
لمتاا  لاا اا ل • لمتاا  اا لاا  لساا لااس لمتااثااااا اارئ قاا ا

لث ل  لاا اا ل لثناا لمتااساا  ا    "متاراا نا اا اال"
لم دا ا  ل لداثارفار لس ام  لقا م  ا  لاع للعال
لنالل لمن ةا م ا ا  لمتا اااوك متخ صلساصارفا 
نوم ئلمتا  لمنلودل"فيلمتوقتلمتثن لب".ل
 ثع للم د  دلمن   سيل متو ف تلمتثاا ار ل
لمإل تا دمتل لدا ارفار  س فط    لفوملمإل ن ال 
ل ارل متخ ص لساطا قلمتعقوس تلم قاااصا دفا 
  ل  لإل  ف لدو    تلت انوكل مت  ة تل
لنالل لداثارانا اس لمنما ه  منط مفلمتاثاعانا ا 
لمن اا فاا ل لدااو فاار لعاا اا  لمتااعااثااغ ملااااا ااناا ف
 منلثر لمت  ل  لإت لنخا فلث    لمتع تس.ل
لمتاثاثاساغل لسا ال لن ااا ك لسا ا   لفاي ج  لذتا 
لتاا اا اا ااو ل لمن   سااي لتاا داا اا د متساا نااي

لمننا فاراي ل لمتاخا  جا ا  ل   فا  متخا  جا ا  
لمتااا ا  ل    ف لمتخ  ج  لمتا فط  ي.ل ثتا  
لفايل إت لث لمتع تسلفومجهلد رف تل قا لاا د
لمتاناتمعا تل لإتا  متغ م  ل متايلدعودلثلا س ا 
 دغ  لمتثن خل متارمع  تلمتثساث  لتج  ا ا ل
لمتا ا كلمتااايل لث  لنضا ا ا  ف   سلةو     
سرثد  ل  ل  لفيلث ة م   لثدتلإت لد  قسلد  ل
لنالل لةااا ا . متا رف تل  ق طلمتضعافلس اراغ
ج  اهلص حلمت    لمتا ةيلمت وملمن سعا   ل
لمتا اااوكلمتا  ل ث هلفعاقرلث لمدا ا  لدصارفا 
لسااا ااالل لمتاااثااااااا ااار  لمنناااس لفااا اااه داااولاااطااات

لناوعارل   ل   لساعار لداثارفارع  ث ة م   لل اس
لث لل91م ا   لل ف  هلفيل لنضا ا ا    وفثاا  

لعاا م.ل لتااثاار  لتاااااثاارفاارع لجاا ااودم  لدااااا ا ث ااقاا  
لقااثاا ل لماا ا لصاا اا ااي لنااحدااثاا   ث اا فلفااي
لث ل نجثوع لمتع  فللفيلس تيلسإ ر  ا اسا ا 
لم دا ا  لنساااثا   ل متث  د  تلس م لداثارفار

 نض    لث هلن سلت ع تس.ل

 ت ة لمتث ا لمتوطن   ل2022ل وفثا ل91من سع  ل

 إدم  لمتاخط طل متا وئ

 منماــ  

متاق ف لمت ونيلللللل

Panamax(لللإللفاجا ل لملتللللا اللFFAملتلثااساااقاال ليل ل

 ثللاعاا ل لللثل اسلللملتاسا اللللفاايلللملتاسااول لللملتاعاا لتاثايل

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 ثللاطاولالللملتا ا لةا ل

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 7 مؤجرة للغير

 0 3 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 وادي فيران ( -) وادي الكرم 

2 0 

 0 12 إجمالي 

 99:00(للمتس ع ل2530إصرم ل قسل 

 دغ  ل ثلاوع( دغ  ل ثن ( مت وم

1774 3 64 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.43 0.041 0.041 جن ه

 25.39  0.96 1.03 1.03 فو  

 29.07 0.84 1.18 1.18 ملا ت ني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12137 0 7.71 

DJIA (أمريكا ) 

33592.92 0.17 1.3 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7369.44 0.21 0.87 

225  NIKKEI  

28028.3 0.14 1.13 

DFMI  )دبي( 

3352.3 0.64 0.76 

TASI   )السعودية( 

11069.37 0.25 3.63 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
93.17 0.74 2.41 

 0.06 1.19 304.32 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1300 25 56 

BCI )point( 1371 75 122 

BPI 82 )point( 1681 14 12 

BSI )point( 1186 11 55 

BHSI )point( 772 8 46 

CAPE Hire 11371 624 1008 

PANAMAX Hire 13795 128 107 

 495 235 12356 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15131 128 107 

 495 235 13640 رحلة دائرية باألطلنطي

 764 250 22250 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 996 229 14477 رحلة دائرية بالباسيفيك

 839 226 11914 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13050 114 606 

 956 88 7750 الهندرحلة الصين / شرق 

 1100 75 7686 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 844 94 6731 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 13892 150 825 

BDTI )point(  1961 55 104 

VLCC HIRE  58766 5893 18308 

SUEZMAX Hire 84427 1021 33438 

AFRAMAX Hire 75682 4391 7408 

BCTI )point(   1368 13 124 

 MR Atlantic Basket Hire 43496 2428 8951 

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

 متسو لمتث ايلمتع تثيلل

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 14000 386 13764 2022نوفمبر 

 0 13583 771 13236 2022ديسمبر 

 0 11833 700 11532 2023يناير 

 0 11833 621 11442 2023الربع األول من 

 0 12750 596 13000 2023الربع الثاني من 

 0 13733 604 12357 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 925 625 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1166 753 اليوم

 30 32 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1056 676 اليوم

 4 21 تغير)أمس(

   


