السوق العالمي للحبوب
( 28أغسطس 8-سبتمبر2017م)
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تباينت أسعار العقود اآلجلة للقمح في البورصات العالمية خالل الفترة  28أغسطس –  8سبتمبر
2017م (إجازة عيد األضحى المبارك) ،إذ تراجعت أسعار القمح منخفض البروتين نتيجة وفرة المعروض
وزيادة حدة المنافسة العالمية ،فيما ارتفعت األسعار في بعض األسواق األخرى بسبب نقص اإلمدادات
قصيرة األجل وتراجع سعر صرف الدوالر.
وامتد التباين إلى أسعار الذرة والشعير ،فيما ارتفعت أسعار فول الصويا وسط مخاوف من تأثر نمو
المحصول بفعل موجة الجفاف التي تتعرض لها مناطق زراعته وسط وغرب الواليات المتحدة األمريكية.

أول :تطورات أسعار الحبوب في األسواق العالمية
ً
( )1القمح

 في بورصة كانساس (تداول القمح األحمر الشتوي الصلب-المستهدف من قبل المؤسسة)ارتفعت أسعار عقود شهر سبتمبر2017م إلى  215.1دوالر للطن فوب بارتفاع  5.8دوالر
للطن ( .)%2.8وارتفعت كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى  222.8دوالر للطن

فوب بارتفاع  7دوالر للطن (.)%3.2

 في بورصة شيكاغو (تداول القمح األحمر الشتوي الطري) انخفضت أسعار عقود شهرسبتمبر2017م إلى  168.6دوالر للطن فوب بانخفاض  1دوالر للطن ( .)%0.6وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى  177.4دوالر للطن فوب بانخفاض  0.9دوالر
للطن (.)%0.5

 في بورصة مينيابوليس (تداول القمح الربيعي الصلب) انخفضت أسعار عقود شهرسبتمبر2017م إلى  283دوالر للطن فوب بانخفاض  7.5دوالر للطن ( .)%2.6وانخفضت

كذلك أسعار عقود شهر أكتوبر2017م إلى  296.4دوالر للطن فوب بانخفاض  8.3دوالر
للطن (.)%2.7

 وفي بورصة الماتيف بفرنسا  -المرجع األساسي ألسعار القمـح في االتحاد األوروبي –انخفضت أسعار القمح الفرنسي الطري لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  180.5دوالر للطن

فوب بانخفاض  4.6دوالر للطن ( ،)%2.5وانخفضت أسعار عقود شهر ديسمبر2017م
بمقدار طفيف للغاية إلى  191.9دوالر للطن فوب بانخفاض  0.1دوالر للطن (.)%0.1
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في حين ارتفعت أسعار القمح األلماني الصلب ( %12.5بروتين) لعقود شهر سبتمبر2017م
إلى  198.5دوالر للطن فوب بارتفاع  0.6دوالر للطن (.)%0.3

( )2الشعير
 ارتفعت أسعار الشعير األلماني لعقود شهر سبتمبر2017م إلى  187دوالر للطن فوب (غيرشامل تكلفة النقل من ميناء التصدير) بارتفاع  4دوالر للطن ( .)%2.2كما ارتفعت أسعار
الشعير من منطقة البحر األسود إلى  180دوالر للطن فوب بارتفاع  4دوالر للطن ()%2.3

في حين انخفضت أسعار الشعير االسترالي إلى  184دوالر للطن فوب بانخفاض  5دوالر

للطن (.)%2.6
( )3الذرة وفول الصويا
 انخفضت أسعار عقود الذرة في بورصة شيكاغو لشهر سبتمبر2017م إلى  144.6دوالر للطنفوب بانخفاض  0.6دوالر للطن ( .)%0.4في حين ارتفعت أسعار فول الصويا لعقود شهر
سبتمبر2017م إلى  365.4دوالر للطن فوب بارتفاع  3.1دوالر للطن (.)%0.9

عالميا
ثانيا :تطورات األوضاع
ً
ً

 الوضع في الوليات المتحدة األمريكية

 رفعت شركة " – "INTL FCSToneإحدى الشركات األمريكية المتخصصة في تجارة السلعاألساسية -توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول الذرة بالواليات المتحدة األمريكية الموسم الحالي

2018/2017م إلى  4.24طن/فدان مقابل  4.14طن/فدان (توقعات سابقة)  ،وبالتالي
توقعت زيادة إنتاج الذرة إلى  354.1مليون طن مقابل  345.2مليون طن (توقعات سابقة).

