السوق العالمي لمحبوب
( 01-01أغسطس 5102م)
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انخفضت أسعار العقود اآلجمة لمقمح في معظم البورصات العالمية بشكل محدود بعد صدور
التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي رفع توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي من القمح الموسم
الحالي إلى  6.727مميون طن مقابل  6..مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6.527مميون طن
الموسم السابق نتيجة لرفع توقعات اإلنتاج في منطقة البحر األسود ،كما رفع توقعاتو إلجمالي
المخزونات العالمية من المحصول نياية الموسم الحالي إلى  ..125مميون طن مقابل  ..926مميون
طن الموسم السابق 2فيما أدى انخفاض سعر صرف الدوالر إلى زيادة الطمب عمى صادرات القمح
األمريكي والذي حد من حدوث مزيد من االنخفاض في األسعار2
وامتد االنخفاض إلى أسعار الحبوب األخرى حيث انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا عمى
خمفية توقعات بزيادة إنتاج ومخزونات الواليات المتحدة األمريكية من كال المحصولين ،وانخفضت أسعار
الشعير متأثرة بتقدم عمميات الحصاد باالتحاد األوروبي2

أولً :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
( )0القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصمب-المستيدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شير سبتمبر ..15م إلى  ..122دوالر لمطن فوب بانخفاض
 12.دوالر لمطن ( 2)%.25وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر ..15م إلى
 ..927دوالر لمطن فوب بانخفاض  121دوالر لمطن (2)%.27
 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شيرسبتمبر ..15م إلى  ..221دوالر لمطن فوب بانخفاض  125دوالر لمطن ( 2)%.26في
حين ارتفعت أسعار عقود شير أكتوبر ..15م بمقدار طفيف إلى  .1722دوالر لمطن فوب
بارتفاع  .21دوالر لمطن (2)%.2.

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصمب) انخفضت أسعار عقود شيرأغسطس ..15م إلى  .7721دوالر لمطن فوب بانخفاض  .21دوالر لمطن (2)%1

وانخفضت كذلك أسعار عقود شير أكتوبر..15م إلى  .1627دوالر لمطن فوب بانخفاض
 .26دوالر لمطن (2)%121

 في أوروبا بورصة الماتيف بفرنسا (تداول القمح الطري)  -المرجع األساسي ألسعار القمـحفي االتحاد األوروبي – انخفضت أسعار عقود شير ديسمبر ..15م إلى  ..127دوالر
لمطن فوب بانخفاض  727دوالر لمطن (2)%122

( )5الشعير
 انخفضت أسعار الشعير الفرنسي لعقود شير أغسطس ..15م إلى  127دوالر لمطن ف ـوببانخفاض  1دوالر لمطن ( 2)%.25وانخفضت كذلك أسعار عقود الشعير االسترالي إلى

 .1.دوالر لمطن فوب بانخفاض  6دوالر لمطن (2)%72.
( )3الذرة وفول الصويا

 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشير أكتوبر ..15م إلى  16.27دوالرلمطن فوب بانخفاض  .22دوالر لمطن ( 2)%127وانخفضت كذلك أسعار فول الصويا لعقود
شير أكتوبر ..15م إلى  77627دوالر لمطن فوب بانخفاض  1526دوالر لمطن (2)%121

ثانيا :تطورات األوضاع عالمياً
ً
• مستوى اإلنتاج والستهالك العالمي من الحبوب
 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شير أغسطس ..15م توقعاتو إلجمالي اإلنتاجالعالمي من الحبوب الموسم الحالي (..17/..15م) إلى  .212.مميار طن مقابل

 .2166مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل  .2197مميار طن تقديرات الموسم السابق
(..15/..11م) 2في حين خفض توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من الحبوب الموسم
الحالي إلى  .2121مميار طن مقابل  .2125مميار طن (توقعات سابقة) ومقابل

