السوق العالمي للحبوب
( 17-13مارس2017م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً :طرح المملكة العربية السعودية مناقصة عالمية الستيراد كمية  1.5مليون طن شعير علفي

 قامت المؤسسة العامة للحبوب نهاية األسبوع بطرح مناقصتها الثانية للعام الحالي الستيراد كمية 1.5مليون طن من الشعير العلفي ( )%10+للتوريد خالل الفترة (مايو -يونيو2017م) ،وبواقع

( )25شحنة حجم كل منها ( )60ألف طن ،موزعة على ( )17شحنة عبر موانئ المملكة على
البحر األحمر بإجمالي كمية ( )1.02مليون طن ،و( )8شحنات عبر موانئ المملكة على الخليج

العربي بإجمالي كمية ( )480ألف طن.

 تم تحليل عروض األسعار يوم األحد 1438/6/20هـ وتم ترسية توريد كمية ( )1.51مليون طنشعير علفي موزعة على ( )25شحنة منها ( )17شحنة لموانئ البحر األحمر بكمية

( )1.03مليون طن و( )8شحنات لموانئ الخليج العربي بكمية ( )480ألف طن وذلك من مناشئ
(االتحاد األوروبي واستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية والبحر األسود) وفقا للمواصفة القياسية
المحددة ،وبلغ متوسط السعر إلجمالي المناقصة ( )188.92دوالر للطن  C&Fويعادل ( )708لاير
واصل موانئ المملكة مقارنة بسعر المناقصة السابقة ( )190.7دوالر للطن  C&Fويعادل

( )715لاير واصل موانئ المملكة.

 بهذه المناقصة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية الموسم الحالي على استيراد كمية ( )3مليونطن شعير علفي بمتوسط سعر ( )189.81دوالر للطن واصل موانئ المملكة وذلك لتغطية الطلب
المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون االستراتيجي منه.

ثانيا :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية هذا األسبوع
ً

اختتمت أسعار العقود اآلجلة للقمح األمريكي تعامالت األسبوع على ارتفاع لتعوض بذلك جزء من

الخسائر التي لحقت بها في ختام تعامالت يوم اإلثنين ،جاء االرتفاع على خلفية توقعات بزيادة الطلب
العالمي على القمح عالي الجودة إضافة إلى استمرار المخاوف من تأثر المحصول بموجة الجفاف التي
تتعرض لها مناطق الوسط األمريكي .فيما خالفت أسعار القمح األوروبي االتجاه وانخفضت متأثرة بارتفاع
سعر صرف اليورو والذي من شأنه تراجع فرص زيادة الصادرات األوروبية السيما بعد طرح العديد من
الدول المستوردة مناقصات عالمية لشراء كميات كبيرة من القمح مؤخ ار.
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وارتفعت أسعار الشعير في معظم األسواق العالمية مدعومة بزيادة الطلب العالمي في ظل نقص
المعروض من المحصول القديم وتباطؤ عمليات التصدير من دول البحر األسود واالتحاد األوروبي ،فيما
واصلت أسعار فول الصويا االنخفاض متأثرة بضغوط تقدم عمليات الحصاد بالب ارزيل وسط توقعات بحصاد
قياسي الموسم الحالي.
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)انخفضت أسعار عقود شهر إبريل2017م إلى  200.1دوالر للطن فوب بانخفاض  0.7دوالر
للطن ( .)%0.3وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  204.4دوالر للطن

فوب بانخفاض  0.8دوالر للطن (.)%0.4

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرإبريل2017م إلى  176.1دوالر للطن فوب بانخفاض  0.5دوالر للطن ( .)%0.3في حين

ارتفعت أسعار عقود شهر يونيو2017م بمقدار طفيف للغاية إلى  182.4دوالر للطن فوب
بارتفاع  0.1دوالر للطن (.)%0.1

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهرإبريل2017م إلى  264.2دوالر للطن فوب بارتفاع  3.9دوالر للطن ( .)%1.5وارتفعت كذلك
أسعار عقود شهر يونيو2017م إلى  253.2دوالر للطن فوب بارتفاع  3.1دوالر للطن

(.)%1.2

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر مايو2017م إلى  184.7دوالر للطن فوب

بانخفاض  0.7دوالر للطن ( ،)%0.4في حين ارتفعت أسعار عقود شهر سبتمبر2017م إلى
 189.6دوالر للطن فوب بارتفاع  3.4دوالر للطن ( .)%1.8وانخفضت أسعار القمح األلماني

الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر مايو2017م إلى  197.6دوالر للطن فوب بانخفاض
 0.8دوالر للطن (.)%0.4
( )2الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر مارس2017م إلى  170دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  2دوالر للطن ( .)%1.2وارتفعت كذلك أسعار
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الشعير االسترالي إلى  176دوالر للطن فوب بارتفاع  5دوالر للطن ( .)%2.9في حين ثبتت
أسعار الشعير من منطقة البحر األسود عند  171دوالر للطن فوب.
( )3الذرة وفول الصويا

 ارتفعت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر إبريل2017م إلى  160دوالر للطن فوببارتفاع  1.6دوالر للطن ( .)%1في حين انخفضت أسعار فول الصويا لعقود شهر
إبريل2017م إلى  375.9دوالر للطن فوب بانخفاض  2.7دوالر للطن (.)%0.7

عالميا
ثالثا :تطورات األوضاع
ً

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية األمريكية " "Informaتوقعاتها للمساحة المزروعة منمحصول الذرة بالواليات المتحدة األمريكية العام الحالي إلى  90.8مليون فدان مقارنة
بـ  90.5مليون فدان (توقعات سابقة) ،ومن ثم توقعت أن يصل إجمالي اإلنتاج الموسم القادم
2018/2017م إلى  361.2مليون طن على أساس أن متوسط اإلنتاجية  4.33طن/فدان
وأن المساحة المحصولية  83.4مليون فدان.
 كما رفعت توقعاتها للمساحة المزروعة من محصول فول الصويا إلى  88.7مليون فدان مقارنةبـ  88.6مليون فدان (توقعات سابقة) ،وتوقعت أن يصل إجمالي اإلنتاج إلى  115مليون طن
على أساس أن متوسط اإلنتاجية  1.31طن/فدان ،وأن المساحة المحصولية  88مليون فدان.
 وتوقعت أن تصل إجمالي المساحات المزروعة من محصول القمح والمعد للحصاد الموسمالقادم 2018/2017م إلى  45.6مليون فدان ،تتوزع ما بين  32.38مليون فدان قمح شتوي
و 11.29مليون فدان قمح ربيعي و 1.91مليون فدان قمح ديورم .وأن يصل إجمالي اإلنتاج
إلى  50.9مليون طن على أساس متوسط إنتاجية  1.28طن/فدان ،ومساحة محصولية تقدر
بنحو  39.7مليون فدان.

 الوضع في روسيا

 قال مسئوولون وتجار إن أحوال الطقس المواتي والذي يتزامن حاليا مع بدء زراعة محاصيلالحبوب الربيعية في منطقة البحر األسود السيما روسيا وأوكرانيا ،يعزز آمال الحصول على
حصاد قياسي الموسم القادم على الرغم من أنه قد ينخفض قليال عن الموسم الحالي .ووفقا
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لمسئول بو ازرة الزراعة الروسية يخطط مزارعي روسيا لزراعة  31مليون هكتار من محاصيل
الحبوب الربيعية العام الحالي بانخفاض مقداره  200ألف هكتار مقارنة بعام 2016م.
 أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الروسية قيام روسيا بتصدير  1.9مليون طن قمح خالل شهريناير2017م مقارنة بـ  1.3مليون طن في نفس الشهر من عام 2016م بزيادة نسبتها .%46

 الوضع في أوكرانيا

 صرح وزير الزراعة األوكراني أن حكومة كينيا قررت استيراد  450ألف طن ذرة من أوكرانياخالل الفترة (مارس-مايو2017م) بغرض استخدامها في صناعة األعالف الحيوانية .وفي ذات
السياق أظهرت بيانات و ازرة الزراعة األوكرانية تصدير أوكرانيا لكمية  30.8مليون طن من

الحبوب منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  15مارس الجاري مقارنة بـ  28.7مليون طن

خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق 2016/2015م بزيادة نسبتها  .%7.3اشتملت

صادرات الموسم الحالي على  14مليون طن قمح و 11.9مليون طن ذرة و 4.7مليون طن
من الشعير.

 أوضح تقرير لوحدة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultفي التاسع من شهرمارس الجاري أن نحو  %82.5من محاصيل الحبوب الشتوية بحالة جيدة أو مرضية مقابل
 %17.5بحالة رديئة.

