السوق العالمي للحبوب
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تباينت أسعار العقود اآلجلة للقمح في األسواق العالمية ،إذ ارتفعت البورصات األمريكية على خلفية
صدور التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية الذي خفض توقعاته إلجمالي مخزونات الواليات المتحدة
األمريكية من المحصول بنهاية الموسم الحالي إلى  5252مليون طن مقابل  5.52مليون طن (توقعات

سابقة) ومقابل  2552مليون طن نهاية الموسم السابق ،فيما انخفضت األسعار بالبورصات األوروبية مدفوعة

باستمرار تراجع الصادرات هذا الموسم مقارنة بالموسم السابق نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو وزيادة حدة

المنافسة مع دول البحر األسود السيما روسيا التي وصل حصادها هذا العام لمستوى قياسي تجاوز
 88مليون طن5

وامتد التباين إلى أسعار الشعير ،فيما انخفضت أسعار الذرة متأثرة بتوقع زيادة إنتاج الواليات المتحدة

األمريكية هذا الموسم بنحو  65.مليون طن مقارنة بالتوقعات السابقة ليسجل  26052مليون طن 5وارتفعت
أسعار فول الصويا بعد مراجعة الصين تقديراتها لواردات الموسم الحالي وسط توقعات بزيادتها إلى  9.مليون

طن مقابل  9.52مليون طن (توقعات سابقة)5

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

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة) ارتفعتأسعار عقود شهر ديسمبر5026م إلى  5225.دوالر للطن فوب بارتفاع  25.دوالر للطن

( 5)%056وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر يناير5028م إلى  52858دوالر للطن فوب بارتفاع
 5دوالر للطن (5)%058

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) ارتفعت أسعار عقود شهرديسمبر5026م إلى  26959دوالر للطن فوب بارتفاع  252دوالر للطن ( 5)%05.وارتفعت
كذلك أسعار عقود شهر يناير5028م إلى  26658دوالر للطن فوب بارتفاع  052دوالر للطن

(5)%052

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) ارتفعت أسعار عقود شهرديسمبر5026م إلى  58258دوالر للطن فوب بارتفاع  852دوالر للطن ( 5)%2وارتفعت كذلك

أسعار عقود شهر يناير5028م إلى  58855دوالر للطن فوب بارتفاع  656دوالر للطن (5)%556
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 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي – انخفضتأسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر ديسمبر5026م إلى  28.59دوالر للطن فوب بانخفاض
 552دوالر للطن ( ،)%255وانخفضت كذلك أسعار عقود شهر مارس5028م إلى

 29252دوالر للطن فوب بانخفاض طفيف مقداره  055دوالر للطن ( 5)%052كما انخفضت

أسعار القمح األلماني الصلب ( %2552بروتين) لعقود شهر ديسمبر5026م إلى  29259دوالر
للطن فوب بانخفاض  25.دوالر للطن (5)%056

( )7الشعير
 ثبتت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر ديسمبر5026م عند  292دوالر للطن فوب (غير شاملتكلفة النقل من ميناء التصدير) 5في حين ارتفعت أسعار الشعير االسترالي إلى  522دوالر للطن

فوب بارتفاع  2دوالر للطن ( ،)%052وارتفعت كذلك أسعار التصدير من منطقة البحر األسود
إلى  292دوالر للطن فوب بارتفاع  5دوالر للطن (5)%2

( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر ديسمبر5026م إلى  22055دوالر للطنفوب بانخفاض  056دوالر للطن ( 5)%052في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر
ديسمبر5026م إلى  26552دوالر للطن فوب بارتفاع  255دوالر للطن (5)%25.

عالميا
ثانياً :تطورات األوضاع
ً

 مستوى اإلنتاج واالستهالك العالمي من الحبوب

 رفع تقرير و ازرة الزراعة األمريكية عن شهر نوفمبر5026م توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منالحبوب الموسم الحالي (5028/5026م) إلى  5522.مليار طن مقابل  5522.مليار طن
(توقعات سابقة) ومقابل  55.0.مليار طن الموسم السابق (5026/502.م) 5كما رفع توقعاته

إلجمالي االستهالك العالمي من الحبوب الموسم الحالي إلى  55262مليار طن مقابل
 55265مليار طن (توقعات سابقة) ومقابل  5526.مليار طن الموسم السابق 5في حين خفض

توقعاته إلجمالي المخزونات العالمية من الحبوب بنهاية الموسم الحالي إلى  .2852مليون طن

