
الاائاا ألاا  ازير لااراعااا الاانيا اا  ازي اااا اا  أفاا    •

عر ير أن محصرر الاحاباري فا   ا    31االثئين 

مايايارن  ان8 ي ايا   5.84سيكرن حرال   2222
مايايارن  ان   8.محصرر الع   الم ض  حرال  

يق ر فيسرتسك  إن إجم ل  المس ح  المانيي ا  

8 2222%  ا   24ف  أي اا ي  ا خفض  ئسبا  
يأض ف ف  إف  ة صاحافايا  أن الافا ألاض الا ا  ا  

قاد عصا  إلا   2221-2222ليتصدعا ف  مرسم 

مييرن  ان  مارضاحا  أن ماحاصارر الا اما   12
 مييرن  ن8 22ي 31سيتاايح  ين 

أ يئت هيئ  قئ ة السرعس المصاعا  أ ا ا  قااي   •

تمدعد العم   خصرم   مامائارحا  لائا قا    ا ا 
البتاير المس ر يالااا ا الاعاباياعا  الاماسا ر مان 

 عااارلااايااار  يحاااتااا   ااا ااا عااا  الاااعااا   الاااحااا لااا 8
يستحص    ق     ا البتاير الاماسا ر الاعا مايا  
 ين الخييج ازماعكا  يالامارا او الاراقاعا   ااي 

جني ال ئد يجني الم لدعف حت  مايائا و  ارت ا  
% مان الااسار  الاعا  عا  22 ي  خصم  ئسبا  

ل ئ ة السرعس8  يئم  ستحص  الئا قا   الاعا مايا  

 ين الخييج ازماعك  يالمرا و ال اقي  الاماي عا  
إل  ميئ و  رت   حتا  سائااا فارية  ايا  خصام 

%  يستحص  الئ قا   الاعا مايا  حاتا  44قديه 
مرا و سئا فرية يمرا ئ   ال اقيا   ايا  خصام 

%8 يأفا    قائا ة السارعاس  اياا  مارقاعا اا  14

اإللكتاي   أمس   انن  ا قا   الااا ا الاعاباياعا  
الاخاياياج المس ر الع مي   ين الخييج ازماعاكا  ي 

يمرا و  اي ال ئد حت  مايائا و  ارت ا   العا  

%8  ااياائااماا  12ساتااحااصاا   ااياا  خصاام  اائااسااباا  
ستحص  الئ ق   الع مي  من المرا و الاتا  تا ا  
شاق  رت   حت  م  قب  سئا فرية  ايا  خصام 

%  فيم  ستحص  الئ ق   الت  تاعاما  44 ئسب  
حت  مرا و سئا فرية يما  شااقا ا   ايا  خصام 

 %128 ئسب  

 شا   الم ح  الر ئي   2222 عر ير 35الث ث و 

 إ اية التخعيط يالبحرث

 ازخبــ ي

الت اعا اليرم       

Panamax(   إل عاتا  ي ا     سافان FFAا ل مااساتا اب ي     

 أ ساعاا  ي   أ هام   ا لاسايا    فاا    ا لاساار ق   ا لاعاا  لاما  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ ساعار ر   ا لا اا  ا  

 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 

 صب ح    33(  الس    2551إصداي يقم  

 تايا  أسبرع( تايا  أمس( الير 

1,832  41 10 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.75 0.053 0.053 جئيه

 19.63 0.95 1.05 1.04 عريي

 22.88 0.82 1.23 1.21 استاليئ 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

10,014.85  0 0.3 

DJIA (أمريكا ) 

30,516.74  2.79  7.29 

FTSE 100  )انجلترا(   

7,226.35  0.28  5.02 

225  NIKKEI  

26,629.86  1.33  4.7 

DFMI  )0.98)دبي 

3,278.08  0.27  2.37 

TASI   )السعودية( 

11,769.63  2.35  8.27 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
123.25  0.98  2.59 

 2.01 0.02  393.52 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2,260  60  300 

BCI )point( 2,246  125 511 

BPI 82 )point( 2,600  29  241 

BSI )point( 2,463  32  197 

BHSI )point( 1,400  17  165 

CAPE Hire 18,627  1,038  4239 

PANAMAX Hire 22,067 259 2170 

 3850  317   19,299 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 23,403  259  2170 

 3850  317   20,583 رحلة دائرية باألطلنطي

 2797 413   32,328 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1851  211   22,064 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1043  146   18,849 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 27,092   348  2167 

 772  307   27,257 الهندرحلة الصين / شرق 

 17  317   29,725 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 529  350   24,914 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 25,192  317  26767 

BDTI )point(  1,132  6 44 

VLCC HIRE  34,436 - 258  1705 

SUEZMAX Hire 7,477  1,084 2318 

AFRAMAX Hire 15,927  8 1891 

BCTI )point(   1,586  73  206 

 MR Atlantic Basket Hire 36,748  1,042  6765 

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

 السرق الم ح  الع لم   

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0   23,833  1,017   22,829 2022يونيو 

 0   23,917  857   25,193 2022يوليو 

 0   23,500  1,015   25,689 2022أغسطس 

 0   23,556  862   25,519 2022الربع الثالث من 

 0   20,467  515   23,446 2022الربع الرابع من 

 0   15,250  250   17,329 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
  1300 720 اليوم

 20 15 تغير)أمس(

 اسطنبول
  1473  1151 اليوم

  12  19 تغير)أمس(

 سنغافورة

  1332 1130 اليوم

 3  19 تغير)أمس(
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