
أيام عدة مرت منذ أن علق الرئيس  السري س   •

السمس سا فسايس سادسيسا يبسديسر الس س س    لس س س س  

ال  انىء األيكرانيا منذ ذلك القرار فأكثر مس  
ملي ن ط  م  ال     يال س ا  الساسذائسيسا  02

م  م ب ل المام ال ال . خب صاً يأنه مسنسذ 

انطالق الم ا فاالي سادسيسا  يسل نسقسا أكسثسر مس     

مساليسيس  طس  مس  الس س س   عس سر الس س سر  02

األ    فال نسيق في  الطرفسيس  الس س سنسا عسيس  

فاإلضافا إلى يركيا ياألمسل الس س س سدة دس سا أن 

يمل  م  ك  يمليق الم ا فااليس سادسيسا نس سيس سا 
يمرض   نها ف  ش ه جزيرة القرم لسلسقسبس  

ف  فدايا الشهر ال ال . ي د  حسركسا السس س  

أليام دليلا يس ب ف  ا  حام م انىء أيكرانسيسا 

ف اليي  األطنان م  ال      مس سا  فسأل األمسل 

الس س س سدة فس  االنسطسسالق فس  مسس سايضسات مسسأل 

السس سسانسسب السسري سس  مسس  أجسسا عسس  ة السسمسس سسا 

فاالي اديا ال   ي ض   عنبريس  رئسيسسسيسيس   
حيث ي ك  االي اق األيل م   يبدير ال س س   

األيكرانيا فين ا ي ملق الثان  ف بدير األغذيسا 

ياأل سس سسدة السسري سسيسسا. انسسطسسالق مسسارا سس ن 

ال  ايضات م  أجا إعسا ة إحسيساء االيس سادسيسا 

يأي  د ا أ   ع فقط م  ان هساء األجسال الس س  

يل االي اق عليها منذ ي لي  ما يسدعسل مس  سكس  

فس  فسسرض شسريطسسهسسا كسر  عسسلسسى السسمسسقسس فسسات 
األيريفيا. دد ي دي أن الرئي  السري س  يسر  

ف  مل  يبدير ال      ان  أد   أ سلس س سه 

ف  نزاعه مأل الس سانسب األيكسرانس  فسمسد مسلس  

السسطسسادسسا. فسس  حسسيسس  يسسر  مسسنسس سس سسا األغسسذيسسا 

يالزراعا  ال افما لس مسل الس س س سدة أفساي  أن 

يداعيات إيقاف الم ا فاي اديا ال  س   مسقسلسق 

لسلساسايسسا عسلسسى األمس  الساسذائسس  السمسسالس س  يأن 
السيناري  ال ن  ر فس  حسالسا عسدم يس سديسد سا 

  يك ن له يداعيات خطيرة للاايا.

 شركا ال الحا ال طنيا  0200 ن ف  ر 01الثال اء 

 إ ارة ال خطيط يال   ث

 األخ ــار

ال قرير الي م       

Panamax    إل يس سا ر ا ت    س س  FFAا ل  سسسس سقس  ل   أ 

 أ  سمسسا ر   أ  سل   ا لسسسلسأل   فسس    ا لسسسس  ق   ا لسمسسا لس س  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ  سطس  ل   ا لسشسر كسا 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 8 مؤجرة للغير

 0 3 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 ) وادي الكرم (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 00:22   الساعا 0109إصدار ردل أ

 ياير أأ   ع  ياير أأم   الي م

1771 1 99 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.41 0.041 0.041 جنيه

 25.23  0.96 1.03 1.03 ي ري

 28.77 0.84 1.18 1.18 ا  رلين 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12136.37 1.3 6.05 

DJIA (أمريكا ) 

33536.7 0.63 2.16 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7385.17 0.92 1.17 

225  NIKKEI  

27990.17 0.1 0.1 

DFMI  )دبي( 

3355.48 1.15 0.85 

TASI   )السعودية( 

11170.99 0.24 3.47 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
93.29 0.16 4.53 

 3.22 0.58 300.74 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1325 30 12 

BCI )point( 1446 98 42 

BPI 82 )point( 1667 30 29 

BSI )point( 1197 16 54 

BHSI )point( 780 7 46 

CAPE Hire 11995 812 347 

PANAMAX Hire 13667 268 262 

 140 525 12121 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15003 268 262 

 140 525 13405 رحلة دائرية باألطلنطي

 0 727 22000 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 941 15 14706 رحلة دائرية بالباسيفيك

 780 61 12140 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13164 184 597 

 1056 112 7838 الهندرحلة الصين / شرق 

 1096 218 7761 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 825 163 6825 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 14042 132 821 

BDTI )point(  1906 12 64 

VLCC HIRE  52873 1880 3204 

SUEZMAX Hire 83406 1493 8951 

AFRAMAX Hire 71291 487 3758 

BCTI )point(   1355 15 155 

 MR Atlantic Basket Hire 41068 6610 5392 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19200  200 

 الس ق ال الح  المال    

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 14000 150 14150 2022نوفمبر 

 0 13583 368 14007 2022ديسمبر 

 0 11833 303 12232 2023يناير 

 0 11833 314 12063 2023الربع األول من 

 0 12750 342 13596 2023الربع الثاني من 

 0 13733 536 12961 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 925 625 اليوم

 25 25 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1196 785 اليوم

 0 13 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1060 697 اليوم

 8 4 تغير)أمس(

   


