
تتجه أستراليا صوب إنتاج قياسي للقمح لثالث   •

بثععثم  ثق  ثقث   2222عام على التوالي في 
جيع دعم الزراعة فثي أنثءثان  ث ثا ثة  راعثة 
الءبوب، األ ر الذي يخفف المخاوف العالثمثيثة 
 ق قلة اإل عادات. وانخفضت إ ثعادات الثقثمثح 
العالمية هذا العام بعع الغزو الروسي ألوكرانيثا 
الذي أوقثف الحثءث ثات  ثق أمثع أهثم  ث ثا ثة 
التصعير في العالم ودفع أسثعثار الثءثبثوب إلثى 
تسجيل  يادة مثادة وأاثار  ثخثاوف  ثق أ  ثة 
غذان عالمية. كثمثا أفثيثف تثءثرد الث ث ثع فثي 
اآلونثة األيثثيثثرة لثثءثثاثثر الصثثادرات والثث ثثقثث  
السيئ في الثوييثات الثمثتثءثعة إلثى الثمثخثاوف 
المرتبث ثة بثوفثرة الثءثبثوب الثغثذااثيثة. ووفثقثا 

، “ لثلثسثمثسثرة أيكثو  كثو ثودوتثيثز“لتقعيرات 
أن ى المزارعو  في أستراليا، الثتثي أصثبثءثت 

اثثانثثي أكثثبثثر  صثثعر لثثلثثقثثمثثح فثثي الثثعثثالثثم فثثي      
،  راعة  ءصول العثام الثءثالثي 2222-2222

 ثلثيثو   3..7 ق القمح على  سثامثة بثلثغثت 
فعا  وهي أعلى  سامة على اإل ثق.. وعثلثى 
الرغم  ق أنه  ق السابة ألوانه تءعيع الثءثجثم 

الثذي يثجثري  2227-2222الكلي لمثءثصثول 
مصاده بءلول ن اية العام، بعأ تجار و ءلثلثو  

 .7و 72يتوقعو  أ  يكو  اإلنتاج الكلي بيثق 
 ثلثثيثثو   ثثقا وهثثو  ثثا ي يثثبثثتثثعثثع كثثثثثيثثرا عثثق 

 73الثثذي تثثجثثاو   2222-2222 ثثءثثصثثول 
 ثثلثثيثثو   ثثق. لثثكثثق بثثيثثانثثات و ارة الثثزراعثثة 
األ ريكية كحثفثت أ  إنثتثاج الثقثمثح الثعثالثمثي 

 ثثلثثيثثو   ثثق فثثي  77..33سثثيثث ثثخثثفثث  إلثثى 
 ليو   ق  337.27 قارنة  ع  2222-2227

قبل عام. ويعتمع المحترو  اآلسيثويثو  بحثعة 
على القمح األسترالي، وذكر تجثار أ  الصثيثق 

 هي أكبر  حتر هذا العام.

 شركة المقمة الو  ية  2222 يونيو 22األمع 

 إدارة التخ يط والبءوث

 األيبــار

التقرير اليو ي      

Panamax(   إل ي جثا ر ا ت   سثف ق FFAا لثمثسثتثقثبثلثي   

 أ سثعثا ر   أ هثم   ا ل سثلثع   ف ي   ا لثس و .   ا لثع ا لثم ي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سث ثو ل   ا لثحثر كثة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 7 مؤجرة للغير

 0 4 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل

وادي  -)وادي العريش 
 وادي اليرموك( -سدر 

3 0 

 1 14 إجمالي 

 (  بيانات الجمعة3..2إصعار رقم  

 تغير  أسبوع( تغير  أ  ( اليوم

1873 21 21 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.71 0.054 0.053 ج يه

 19.91 0.95 1.07 1.05 يورو

 23.41 0.81 1.25 1.23 استرلي ي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

10235.43 0 2.28 

DJIA (أمريكا ) 

31392.79 2.73 4.58 

FTSE 100  )انجلترا(   

7317.52 2.12 2.86 

225  NIKKEI  

27824.29 1.49 0.23 

DFMI  )0.98)دبي 

3376.5 0.08 0.3 

TASI   )السعودية( 

12603.89 0.06 0.01 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
122.01 0.86 1.91 

 2.96 0.09 393.43 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2320 22 313 

BCI )point( 2371 2 556 

BPI 82 )point( 2629 45 222 

BSI )point( 2495 32 208 

BHSI )point( 1417 52 178 

CAPE Hire 19665 22 4609 

PANAMAX Hire 22326 402 2001 

 3790 460 19616 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 23662 402 2001 

 3790 460 20900 رحلة دائرية باألطلنطي

 2627 432 32741 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1680 368 22275 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1019 256 18995 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 27440 358 2298 

 386 57 27757 الهندرحلة الصين / شرق 

 817 116 29583 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1372 286 24714 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 25509 941 3203 

BDTI )point(  1126 33 22 

VLCC HIRE  34694- 1710 1725 

SUEZMAX Hire 6393 160 2117 

AFRAMAX Hire 15935 2829 1415 

BCTI )point(   1513 40 106 

 MR Atlantic Basket Hire 37790 252 8097 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 75000  0 

 السو. المقمي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 166 23833 150 23846 2022يونيو 

 167 23917 732 26050 2022يوليو 

 0 23500 1147 26704 2022أغسطس 

 56 23556 957 26381 2022الربع الثالث من 

 0 20467 768 23961 2022الربع الرابع من 

 0 15167 475 11579 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1320 735 اليوم

 30 5 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1461 1170 اليوم

 9 3 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1335 1149 اليوم

 6 12 تغير)أمس(

   


