الســوق العـــالمي للحبــوب
( 01-01سبتمبر8102م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً :طرح المملكة العربية السعودية لمناقصة عالمية الستيراد كمية  595ألف طن قمح

 طرحت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع مناقصتها الرابعة للعام الحالي (8102م) الستيرادكمية  595ألف طن من القمح الصلب ( %0825بروتين) للتوريد خالل شهري نوفمبر

وديسمبر8102م ،وبواقع ( )01شحنات كمية كل منها  01ألف طن ( ،)%01+موزعة على
( )0شحنات لميناء جدة اإلسالمي و( )3شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام و( )0شحنة
لميناء جازان2

 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 0111/0/0هـ وتم ترسية توريد كمية ( )031ألف طن قمحصلب ( %0825بروتين) موزعة على ( )01شحنات ،منها ( )0شحنات لميناء جدة اإلسالمي
بكمية ( )321ألف طن ،و( )3شحنات لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية ( )095ألف طن

و( )0شحنة لميناء جازان بكمية ( )55ألف طن ،وبلغ متوسط سعر إلجمالي المناقصة
( )821288دوالر للطن  C&Fويعادل ( )0103لاير واصل موانئ المملكة2

 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية عام 8102م على استيراد كمية ( )825مليونطن قمح صلب بمتوسط سعر ( )853230دوالر للطن ويعادل ( )951لاير واصل موانئ المملكة
وذلك لتلبية احتياجات شركات المطاحن والمحافظة على المخزون االستراتيجي منه2

ثانياً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع

تباينت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية ،إذ انخفضت أسعاره بمعظم البورصات

األمريكية مدعومة برفع التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح

الموسم الحالي إلى  233مليون طن مقابل  28920مليون طن (توقعات سابقة) ،وكذلك رفع توقعات

المخزونات إلى  80023مليون طن مقابل  859مليون طن (توقعات سابقة) ،وفي المقابل ارتفعت أسعار

القمح األوروبي مدعومة بتخفيض شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie grainsتقديراتها
إلجمالي الحصاد بدول االتحاد األوروبي للشهر السابع على التوالي إلى  08022مليون طن مقابل

 08222مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  01825مليون طن الموسم السابق2

وامتد التباين ألسعار الشعير ،فيما انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا وسط توقعات بزيادة

ملحوظة في إنتاج ومخزونات كال المحصولين بالواليات المتحدة األمريكية الموسم الحالي2
1

( )0القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر نوفمبر8102م إلى  83923دوالر للطن فوب بانخفاض
 129دوالر للطن ( 2)%121وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير8109م إلى
 81029دوالر للطن فوب بانخفاض  020دوالر للطن (2)%121
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرنوفمبر8102م إلى  81528دوالر للطن فوب بانخفاض  829دوالر للطن (2)%021
وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يناير8109م إلى  805دوالر للطن فوب بانخفاض
 823دوالر للطن (2)%020
 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهرنوفمبر8102م إلى  80022دوالر للطن فوب بارتفاع  122دوالر للطن ( 2)%123وارتفعت
كذلك أسعار عقود شهر يناير8109م إلى  80022دوالر للطن فوب بارتفاع  121دوالر للطن
(2)%128
 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – ارتفعتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  88929دوالر للطن فوب بارتفاع
 025دوالر للطن ( ،)%122وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر مارس8109م إلى
 83320دوالر للطن فوب بارتفاع  022دوالر للطن ( 2)%122كما ارتفعت أسعار القمح
األلماني الصلب ( %0825بروتين) لعقود شهر ديسمبر8102م إلى  83925دوالر للطن فوب
بارتفاع  121دوالر للطن (2)%128
( )8الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر نوفمبر8102م إلى  815دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  8دوالر للطن ( 2)%122كما ارتفعت أسعار
الشعير االسترالي إلى  829دوالر للطن فوب بارتفاع  2دوالر للطن ( 2)%822في حين ثبتت
أسعار التصدير من منطقة البحر األسود عند  835دوالر للطن فوب2
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( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر8102م إلى  05028دوالرللطن فوب بانخفاض  221دوالر للطن ( 2)%520كما انخفضت أسعار فول الصويا لعقود
شهر ديسمبر8102م إلى  38125دوالر للطن فوب بانخفاض  220دوالر للطن (2)%825