 رفعت و ازرة الزراعة األوكرانية توقعاتها للمساحة المزروعة من محاصيل الحبوب الربيعية العامالحالي إلى  7.2مليون هكتار مقارنة بـ  7مليون هكتار عام 2016م ،وأوضحت أن موسم
زراعة الحبوب الربيعية بدأ العام الحالي في  8مارس متأخ ار بنحو  13يوما مقارنة بالعام

الماضي ،وانتهى المزارعون حتى تاريخ  17مارس من زراعة  273ألف هكتار من إجمالي
المساحة المستهدف زراعتها.

 الوضع في االتحاد األوروبي

 رفعت شركة االستشارات الزراعية الفرنسية " "Strategie Grainsتوقعاتها لمحصول القمحالطري بدول االتحاد األوروبي الموسم القادم 2018/2017م بمقدار طفيف إلى  143.9مليون

طن مقابل  143.8مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  135.8مليون طن الموسم الحالي
2017/2016م ،كما رفعت توقعاتها لمحصول الشعير إلى  61.4مليون طن مقابل
 61.3مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  60.2مليون طن الموسم السابق ،في حين خفضت
توقعاتها لمحصول الذرة إلى  60.5مليون طن مقابل  61.4مليون طن (توقعات سابقة) ليقترب
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بذلك من محصول الموسم السابق والمقدر بنحو  59.7مليون طن ،جاء خفض التوقعات

لمحصول الذرة بسبب توقع تراجع المساحة المزروعة إلى  8.7مليون هكتار مقابل  8.8مليون
هكتار (توقعات سابقة).

 وفيما يتعلق بالموسم الحالي  ،2017/2016خفضت الشركة توقعاتها لمخزونات القمح الطريبدول االتحاد األوروبي بنهاية الموسم الحالي إلى  10.4مليون طن مقارنة بـ  11مليون طن

(توقعات سابقة) ،كما خفضت توقعاتها لمخزونات الشعير إلى  7مليون طن مقارنة
بـ  7.6مليون طن (توقعات سابقة).

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  255ألفطن قمح طري خالل األسبوع المنتهي بتاريخ  14مارس لتصل بذلك إجمالي صادراته من

المحصول منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م) إلى  17.1مليون طن مقارنة

بـ  19.9مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%14كما منح

رخصا لتصدير  3.6مليون طن من الشعير العلفي مقارنة بـ  8مليون طن خالل نفس الفترة من
ً
الموسم السابق بانخفاض نسبته  ،%55وفي المقابل بلغ إجمالي واردات االتحاد األوروبي من

الذرة نحو  7.5مليون طن بانخفاض نسبته  %25مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق ،كما
تراجعت واردات فول الصويا بنسبة  %4لتسجل  9.15مليون طن مقارنة بـ  9.5مليون طن

خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق.

 الوضع في فرنسا

 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  13مارس إلى انتهاء مزارعي فرنسا من زراعة  %41من محصول الشعير

الربيعي مقابل  %36األسبوع السابق ومقابل  %44في نفس التاريخ من العام الماضي.
وبالنسبة لتطورات نمو محاصيل الحبوب الشتوية فقد أبقى التقرير على تقديراته لمحصول القمح

الطري المصنف بحالة جيدة أو ممتازة عند  ،%92فيما خفض تقديراته لمحصول الشعير

الشتوي إلى  %87بحالة جيدة أو ممتازة مقابل  %88األسبوع السابق.

 الوضع في ألمانيا

 رفعت الجمعية األلمانية للتعاونيات الزراعية توقعاتها لمحصول القمح في ألمانيا الموسم القادم2018/2017م إلى  25.13مليون طن مقارنة بـ  24.6مليون طن الموسم الحالي
2017/2016م .وذكرت الجمعية في أول توقعاتها للحصاد أن محاصيل الحبوب الشتوية في
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حالة جيدة بشكل عام بعد مرور شتاء معتدل لم تسجل فيه أي أضرار ملحوظة حتى اآلن.
ووفقا لتقديرات الجمعية بلغت إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح الموسم الحالي

نحو  3.22مليون هكتار بزيادة طفيفة قدرها  %0.2مقارنة بالموسم السابق ،ومن المتوقع أن
ترتفع إنتاجية المحصول الموسم القادم بنسبة  %1.9لتسجل  7.8طن للهكتار.