كما رفعت توقعاتها لمتوسط إنتاجية محصول فول الصويا إلى  1.36طن/فدان مقابل

 1.3طن/فدان (توقعات سابقة) ،ومن ثم توقعت أن يرتفع إنتاج فول الصويا إلى

 120.2مليون طن مقابل  115.3مليون طن (توقعات سابقة).

 الوضع في كندا

 خفضت وكالة اإلحصاء الكندية توقعاتها إلجمالي إنتاج محصول القمح في كندا الموسم الحالي2018/2017م إلى  25.5مليون طن ليسجل أدنى مستوى له منذ ستة مواسم وذلك في مقابل
 26.2مليون طن (متوسط توقعات المحللين) ومقابل  31.7مليون طن الموسم السابق

2017/2016م ،وعزت ذلك بشكل رئيسي إلى توقع انخفاض محصول القمح الديورم بسبب
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موجة الجفاف الشديدة التي يتعرض لها السيما في المناطق الرئيسية لزراعته وسط وجنوب

مقاطعة ساسكاتشوان.

 الوضع في روسيا

 رفع المعهد الروسي لدراسات السوق الزراعية " "IKARتوقعاته لمحصول الحبوب في روسياالموسم الحالي 2018/2017م إلى  134-131مليون طن مقابل  131.5-128.5مليون

طن (توقعات سابقة) .جاء الرفع على خلفية توقعات بزيادة حصاد محصول القمح إلى مستوى
قياسي جديد يتراوح بين  84-81مليون طن مقابل  82-79مليون طن (توقعات سابقة) .كما
رفع توقعاته إلجمالي صادرات روسيا من الحبوب الموسم الحالي إلى  44-41.5مليون طن

مقابل  43.1-41مليون طن (توقعات سابقة) ،متوقعا أن تسجل صادرات القمح منها نحو
 33-31مليون طن مقابل  32-30مليون طن ( توقعات سابقة).

 -تشير بيانات و ازرة الزراعة الروسية في  7سبتمبر إلى اكتمال حصاد  103.5مليون طن من

محصول الحبوب بمتوسط إنتاجية  3.25طن/هكتار ومن مساحة تصل نسبتها إلى

 %66.4من إجمالي المساحة المزروعة مقابل  97.9مليون طن تم حصادها حتى نفس
التاريخ من العام الماضي بمتوسط إنتاجية  2.75طن/هكتار .واشتمل الحصاد الجديد على

 72.4مليون طن قمح و 18.6مليون طن من الشعير مقابل  67.5مليون طن قمح

و 17.7مليون طن شعير في نفس التاريخ من العام الماضي.

 -وفيما يتعلق بزراعة محاصيل الحبوب الشتوية ،أظهرت البيانات اكتمال زراعة  4.4مليون

هكتار مقابل  5.3مليون هكتار حتى نفس التاريخ من العام الماضي ،ويخطط مزارعو روسيا
هذا الموسم لزراعة  17.5مليون هكتار من محاصيل الحبوب الشتوية مقابل  17.4مليون

هكتار الموسم السابق.

 ارتفعت صادرات روسيا من القمح خالل األشهر السبعة األولى من العام الحالي بنسبة %17.4مسجلة  12.8مليون طن مقابل  10.9مليون طن خالل الفترة المماثلة من عام

2016م وذلك وفقا لبيانات الجمارك الروسية.

 الوضع في أوكرانيا

 قال وزير الزراعة األوكراني بالوكالة إن بالده قد تخسر سوق القمح المصرية ،ثاني أكبرأسواقها لتصدير القمح ،جراء متطلبات استيرادية جديدة مواتية لمنافستها روسيا .وقامت أوكرانيا
بتصدير نحو  2.5مليون طن من القمح لمصر خالل الموسم 2017/2016م بما يمثل %14
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من