 .2177مميار طن تقديرات الموسم السابق 2ورفع توقعاتو إلجمالي المخزونات العالمية من

الحبوب نياية الموسم الحالي إلى  57926مميون طن مقابل  57.21مميون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  51129مميون طن تقديرات نياية الموسم السابق2

 وفيما يتعمق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاتو إلجمالي اإلنتاج العالمي منو الموسمالحالي (..17/..15م) إلى  6.727مميون طن مقابل  6..مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  6.527مميون طن تقديرات الموسم السابق (..15/..11م) نتيجة توقع زيادة
اإلنتاج في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان 2ورفع كذلك توقعاتو إلجمالي االستيالك العالمي من

القمح الموسم الحالي إلى  61126مميون طن مقابل  6112.مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  6.229مميون طن تقديرات الموسم السابق2

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد رفع التقرير توقعاتو ليذه المخزونات نيايةالموسم الحالي (..17/..15م) إلى  ..125مميون طن مقابل  .1922مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  ..926مميون طن تقديرات نياية الموسم السابق(..15/..11م)2

• الوضع في الوليات المتحدة األمريكية
 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (..17/..15م) إلى  5221مميون طن مقابل  5225مميون طن (توقعات سابقة)

ومقابل  5521مميون طن تقديرات الموسم السابق (..15/..11م) 2في حين رفع توقعاتو
لمخزونات القمح األمريكي بنياية الموسم الحالي إلى  .721مميون طن مقابل  ..29مميون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  ..25مميون طن تقديرات نياية الموسم السابق2

 وبالنسبة لمحصول الذرة  22فقد رفع التقرير توقعاتو لمحصول الموسم الحالي(..17/..15م) إلى  71627مميون طن مقابل  71726مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  77121مميون طن تقديرات الموسم السابق (..15/..11م) 2ورفع كذلك توقعاتو
لمخزونات الذرة نياية الموسم الحالي إلى  1725مميون طن مقابل  1.27مميون طن

(توقعات سابقة) ومقابل  15مميون طن تقديرات نياية الموسم السابق2

أيضا توقعاتو لممحصول الموسم الحالي
 وفيما يخص فول الصويا  22فقد رفع التقريرً
(..17/..15م) إلى  1.727مميون طن مقابل  1.526مميون طن (توقعات سابقة)
ومقابل  1.2مميون طن تقديرات الموسم السابق (..15/..11م) ،ورفع كذلك توقعاتو

لمخزونات فول الصويا نياية الموسم الحالي إلى  1.22مميون طن مقابل  1127مميون طن
(توقعات سابقة) ومقابل  725مميون طن بنياية الموسم السابق2

 الوضع في كندا

 خفض التقرير الشيري لو ازرة الزراعة األمريكية توقعاتو لمحصول القمح في كندا الموسمالحالي إلى  .725مميون طن مقابل  .625مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  .927مميون

طن تقديرات الموسم السابق ،وخفض كذلك توقعاتو لصادرات كندا من المحصول إلى

 12مميون طن مقابل  1925مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  .1مميون طن الموسم
السابق2

 الوضع في روسيا

 صرح رئيس المعيد الروسي لمدراسات الزراعية " "IKARأن حكومة بالده قامت في أواخرشير يوليو الماضي بزيادة الغرامات المفروضة عمى الشاحنات المتجاوزة لمحمولة بشكل أدى

إلى زيادة تكمفة النقل الداخمي حيث اضطر الموردون لزيادة عدد الشاحنات بنسبة %7.-.5

مقارنة بالوضع السابق ،إال أنو أضاف أن صادرات الحبوب الروسية ال تزال تنافسية عمى
الرغم من زيادة تكمفة النقل والضريبة المفروضة عمى صادرات القمح نتيجة انخفاض قيمة

العممة الروسية "الروبل" والتي فقدت  %5من قيمتيا في مقابل الدوالر األمريكي منذ بداية

شير أغسطس الحالي2

 رفعت مؤسسة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتيا لمحصول الحبوب فيروسيا الموسم الحالي ..17/..15م بمقدار  .مميون طن ليصل إلى  99مميون طن نتيجة
تحسن أحوال الطقس ببعض مناطق زراعة القمح (سيبيريا وأورال) حيث توقعت أن يرتفع