 ورفعت الجمعية كذلك توقعاتها لمحصول الذرة الموسم القادم بشكل ملحوظ إلى  5.7مليون طنمقارنة بـ  4.46مليون طن الموسم الحالي نتيجة زيادة المساحة المزروعة منه بنسبة
 ،%12.1وتوقع زيادة إنتاجيته بـ  ،%8.9فيما خفضت توقعاتها لمحصول الشعير الشتوي إلى

 8.7مليون طن مقارنة بـ  8.87مليون طن الموسم السابق على خلفية انخفاض المساحة
المزروعة.

 الوضع في المملكة المتحدة

 تشير بيانات رسمية إلى تراجع صادرات بريطانيا من القمح في شهر يناير الماضي إلى 91.1ألف طن لتسجل بذلك أقل معدل شهري للصادرات منذ بداية الموسم الحالي في
يوليو2016م ،ووفقا ألرقام مصلحة الجمارك البريطانية انخفضت إجمالي صادرات بريطانيا من
القمح في األشهر السبعة األولى من الموسم الحالي إلى  1.16مليون طن مقارنة بـ  1.3مليون

طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق .وفي المقابل ارتفعت واردات بريطانيا من القمح

في األشهر السبعة األولى من الموسم الحالي مسجلة  992ألف طن مقارنة بـ  945.8ألف
طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق.

 الوضع في األرجنتين

 أبقت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب على توقعاتها لمحصول فول الصويا فياألرجنتين الموسم الحالي 2017/2016م عند  54.8مليون طن ،إال أنها قالت إنه من

المحتمل أن يتم رفع توقعات اإلنتاج نتيجة لما تشهده معظم مناطق زراعة المحصول من

تحسن ملموس في أحوال الطقس ،وذكرت في تقريرها األسبوعي لحالة المحصول أن  %70من

مناطق زراعة فول الصويا استفادت من األمطار الحالية ،وأن مستوى رطوبة التربة فيها مثالي.
بينما تعاني  %15من األراضي من زيادة في مستوى الرطوبة بعد أن غمرتها مياه الفيضانات

في شهر فبراير وأوائل شهر مارس ،وتتركز هذه المساحات في مقاطعتي بوينس آيرس
وكوردوبا ،فضال عن بعض المناطق الهامشية في األجزاء الشمالية الشرقية والشمالية الغربية

من البالد .كما أبقت على توقعاتها لمحصول الذرة والذي اكتمل حصاده بنسبة  %10عند

 37مليون طن.
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 الوضع في الهند

 توقع محللون أن تتراجع واردات الهند من القمح الموسم القادم 2018/2017م إلى  3-2مليونطن بعدما وصلت خالل هذا الموسم ألعلى معدالتها منذ أكثر من عشر سنوات .وتشير
البيانات إلى استيراد الهند نحو  5مليون طن قمح منذ بداية الموسم الحالي في (2016/7/1م)

وحتى اآلن على خلفية االنخفاض الملحوظ في إنتاج الموسمين الماضيين بفعل موجات الجفاف
الشديدة .يأتي خفض التقديرات لكمية الواردات في ضوء توقعات متفائلة لحصاد الموسم الحالي
والذي يتوقع المحللون أن يزيد بنحو  10مليون طن مقارنة بالموسم السابق ليتراوح ما بين

 93-92مليون طن.

رابعا :أهم أخبار األسبوع
 مصر تشتري  420ألف طن قمح طري

 -اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  420ألف طن قمح طري في مناقصة عالمية أغلقت

يوم  15مارس بواقع ( )7شحنات كمية كل منها  60ألف طن ،توزعت هذه الكميات ما بين

 300ألف طن قمح روسي تم شراؤها بمتوسط سعر  209.64دوالر/طن  C&Fو 60ألف طن

قمح أوكراني بسعر  207.74دوالر/طن  ،C&Fباإلضافة إلى  60ألف طن قمح فرنسي بسعر

 210.89دوالر/طن  C&Fوذلك للشحن خالل الفترة  25-15إبريل المقبل.

 وفي إطار استعدادات الحكومة لموسم توريد القمح المحلي ،صرح وزير التموين المصري أنبالده ستحد من استخدام صوامع القطاع الخاص لتخزين القمح المستلم من المزارعين هذا العام،
يأتي ذلك ضمن التنظيمات الجديدة التي تهدف للحد من التالعب في الكميات الموردة .وكان
الوزير قد أعلن األسبوع الماضي عن استهداف الحكومة لشراء  4.5مليون طن من القمح

المحلي هذا العام .وقالت و ازرة التموين في بيان لها أنها تستهدف استخدام أكثر من  4.2مليون
طن من السعات التخزينية المتاحة هذا العام قبل اللجوء إلى أي مساحة إضافية من القطاع

الخاص وأنها ستتوقف عن السماح بتخزين القمح في الصوامع المكشوفة.