إجمالي

صادراتها

17.5

البالغة

مليون

طن،

بحسب

شركة

االستشارات

" ."UkrAgroConsultوأضاف الوزير في مقابلة مع "رويترز" أنه ال يستبعد أن تكون هناك
مشكالت في تصدير القمح لمصر خالل هذا الموسم التسويقي ،موضحا أن بالده قد تخرج من
السوق المصرية بصفة عامة ألنها ال تستطيع أن توفر المواصفات والكميات التي تحتاجها
مصر بعدما رفعت نسبة البروتين المطلوبة في القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا إلى
.%12.5
 توقع خبراء األرصاد أن يتراجع إنتاج محصول الذرة في أوكرانيا الموسم الحالي 2018/2017مبنسبة  %15-10على خلفية تعرض المناطق الجنوبية والشرقية منها لطقس جاف وشديد
الح اررة خالل شهر أغسطس .وقالت رئيسة مركز األرصاد بو ازرة الزراعة األوكرانية أن هذه
المناطق يعتمد الحصاد فيها بشكل رئيسي على أحوال الطقس ومن ثم فقد تم تصنيفها ضمن
المناطق األكثر تضر ار ألنها لم تشهد أي سقوط لألمطار خالل شهر أغسطس مما أدى إلى
شبه انعدام لمستوى الرطوبة في التربة .وفي الشهر الماضي خفضت رئيسة مركز األرصاد
توقعاتها لمحصول الذرة في أوكرانيا إلى  26-25.5مليون طن مقابل  28مليون طن الموسم
السابق 2017/2016م ،وأضافت أن سوء أحوال الطقس في هذه المناطق سوف يؤثر سلبا
على محاصيل الحبوب الشتوية السيما القمح والشعير والتي يتعين البدء في زراعتها في وقت
مبكر من شهر سبتمبر.
 رفعت وحدة االستشارات الزراعية األوكرانية " "UkrAgroConsultتوقعاتها لصادرات أوكرانيامن القمح الموسم الحالي 2018/2017م إلى  16.5مليون طن مقابل  15.5مليون طن
(توقعات سابقة) ،وعلى الرغم من ذلك تظل الصادرات المتوقعة دون مستوى الصادرات القياسية
الموسم السابق 2017/2016م والبالغ  17.5مليون طن .وقالت أن أوكرانيا قامت بتصدير
 808.7ألف طن من القمح خالل شهر يوليو الماضي بزيادة قدرها  %11مقارنة بنفس الشهر
من عام 2016م ،موضحة أن تايالند واندونيسيا ومصر كانت األسواق األساسية للقمح
األوكراني والذي تم تصديره أيضا إلى تونس والجزائر وموريشيوس ونيجيريا وكينيا .وتجدر
اإلشارة إلى أن أوكرانيا انتهت من جمع  26.6مليون طن من القمح الموسم الحالي وتوقعت
" "UkrAgroConsultأن يصل صافي الحصاد بعد عمليات التنظيف والتجفيف إلى  26مليون
طن مقابل  26.4مليون طن الموسم السابق.
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 الوضع في التحاد األوروبي

 أظهرت بيانات المفوضية األوروبية أن االتحاد األوروبي منح رخصا لتصدير كمية  410ألفطن قمح طري خالل األسبوعين الماضيين لتصل بذلك إجمالي صادراته من المحصول منذ
بداية الموسم الحالي في (2017/7/1م) وحتى تاريخ  5سبتمبر إلى  2.7مليون طن مقارنة
بـ  5.25مليون طن خالل الفترة المماثلة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%48كما منح
رخصا لتصدير  543ألف طن من الشعير منذ بداية الموسم في األول من شهر يوليو مقارنة
بـ  1.2مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته  .%54وفي المقابل
منح رخصا الستيراد  2.5مليون طن من الذرة مقارنة بـ  1.7مليون طن خالل الفترة المماثلة
من الموسم السابق بارتفاع نسبته  ،%51ومنح كذلك رخصا الستيراد  2.1مليون طن من فول
الصويا مقارنة بـ  2.8مليون طن خالل نفس الفترة من الموسم السابق بانخفاض نسبته .%27

 الوضع في فرنسا

 أبقى التقرير األسبوعي لحالة المحصول والصادر عن المكتب الزراعي الفرنسي "فرانس أجريميير" في  4سبتمبر على تقديراته لمحصول الذرة المصنف بحالة "جيدة أو ممتازة" عند
 ،%79وأوضح أن هذا المستوى يزيد بشكل ملحوظ مقارنة بنسبة  %55والتي تمثل الحالة التي
كان المحصول عليها في نفس التوقيت من العام الماضي .وتتوقع فرنسا أن تزيد إنتاجية الذرة
هذا الموسم بشكل كبير مقارنة بالموسم السابق بسبب تحسن أحوال الطقس وهطول أمطار
مفيدة لنمو المحصول أثناء موسم الصيف.