حجم اإلنتاج إلى  5925مميون طن مقارنة بـ  5625مميون طن (توقعات سابقة) ،في حين
أبقت عمى توقعاتيا لمحصول الذرة عند  1.مميون طن2

 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة الروسية قيام المزارعين في روسيا بحصاد  5127مميون طن منالحبوب حتى تاريخ  1.أغسطس ..15م مقارنة بـ  5222مميون طن تم حصادىا حتى

نفس التاريخ من العام الماضي ،كما تشير البيانات إلى انخفاض متوسط اإلنتاجية الموسم

الحالي إلى  721طن لميكتار مقارنة بـ  727طن لميكتار الموسم السابق2

 -أوضحت بيانات مصمحة الجمارك تراجع صادرات القمح الروسي خالل النصف األول من

العام الحالي بمقدار طفيف إلى  525مميون طن مقارنة بـ  526مميون طن خالل الفترة
المماثمة من عام ..11م2

 الوضع في أوكرانيا

 تشير اإلحصاءات الرسمية إلى ارتفاع مخزونات الحبوب في أوكرانيا مطمع شير أغسطسالحالي بنسبة  %16مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي لتسجل  .125مميون طن

وتشتمل ىذه المخزونات عمى  1625مميون طن قمح و 12.مميون طن شعير و .مميون طن

من الذرة2

 أظيرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية قيام أوكرانيا بتصدير  7266مميون طن من محصولالحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  11أغسطس ،اشتممت ىذه الكمية عمى

 1211مميون طن قمح و 12.مميون طن شعير باإلضافة إلى  121مميون طن ذرة2

 الوضع في كازاخستان

 رفعت و ازرة الزراعة الكازاخستانية توقعاتيا لصادرات كازاخستان من الحبوب الموسم الحالي..17/..15م إلى  2مميون طن مقابل  6مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  721مميون
طن الموسم السابق 2وذلك عمى خمفية توقعات بزيادة محصول الحبوب إلى  1626مميون
طن مقارنة بـ  162.مميون طن الموسم السابق ،وفي ضوء استيالك محمي يتراوح ما بين

 925-9مميون طن2

 وتشير البيانات الفعمية إلى قيام المزارعين في كازاخستان بحصاد  127مميون طن منالحبوب حتى تاريخ  1.أغسطس ..15م بما يمثل نسبة  %525من إجمالي المساحة

المزروعة2

 الوضع في التحاد األوروبي

 رفـع التقريـر الشـيري لشـركة االستشـارات الفرنسـية " "Strategie Grainsتوقعاتـو لمحصـولالقمح الطري بدول االتحـاد األوروبـي الموسـم الحـالي ..17/..15م إلـى  111مميـون طـن

مقابل  11.29مميون طن (توقعات سابقة) ،إال أنو ال يزال أقـل مـن تقـديرات الموسـم السـابق
..15/..11م والبالغ ــة  11927ممي ــون ط ــن 2كم ــا رفـ ــع توقعات ــو لمحص ــول الش ــعير إلـ ــى

 5222ممي ــون ط ــن مقاب ــل  5622ممي ــون ط ــن (توقع ــات س ــابقة) ومقاب ــل  7.21ممي ــون ط ــن

الموس ـ ــم الس ـ ــابق ،فيم ـ ــا خف ـ ــض توقعات ـ ــو لمحص ـ ــول ال ـ ــذرة إل ـ ــى  5927ممي ـ ــون ط ـ ــن مقاب ـ ــل

 7726مميون طن (توقعات سابقة) ومقابل  6526مميون طن تقديرات الموسم السابق2

رخص ـا لتصــدير  719ألــف
 أظيــرت بيانــات المفوضــية األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي مــنحً
طن من القمـح الطـري ىـذا األسـبوع لتصـل بـذلك إجمـالي صـادراتو مـن المحصـول منـذ بدايـة
رخص ـ ـا لتصـ ــدير
الموسـ ــم الحـ ــالي فـ ــي (..15/6/1م) إلـ ــى  .27مميـ ــون طـ ــن ،كمـ ــا مـ ــنح
ً
 171ألف طن من الشعير لتصل بذلك إجمالي صادراتو إلى  .مميون طن2

