
أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينييية  يص م ي   •

مناق ة أمس األربعاء لش اء كمييية رييي  مي يد   
من القمح من مور ين عالميين للش ن  ص الفيتي   

. وتسعى اليهيييئية 5252من إب يل  51إلى  51من 
لش اء ش نات من القمح اللين و/أو قمح الط ييين 
من مناشئ ميتيتيليفية. وييتيو أع تي يوع عي و  
األسعار على أساس التسليم على ظه  السفينة مع 

 ع   منف ل لت لفة الش ن.

 ص سياق مت ل، صيعيدت أسيعيار اليقيميح ألعيليى  •

مستوى، خالل أسبوع، وسط ريميو  ليول ميد  
"اتيفيياق لييبيور اليبيي يي  األسييو ". وأعييلين و ييي  
الد اع الت كص أمس األربعاء، أع ت كييا سيتايواصيل 

ييوميا ، بيدال   552المشاورات لتمديد االتفاق لميد  
يييومييا . وأأيياط أع أاليي اط االتييفيياق  02ميين 

سيات وع تقييما ، وسيتتذوع قي ارا  بشي ع تيميدييد 
االتفاق لمد  أكب . و ص األسواق العالمية واصيلي  
أسعار اليقيميح ارتيفياعيهيا، خيالل تيعياميالت أميس 
األربعاء، لت ل إلى أعلى مستوياتها منذ أكث  مين 
أسييبييوع،  ييص ظييل الييتييالط لييول شيي وال تييتييديييد 
االتفاق. وذك ت وكالة "بليوميبييي أل" لي أيبياء أع 

أيام،  ص  4% خالل 1سع  القمح ارتفع ب كث  من 
أالول  ت   ارتفاع يومص منذ شه . وكاأ  أسيعيار 

%، ميقيارأية 51العقو  اآلجلة قد ت اجع  بنسبية 
بمستواها  ص منت ف  يبي ايي  اليمياأيص  بيفي يل 
 يييا   إمييدا ات الييقييمييح اليي وسييص  ييص األسييواق 
العالمية. وارتفع سع  العقو  اآلجيلية ليليقيميح  يص 
تعامالت بورصة شي اجو، صيبياأ أميس، بينيسيبية 

 والر ل ل بوشيل، كيميا ارتيفيع  5.2251% إلى 5
سع  الذر  بسبو المتاوط من تعث  تتدييد اتيفياق 
ت دي  ال بور األوك اأية والتفاؤل بش ع تي يسين 
الطلو  ص ال ين  أكب  مستور  للذر   ص اليعياليم. 
وأعلن  و ار  الزراعة األم ي ية، أول من أميس، 

ألف الن ذر  إلى ال ين، وهص أكيبي   055ت دي  
 صفقة ذر  أم ي ية مع ال ين منذ مايو الماأص.

 ش كة الماللة الوالنية  5252 مارس 50التميس 

 إ ار  التتطيط والب وث

 األخبــار

التق ي  اليومص      

Panamax(   ج ي تيا ر ا ت   سيف ن FFAا ليميسيتيقيبيليص   

 أ سيعيا ر   أ هيم   ا ل سيليع     ص   ا ليس و ق   ا ليع ا ليم ص 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سيطيو ل   ا ليشي  كية 

 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 

 55:22(  الساعة 5195إصدار رقم  

 تغي   أسبوع( تغي   أمس( اليوم

1917 15 103 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.85 0.0.32 0.032 جنيه

 32.74 0.94 1.07 1.06 يورو

 37.28 0.82 1.21 1.2 است لينص

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

14724.44 0 9.75 

DJIA (أمريكا ) 

31874.57 0.87 2.82 

FTSE 100 ()انجلترا 

7344.45 3.83 7.38 

225  NIKKEI  

27010.61 0.8 5.63 

DFMI  )دبي( 

3282.19 0.85 4.02 

TASI   )السعودية( 

10006.26 0.42 4.36 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
74.28 0.8 10.06 

 4.19 2.37 258.21 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1603 16 276 

BCI )point( 2104 6 554 

BPI 82 )point( 1768 25 176 

BSI )point( 1296 33 135 

BHSI )point( 676 11 64 

CAPE Hire 17453 47 4602 

PANAMAX Hire 14576 227 1587 

 1330 475 12211 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15912 227 1587 

 1330 475 13495 رحلة دائرية باألطلنطي

 1986 422 23477 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1991 92 16931 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1547 66 10135 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 14254 365 1484 

 1606 62 13625 الهندرحلة الصين / شرق 

 2082 117 15646 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 2063 188 15088 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 12174 209 1158 

BDTI )point(  1516 36 21 

VLCC HIRE  66244 1128 15571 

SUEZMAX Hire 70773 3552 289 

AFRAMAX Hire 72125 3841 1096 

BCTI )point(   1040 27 213 

 MR Atlantic Basket Hire 39742 1114 2918 

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

 السوق الماللص العالمص  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغيرعن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 1007 13993 2023مارس 

 0 13667 1115 15971 2023أبريل 

 83 13717 961 16668 2023مايو 

 55 13656 991 16311 2023الربع الثاني من 

 0 14200 622 16221 2023الربع الثالث من 

 0 14150 514 15411 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 465 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 968 667 اليوم

 6 12 تغير)أمس(

 سنغافورة

 755 577 اليوم

 11 11 تغير)أمس(

   