 الوضع في ألمانيا

 توقعت و ازرة الزراعة األلمانية زيادة محصول القمح في ألمانيا الموسم الحالي 2018/2017مبنسبة  %0.3فقط ليصل إلى  24.54مليون طن ،وذكرت أن هذا الحصاد تأثر بشكل كبير
بأمطار متكررة خالل فصل الصيف مما أدى إلى تراجع جودة وانتاجية المحصول وظهر ذلك
جليا في وجود مشاكل تتعلق ببعض معايير الجودة منها انخفاض وزنه النوعي ورقم السقوط.
ورفعت توقعاتها لمحصول الشعير الشتوي إلى  9مليون طن مقابل  8.95مليون طن الموسم
السابق ،كما رفعت توقعاتها لمحصول الشعير الربيعي إلى  1.91مليون طن مقابل
 1.07مليون طن الموسم السابق ،ورفعت كذلك توقعاتها لمحصول الذرة بنسبة  %3.4ليصل
إلى  4.15مليون طن.
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 الوضع في المملكة المتحدة

 أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات القمح في المملكة المتحدة بنهاية شهر يونيو2017مإلى  1.39مليون طن مقابل  2.67مليون طن في مثل هذا الشهر من عام 2016م بانخفاض

نسبته  .%48ويعزى تراجع المخزون بشكل رئيسي إلى انخفاض اإلنتاج خالل الموسم

2017/2016م إلى  14.4مليون طن وهو الحصاد الذي يقل بنسبة  %13مقارنة بالموسم
السابق.

 الوضع في األرجنتين

 ذكرت بورصة بوينس آيرس األرجنتينية للحبوب ضمن تقريرها األسبوعي أن ارتفاع مستوىالماء في التربة يهدد نمو  %34من محصول القمح في األرجنتين والذي وصلت إجمالي

مساحته المزروعة الموسم الحالي 2018/2017م إلى  5.35مليون هكتار .وتوقعت أن يصل
إجمالي محصول الذرة في الموسم 2017/2016م إلى  39مليون طن وذلك بعدما أتم

المزارعون حصاد  %94منه بإنتاجية أعلى من المتوقع.

 الوضع في البرازيل

 قال االتحاد الب ارزيلي لمصدري الحبوب أن صادرات الب ارزيل من فول الصويا سجلت رقما قياسيافي شهر أغسطس الماضي حيث بلغت  5.7مليون طن بزيادة قدرها  500ألف طن مقارنة
بصادرات شهر أغسطس من عام 2015م ،وأضاف أن هذه أكبر كمية تاريخية تم تسجيلها في

مثل هذا الشهر لتصل معها إجمالي الصادرات في 2017م إلى  57.6مليون طن والتي يتوقع

أن تبلغ في نهاية هذا العام إلى  62مليون طن على أقل تقدير .وفيما يتعلق بمحصول الذرة فقد
رفع اتحاد مصدري الحبوب توقعاته لصادرات الذرة العام الحالي أيضا إلى  32مليون طن

مقابل  30مليون طن (توقعات سابقة) بعدما سجلت صادرات شهر أغسطس زيادة نسبتها
 %67على أساس سنوي.

 رفعت شركة االستشارات الزراعية الب ارزيلية " "Agroconsultتوقعاتها للمساحة المزروعة منمحصول فول الصويا الموسم الحالي 2018/2017م إلى  35مليون هكتار مقابل  34مليون

هكتار الموسم السابق 2017/2016م ،في حين خفضت توقعاتها إلنتاج الموسم الحالي إلى

 111.1مليون طن مقابل  115.7مليون طن الموسم السابق .وتوقعت أن يتعرض منتجو فول
الصويا لنقص حاد في أرباحهم أثناء فترة حصاد المحصول الجديد على خلفية وفرة اإلمدادات

العالمية والتي ستؤدي إلى تراجع األسعار.
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 الوضع في الصين

 أوضحت بيانات اإلدارة العامة للجمارك الصينية قيام الصين باستيراد  8.45مليون طن منفول الصويا خالل شهر أغسطس2017م مقارنة بـ  10.1مليون طن الشهر السابق ،وبهذه

الكمية وصلت إجمالي واردات الصين من المحصول خالل الفترة (يناير-أغسطس)
إلى  63.34مليون طن مقارنة بـ  54.67مليون طن خالل نفس الفترة من عام 2016م
بارتفاع نسبته .%15.9

ثالثاً :أهم أخبار السوق العالمي للحبوب
" الفاو" أسعار الغذاء العالمية تتراجع بنسبة  %1.3في أغسطس

 عاودت أسعار الغذاء العالمية االنخفاض بعد ارتفاع استمر لثالثة أشهر متتالية ،إذ هبطالمؤشر العالمي ألسعار الغذاء الصادر عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" في

