
ذكر مصدر بالحكومة األوكرراير رة ،مرن  ،   •

،وكراي را وهر رد يرداى الرم األمرح الر ر رحرد  
وترك ا  لبدى مفاوضات بشأ  تر رد رد اترفرا  
تصد ر الحبوب  لكرهر را لرح تر رار ح ر ا   ر رم 
اآل . كررا  يررازرر  وب ررر الرربررهرر ررة الرر ررحرر رر ررة 
األوكرايي  قد ذكر ،   كر ر رت لر رنرار  مر  
ه  ع األطراف بدى محا ثات ل  د د االتفرا   
لع ا  ل  د رد  لرعرال  رارم األقري بر را  شر ري 
موايئ م كوال ت. و،ترا رد مربرا ر  تصرد رر 
الحبوب  بر البحر األلرو   الر ري ترولرنرد 
فرر رر ررا األمررح الرر رر ررحررد  وتررركرر ررا فرري  ررولرر ررو 

مروايرئ  3ال راضري  تصرد رر الرحربروب مر  
،وكراي ة. وتح تر رد رد االترفرا  فري يروفر ربرر 

مارس  ما لح   رح  81ول ه  ي الع ي به في 
االتفا   رارم تر رد رد . وترراهرعرد  را رات 

% تقرر ربرا   لر رصري 72،وكراي ا م  الحبوب 
 -  7277ما رو  طر  فري مرولرح  38.1الم 

فبرا ر  مر رأثرر  براير رفرا   72  م  7273
ال حا  ي والصعوبات الاوه س  ة الرهراهر رة 

الررولر رة األوكرراير رة. وتصردر  االبمرة   
مال    طر  مر  الر رهر ر رات  3،وكراي ا يحو 

الزرا  ة ش ر ا  ب وه  االترفرا   لركر  قرا  
ال ذكرور ،  ،وكرراير را قرا ر   رارم تصرد رر      

مال    ط  شر رر را  مر  مروايرئ مرهرنرقرة  6
مال    ط   اذا  1،و  سا وب ا   الك  ة الم 

تح ضح موايئ م كوال ت. و ارم الرر رح مر  
الرم  7277اي فا  محصو  الرحربروب فري 

ما و  ط  م  ال س رو  الرقر رالري  45يحو 
  ال  رزا  7278ما ويا  في  ال  16الذي باغ 

ما و  ط  م  الحبوب فري  32ما ال  قي    
الصوامع و  ركر  تصرد ررورا  وفرقرا  لروبار  

 الزرا ة.

 شركة ال ال ة الوطه ة  7273 مارس 7ال   ن 

 ا ار  ال  ن ط والبحوث

 األخبــار

ال قر ر ال ومي      

Panamax(   ج  ر را ر ا ت   لرفر  FFAا ل  ررسر رقرب ا ي   

 ، لرعررا ر   ، ورح   ا لرسرارع   فرري   ا لرسررو     ا لرعررا لر ري 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 ، لرنرو     ا لرشرر كرة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 11 مؤجرة للغير

 0 0 لحساب الشركة

 حوض / إصالح
 )إدفو(

1 0 

 توقف / انتظار تشغيل
 )وادي العرب(

1 0 

 0 13 إجمالي 

 88:22(  السا ة 7419ا دار رقح  

 تغ ر  ،لبوع( تغ ر  ،من( ال ول

1833 3 1 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.58 0.033 0.033 هه ه

 32.63 0.94 1.06 1.06  ورو

 36.8 0.83 1.2 1.19 ال رل هي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

17123.01 0 2.06 

DJIA (أمريكا ) 

32661.84 0.02 1.16 

FTSE 100 ()انجلترا 

7914.93 0.49 0.2 

225  NIKKEI  

27498.87 0.06 1.46 

DFMI  )دبي( 

3446.39 0.02 0.18 

TASI   )السعودية( 

10293 0.99 0.23 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
84.12 0.23 3.89 

 5.36 0.8 256.1 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1099 109 425 

BCI )point( 929 200 539 

BPI 82 )point( 1515 94 564 

BSI )point( 1156 51 284 

BHSI )point( 556 20 83 

CAPE Hire 7703 1661 4468 

PANAMAX Hire 12298 849 5077 

 5250 700 9941 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 13634 849 5077 

 5250 700 11225 رحلة دائرية باألطلنطي

 5450 628 21064 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 5057 1332 13682 رحلة دائرية بالباسيفيك

 3060 678 7043 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 12714 556 3123 

 3413 587 13056 الهندرحلة الصين / شرق 

 3846 389 14825 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 3581 300 14588 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 10012 371 1501 

BDTI )point(  1455 41 151 

VLCC HIRE  35597 605 995 

SUEZMAX Hire 78178 1007 4521 

AFRAMAX Hire 69852 5486 16163 

BCTI )point(   816 31 197 

 MR Atlantic Basket Hire 34719 2384 1898 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 16750  500 

 السو  ال ال ي العال ي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 333 12417 1625 14900 2023مارس 

 167 13833 1111 15839 2023أبريل 

 50 13883 793 15950 2023مايو 

 50 13856 817 15961 2023الربع الثاني من 

 166 14167 568 15793 2023الربع الثالث من 

 167 13983 368 15196 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 460 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 970 698 اليوم

 0 7 تغير)أمس(

 سنغافورة

 802 607 اليوم

 6 15 تغير)أمس(

   