عالميا
ثالثاً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر سبتمبر 8102م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالميمن الحبوب الموسم الحالي (8109/8102م) إلى  82502مليار طن مقابل  82559مليار
طن (توقعات سابقة) ومقابل  82505مليار طن الموسم السابق (8102/8102م) 2كما رفع
توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  82081مليار طن مقابل
 82003مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  82522مليار طن الموسم السابق 2ورفع كذلك
توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي إلى  59121مليون طن
مقابل  52520مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أقل من كمية المخزونات
في نهاية الموسم السابق والمقدرة بنحو  01325مليون طن2
 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسمالحالي (8109/8102م) بمقدار  321مليون طن ليصل إلى  233مليون طن مقابل
 28920مليون طن (توقعات سابقة) ،وعلى الرغم من ذلك يظل أقل من الحصاد القياسي
الموسم السابق (8102/8102م) والبالغ  25223مليون طن ،وجاء الرفع على خلفية توقعات
بزيادة اإلنتاج في كل من روسيا وكازاخستان والهند بشكل يفوق التراجع المتوقع في إنتاج
استراليا وكندا 2كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح إلى  21020مليون طن
مقابل  21322مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  210مليون طن الموسم السابق2
 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(8109/8102م) إلى  80023مليون طن مقابل  859مليون طن (توقعات سابقة) ،ولكنها
تظل دون مستوى المخزونات المسجلة في نهاية الموسم السابق (8102/8102م) والمقدرة
بنحو  82121مليون طن2
3

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (8109/8102م) عند  5020مليون طن مقابل  1221مليون طن الموسم السابق
(8102/8102م) 2كما أبقى على توقعاته إلجمالي صادرات الواليات المتحدة األمريكية من

المحصول الموسم الحالي عند  8229مليون طن بزيادة  321مليون طن مقارنة بصادرات
الموسم السابق والبالغة  8125مليون طن 2وأبقى كذلك على توقعاته للمخزونات بنهاية الموسم

الحالي عند  8525مليون طن مقابل  31مليون طن نهاية الموسم السابق2

 وبالنسبة لمحصول الذرة  22فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (8109/8102م)إلى  32020مليون طن مقابل  32125مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  320مليون طن
الموسم السابق (8102/8102م) 2كما رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى

 1520مليون طن مقابل  1822مليون طن (توقعات سابقة) ،إال أنها تظل عند مستوى أقل من
مخزونات نهاية الموسم السابق المقدرة بنحو  5129مليون طن2

 -وفيما يخص فول الصويا  22فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي

(8109/8102م) إلى مستوى قياسي جديد يبلغ  08222مليون طن مقابل  08122مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  00925مليون طن الموسم السابق (8102/8102م) 2كما رفع توقعاته
لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي بنحو  022مليون طن إلى  83مليون طن مقابل

 8021مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  0122مليون طن نهاية الموسم السابق2

 الوضع في استراليا

 خفض المكتب االسترالي للزراعة والموارد االقتصادية " "ABARESتوقعاته لمحصول القمحاالسترالي الموسم الحالي 8109/8102م ألدنى مستوى له منذ  01سنوات على خلفية موجة

الجفاف التي ضربت مناطق الساحل الشرقي من استراليا وأثرت على إنتاجية المحصول بشكل
كبير ،إذ توقع أن يتراجع الحصاد إلى  0920مليون طن مقابل  8029مليون طن (توقعات

سابقة) 2وأضاف أن مناطق الساحل الشرقي من استراليا كانت األكثر تضر ار ومن المتوقع أن
يتراجع إجمالي إنتاجها بشكل ملحوظ إلى  5221مليون طن مقابل  923مليون طن (توقعات

سابقة) 2فيما رفع توقعاته إلنتاج القمح بوالية استراليا الغربية إلى  920مليون طن مقابل

 220مليون طن (توقعات سابقة) 2وفي سيا ٍ
ق متصل خفضت شركة ""INTL FCStone
لتجارة السلع األساسية توقعاتها للمحصول لمستوى يقل عن المستوى الرسمي المعلن من قبل