شهر أغسطس2017م مسجال  176.6نقطة مقابل  178.9نقطة الشهر السابق ،ويعزى تراجع
المؤشر بشكل رئيسي إلى انخفاض المؤشر الفرعي ألسعار الحبوب بنسبة  %5.4بما يعكس

االنخفاض الكبير في أسعار القمح العالمية مع تحسن توقعات اإلنتاج في منطقة البحر األسود
وبصفة خاصة في روسيا .وعلى الرغم من انخفاض المؤشر في شهر أغسطس إال أنه ال يزال

أعلى بنسبة  %6مقارنة بمستواه في نفس الشهر من عام 2016م.

 كما تراجع المؤشر الفرعي ألسعار السكر بنسبة  %1.7على خلفية توقعات بزيادة محصولالقصب في الدول الرئيسية المنتجة وفي مقدمتها الب ارزيل وتايالند والهند ،إضافة إلى ضعف

الطلب العالمي بعد زيادة الرسوم التي فرضتها الصين والهند .وانخفض كذلك مؤشر الفاو

ألسعار اللحوم بنسبة  ،%1.2فيما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة  %2.5بسبب
ارتفاع تسعيرة زيت النخيل وزيت الصويا وزيت الكانوال وزيت دوار الشمس.

 مصر تشتري  295ألف طن من القمح وتمدد فترة السماح بنسبة رطوبة %13.5

 -اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية كمية  295ألف طن من القمح في مناقصة عالمية أغلقت

يوم  29أغسطس بمتوسط سعر  201.77دوالر/طن  C&Fللشحن خالل الفترة

 10-1أكتوبر2017م .توزعت هذه الكمية ما بين  235ألف طن قمح روسي و 60ألف طن
من القمح األوكراني .وفي سيا ٍ
ق متصل قالت و ازرة التجارة المصرية إن مصر ستسمح باستيراد
القمح الذي يحتوي على نسبة رطوبة تصل إلى  %13.5لمدة تسعة أشهر إضافية تبدأ في

الثالث من شهر أكتوبر المقبل .ويسري تطبيق الحد األعلى لنسبة الرطوبة على القمح المستورد
7

من جميع المناشئ ،لكن هذا الحد موات للقمح الفرنسي بصفة خاصة نظ ار لصعوبة االلتزام بحد

الرطوبة البالغ  %13في هذا القمح .وقالت و ازرة التجارة إن السقف األعلى للرطوبة يهدف لدعم
المنافسة بين المناشئ المختلفة في المناقصات الحكومية ،وتنويع مصادر استيراد السلع

االستراتيجية.

 وفي سيا ٍق متصل صرح المتحدث باسم و ازرة التموين المصرية أن بالده تعتزم تقديم حوافز
لمزارعي القمح هذا العام بهدف تشجيعهم على زيادة المساحة المزروعة بنحو  500ألف فدان
لتصل معها إجمالي المساحة إلى  3.5مليون فدان ،وأضاف أن هذه الحوافز قد تتضمن
إمدادهم بالبذور أو األسمدة أو عرض أسعار عادلة للمحصول عند الشراء.

 الجزائر تشتري  250ألف طن من القمح الديورم

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب الجزائرية اشترت كمية في حدود  250ألف طن من قمحالديورم ذات المنشأ المكسيكي أو الكندي في مناقصة عالمية أغلقت يوم  6سبتمبر بأسعار
تراوحت بين  295-285دوالر/طن  C&Fللشحن خالل النصف الثاني من شهر أكتوبر
والنصف األول من شهر نوفمبر2017م.

 تونس تشتري  50ألف طن من القمح الطري

 قال تجار أوروبيون إن وكالة الحبوب التونسية اشترت كمية  50ألف طن من القمح الطرياختياري المنشأ في مناقصة عالمية طرحت لشراء  100ألف طن وأغلقت يوم  31أغسطس.
وبلغ متوسط سعر الشراء لشحنتين كمية كل منهما  25ألف طن  193.43دوالر/طن C&F
للشحن خالل شهر نوفمبر2017م.

 اليابان تشتري  125.7ألف طن من القمح

 اشترت و ازرة الزراعة اليابانية كمية  125.7ألف طن من القمح عالي الجودة ضمن مناقصاتهااألسبوعية لشراء المحصول والتي أغلقت يوم  1سبتمبر ،اشتملت هذه الكمية على  67.1ألف

طن قمح أمريكي للشحن خالل الفترة ( 21أكتوبر –  20نوفمبر2017م) باستثناء  32.6ألف

طن قمح ربيعي ( %14بروتين) سيتم توريدها نهاية شهر ديسمبر2017م ،و 58.6ألف طن

قمح كندي للشحن خالل نفس الفترة المذكورة أعاله.

