي.

 الوضع في أوكرانيا

 تشير بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية إلى اكتمال حصاد  24.3مليون طن من محصولالحبوب حتى تاريخ  28يوليو بمتوسط إنتاجية  3.58طن/هكتار ومن مساحة تقدر بنحو

 6.8مليون هكتار .وقالت الو ازرة إن الحصاد الجديد اشتمل على  17مليون طن قمح تغطي
مساحة  4.4مليون هكتار و 6.2مليون طن شعير تغطي مساحة  1.9مليون هكتار.

 وفيما يتعلق بالصادرات تشير البيانات الرسمية إلى تصدير أوكرانيا كمية  1.8مليون طن منمحاصيل الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  26يوليو ،وتشتمل هذه الكمية على

 515ألف طن قمح و 514ألف طن شعير باإلضافة إلى  763ألف طن من الذرة.

 الوضع في اًلتحاد األوروبي

 -خفضت المفوضية األوروبية توقعاتها لمحصول الذرة بدول االتحاد األوروبي الموسم الحالي

2018/2017م بنحو  4مليون طن فيما رفعت توقعاتها للواردات إلى مستوى قياسي ،إذ توقعت
أن يتراجع محصول الذرة إلى أدنى مستوى له منذ الموسم 2013/2012م مسجال  58.4مليون
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طن مقابل  62.1مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  61.1مليون طن الموسم السابق

2017/2016م  ،وفي المقابل رفعت توقعاتها لواردات االتحاد األوروبي من الذرة الموسم
الحالي بشكل ملحوظ إلى  15.3مليون طن مقابل  12.3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 12.9مليون طن الموسم السابق لتتخطى بهذه التوقعات المستوى القياسي المسجل في الموسم

2008/2007م والبالغ  15.1مليون طن .وخفضت توقعاتها لمحصول القمح الطري ولكن
بمقدار طفيف إلى  138.6مليون طن مقابل  138.9مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنه يظل
أعلى من محصول الموسم السابق المقدر بنحو  134مليون طن .في حين رفعت توقعاتها

لمحصول الشعير بنحو  500ألف طن ليصل إلى  57.5مليون طن.

 وفي وقت سابق من هذا األسبوع خفضت وحدة رصد المحاصيل التابعة للمفوضية األوروبيةتوقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بدول االتحاد األوروبي بشكل حاد نتيجة التأثير السلبي

لموجتي الح اررة والجفاف على المناطق الجنوبية الشرقية من أوروبا .وفي تقريرها لشهر يوليو
خفضت الوحدة توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة إلى  6.83طن/هكتار مقارنة

بـ  7.14طن/هكتار (توقعات سابقة) .كما خفضت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول القمح

الطري ولكن بمقدار طفيف للغاية إلى  5.85طن/هكتار مقارنة بـ  5.86طن/هكتار (توقعات
سابقة) ،في حين أبقت على توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الشعير عند  4.71طن/هكتار.

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  67ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  25يوليو لتصل بذلك إجمالي صادراته من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) إلى  642ألف طن مقارنة
بـ  2.2مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%71كما منح

رخصا لتصدير  162ألف طن من الشعير خالل الفترة ( 25-1يوليو) مقارنة بـ  731ألف طن
خالل نفس الفترة من الموسم السابق .وفي المقابل منح رخصا الستيراد  978ألف طن من الذرة

حتى تاريخ  25يوليو مقارنة بـ  734ألف طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع
نسبته  ،%33ومنح كذلك رخصا الستيراد  720ألف طن من فول الصويا مقارنة بـ  1.2مليون
طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%39

 الوضع في ألمانيا

 أبدى محللون تخفوهم من أن تؤدي األمطار المتكررة على مناطق زراعة القمح في ألمانيا والتيبدأت عمليات حصاده إلى تدهور جودة المحصول ،إذ ساد طقس ممطر على أجزاء واسعة من
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ألمانيا خالل األسبوعين الماضيين ،وتشير توقعات خبراء األرصاد إلى احتمال أن يسود طقس
جاف من الجمعة وحتى يوم اإلثنين المقبل إال أن هناك توقعات بتكرار هطول األمطار األسبوع

التالي السيما على المناطق الشمالية.

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  24يوليو إلى انتهاء مزارعي فرنسا من حصاد محصول القمح الديورم ،والى
قرب اكتمال حصاد محصولي القمح الطري والشعير الربيعي وذلك على الرغم من تكرار سقوط

األمطار ،إذ أتم المزارعون جمع  %85من محصول القمح الطري مقارنة بـ  %63األسبوع
السابق ،و %80من محصول الشعير الربيعي مقارنة بـ  %49األسبوع السابق .وفيما يتعلق

بجودة محاصيل الحبوب ،فقد خفض التقرير تقديراته لمحصول الشعير الربيعي المصنف بحالة
"جيدة أو ممتازة" إلى  %62مقابل  %65األسبوع السابق ،وخفض كذلك تقديراته لمحصول

الذرة إلى  %80مقابل  %81األسبوع السابق.

 الوضع في األرجنتين

 -تشير بيانات تقرير صادر عن بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب في  27يوليو إلى

اكتمال زراعة  %92من محصول القمح في األرجنتين مقارنة بـ  %82األسبوع السابق ،وتوقع
التقرير أن تصل إجمالي المساحة المزروعة من المحصول هذا الموسم إلى  5.4مليون هكتار.