المكتب االسترالي إلى  02222مليون طن2
4

 الوضع في روسيا

 أبقى نائب رئيس الوزراء الروسي على توقعاته لمحصول الحبوب في بالده الموسم الحالي8109/8102م عند  015مليون طن ليظل منخفضا بأكثر من  31مليون طن مقارنة
بالحصاد القياسي الموسم السابق 8102/8102م والبالغ  03521مليون طن 2فيما خفض
توقعاته لصادرات بالده من الحبوب الموسم الحالي إلى  31مليون طن مقابل نحو  53مليون
طن الموسم السابق ،إذ توقع تراجع صادرات محصول الحبوب الرئيسي " القمح " إلى
 85مليون طن مقابل  1023مليون طن الموسم السابق 2وقد أدى خفض التوقعات بشأن كمية
الصادرات إلى تجدد المخاوف في أوساط المتعاملين والتجار من احتمال أن تفرض حكومة
موسكو قيودا على صادرات الحبوب الروسية السيما القمح في وقت الحق من هذا الموسم2
 ومن الناحية الفعلية تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية إلى اكتمال حصاد  21مليون طن منمحصول الحبوب حتى تاريخ  2سبتمبر الجاري بمتوسط إنتاجية  822طن/هكتار تغطي
مساحة تقدر بنحو  31مليون هكتار مقابل  01325مليون طن تم حصادها حتى نفس التاريخ
من العام الماضي بمتوسط إنتاجية  3285طن/هكتار ومن مساحة تبلغ  3022مليون هكتار2
واشتمل حصاد الحبوب الجديد على  5929مليون طن قمح و 0120مليون طن شعير
و 011ألف طن ذرة مقابل  2821مليون طن قمح و 0220مليون طن شعير و 211ألف طن
ذرة العام الماضي2

 الوضع في أوكرانيا

 رفعت و ازرة الزراعة األوكرانية توقعاتها لمحصول الحبوب والصادرات في أوكرانيا الموسم الحالي8109/8102م بفعل التحسن في أحوال الطقس ،وبسبب تفاؤل التوقعات بشأن تجارة الحبوب
العالمية ،إذ توقع نائب وزير الزراعة األوكراني أن يزداد حصاد الحبوب الموسم الحالي ليسجل
 0320مليون طن مقابل  01مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  0023مليون طن الموسم
السابق 8102/8102م ،وأن ترتفع الصادرات إلى  18مليون طن مقابل  1120مليون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  3921مليون طن الموسم السابق 2الجدير بالذكر أن أوكرانيا تعد أحد
أهم الدول المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم حيث تغطي إمداداتها نحو  %02من صادرات
الشعير العالمية ،و %08من صادرات الذرة و %01من صادرات القمح2
5

 الوضع في االتحاد األوروبي

 خفضت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie grainsتوقعاتها لمحصول الذرةبدول االتحاد األوروبي ( 82دولة) الموسم الحالي 8109/8102م إلى  5221مليون طن مقابل

 0023مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  5923مليون طن الموسم السابق 8102/8102م

بسبب استمرار موجة الطقس السيئ خالل فصل الصيف والمتمثلة في ارتفاع درجات الح اررة
وقلة األمطار 2كما خفضت تقديراتها لمحصول القمح الطري بدول االتحاد األوروبي للشهر

السابع على التوالي إلى  08022مليون طن مقابل  08222مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل

 01825مليون طن الموسم السابق 2وخفضت كذلك توقعاتها لصادرات االتحاد األوروبي من
القمح الموسم الحالي إلى  0222مليون طن مقابل  0922مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 8125مليون طن الموسم السابق ،وعللت تراجع صادرات القمح بانخفاض اإلنتاج واحتدام
المنافسة مع دول البحر األسود 2وفيما يتعلق بمحصول الشعير ،خفضت ""Strategie grains

تقديراتها للمحصول إلى  5020مليون طن مقابل  5220مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل

 5221مليون طن الموسم السابق2

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  822مليونطن من القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي 8109/8102م وحتى تاريخ  9سبتمبر مقابل