مقابل  .2859مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  .2252مليون طن نهاية الموسم السابق5

 وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد رفع التقرير توقعاته إلجمالي اإلنتاج العالمي منه الموسم الحالي(5028/5026م) إلى  625مليون طن مقابل  62255مليون طن (توقعات سابقة) ليقترب بذلك
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من حصاد الموسم السابق المقدر بنحو  62259مليون طن ،وع از التقرير زيادة إنتاج الموسم
الحالي إلى زيادة الحصاد في كل من روسيا ودول االتحاد األوروبي بشكل عوض التراجع المتوقع

في إنتاج باكستان 5كما رفع توقعاته إلجمالي االستهالك العالمي من القمح إلى  6.052مليون

طن مقابل  6295.مليون طن الموسم السابق5

 وفيما يخص المخزونات العالمية من القمح فقد خفض التقرير توقعاته لها بنهاية الموسم الحالي(5028/5026م) بنحو  .00ألف طن لتصل إلى  5.652مليون طن مقابل  5.852مليون
طن (توقعات سابقة) ومقابل  5225.مليون طن نهاية الموسم السابق (5026/502.م)5

 الوضع في الواليات المتحدة األمريكية

 أبقى التقرير الشهري لو ازرة الزراعة األمريكية على توقعاته لمحصول القمح األمريكي الموسمالحالي (5028/5026م) عند  .65.مليون طن بانخفاض مقداره  225.مليون طن مقارنة
بمحصول الموسم السابق (5026/502.م) المقدر بنحو  .558مليون طن 5في حين رفع توقعاته
إلجمالي صادرات الواليات المتحدة األمريكية من المحصول إلى  5655مليون طن مقابل
 5.52مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  5856مليون طن الموسم السابق ،وجاء ذلك على
حساب المخزونات التي توقع التقرير تراجعها بنهاية الموسم الحالي إلى  5252مليون طن مقابل
 5.52مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2552مليون طن نهاية الموسم السابق5
 وبالنسبة لمحصول الذرة  55فقد رفع التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي (5028/5026م)بمقدار  65.مليون طن ليصل إلى  26052مليون طن مقابل  2.556مليون طن (توقعات
سابقة) ،إال أنه يظل أقل من محصول الموسم السابق (5026/502.م) والبالغ  28.58مليون
طن 5كما رفع توقعاته لمخزونات الذرة بنهاية الموسم الحالي إلى  .255مليون طن مقابل
 295.مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  2852مليون طن نهاية الموسم السابق5
 وفيما يخص فول الصويا  55فقد خفض التقرير توقعاته لمحصول الموسم الحالي(5028/5026م) ولكن بمقدار طفيف إلى  2505.مليون طن مقابل  2505.مليون طن
(توقعات سابقة) ،ليظل أعلى من محصول الموسم السابق (5026/502.م) المقدر بنحو
 22.59مليون طن 5كما خفض توقعاته لمخزونات فول الصويا بنهاية الموسم الحالي إلى
 225.مليون طن مقابل  2256مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  855مليون طن نهاية الموسم
السابق5
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 الوضع في روسيا

 ارتفعت صادرات روسيا من القمح خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي إلى 5059مليونطن مقابل  2658مليون طن خالل الفترة المماثلة من عام 502.م بزيادة نسبتها  %265.وذلك
وفقا لبيانات الجمارك الروسية5

 رفعت وحدة االستشارات الزراعية الروسية " "SovEconتوقعاتها لمحصول الحبوب في روسياالموسم الحالي 5028/5026م إلى  22.52مليون طن مقابل  22559مليون طن (توقعات
سابقة) وذلك على خلفية توقعات بزيادة إنتاج كل محاصيل الحبوب الرئيسية ،إذ توقعت زيادة

حصاد القمح إلى  8259مليون طن مقابل  8559مليون طن (توقعات سابقة) ،والشعير إلى
 5056مليون طن مقابل  505.مليون طن (توقعات سابقة) ،والذرة إلى  2259مليون طن مقابل

 2256مليون طن (توقعات سابقة) 5وفعليا تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية الصادرة في

 6نوفمبر إلى اكتمال حصاد  22.مليون طن من محصول الحبوب (قبل عمليات التنظيف
والتجفيف) بما يمثل  %9.52من المساحة اإلجمالية وبمتوسط إنتاجية  2طن/هكتار مقابل