 جنوب إفريقيا ترفع تقديراتها لمحصول الذرة بنسبة %2.7

 رفعت الوحدة الحكومية لتقدير محاصيل الحبوب بجنوب إفريقيا تقديراتها لمحصول الذرة العامالحالي بنسبة  %2.7ليصل إلى  16.41مليون طن مقابل مقابل  15.97مليون طن (تقديرات
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سابقة) ومقابل الحصاد القياسي عام 1981م والبالغ  14.66مليون طن .وتوقعت أن يتكون

حصاد هذا العام من  9.65مليون طن من الذرة البيضاء والتي تستخدم لالستهالك اآلدمي
و 6.76مليون طن من الذرة الصفراء والتي تعتبر أحد المكونات الرئيسية في صناعة أعالف
الماشية .وأضافت أن حصاد عام 2017م سيزيد عن ضعف حصاد العام الماضي البالغ
 7.78مليون طن والذي تأثر بموجة شديدة من الجفاف لم تتعرض لها جنوب إفريقيا منذ عقود
خلفتها ظاهرة "النينيو" المناخية.

 ارتفاع أسعار النقل البحري

 ارتفعت أسعار النقل البحري العالمية حيث أغلق مؤشر  Baltic Panamaxعند  1375نقطةمقابل  1235نقطة نهاية األسبوع المنتهي بتاريخ  25أغسطس2017م مرتفعا  140نقطة
بنسبة (.)%11.3

 انخفاض سعر صرف الدولر أمام العمالت األخرى

 انخفض مؤشر  ICEلسعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى مسجال  91.33نقطة مقابل 92.52نقطة نهاية األسبوع المنتهي بتاريخ  25أغسطس2017م  ،وارتفع سعر صرف اليورو
أمام الدوالر بنسبة .%0.92
السعر في

اليورو أمام الدولر

السعر نهاية األسبوع المنتهي

 8سبتمبر2017م

في  25أغسطس2017م

1.203

1.192
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نسبة التغير
%0.92 +

Wheat's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

25-Aug-17

8-Sep-17

Change

Change %

Sep.017

209.3

215.1

5.8

2.8%

Oct.017

215.8

222.8

7.0

3.2%

25-Aug-17

8-Sep-17

Change

Change %

Sep.017

169.6

168.6

-1.0

-0.6%

Oct.017

178.3

177.4

-0.9

-0.5%

25-Aug-17

8-Sep-17

Change

Change %

Sep.017

290.5

283.0

-7.5

-2.6%

Oct.017

304.7

296.4

-8.3

-2.7%

25-Aug-17

8-Sep-17

Change

Change %

Sep.017

185.1

180.5

-4.6

-2.5%

Dec.017

192.0

191.9

-0.1

-0.1%

25-Aug-17

8-Sep-17

Change

Change %

Sep.017

197.9

198.5

0.6

0.3%

Dec.017

202.7

204.6

1.9

0.9%

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

25-Aug-17

8-Sep-17

Change

Change %

Sep.017

145.2

144.6

-0.6

-0.4%

Oct.017

152.9

154.6

1.7

1.1%

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

25-Aug-17

8-Sep-17

Change

Change %

Sep.017

362.3

365.4

3.1

0.9%

Oct.017

363.9

369.6

5.7

1.6%

Soybean CBT-USA

Barley's Contracts Prices
Fob Price $/Ton

German Feed Barley
Sep.017

Australia Feed Barley
Sep.017

Black Sea Feed Barley
Sep.017

25-Aug-17

8-Sep-17

Change

Change %

183.0

187.0

4.0

2.2%

25-Aug-17

8-Sep-17

Change

Change %

189.0

184.0

-5.0

-2.6%

25-Aug-17

8-Sep-17

Change

Change %

176.0

180.0

4.0

2.3%

Freight Rates US $ /Ton
23-Aug-17

6-Sep-17

Change

Change %

Black Sea-Novorossiysk

20.3

19.8

-0.5

-2%

Germany-Hamburg

22.5

22.0

-0.5

-2%

French - Dunkerque

24.3

23.8

-0.5

-2%

Australia (East Coast)

27.0

27.5

0.5

2%

Load/ports
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