
واصلت أسعار العقود اآلجلة للقمح ارتفاعهاها  ه   •

بداية تعامالت يوم االثنين    بهورصهة كهيه هاجهو 
للحاصالت، بعد تسجيلاا أكبر ارتهفهال لهاها  هال  
كار،     تام تعامالت األسهبهول الهمهافه ،  ه  
الوقت الذي يقيّم  يه المتعاملهو  ف هام مهحهادثهات 
تجديد اتفام تصهديهر الهحهبهوك األوكهرالهيهة  هال  

 “ بهلهومهبهر “األسبول الحال . وأكهارت وكهالهة 
لههبلههبههاأ  لههف أ  االتههفههام الههحههالهه  يههنههتههاهه  يههوم         

مههارا الههحههالهه ، ويههمهه ههن اسههتههمههرار  لههمههد       81
يوماً أ رى    حا  لم يعلن أي طرف رغبته  821

   تعديله أو  لغائهه. وكهدد األمهيهن الهعهام لهبمهم 
المتحد  علف أهمية تهمهديهد االتهفهام الهذي سهمهح 

مليو  طن حهبهوك مهن  22ألوكراليا بتصدير لحو 
موالئ البحر األسود منذ يوليو المهافه . ولهقهلهت 

الروسية لبلباأ عن المتحدثة باسم “ تاا“وكالة 
وزار  الخارجية الروسية، القو  أ  و داً روسهيهاً 
سيشارك    المناقشات الرامية  لف تجديد االتفام 
بين روسيا وأوكرالهيها واألمهم الهمهتهحهد . و كهرت 

لبلباأ أ  سعر الهقهمهح ارتهفه   “ بلومبر “وكالة 
دوالر لهلهبهوكهل  8.1% لهيهصهل  لهف 1.2بنسبة 

%، مشهيهر   لهف 2الواحد، بعد ارتفاعه بهنهسهبهة 
تراج  سعر الهقهمهح  ه  الشهاهر الهمهافه  بهنهحهو 

%، ليصل ألقل مسهتهويهاتهه مهنهذ يهولهيهو عهام 81
. وقا  أحد الخبراأ: لعتقد ألام سيتوصلو  2128

 لف اتهفهام، له هن روسهيها قهد تيه  الهمه يهد مهن 
الشروط، أو ستحاو   رض الم يد مهن الشهروط. 
ويأت   لك    حين زادت اإلمدادات  ه  األسهوام 
بفيل بدأ فخ المحاصيل من روسيا وأسهتهرالهيها 
وكندا، ما أسام     فض األسعهار  هال  الهفهتهر  
المافية. و   الوقت لفسه سجلت أسعار الهعهقهود 
اآلجلة للذر  تغيراً طفيفاً،    حهيهن ارتهفه  سهعهر 

%،  ه  الهوقهت الهذي 1.0 و  الصويها بهنهسهبهة 
يجري  يه تقييم وفه  اإلمهدادات  ه  تهل تهوقه  
تحقيق محصو  قيهاسه   ه  الهبهرازيهل، وتهراجه  
المحصو     األرجهنهتهيهن ألقهل مسهتهويهاتهه مهنهذ 

 عشرين عاماً تقريباً بسبب موجة الجفاف.

 كركة المالحة الوطنية  2123 مارا 82الثالثاأ 

  دار  التخطيط والبحوث

 األ بــار

التقرير اليوم       

Panamax(   إل يهجها ر ا ت   سهفهن FFAا ل مههسهتهقهب ل     

 أ سهعهها ر   أ ههم   ا لهسهله     هه    ا لهسههو م   ا لهعهها لهمه  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سهطهو     ا لهشهر كهة 

 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 

 88:11(  الساعة 2090 صدار رقم  

 تغير  أسبول( تغير  أمس( اليوم

1910 41 62 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.85 0.0.32 0.032 جنيه

 33.11 0.93 1.06 1.06 يورو

 37.59 0.82 1.2 1.21 استرلين 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

15438.5 0 8.13 

DJIA (أمريكا ) 

31819.14 0.28 4.82 

FTSE 100 ()انجلترا 

7548.63 2.58 4.81 

225  NIKKEI  

27222.04 2.19 3.84 

DFMI  )دبي( 

3317.83 1.09 3.64 

TASI   )السعودية( 

10270.81 0.33 1.7 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
80.04 0.9 7.21 

 3.38 0.83 247.01 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1465 41 207 

BCI )point( 1821 77 492 

BPI 82 )point( 1680 26 98 

BSI )point( 1235 26 55 

BHSI )point( 650 19 56 

CAPE Hire 15099 633 4073 

PANAMAX Hire 13785 237 881 

 265 250 11191 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15121 237 881 

 265 250 12475 رحلة دائرية باألطلنطي

 782 319 22255 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1925 256 16383 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1826 252 9775 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13580 284 600 

 1156 375 13156 الهندرحلة الصين / شرق 

 1700 507 15143 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1437 406 14400 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 11697 336 1014 

BDTI )point(  1478 9 7 

VLCC HIRE  69017 1452 31927 

SUEZMAX Hire 65944 661 9859 

AFRAMAX Hire 66905 880 7190 

BCTI )point(   972 67 190 

 MR Atlantic Basket Hire 37542 389 10261 

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

 السوم المالح  العالم   

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغيرعن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 25 14918 2023مارس 

 83 13750 292 17279 2023أبريل 

 0 13867 29 17804 2023مايو 

 56 13772 86 17535 2023الربع الثاني من 

 0 14200 11 17100 2023الربع الثالث من 

 33 14150 71 16111 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 465 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 981 691 اليوم

 11 14 تغير)أمس(

 سنغافورة

 777 596 اليوم

 22 3 تغير)أمس(

   