 الوضع في فرنسا

 رفعت و ازرة الزراعة الفرنسية توقعاتيا لمحصول القمـح الطـري فـي فرنسـا الموسـم الحـالي إلـى 7927مميون طن مقارنة بـ  7625مميون طن الموسم السابق ،كما رفعت توقعاتيا لمحصول
الشعير إلى  1.2.مميون طن مقارنة بـ  1122مميون طن الموسم السابق ،في حين خفضت
توقعاتيا لمحصول الـذرة إلـى  172.مميـون طـن مقارنـة ب ـ  1227مميـون طـن الموسـم السـابق
نتيجة موجة الطقس السيئ التي يتعرض ليا المحصول والتي يتوقـع أن تـؤدي إلـى انخفـاض
إنتاجيتو إلى  227طن لميكتار مقارنة بـ  1.21طـن لميكتـار الموسـم السـابق ،باإلضـافة إلـى
انخفاض المساحة المزروعة إلى  1259مميون ىكتار مقارنة ب ـ  1267مميـون ىكتـار الموسـم
السابق2
 خفض المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجـري مييـر" فـي تقريـره األسـبوعي لحالـة المحصـولوالص ــادر ف ــي  1.أغس ــطس تص ــنيفو لمحص ــول ال ــذرة ف ــي فرنس ــا إل ــى  %55بحال ــة جي ــدة
أو ممتازة مقابل  %52األسبوع السابق نتيجة اسـتمرار موجـة الحـ اررة والجفـاف عمـى النـواحي
الش ـرقية مــن فرنســا والتــي تتمركــز بيــا أكبــر منــاطق ز ارعــة المحصــول 2وبالنســبة لمحصــول
القمــح يشــير التقريــر إلــى اكتمــال حصــاد  %99منــو مقابــل  %27األســبوع الســابق ومقابــل
 %9.خالل الفترة المماثمة من عـام ..11م 2كمـا تشـير البيانـات إلـى تقـدم عمميـات حصـاد
محصـ ـ ــول الشـ ـ ــعير الربيعـ ـ ــي حيـ ـ ــث أتـ ـ ــم المزارعـ ـ ــون جمـ ـ ــع  %92مـ ـ ــن المحصـ ـ ــول مقابـ ـ ــل
 %9.األسبوع السابق ومقابل  %97خالل الفترة المماثمة من العام الماضي2

 الوضع في ألمانيا

 رفعــت الجمعيــة األلمانيــة لمتعاونيــات الزراعيــة توقعاتيــا لمحصــول القمــح فــي ألمانيــا الموســمالحــالي إلــى  .526مميــون طــن مقابــل  .521مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ،إال أنيــا ال ت ـزال
أقــل مــن تقــديرات الموســم الســابق والبالغــة  .622مميــون طــن 2فــي حــين خفضــت توقعاتيــا

لمحصــول الــذرة إلــى  7291مميــون طــن مقابــل  1271مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ومقابــل

 521مميون طن الموسم السابق 2كما خفضت توقعاتيـا لمحصـول الشـعير إلـى  1121مميـون

طن مقابل  1125مميون طن الموسم السابق2

 الوضع في األرجنتين

 يعت ــزم المزارع ــون ف ــي األرجنت ــين تعمي ــق مبيع ــاتيم م ــن الحب ــوب لم ــدة خمس ــة أي ــام تب ــدأ ف ــي .1أغس ــطس م ــن الش ــير الح ــالي كوس ــيمة لمض ــغط عم ــى المرش ــحين لالنتخاب ــات الرئاس ــية
انفتاحــا فيمــا يتعمــق
المزمــع عقــدىا فــي شــير أكتــوبر القــادم مــن أجــل تبنــي سياســات أكثــر
ً
بالقطاع الز ارعـي ،ولمتخفيـف مـن حـدة القيـود المفروضـة عمـى صـادرات الحبـوب بمـا سـيؤدي