 25052مليون طن في نفس التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية  55.8طن/هكتار5
واشتمل الحصاد الجديد على  88مليون طن قمح و 5256مليون طن شعير و 952مليون طن
ذرة مقابل  6258مليون طن قمح و 2952مليون طن شعير و 2052مليون طن من الذرة عام
502.م5

 وبالنسبة ألعمال زراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،تشير البيانات إلى االنتهاء من زراعة 2.58مليون هكتار تمثل نسبة  %9.5.من المساحة اإلجمالية المستهدفة ( 2652مليون هكتار)
مقابل  26مليون هكتار في نفس التاريخ من العام الماضي5

 الوضع في أوكرانيا

 خفضت وحدة االستشارات الزراعية األوكرانية توقعاتها لمحصول الذرة في أوكرانيا الموسم الحالي5028/5026م إلى  5252مليون طن مقابل  5.مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل

 5.55مليون طن الموسم السابق 5026/502.م وذلك على خلفية انخفاض إنتاجيته بسبب سوء
أحوال الطقس 5وقالت إن انخفاض الحصاد قد يؤدي إلى تراجع الفائض المتاح للتصدير إلى

 2956مليون طن مقابل  2958مليون طن (توقعات سابقة) ومقابل  5255مليون طن الموسم
السابق5
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ٍ
شأن متصل ،قالت و ازرة الزراعة إن إجمالي صاد ارت الحبوب األوكرانية سجلت
 وفي 2.52مليون طن منذ بداية الموسم الحالي في األول من شهر يوليو الماضي وحتى تاريخ

 8نوفمبر الحالي بانخفاض طفيف مقداره  200ألف طن مقارنة بالفترة المماثلة من الموسم
السابق 5وتوزعت صادرات الموسم الحالي ما بين  8528مليون طن قمح و 25.مليون طن شعير

وحوالي  550.مليون طن من الذرة

 وقالت أيضا إن عمليات زراعة محاصيل الحبوب الشتوية أوشكت على االنتهاء حيث أكملالمزارعون نحو  .59مليون هكتار بما يمثل  %92من إجمالي المساحة المستهدفة والمقدرة بنحو
 655مليون هكتار ،وأضافت أنه تم زراعة  259مليون هكتار من محصول القمح بما يمثل

 %9.من المساحة المتوقعة ( .52مليون هكتار) ،و 822ألف هكتار من محصول الشعير بما
يمثل  %88من المساحة المتوقعة ( 95.ألف هكتار)5

 الوضع في االتحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  6مليون طنمن القمح الطري منذ بداية الموسم الحالي وحتى تاريخ  6نوفمبر مقارنة بـ  952مليون طن خالل
الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  5%52كما منح رخصا لتصدير  258مليون
طن من الشعير مقارنة بـ  25.مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بارتفاع نسبته
 5%20وفي المقابل منح رخصا الستيراد  252مليون طن من الذرة مقارنة بـ  2مليون طن خالل
الفترة المماثلة من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%60ومنح كذلك رخصا الستيراد  .مليون طن
من فول الصويا مقارنة بـ  .58مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته
5%26

 الوضع في فرنسا

 رفع اتحاد المزارعين الفرنسي توقعاته لمحصول الذرة في فرنسا الموسم الحالي 5028/5026مإلى  2259مليون طن مقابل  255.مليون طن الموسم السابق 5026/502.م نتيجة ارتفاع
متوسط اإلنتاجية إلى  2052طن/هكتار مقابل  859طن/هكتار الموسم السابق ،ومن ثم تعتبر
هذه اإلنتاجية هي ثاني أعلى إنتاجية للمحصول في فرنسا بعد إنتاجية عام 502.م التي بلغت
 205.طن/هكتار 5الجدير بالذكر أن االرتفاع في متوسط إنتاجية الموسم الحالي قد عوض
النقص في المساحة المزروعة والتي تراجعت بنسبة  %2لتصل إلى  2522مليون هكتار5
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 تشير بيانات التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانسأجري ميير" في  .نوفمبر إلى قرب انتهاء حصاد محصول الذرة ،إذ انتهى المزارعون من حصاد

 %96من المساحة المزروعة مقابل  %89األسبوع السابق ومقابل  %88في نفس التاريخ من
العام الماضي 5كما أظهرت قرب اكتمال زراعة محصول القمح الطري بنسبة  %90مقابل

