
تستهدف الحكومة الهندية إنتاج شركة الفحفحف   •

مفيفيفون  ف  “ 780 كول إنديا ليمفتفد“الهندية 

في السنة المالية التي تبدأ في األول م  أبريف  

المقب ، بحسب بيان صادر ع  وزارة الفحفحف   

سففيففنفف ففاريففنففي “وأضففاف الففبففيففان أن شففركففة 

الهنديفة لفيفتف فديف  تسفتفهفدف إنفتفاج     “ كوليرز

مييون   ، وتستهدف المناج  الفتف فاريفة  57

مففيففيففون  فف ، بففحففسففب وكففالففة  261إنففتففاج 

كفول “بيومبرج  ولدى شركة الححف  الفهفنفديفة 

مفنف فمفا  وأنفتف ف   192ما م فمفوعف   “ إنديا

مييون    م  الحح  حفتفا ا ن  723الشركة 
خالل السنة المالية الحالية  وم  المفتفو فن أن 

تت اوز شركة الت دي  الحكومية الفمفسفتفهفدف 

مييون    ليسنة الفمفنفتفهفيفة  522المحدد عند 

 مارس المقب   32في 

نقي  وكالة بيومبرج ع  مصدر مفلفيفن  فولف   •

أن السيلات الهندية تدرس بشك  فف فيفي رففن 

القيود المحروضة عيا ب ض صفادرات األرز  

نظرا الستقرار األسف فار حفالفيفا داخف  الفبفالد  

و ال المصدر، الذي  يب عفد  اففصفاع عف  

هويت ، أن المخزونات الحكومية تكحي لتفيفبفيفة 

احتياجات برامج الرعاية االجتماعية المحييفة  

% مف  تف فارة األرز 02وتمث  الفهفنفد نفحفو 

ال المية  وم  المرجح أن يفددي أي تفخفحفيف  
في  يود التصدير إلا تهدئة األس ار القياسفيفة 

في آسفيفا، والفتفي يفتف  تفداولفهفا  فر  أعفيفا 

  الخفلفوة 1212مستوى لها منذ منتص  عا  

الهندية تأتي تزامنا من بفيفانفات تفدكفد تفراجفن 

أس ار الغذاء ال المية لفيفشفهفر الفتفاسفن عفيفا 

التوالي في شهر ديسمبر الماضفي، ففي خفتفا  

عا  شهد موجة ارتحاعات كبيرة ففي األسف فار 

 بسبب االزمة الروسية األوكرانية 

 شركة المالحة الو نية  1213 يناير 29الخميس 

 إدارة التخليط والبحوث

 األخبــار

التقرير اليومي      

Panamax(   ف يف فا ر ا ت   سفحف  FFAا ل مففسفتفقفب ي ي   

 أ سف ففا ر   أ هف    ا لفسفيفن   فففي   ا لفسففو     ا لف ففا لفمفي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سفلفو ل   ا لفشفر كفة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 12 مؤجرة للغير

 0 0 لحساب الشركة

 حوض / إصالح
 )إدفو(

1 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 0 13 إجمالي 

 22:22(  الساعة 1766إصدار ر    

 تغير  أسبوع( تغير  أمس( اليو 

1909 6 25 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 29.6 0.034 0.034 جني 

 31.98 0.92 1.08 1.08 يورو

 36.55 0.81 1.23 1.23 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

15987.15 0.03 2.96 

DJIA (أمريكا ) 

33296.96 1.81 1.99 

FTSE 100 ()انجلترا 

7830.7 0.26 1.37 

225  NIKKEI  

26405.23 1.44 0.17 

DFMI  )دبي( 

3341.53 0.23 1.22 

TASI   )السعودية( 

10630.64 0.31 0.01 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
84.38 0.71 2.17 

 2.84 1.08 276.22 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 874 47 169 

BCI )point( 1107 133 363 

BPI 82 )point( 1075 3 51 

BSI )point( 657 4 105 

BHSI )point( 458 10 63 

CAPE Hire 9182 1105 3006 

PANAMAX Hire 8336 27 465 

 2225 400 7126 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 9672 27 465 

 2225 400 8410 رحلة دائرية باألطلنطي

 1259 95 18200 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 262 163 7094 رحلة دائرية بالباسيفيك

 636 9 4005 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 7222 51 1165 

 132 87 5156 الهندرحلة الصين / شرق 

 257 232 5443 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 585 353 4544 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 8242 190 1138 

BDTI )point(  1421 6 6 

VLCC HIRE  11057 438 8861 

SUEZMAX Hire 88855 4052 16709 

AFRAMAX Hire 67928 385 775 

BCTI )point(   739 62 200 

 MR Atlantic Basket Hire 24927 1646 2727 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 17500  250 

 السو  المالحي ال المي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12000 243 9771 2023فبراير 

 0 11917 425 12754 2023مارس 

 0 13633 250 13529 2023أبريل 

 0 12289 261 10494 2023الربع األول من 

 0 12961 257 14025 2023الربع الثاني من 

 0 14250 204 14214 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 855 555 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1086 735 اليوم

 2 6 تغير)أمس(

 سنغافورة

 945 662 اليوم

 18 14 تغير)أمس(

   


