
أظهرت بيانات من وزارة الزرراةزا اكوازرانزيزا  •

يونيو، أن صادرات أوازرانزيزا مزن  61الخميس 

% في النصز  اكو  04الحبوب هبطت حوالي 

 0406من يونيو مقارنا مع الفترة نفزهزهزا فزي 

أل  طن. وأشزارت الزبزيزانزات إلزى أن  166إلى 

 00أل  طزن مزن الز رة و 556الكميات شملت 

أل  طن مزن العزرزيزر،  65أل  طن من القمح و

مزييزيزن طزن  1وصدرت أوارانيا ما يصل إلزى 

من الحبوب شهرياً قبل أن تبدأ روسيزا تزدهزلزهزا 

فزبزرايزر الز ي تهزمزيز   00الرهكري للبيد فزي 

مزوسزكزو ةزمزلززيزا ةهزكزريزا هزاصزا، وهزبزطززت 

اكحجام إلى حوالي مليون طن بزيزنزمزا أت زطزرت 

أوارانيا، التي اةتادت أن تصدر مرظم بضائرها 

من هزي  مزوانزح بزحزريزا، إلزى نزقزل الزحزبزوب 

بالقطارات ةبر حدودها الزرزربزيزا أو مزن هزي  

موانئها الصريرة ةزلزى نزهزر الزدانزوب. وأةزلزن 

وزير الرراةا اكواراني أن الزرزالزم قزد يزوا ز  

نقصاً في القمح لمدة ثيثزا مزواسزم ةزلزى اكقزل 

بحجب الكثزيزر مزن الزمزحزصزو  اكوازرانزي مزن 

اكسززواا اكمززر الزز ي قززد يززدفززع اكسززرززار نززحززو 

مهزتززويززات قززيززاسززيززا. وأ ززا  فززي تصززريززحززات 

لرويترز أوارانيا ستنفصزل ةزن الهزوا لزوقزت 

طويل. واةتادت أوارانيا قبل حربها مع روسزيزا 

ةلى تصدير ستا مييين طن من القمح شزهزريزاً 

ألز  طزن فزي  644وانخزفزه هز ا الزرزدد إلزى 

مارس وسجل حوالزي مزلزيزون طزن فزي أبزريزل. 

وتحاصر روسيزا الزخزطزوط الزبزحزريزا لزتزصزديزر 

 1.5الززحززبززوب اكواززرانززيززا. وزرةززت أواززرانززيززا 

، 0400مليون هكتار بالقمح لمحصزولز  لزلزرزام 

لكن يمكن للزمزرارةزيزن حصزاد الزمزحزصزو  فزي 

همها مييين هكتار فقط فزي مزنزاطزي تهزيزطزر 

ةليها الحكوما. وتهزبزبزت الزحزرب فزي ارتزفزا  

الرقود اآل لا اكمريكيا واكوروبيا للقزمزح إلزى 

 مهتويات قياسيا ه ا الرام.

 شراا الميحا الوطنيا  0400 يونيو 61اكحد 

 إدارة التخطيط والبحوث

 اكهبــار

التقرير اليومي      

Panamax(   ج ي جزا ر ا ت   سزف ن FFAا لزمزهزتزقزبزلزي   

 أ سزرزا ر   أ هزم   ا ل هزلزع   ف ي   ا لزه و ا   ا لزر ا لزم ي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سزطزو     ا لزعزر ازا 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 7 مؤجرة للغير

 0 2 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 -وادي سدر -)وادي العريش 

 وادي العرب( -إسنا  -إدفو 
5 0 

 1 14 إجمالي 

 (  بيانات الجمرا0054إصدار رقم  

 ترير  أسبو ( ترير  أمس( اليوم

1841 10 32 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.77 0.053 0.053  ني 

 19.81 0.95 1.03 1.04 يورو

 23.21 0.81 1.2 1.22 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9866.75 0 3.6 

DJIA (أمريكا ) 

29888.78 0.13 4.79 

FTSE 100  )انجلترا(   

7016.25 0.41 4.12 

225  NIKKEI  

25963 1.77 6.69 

DFMI  )0.98)دبي 

3262.08 0.56 3.39 

TASI   )السعودية( 

11577.53 2.09 8.14 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
113.12 5.58 7.29 

 3.41 1.5 380.02 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2578 116 258 

BCI )point( 2987 285 616 

BPI 82 )point( 2862 72 233 

BSI )point( 2467 7 28 

BHSI )point( 1343 2 74 

CAPE Hire 24776 2365 5111 

PANAMAX Hire 24421 644 2095 

 3871 1361 23487 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 25757 644 2095 

 3871 1361 24771 رحلة دائرية باألطلنطي

 1986 672 34727 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1603 395 23878 رحلة دائرية بالباسيفيك

 760 216 19755 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 27139 78 301 

 643 78 27114 الهندرحلة الصين / شرق 

 1392 425 30975 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1743 478 26457 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 24169 26 1340 

BDTI )point(  1205 6 79 

VLCC HIRE  28911- 1493 5783 

SUEZMAX Hire 20783 1016 14390 

AFRAMAX Hire 23784 1092 7849 

BCTI )point(   1716 9 203 

 MR Atlantic Basket Hire 41904 6377 4114 

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

 الهوا الميحي الرالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 23833 290 24129 2022يونيو 

 0 23917 372 26436 2022يوليو 

 0 23500 250 26571 2022أغسطس 

 0 23556 298 26491 2022الربع الثالث من 

 0 20467 333 24279 2022الربع الرابع من 

 0 15167 165 17336 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
  1300 680 اليوم

 30 20 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1495 1172 اليوم

 40 22 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1392 1087 اليوم

 13 16 تغير)أمس(

   