إلى زيادة االستثمارات في ىذا القطاع الحيوي وزيادة إجمالي اإلنتاج المحمي 2الجدير بالذكر
أن المـزارعين فــي األرجنتــين يعــانون مــن فــرض ضـرائب مرتفعــة عمــى صــادرات فــول الصــويا
وقيــود عمــى صــادرات القمــح والــذرة متمثمــة فــي نظــام "الحصــص التصــديرية" وىــي سياســات

فرضتيا الحكومة بعد تولي الرئيسة كرستينا فرنانديز الحكم عام ...6م 2

 أشــار التقريــر األســبوعي لبورصــة بــوينس يــرس لمحبــوب إلــى تعــرض  7..ألــف ىكتــار مــنإجمـالي المسـاحة المزروعــة مـن القمـح ىــذا الموسـم والمقـدرة بنحــو  726مميـون ىكتـار لموجــة

م ــن الفيض ــانات األم ــر ال ــذي يش ــكل تيدي ــداً إلنتاجي ــة وج ــودة المحص ــول الس ــيما ف ــي ظ ــل
انخفـ ــاض المسـ ــاحة المرزوعـ ــة منـ ــو مقارنـ ــة بالموسـ ــم السـ ــابق والـ ــذي قـ ــدرت مسـ ــاحتو بنحـ ــو
 121مميون ىكتار2

 الوضع في البرازيل
 أبق ــى التقري ــر الش ــيري ل ــو ازرة الز ارع ــة األمريكي ــة عم ــى توقعات ــو لمحص ــول ف ــول الص ــويا ف ــيالب ارزيــل الموســم الحــالي عنــد  96مميــون طــن مقابــل  9125مميــون طــن الموســم الســابق ،فــي
حين رفع توقعاتو لمحصول الذرة إلى  69مميون طن مقابل  66مميون طن (توقعات سـابقة)

ومقابل  21مميون طن الموسم السابق2

ثالثًا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  042ألف طن قمح روسي وأوكراني

 اشــترت الييئــة العامــة لمســمع التموينيــة كميــة  165ألــف طــن قمــح طــري فــي مناقصــة عالميــةأغمقت يوم ..15/2/17م بمتوسط سعر  191261دوالر/طـن  ،C&Fاشـتممت ىـذه الكميـة
عمـ ــى  115ألـ ــف طـ ــن قمـ ــح أوك ارنـ ــي و 7.ألـ ــف طـ ــن قمـ ــح روسـ ــي لمشـ ــحن خـ ــالل الفت ـ ـرة

 7.-.1سبتمبر ..15م لكال المنشأين2

 تونس تشتري  515ألف طن قمح وشعير عمفي

 اشترت وكالة الحبوب التونسية كمية  116ألف طن قمح طري ( %11بروتين) في مناقصةعالميــة أغمقــت يــوم ..15/2/11م بمتوســط ســعر  ...25دوالر/طــن  C&Fلمشــحن خــالل

شــيري نــوفمبر وديســمبر ..15م  ،كمــا اشــترت كميــة  1.5ألــف طــن شــعير عمفــي بواقــع
خمــس شــحنات كميــة كــل منيــا  .5ألــف طــن ،وبمتوســط ســعر  19121دوالر/طــن C&F
لمشحن خالل الفترة من  ..أكتوبر إلى  7.نوفمبر ..15م2