 125مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 8102/8102م بانخفاض نسبته
 ،%10كما منح رخصا لتصدير كمية  023مليون طن من الشعير مقابل  021مليون طن

خالل نفس الفترة من الموسم السابق بزيادة نسبتها  ،%80وفي المقابل منح رخصا الستيراد

 822مليون طن من الذرة مقابل  3مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق

بانخفاض نسبته  ،%08ومنح كذلك رخصا الستيراد  821مليون طن من فول الصويا مقابل

 825مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بتراجع نسبته 2%5

 الوضع في فرنسا

 خفضت و ازرة الزراعة الفرنسية توقعاتها لمحصول الذرة في فرنسا الموسم الحالي8109/8102م إلى  0821مليون طن مقابل  0822مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 0128مليون طن الموسم السابق 8102/8102م ،وجاء الخفض بسبب أحوال الطقس الغير
مواتية والتي هبطت بمتوسط اإلنتاجية إلى  9219طن/هكتار مقابل  01232طن/هكتار الموسم
السابق 2كما خفضت تقديراتها لمحصول القمح الطري الموسم الحالي إلى  3120مليون طن

مقابل  3520مليون طن (تقديرات سابقة) ومقابل  3020مليون طن الموسم السابق 2وخفضت
6

كذلك تقديراتها لمحصول الشعير إلى  0020مليون طن مقابل  0022مليون طن (تقديرات

سابقة) بتراجع نسبته  %125مقارنة بمحصول الموسم السابق2

 وفي ذات السياق رفع المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجري ميير" توقعاته لصادرات فرنسا منالقمح الطري خارج دول االتحاد األوروبي الموسم الحالي 8109/8102م إلى  225مليون طن

مقابل  220مليون طن الموسم السابق 8102/8102م وسط توقعات بأن تستعيد فرنسا جزء من
حصتها التصديرية باألسواق العالمية على حساب الصادرات الروسية 2وفي المقابل خفض

توقعاته لصادرات فرنسا من القمح الطري داخل دول االتحاد األوروبي الموسم الحالي بشكل

ملحوظ إلى  220مليون طن مقابل  923مليون طن الموسم السابق على خلفية توقعات بزيادة
الحصاد في كل من أسبانيا والبرتغال 2في حين رفع توقعاته لصادرات فرنسا من الشعير خارج

دول االتحاد األوروبي إلى  3مليون طن مقابل  825مليون طن الموسم السابق2

 وفيما يتعلق بالمخزونات ،خفض المكتب الزراعي الفرنسي توقعاته لمخزونات القمح الفرنسيالطري بنهاية الموسم الحالي 8109/8102م إلى  825مليون طن (أدنى مستوى للمخزونات

منذ خمس سنوات) مقابل  8295مليون طن نهاية الموسم السابق 8102/8102م 2كما توقع

تراجع مخزونات الشعير إلى أدنى مستوى لها منذ  00سنة لتسجل  955ألف طن مقابل

 025مليون طن نهاية الموسم السابق 2وتوقع كذلك تراجعا في مخزونات الذرة بنهاية الموسم
الحالي ولكن بمقدار طفيف إلى  8253مليون طن مقابل  8255مليون طن نهاية الموسم

السابق2

 الوضع في األرجنتين

 توقعت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب أن يصل إجمالي حصاد محصول فول الصويا فياألرجنتين الموسم الحالي 8109/8102م إلى  51مليون طن 2فيما خفضت توقعاتها لمحصول

الذرة إلى  13مليون طن مقابل  10مليون طن (توقعات سابقة) 2وأبقت على توقعاتها لمحصول
القمح عند  80مليون طن ،وأشارت إلى أن المساحة المزروعة من القمح زادت خالل هذا العام

