
أثار إعالن مصر االنسحاب من "اتفاايا اج تا اار   •

الحبوب" األمايا اج عا ما  مان الا اساا ال   او  
أسباب الخطو ، ال س يا أن مصر تع  إ  ى أكابار 

ال و  اليس ورم  للقيح في العالم، اع بر خابارا  

اي صاميون، أن القاهر  رأ  االتفاي اج يا ار  ا  

ج وى اي صاميج في الويت الحاالاي، وأن الاقارار 
يحررها من ه ينج ال والر. وي مت مصر إخطاارا  

بأنها سا اناساحاا مان اتافاايا اج تا اار  الاحاباوب 

الي ع م  ال نس ا ، ال ي تيثل اليعاها   الا ولا اج 
الو     ال ي تغطي ت ار  الحبوب، وتقا مات فاي 

 03فبراير بطلا لالنسحااب ماناهاا اعا اباارا  مان 

يون و من العام الحالي. وويعات مصار االتافاايا اج 
، لا انامام ماناذ  لا  5991منذ انطاليها في عام 

الاا ااارياام إلااي مساا ااورمب ومصاا رب  اابااوب 

رئاا ااساا اا اان، مااثاال الااواليااا  الااياا ااحاا   واالتااحااام 
األوروبي. ويالت وزار  الخارج ج اليصريج، فاي 

ب ان نقل ه وكالج "روي رز"، أن القرار اتخذ باعا  

تق  م يامت به وزار  ال يوين وال  ار ، وخالا  

إلي أن عمويج مصر في الي لس ال تنطوب علي 
ي يج ممافج. وتأتي الخطو  اليصريج عقا ف ار  

من االضطرابا  في أسواق الحبوب علي خالافا اج 

األزمج الروس ج األوكرانا اج، وفاي مال ماخااو  
مرتبطج باألمن الغذائي العاليي. ويرى خبرا  أن 

االنسحاب س ساهم فاي  ارياج مصار فاي  ارا  

الحبوب من مخ لف مو  العالام باعا ا ا  عان إ اار 
االتفاي ج، بحا اي يا اون أماام مصار االخا ا اارا  

ال ول ج اليخ لفج من الحبوب، وسا ا ا اه لالا اهاج 

 ا  الشرو  األفمل من   ي األسعار أو ال وم  

أو  ريقج ال فع، أو من   ي عيلج ال اباام  الا اي 
كانت هي ال والر األمري ي في الغالا، ماا ياعاناي 

اس فام  مصر بآل ا  و رق ال فع اليخ لفج، ولن 

ي ون ال فع محصورا  بال فع بال والر فاقا ، لا ان 
بعيال  البل  البائع، ميا يعني عا م وياوم مصار 

تحت ضغ  موالرب، وكذل  توف ار الا والر الاذب 

 في  وز  مصر.

  ركج اليال ج الو ن ج  1310 مارس 51األ   

 إمار  ال خط   والبحوث

 األخبــار

ال قرير ال ومي      

Panamax(   ج ي  اا ر ا     ساف ن FFAا لاياسا اقابالاي   

 أ ساعاا ر   أ هام   ا ل سالاع   ف ي   ا لاس و ق   ا لاع ا لاي ي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ ساطاو     ا لاشار كاج 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 2 لحساب الشركة

 0 0 حوض / إصالح

 توقف / انتظار تشغيل
 )إدفو(

1 0 

 0 13 إجمالي 

 (  ب انا  ال يعج1194إص ار ريم  

 تغ ر  أسبوم( تغ ر  أمس( ال وم

1869 55 11 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.85 0.033 0.032 جن ه

 33 0.93 1.05 1.06 يورو

 37.36 0.83 1.18 1.2 اس رل ني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

16454.31 0 2.33 

DJIA (أمريكا ) 

31909.64 1.07 4.44 

FTSE 100 ()انجلترا 

7748.35 1.67 2.5 

225  NIKKEI  

28143.97 1.67 0.78 

DFMI  )دبي( 

3385.51 0.7 1.02 

TASI   )السعودية( 

10414.8 0.46 1.33 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
82.78 1.46 3.55 

 4.17 1.15 244.98 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1424 45 213 

BCI )point( 1744 82 549 

BPI 82 )point( 1654 30 89 

BSI )point( 1209 29 20 

BHSI )point( 631 11 47 

CAPE Hire 14466 683 4556 

PANAMAX Hire 13548 267 797 

 135 110 10941 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14884 267 797 

 135 110 12225 رحلة دائرية باألطلنطي

 504 168 21936 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1846 507 16127 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1869 343 9523 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13296 321 215 

 468 294 12313 الهندرحلة الصين / شرق 

 136 779 14343 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 512 663 13688 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 11361 194 848 

BDTI )point(  1487 24 4 

VLCC HIRE  70469 765 33869 

SUEZMAX Hire 66605 1007 10368 

AFRAMAX Hire 67785 3251 5936 

BCTI )point(   905 34 116 

 MR Atlantic Basket Hire 37931 27 9634 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 17000  250 

 السوق اليال ي العاليي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغيرعن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 32 14893 2023مارس 

 50 13833 314 17571 2023أبريل 

 16 13867 482 17775 2023مايو 

 28 13828 364 17621 2023الربع الثاني من 

 0 14200 382 17111 2023الربع الثالث من 

 17 14117 411 16182 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 465 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 987 685 اليوم

 17 4 تغير)أمس(

 سنغافورة

 787 602 اليوم

 9 9 تغير)أمس(

   