 توقعات بارتفاع محصول الحبوب بجمهورية التشيك إلى  4.3مميون طن

 رف ــع مكت ــب االحص ــاء التش ــيكي توقعات ــو لمحص ــول الحب ــوب ف ــي جميوري ــة التش ــيك الموس ــمالحــالي ..17/..15م إلــى  627مميــون طــن مقابــل  722مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ،إال
أنــو ال ي ـزال أقــل مــن محصــول الموســم الســابق ..15/..11م والمقــدر بنحــو  629مميــون
ط ـ ــن 2ج ـ ــاء ذل ـ ــك نتيج ـ ــة توق ـ ــع زي ـ ــادة اإلنت ـ ــاج م ـ ــن القم ـ ــح إل ـ ــى  521ممي ـ ــون ط ـ ــن مقارن ـ ــة
بـ ـ  127مميــون طــن (توقعــات ســابقة) ،وتوقــع زيــادة إنتــاج الشــعير إلــى  .مميــون طــن مقارنــة
بـ  126مميون طن (توقعات سابقة)2

 واردات الجزائر من الحبوب ترتفع بنسبة  %05في ستة أشهر

 أظيرت بيانات مصمحة الجمارك ارتفاع واردات الجزائر من الحبوب خالل النصف األول منالعام الحالي بنسبة  %12لتسجل  7297مميون طن مقارنة بـ  5226مميون طن خالل

النصف األول من عام ..11م بدعم مشتريات القمح الطري والشعير ،حيث ارتفعت واردات
القمح الطري بنسبة  %522لتسجل  .261مميون طن ،وارتفعت كذلك واردات الشعير بنسبة

 %17لتسجل  11.21ألف طن 2وفي سيا ٍ
ق متصل أبقى رئيس اتحاد المزارعين الجزائريين
عمى توقعاتو لمحصول الحبوب في بالده العام الحالي عند  721مميون طن وىي نفس

مستويات العام الماضي2

 األردن يرفض العروض المقدمة لشراء  011ألف طن شعير عمفي

 رفضت وكالة الحبوب األردنية العروض المقدمة في مناقصة عالمية لشراء  1..ألف طنمن الشعير العمفي يوم ..15/2/17م نتيجة قمة العروض المقدمة عمى خمفية طمب األردن

إضافيا عند الوصول يصل إلى ثمانية أيام من
من الشركات الموردة قبول انتظار السفن وقتًا
ً
أجل عمميات فحص إضافية لمشحنات ،واشتراط أن يتم السداد بعد تقرير الفحص اإلضافي2
ُيذكر أن نفس السبب جعل األردن يرفض العروض المقدمة في مناقصة لشراء  1..ألف
طن من القمح الصمب يوم ..15/2/1.م2

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 -ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية ،حيث أغمق مؤشر Baltic Panamaxعند

تفعا بذلك  77نقطة بنسبة (2)%725
 1.56نقطة مقابل  1..1نقطة األسبوع الماضي مر ً
وارتفعت أسعار الشحن لممممكة بنسبة  %1فيما يتعمق بالشحن من موانئ البحر األسود
وألمانيا وفرنسا2

 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجالً  97259نقطة مقابل 96257نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة 2%127

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

12111

12.96

%127 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

HRW-Kansass-USA(12.5% Protein)

7-Aug-

41-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Sep.015

-

-

Oct.015

-

-

Nov

-

-

SRW CBT-USA (11-

Protein)

7-Aug-

41-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Sep.015

-

-

Oct.015
Nov

HRS-Mena-USA (14 % Protein)

7-Aug-

41-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Oct.015

-

-

Matif France (11-11.5 % Protein)

7-Aug-

41-Aug-

Dec.015

Germany Wheat

Change
-

-Aug-

41-Aug-

Change

Change %
-

Change %

Wheat A 13% PRO BLT
TYPE B 12% PROTEIN.Han

Corn's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Corn CBT-USA

7-Aug-

41-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Oct.015

-

-

Soybean's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

Soybean CBT-USA

7-Aug-

41-Aug-

Change

Change %

Aug.015

-

-

Oct.015

-

-

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

French Feed Barley

7-Aug-

41-Aug-

Aug

Australia Feed Barley

Change
-

7-Aug-

41-Aug-

Aug

Change
-

Change %
-

Change %
-

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports
Black Sea
Germany-Hamburg
French Atlantic
Romania

7-Aug-

41-Aug-

Change

Change %