 %69األسبوع السابق ومقابل  %88العام الماضي5

 الوضع في األرجنتين

 رفعت بورصة رو ازريو األرجنتينية للحبوب توقعاتها لمحصول الذرة في األرجنتين الموسم الحالي5028/5026م إلى  .252مليون طن مقابل  .2مليون طن (توقعات سابقة) بسبب تحسن
أحوال الطقس 5كما رفعت توقعاتها لمحصول القمح إلى  2.52مليون طن مقابل  2.مليون طن
(توقعات سابقة) ،في حين خفضت توقعاتها لمحصول فول الصويا ولكن بمقدار طفيف إلى

 2.5.مليون طن مقابل  2.52مليون طن (توقعات سابقة)5

 الوضع في البرازيل

 رفع اتحاد مصنعي الزيوت النباتية في الب ارزيل " "Abioveتوقعاته لمحصول فول الصويا الموسمالحالي 5028/5026م إلى  20858مليون طن مقابل  20852مليون طن (توقعات سابقة) ،في
حين أبقى على توقعاته لصادرات عام 5028م عند  .2مليون طن5

 الوضع في الصين

 وقع مستوردون في الصين مع الواليات المتحدة األمريكية ممثلة في المجلس األمريكي لتصديرفول الصويا خطابين نوايا الستيراد كمية  25مليون طن إضافية من فول الصويا بقيمة  2مليار

دوالر خالل الموسم التسويقي 5028/5026م ،وقد تم توقيع االتفاق أثناء زيارة الرئيس األمريكي
األخيرة للصين 5وبموجب االتفاق األول الذي تم توقيعه في  8نوفمبر ،قالت غرفة التجارة الصينية
للمواد الغذائية إنها تعتزم شراء  8مليون طن من فول الصويا األمريكي بقيمة  25.مليار دوالر

فيما أعلنت شركة كوفكو الصينية عن نيتها لشراء  .مليون طن من شركة أيه دي أم العالمية

بقيمة  25.مليار دوالر 5وفي شهر يوليو الماضي تعهد شركات صينية بشراء  25522مليون
طن من فول الصويا األمريكي ،وتجدر اإلشارة إلى أن الصين تعد أكبر مستورد لفول الصويا

على مستوى العالم وتأتي الواليات المتحدة األمريكية في المركز الثاني بعد الب ارزيل من حيث

كمية الصادرات للصين5
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 وفي سيا ٍق متصل رفعت وزارة الزراعة الصينية توقعاتها لواردات الصين من فول الصويا الموسم
الحالي 5028/5026م إلى  92596مليون طن مقابل  9.52مليون طن (توقعات سابقة)5

 الوضع في الهند

 قررت حكومة الهند مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات القمح إلى  %50في مسعى منثاني أكبر منتج للمحصول على مستوى العالم للحد من الواردات ودعم المنتجين المحليين5
واستوردت الهند خالل العامين الماضيين كميات من القمح من الخارج لتعويض النقص في

المحصول المحلي والذي تعرض لموجة حادة من الجفاف  5وقد بدأ المزارعون في زراعة القمح
لهذا الموسم والذي سيكون جاه از للحصاد في شهر مارس من العام المقبل 5كما تجدر اإلشارة

إلى أن الهند قامت باستيراد  2562مليون طن من القمح خالل الموسم 5026/502.م والذي

انتهى في شهر مارس الماضي5

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

 اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  250ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالميةأغلقت يوم  8نوفمبر بواقع شحنتين كمية كل منهما  .0ألف طن فازت بهما شركتي أيه دي إم

ويونيون انفيفو بسعر  520دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف الثاني من شهر ديسمبر

المقبل5

 األردن تشتري  011ألف طن من القمح والشعير العلفي

 -قال مصدر حكومي إن وكالة الحبوب األردنية اشترت كمية  20ألف طن من القمح اختياري

المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  9نوفمبر بسعر  552دوالر/طن  C&Fللشحن خالل

النصف األول من شهر إبريل5028م وفازت بها شركة أميروبا ،كما اشترت كمية  20ألف طن

من الشعير العلفي في مناقصة عالمية أغلقت يوم  8نوفمبر بسعر  556دوالر/طن  C&Fللشحن

خالل النصف الثاني من شهر مارس5028م وفازت بها شركة جي 5تي 5سي 5إس5

 تونس تشتري  722ألف طن من القمح الطري والديورم والشعير العلفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  200ألف طن من القمح الطرياختياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت يوم  20نوفمبر بمتوسط سعر  50659.دوالر/طن

 ،C&Fكما اشترت كمية  200ألف طن من قمح الديورم بمتوسط سعر  589529دوالر/طن
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 ،C&Fو 62ألف طن من الشعير العلفي بمتوسط سعر  506598دوالر/طن  C&Fللشحن
خالل الفترة (ديسمبر – 5026فبراير5028م)5