ثالثاا :أهم أخبار األسبوع
قمحا من روسيا ورومانيا وأوكرانيا
 مصر تشتري  420ألف طن ا
 -اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  420ألف طن من القمح في مناقصة عالمية أغلقت

يوم  25يوليو بواقع ( )7شحنات كمية كل منها  60ألف طن .توزعت هذه الكمية ما بين

 300ألف طن قمح روسي و 120ألف طن قمح روماني للشحن خالل الفترة
 10-1سبتمبر2017م ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة  219.11دوالر/طن .C&F

وبشراء مصر لهذه الكمية فإن مخزوناتها االستراتيجية من المحصول تكون قد وصلت إلى

 5.1مليون طن وبالتالي فهي تغطي حاجة االستهالك المحلي حتى األسبوع الثاني من شهر

فبراير2018م حسبما صرح المتحدث باسم و ازرة التموين المصرية .وفي ذات السياق رفع وزير
التموين المصري توقعاته لواردات بالده الحكومية من القمح الموسم الحالي 2018/2017م إلى
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 7مليون طن مقابل  6.2مليون طن (توقعات سابقة) وقال إن هذا الرفع يهدف لزيادة
المخزونات االستراتيجية قبل بداية موسم الحصاد القادم.

 ارتفاع فاتورة واردات الجزائر من الحبوب في النصف األول من 2017م

 أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة واردات الجزائر من الحبوب خالل النصف األول من عام2017م بنسبة  %5.1وذلك على الرغم من الجهود الحكومية الرامية إلى وضع العديد من
القيود على الواردات للتغلب على عجز الموازنة .وتعد الجزائر واحدة من أكبر الدول المستوردة
للحبوب على مستوى العالم ،إال أن تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014م أثرت بشكل

كبير على مواردها المالية مما اضطر الحكومة إلى تبني سياسات من شأنها الحد من الواردات.
ووفقا لبيانات الجمارك ،ارتفعت قيمة واردات الجزائر من القمح والدقيق والسميد في النصف

األول من عام 2017م إلى  1.47مليار دوالر مقارنة بـ  1.39مليار دوالر خالل الفترة

المماثلة من عام 2016م .وتراجع محصول الحبوب في الجزائر عام 2016م إلى  3.3مليون
طن مقارنة بـ  4مليون طن العام السابق ،ولم تعلن الحكومة بشكل رسمي عن حصاد العام

الحالي حتى اآلن.

 وفي سياق متصل قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية تصل إلى 500ألف طن من القمح اختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  25يوليو بمتوسط

سعر  215دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر أكتوبر2017م.

 جنوب إفريقيا ترفع تقديراتها لمحصول الذرة بنسبة %2

 رفعت الوحدة الحكومية لمحاصيل الحبوب تقديراتها لمحصول الذرة بجنوب إفريقيا العام الحاليإلى  15.97مليون طن مقابل  15.6مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  15.77مليون طن
(متوسط توقعات المحللين) وبالتالي يعد هذا الحصاد هو األعلى تاريخيا ،إذ وصلت أعلى كمية

تم حصدها عام 1981م نحو  14.66مليون طن .وتوقعت أن يشتمل الحصاد الجديد والذي
يصل إلى ضعف حصاد الموسم السابق البالغ ( 7.78مليون طن) على  9.51مليون طن ذرة

بيضاء و 6.46مليون طن من الذرة الصفراء.

 توقعات بثبات إنتاج بولندا من الحبوب عام 2017م

 توقع تقرير ربع سنوي صادر عن و ازرة الزراعة البولندية أن يصل إجمالي إنتاج الحبوب فيبولندا الموسم الحالي 2018/2017م إلى  30مليون طن بزيادة طفيفة للغاية مقارنة بإنتاج

الموسم السابق 2017/2016م والبالغ  29.8مليون طن.
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 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1109نقطة مقابل  1258نقطة األسبوع الماضي منخفضا  149نقطة بنسبة (.)%11.8

 انخفاض سعر صرف الدوًلر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  93.34نقطة مقابل 93.97نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.77

اليورو أمام الدوًلر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.175

1.166

%0.77 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

21-Jul-17

28-Jul-17

Change

Change %

Aug.017

236.6

228.2

-8.4

-3.6%

Oct.017

221.8

216.5

-5.3

-2.4%

21-Jul-17

28-Jul-17

Change

Change %

Aug.017

201.8

196.9

-4.9

-2.4%

Oct.017

208.5

202.5

-6.0

-2.9%

21-Jul-17

28-Jul-17

Change

Change %

Aug.017

321.8

312.5

-9.3

-2.9%

Oct.017

332.0

323.7

-8.3

-2.5%

21-Jul-17

28-Jul-17

Change

Change %

Sep.017

198.8

200.0

1.2

0.6%

Dec.017

206.1

206.8

0.7

0.3%

21-Jul-17

28-Jul-17

Change

Change %

Sep.017

206.3

212.6

6.3

3.1%

Dec.017

211.0

217.3

6.3

3.0%

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

21-Jul-17

28-Jul-17

Change

Change %

Aug.017

156.6

155.6

-1.0

-0.6%

Oct.017

162.8

161.8

-1.0

-0.6%

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

21-Jul-17

28-Jul-17

Change

Change %

Aug.017

386.6

385.1

-1.5

-0.4%

Oct.017

392.5

389.8

-2.7

-0.7%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Jul.017

Australia Feed Barley
Jul.017

Black Sea Feed Barley
Jul.017

21-Jul-17

28-Jul-17

Change

Change %

183.0

183.0

0.0

0.0%

21-Jul-17

28-Jul-17

Change

Change %

205.0

202.0

-3.0

-1.5%

21-Jul-17

28-Jul-17

Change

Change %

165.0

170.0

5.0

3.0%

Freight Rates US $ /Ton
19-Jul-17

26-Jul-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

19.5

19.8

0.3

1%

Germany-Hamburg

22.0

22.0

0.0

0%

French - Dunkerque

23.8

23.8

0.0

0%

Australia (East Coast)

26.5

26.0

-0.5

-2%

Load/ports
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