
ياةتتتتت تت  تت تتمتتلييييييي • يةتت تت تت تت  ياةتتمتتنيتتل ياةتتلتتمتتلتتل اشتتتتتله

ييتييي021 أةفيطنيينياةق حياألوكلانيية شحتن

وذةكيييييت تنة تليي2122إبل ليي21-01اةفتلةي

يل ت تتيشتلكتلي يوةتح أغ قتياةخ مسياة نضتي 

ياةشتحت تتتمتني ينتقتل يألتقتمتل اة الللياة ط مليع ى

 اة تمنياشتلتل نياةلملل ي

ييتيي • ييت ت تييا غتن تل يأبت تا ييتتت تلغ يييستمتنم

ييتست تسياأليتني لنالهياةط ارئيبنأليمياة تحتحة

اةس ملغيأنياة  ظ ليتبذلي"كليينييييوسمتلتن"ي

ياةتحتبت يياةتذ ي  ت تحي ةض ننياست لارياتتفتنم

ياألست . ي بت ح لياةحب يياألوكلانمليعبلياةبحل

يبشت ني يجتمتح" ي"تتقتحي وأضنفيأنهيجلىيإلتلا 

ييتيي يةت ت ت تنعتحة ياةت تتتحتحة ياأليتم تملحيآخليين

ياةتلوستمتلي يواألست تحة ت لمليصن.راهياألغتذ تل

ييتمت تني يالستمت تن ييتمت ةتنهغ ينت تنع يتتاال "ةكنيال

يأليتني  خصينظمياة حا." يوأضنفي"ينياة لم

يوأني ياالتتفتنةتنن ينتذان اةغذاءياةمنة ييأني  ت ل

ي ت يي ياةتكتليت تمتن يوةتنل  تميت فمذن نيبنةتكتنيتل" 

يبتنالتتفتنميييييي ياةتمت تل يستتت تح. يروستمتن يأن اةست تمتل

يةتت  ارةيي01 يت تتل تتحتتنهيستتنبتتقتتل ييتتصكتتحا ك  تت يتتن

ير تتمتتسياةتت  راءي يةتتكتتن ياةتتلوستتمتتل  اةتتختتنرجتتمتتل

يةت تحةي األوكلانييةنليأنيبال.هيت ليع ىيت ح تحه

يبتنالتتتفتنميأيتتسيي021 ياةتمت تتل يو ت تتتتلتي  ت يتتنغ

يصتتحرهي ياةتت تتتتتحتتحةغ ياأليتتم يوبتتحتت تتت اة تتبتتت 

ي م نيطتنيي21أوكلانمنيلتىياآلنييني قليييني

يبت ت جتتي ينياةحب ييأغ بلنيينياةذرةيواةتقت تح

ياألستتنستتمتتلي ياةتت جتتلتتنه يأبتتل  يوكتتننتتت االتتتفتتنم 

يوتتلكتمتني ة شح نهينيياة منيوإ طنةمنيوإسبننمتن

ون ة حا يوةبلياال يلغيكننتيأوكلانمنيراب يأكبلي

ييتيي يةت تقت تح ييت ر. ي حرية ذرةيوخنيسيأكتبتل

ياةتفتقتمتلةي ياةتبت تحان اةمنةم ييوتاو.يبشكليأسنسي

يعت تىي يتتمتتت تح يييأيل قمنيواةشلمياألوسطياةتتي

 وار.اهياةحب ي 

 شلكلياة الللياة ط مل ي2122يينرسي01األلحي

 إ.ارةياةتخطمطيواةبح ث

 األخبــنر

اةتقل لياةم يييييييي

Panamax(ييي ي تستنيريايهيييستفتنيFFAايةي تت تتتقتبي ييي ي

 أيستمتتنيريييأينتميييايةت ت ت ييييتتييييايةت تت يميييايةتمتتنيةت تيي

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أيستطت يليييايةتشتليكتلي

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 3 لحساب الشركة

 0 0 حوض / إصالح

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 0 13 إجمالي 

 (ييبمنننهياةس مل2118إصحاريرةمي 

 تغملي أسب ع( تغملي أيس( اةم ي

1990 73 121 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.85 0.0.32 0.032 ج مه

 32.96 0.93 1.06 1.06   رو

 37.63 0.82 1.2 1.21 استلةم ي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

14704.18 0 10.64 

DJIA (أمريكا ) 

31861.98 1.19 0.15 

FTSE 100 ()انجلترا 

7335.4 1.01 5.33 

225  NIKKEI  

27333.79 1.2 2.88 

DFMI  )دبي( 

3349.24 1.28 1.07 

TASI   )السعودية( 

10051.1 0.75 3.49 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
72.97 2.32 11.85 

 6.56 1.1 261.06 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1535 25 111 

BCI )point( 1913 63 169 

BPI 82 )point( 1723 23 69 

BSI )point( 1318 6 109 

BHSI )point( 694 6 63 

CAPE Hire 15867 520 1401 

PANAMAX Hire 14173 207 625 

 1118 77 12059 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15509 207 625 

 1118 77 13343 رحلة دائرية باألطلنطي

 1341 146 23277 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 81 345 16208 رحلة دائرية بالباسيفيك

 346 140 9869 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 14502 72 1206 

 1218 94 13531 الهندرحلة الصين / شرق 

 1150 153 15493 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1331 69 15019 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 12500 120 1139 

BDTI )point(  1579 38 92 

VLCC HIRE  74175 3674 3706 

SUEZMAX Hire 78906 3513 12301 

AFRAMAX Hire 78377 2056 10592 

BCTI )point(   1070 7 165 

 MR Atlantic Basket Hire 38177 77 246 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 17250  250 

 اة  مياة الليياةمنة ييي

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغيرعن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 15 13854 2023مارس 

 0 13667 189 16168 2023أبريل 

 0 13717 57 16757 2023مايو 

 0 13656 99 16441 2023الربع الثاني من 

 0 14200 7 16561 2023الربع الثالث من 

 0 14150 7 15736 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 465 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 943 657 اليوم

 2 14 تغير)أمس(

 سنغافورة

 731 563 اليوم

 3 2 تغير)أمس(

   