 الجزائر تشتري  772ألف طن من القمح والشعير علفي

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية  520ألف طن من القمح في مناقصةعالمية أغلقت يوم  9نوفمبر بمتوسط سعر  522529دوالر/طن  C&Fللشحن خالل شهر
ديسمبر المقبل ،وتوقعوا أن يتم توريد معظم هذه الكمية من فرنسا 5كما اشترت في مناقصة
منفصلة كمية  29ألف طن من الشعير العلفي من دول االتحاد األوروبي أو البحر األسود بسعر
 508دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف األول من شهر ديسمبر5026م5

 إثيوبيا تشتري  011ألف طن من القمح في مناقصة

 قال تجار أوروبيون إن حكومة إثيوبيا اشترت كمية  .00ألف طن من القمح في مناقصة عالميةأغلقت الشهر الماضي بأسعار تتراوح بين  209-59652دوالر/طن شاملة التكلفة والشحن
والتأمين باإلضافة إلى التكاليف األخرى المتعلقة بالنقل الداخلي حتى المواقع المطلوبة وكذلك
التعبئة ،وتوقعوا توريد هذه الكمية حتى السابع من شهر فبراير5028م 5كما طرحت الحكومة
اإلثيوبية مناقصة منفصلة لشراء  500ألف طن أخرى من القمح وحددت تاريخ  58نوفمبر المقبل
كآخر موعد إلغالق المناقصة5

 اليابان تشتري  03730ألف طن من القمح عالي الجودة

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  2255.ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  9نوفمبر ،واشتملت هذه الكمية على  28ألف طن
قمح أمريكي و 205.ألف طن قمح كندي للشحن خالل الفترة من  52ديسمبر إلى
 50يناير5028م لكال المنشأين ،باإلضافة إلى  5.ألف طن قمح استرالي للشحن خالل شهر
يناير5028م5

 انخفاض أسعار النقل البحري

 انخفضت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند  2.28نقطةمقابل  22.5نقطة األسبوع الماضي منخفضا  2..نقطة بنسبة (5)%955
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 انخفاض سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  9.529نقطة مقابل 94.92نقطة األسبوع الماضي  ،وارتفع سعر صرف اليورو أمام الدوالر بنسبة 5%0525

اليورو أمام الدوالر

السعر نهاية األسبوع

السعر نهاية األسبوع الماضي

نسبة التغير

252..

252.0

%0525 +
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Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

3-Nov-17

01-Nov-17

Change

Change %

Dec.017

234.0

235.6

1.6

0.7%

Jan.018

236.8

238.8

2.0

0.8%

3-Nov-17

01-Nov-17

Change

Change %

Dec.017

178.8

179.9

1.1

0.6%

Jan.018

177.3

177.8

0.5

0.3%

3-Nov-17

01-Nov-17

Change

Change %

Dec.017

275.5

283.8

8.3

3.0%

Jan.018

280.5

288.2

7.7

2.7%

3-Nov-17

01-Nov-17

Change

Change %

Dec.017

189.2

186.9

-2.3

-1.2%

Mar.018

193.5

193.3

-0.2

-0.1%

3-Nov-17

01-Nov-17

Change

Change %

Dec.017

197.3

195.9

-1.4

-0.7%

Mar.018

203.1

202.9

-0.2

-0.1%

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

3-Nov-17

01-Nov-17

Change

Change %

Dec.017

150.9

150.2

-0.7

-0.5%

Jan.018

155.5

154.2

-1.3

-0.8%

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

3-Nov-17

01-Nov-17

Change

Change %

Dec.017

367.1

372.3

5.2

1.4%

Jan.018

376.3

379.2

2.9

0.8%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Dec.017

Australia Feed Barley
Dec.017

Black Sea Feed Barley
Dec.017

3-Nov-17

01-Nov-17

Change

Change %

191.0

191.0

0.0

0.0%

3-Nov-17

01-Nov-17

Change

Change %

210.0

211.0

1.0

0.5%

3-Nov-17

01-Nov-17

Change

Change %

191.0

193.0

2.0

1.0%

Freight Rates US $ /Ton
Load/ports – Dec.017

1-Nov-17

8-Nov-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

21.5

22.3

0.8

3%

Germany-Hamburg

24.0

25.3

1.3

5%

French - Dunkerque

26.0

27.0

1.0

4%

Australia (East Coast)

31.3

31.8

0.5

2%
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