
سا  فف  فف س • سطفف فف فف فف  سطففغذفف  سطففؤفف مففم ارتفف ففو

س سنف فحف  %سعف س3والزراع س معارسالحبف  
%،سع سقي ؤهسط  سعام1سوقف س1111مبؤ ب سو

سلف ف فيفوس سالف ولفيف  ارت عتسا معارسال  جعيف 
س  فف 1س س لفف  سذفف فف  سطفف  سالفف  ففيففلففيفف  الففحففبفف  
سنف فلفبف س سلفبفسف ف  وارت عتسا معارسالعفالف فيف 

%،سا ط سال يس عكسسنص رةسر فيفلفيف س313
امؤ  ارسأوجهسع مساليسي سال ؤصب سنف فبفا رةس
ستف اجفوس الحب  سفيسالبح سا م  1سك اسماهم
سا طف  فكفيف ،س اإلط ا اتسفيسال ال اتسال ؤفحف ة
ستفسف  ف س سففي  ث سط اجع ساإلنؤاجس ل سا عبف ،
ا م اق1سواز ا تسا معارسال ولي سلبفحفبف  س

س لف س313الخش  سأ ًضاسن لب س %سطف سذف ف 
%سفيسا معارس313   ،سن علسارت اعسن لب س

سأمفعفارس سففي العال ي سلب رة1سوامؤ  تسالز ا ة
سالف ال فاتس ال رةس ل ست قعاتسأ ن سلإلنؤاجسففي
ال ؤح ةسا ط  كي سواالتحا سا وروني،س ضاف ًس
سا رجف فؤفيف س سففي  ل سظ وفسالزراع سال افف 
س ففا راتس سامففؤفف فف ار سنشففاد سالففيففسففيفف  وعفف م
سالف ولفيف س أوك انيا1سوق سارت عتسأ ًضاسا معار

سنف فعفلس3لب رةسال فيع سن لب س %سفيسأكؤ ن ،
س اتففه،س سالفف قففت سوفففي سالفف رة1 سأمففعففار ارتفف ففاع
سنشفكفلس سلفبفشفعفيف  سالفعفالف فيف  ارت عتسا معفار

س سارتف فاعس313هاطشيسفسم سحفيفسسمفاعف  ،%
ستفحفلف س سعف  سالف فاجف ف  سالفعفالف فيف  اإلط ا ات
سففيس سا ورونفي ساالتفحفا  سففي ساإلنفؤفاج ت قعات
وضوسحّ سالرت اعسا معار1سوحاف تسا معارس
سفففيس ستصففاعفف ي ساتفف فا  سعففبفف  سلفف رز الف ولففيفف 
أكؤ ن ،سمي اسأدسال زءسا كب سط سال حا يلس
سففيس سطفؤف اففً ا سزات سطفا سكفاد سالف ار ة ال    ة
سطف س سحفّ   سالف فؤف نفي سالف فبفت سأد سر فم  ميفا،
سنلفبف س سعف ف  سففيسا مفعفار الز ا اتسالش    

11% 

 ذ ك سال الح سال ط ي  س3333سن ف ب س13الخ يسس

   ارةسالؤخ يمسوالبح ث

 ا  بــار

الؤس   سالي طيسسسسسس

Panamax(سسسإلس ف فاسرساستسسسمف ف سFFAاسلس ففلفؤفسفبسبسيس س

 أسمفعففاسرسسسأسهفمسسساسلفلفبفوسسسفففيسسساسلفلفف سقسسساسلفعففاسلف فيس

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أسمف ف ستسسساسلفشف سكف س

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 7 مؤجرة للغير

 0 4 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 ) إسنا (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 11:33(سساللاع س3337   ارسرقمس 

 تغي س أمب ع( تغي س أطس( الي م

1711 1 75 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.37 0.041 0.041 ج يه

 24.45  0.99 1 1   رو

 27.8  1.13 0.86  0.87 امؤ لي ي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11781.58 0 4.8 

DJIA (أمريكا ) 

32513.94 1.95 1.14 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7296.25 0.14 2.13 

225  NIKKEI  

27446.1 0.98 0.79 

DFMI  )دبي( 

3364.97 0.59 0.59 

TASI   )السعودية( 

11339.71 0.59 1.65 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
92.5 0.16 3.19 

 4.67 2.57 296.33 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1393 37 72 

BCI )point( 1637 0 351 

BPI 82 )point( 1641 28 42 

BSI )point( 1232 9 100 

BHSI )point( 803 15 52 

CAPE Hire 13578 0 2914 

PANAMAX Hire 13431 257 382 

 1065 295 11566 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14767 257 382 

 1065 295 12850 رحلة دائرية باألطلنطي

 2054 413 21073 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 337 334 15139 رحلة دائرية بالباسيفيك

 385 199 12554 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13551 105 1098 

 848 125 8581 الهندرحلة الصين / شرق 

 661 104 8682 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 369 94 7481 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 14454 263 940 

BDTI )point(  1874 17 55 

VLCC HIRE  53858 2869 8554 

SUEZMAX Hire 80662 3588 1397 

AFRAMAX Hire 68607 333 2712 

BCTI )point(   1285 41 98 

 MR Atlantic Basket Hire 34243 302 2142 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19000  500 

 الل قسال الحيسالعال يسس

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 14167 457 13536 2022نوفمبر 

 0 13667 450 12646 2022ديسمبر 

 0 11917 400 11107 2023يناير 

 0 11972 303 11017 2023الربع األول من 

 0 12917 232 12293 2023الربع الثاني من 

 0 13783 132 11671 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 900 600 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1241 788 اليوم

 31 5 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1069 697 اليوم

 6 7 تغير)أمس(

   