مسجلة  0238مليون هكتار مقابل  522مليون هكتار عام 8102م2

 الوضع في البرازيل

 رفعت الوكالة الب ارزيلية لإلحصاءات الزراعية وامدادات الغذاء " "Conabتقديراتها لمحصولفول الصويا في الب ارزيل للموسم 8102/8102م إلى  00923مليون طن مقابل  009مليون
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طن (تقديرات سابقة) ،كما رفعت توقعاتها لصادرات الب ارزيل من المحصول خالل نفس الموسم
إلى  20مليون طن مقابل  21مليون طن (توقعات سابقة) وذلك بدعم الزيادة المتوقعة في
الطلب من قبل الصين والتي تبحث حاليا عن أسواق بديلة لوارداتها من الواليات المتحدة
األمريكية بعد احتدام النزاع التجاري بينهما 2فيما خفضت توقعاتها لصادرات الب ارزيل من الذرة
خالل الموسم 8102/8102م إلى  8525مليون طن مقابل  82مليون طن (توقعات سابقة)2

رابعاً :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  835ألف طن من القمح الروسي

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  835ألف طن من القمح الطري ( %0025بروتين)من روسيا في مناقصة عالمية أغلقت يوم  08سبتمبر بمتوسط سعر  81128دوالر/طن C&F
للشحن خالل الفترة من  85أكتوبر إلى  1نوفمبر8102م2

 األردن يشتري  61ألف طن من الشعير العلفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب األردنية اشترت كمية  01ألف طن من الشعير العلفي فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  08سبتمبر بسعر  800دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف
األول من شهر نوفمبر القادم ،وفازت بها شركة 2GTCS

 الجزائر تشتري  631ألف طن من القمح

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  031ألف طن من القمح فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  08سبتمبر بأسعار تراوحت بين  803-808دوالر/طن C&F
للشحن خالل شهر نوفمبر القادم ،وتوقعوا أن يتم توريد معظم هذه الكمية من فرنسا2

 انخفاض حصاد محصول القمح ببلغاريا بنسبة %6.3

 -قالت و ازرة الزراعة البلغارية إن عمليات جمع محصول القمح أوشكت على االنتهاء ،إذ تمكن

المزارعون من حصاد  521مليون طن العام الحالي تغطي نسبة  %9929من إجمالي المساحة
المزروعة بانخفاض نسبته  %023مقارنة بالعام الماضي 2وأضافت أن المساحة المزروعة من

القمح المعد للحصاد العام الحالي زادت بنسبة  %322مقارنة بالعام الماضي ،إال أن اإلنتاجية
تراجعت بنسبة  %929إلى  1221طن/هكتار 2وفيما يتعلق بحصاد الشعير أظهرت البيانات
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الرسمية اكتمال حصاد  510ألف طن العام الحالي بتراجع نسبته  %0928مقارنة بالعام

الماضي وعزت االنخفاض إلى تراجع المساحة المزروعة بنسبة  %08تقريبا2

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 0583نقطة مقابل  0582نقطة نهاية األسبوع الماضي منخفضا  5نقاط بنسبة (2)%123

 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  91295نقطة مقابل 95231نقطة نهاية األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة 2%1209

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

02003

02055

%1209 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

7-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

Nov.018

240.2

239.3

-0.9

-0.4%

Jan.019

248.0

246.9

-1.1

-0.4%

7-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

Nov.018

208.1

205.2

-2.9

-1.4%

Jan.019

217.3

215.0

-2.3

-1.1%

7-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

Nov.018

260.9

261.7

0.8

0.3%

Jan.019

261.4

261.8

0.4

0.2%

7-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

Dec.018

228.4

229.9

1.5

0.7%

Mar.019

231.3

233.1

1.8

0.8%

7-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

Dec.018

239.1

239.5

0.4

0.2%

Mar.019

243.7

244.2

0.5

0.2%

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

7-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

Dec.018

164.6

156.2

-8.4

-5.1%

Jan.019

169.8

163.7

-6.1

-3.6%

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

7-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

Dec.018

328.6

320.5

-8.1

-2.5%

Jan.019

318.9

310.7

-8.2

-2.6%

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

7-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

243.0

245.0

2.0

0.8%

7-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

281.0

289.0

8.0

2.8%

7-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

235.0

235.0

0.0

0.0%

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

5-Sep-18

41-Sep-18

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

23.5

23.5

0.0

0%

Germany-Hamburg

26.8

26.8

0.0

0%

French - Dunkerque

28.8

28.8

0.0

0%

Australia - Kwinana

33.8

33.8

0.0

0%
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