 الجزائر تشتري  480ألف طن قمح طري

 -اشترت وكالة الحبوب الجزائرية كمية  480ألف طن قمح طري اختياري المنشأ في مناقصة

عالمية أغلقت يوم  15مارس بمتوسط سعر  205دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر

مايو2017م.
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 اليابان تشتري  146.5ألف طن قمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  146.5ألف طن قمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  16مارس ،توزعت هذه الكمية ما بين  83.9ألف
طن قمح أمريكي للشحن خالل الفترة من  21إبريل إلى  20مايو2017م ،و 62.6ألف طن
قمح كندي للشحن خالل الفترة من  21مايو إلى  20يونيو2017م.

 تركيا تنفي حظر استيراد منتجات بعينها من روسيا

 نفت و ازرة االقتصاد التركية إدعاءات بأن تركيا حظرت استيراد منتجات بعينها من روسيامضيفة أن جميع سياساتها التجارية تتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية .وقالت الو ازرة في
بيان إنها أضافت معلومات تخص دوال بشأن تراخيص االستيراد المعفاة من الضرائب لكنها ال
تهدف إلى حظر أي مورد أو أي منتج بعينه .كانت مصادر تجارية قد صرحت بأن تركيا
حذفت على نحو غير متوقع القمح الروسي من قائمة لتراخيص االستيراد المعفاه من الضرائب
اعتبا ار من منتصف شهر مارس2017م مما يعرقل الشحنات الروسية إلى ثاني أكبر سوق
لصاد ارتها من القمح في العالم بعد مصر.

 األردن تطرح مناقصة لشراء  100ألف طن شعير علفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب األردنية طرحت يوم الثالثاء مناقصة عالمية لشراء 100ألف طن شعير علفي اختياري المنشأ للشحن خالل شهر مايو2017م ،وحددت تاريخ
 23مارس كآخر موعد إلغالق المناقصة.

 كوريا الجنوبية تشتري  264ألف طن ذرة وقمح علفي

 اشترت كبرى شركات تصنيع األعالف في كوريا الجنوبية " "NOFIكمية  199ألف طن ذرة فيمناقصة عالمية أغلقت يوم  14مارس بمتوسط سعر  189.9دوالر/طن  C&Fللتوريد خالل
الفترة  10يوليو 1-أغسطس2017م ،كما اشترت كمية  65ألف طن قمح علفي بسعر
 205.75دوالر/طن  C&Fللتوريد بتاريخ  20يونيو2017م.

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند 1108نقطة مقابل  1211نقطة األسبوع الماضي منخفضا  103نقطة بنسبة (.)%8.5
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 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  100.31نقطة مقابل 101.38نقطة األسبوع الماضي ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة .%0.66

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

1.074

1.067

%0.66 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

10-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

200.8

200.1

-0.7

-0.3%

Jun.017

205.2

204.4

-0.8

-0.4%

10-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

176.6

176.1

-0.5

-0.3%

Jun.017

182.3

182.4

0.1

0.1%

10-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

Apr.017

260.3

264.2

3.9

1.5%

Jun.017

250.1

253.2

3.1

1.2%

10-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

May.017

185.4

184.7

-0.7

-0.4%

Sep.017

186.2

189.6

3.4

1.8%

10-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

May.017

198.4

197.6

-0.8

-0.4%

Jun.017

199.5

199.8

0.3

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

10-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

Mar.017

155.9

154.6

-1.3

-0.8%

Apr.017

158.4

160.0

1.6

1.0%

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

10-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

Mar.017

375.6

371.9

-3.7

-1.0%

Apr.017

378.6

375.9

-2.7

-0.7%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Mar.017

Australia Feed Barley
Mar.017

Black Sea Feed Barley
Mar.017

10-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

168.0

170.0

2.0

1.2%

10-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

171.0

176.0

5.0

2.9%

10-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

171.0

171.0

0.0

0.0%

Freight Rates US $ /Ton
3-Mar-17

17-Mar-17

Change

Change %

Black Sea

23.0

23.0

0.0

0%

Germany-Hamburg

24.0

24.0

0.0

0%

French Rouen

17.0

17.0

0.0

0%

Canada/USA (P.N.W)

26.0

26.0

0.0

0%

Australia (East Coast)

18.0

18.0

0.0

0%

Load/ports
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