
اقترب تحالف تقوقه ش كقرمقا ئقهاوقب   قه ق ق   •

اإلئاراتيا، ئن اققتقصقاق  قوقر   ارغ لت ق قيق  

ميله ئتر فى ئيصاء السخصا، ممرحلقا  2ئساحا 

 للققى ئققن ااققتققلققمققاراا القق ققاوقق  اإلئققاراتقق  

المستو ليا  وطاع القصقوق  الق قحقرر القمق قرر  

لقالت ئ قا ر ئقطقلقنقا  س القمقسقاحقا تقتقه ع 

ئقتقرا، لاقاحقا  0101 هاقع رصقيقف  قطقه  

مقيقلقه ئقتقرا  01ئترا، ئن  جمال   041ترال  

تصفذها ل ارغ الصو  حالياً  لم ف الم ا ر  ن 

 س الققتققيققتقق  انققإل الققيققيققاس اإلئققاراتقق  لكققرمققا 

الققمقق ققمققه ققا الققمقق ققراققا لققلققمققحققطققاا ئققتققنققر غ 

األغراض لخط ئالح   الم  لراه ااتلمقاراا 

حاليا فى  حرى المهاوب الم راقا، فنقال  قن 

 وه جار االتفاق ئع كقرمقا  قالقمقيقا لقتق قصقيقع 

اياراا لالونمام للتحالقف  لققر   قلقن ل اقر 

الصو ، خال  القمقمتقمقر االققتق قا ر القذى  قوقر 

ميقلقه ئقتقرا  01ئمخًرا،  وه اتإل  و اء  ملر ئن 

فى ئيصاء السخصا، تقإل تقخق قيق  جقاء ئقصق قا 

 – COSCOهقققات قققيقققسقققهس ” لقققتقققحقققالقققف 

CMA ” مقيقلقه ئقتقر، تقتقطقلقع  4 .0، لئت وى

الققه ارغ  س ا قق ققلقق ققا الققوققطققاع الققخققاق لفققوققا 

للمنااير الرلليا، فى  طار ايااا تحها  ئ ر 

 لى ئرما لهجست   الم   ل كارا القمق قا ر 

 لى  س القتقحقالقف اقنقيقف حقالقيقا  قلقى تقرتقيق  

 لراقه ئع ال رما الم صنا للسياراا، لتقوقراقإل 

 رض تف يل   لقى ل ارغ القصقوق  القتقى   قرا 

ئققهافققوققا عققمققصققيققا  ققلققى الققمقق ققرلع خققال  

المفالعاا التى تمت خال  القفقتقرغ القمقاعقيقا  

لا ار  لى  س ل ارغ الصو  تسنى لقلقتقنقاققر ئقع 

اليياواا النالميا فى   ارغ لت  ي  ئ قرل قاا 

الصو  ال حرر   رف تحقهاق  ئ قر  لقى ئقرمقا 

لهجست   لى الخراطا النالميقا، خقاصقا  وق قا 

تمتلك م  القمقوقهئقاا القرا قمقا لقذلقك، لئقصق قا 

 لجه  ئ رى قصاغ السهاس المالح  

 كرما المالحا الهطصيا  2122 وهفم ر 2األر ناء 

   ارغ التخطيط لال حهث

 األخ ــار

التورار اليهئ       

Panamax(   إل اق قا ر ا ا   اقفقن FFAا ل مققسقتقوق  ل     

   اقنققا ر     هقإل   ا لقسقلقع   فقق    ا لقسققه ق   ا لقنققا لقمق  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

   اقطقه     ا لق قر مقا 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 7 مؤجرة للغير

 0 4 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 ) إسنا (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 00:11(  السا ا 2.22 صرار رقإل  

 ت ير   ا هع( ت ير   ئس( اليهم

1652 5 15 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.1 0.044 0.041 جصيه

 23.85  0.98 1.01 1.01 اهرل

 27.77  1.14 0.86  0.86 ااترليص 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11432.79 0 9.14 

DJIA (أمريكا ) 

32653.2 0.24 2.56 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7186.16 1.29 2.59 

225  NIKKEI  

27663.39 0.06 0.91 

DFMI  )دبي( 

3317.54 0.29 1.21 

TASI   )السعودية( 

11480.71 0.43 4.35 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
95.16 0.54 3.21 

 5.69 6.39 324.17 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1377 86 378 

BCI )point( 1388 171 567 

BPI 82 )point( 1696 49 377 

BSI )point( 1389 48 269 

BHSI )point( 867 16 86 

CAPE Hire 11509 1424 4700 

PANAMAX Hire 13930 437 3387 

 4275 675 13026 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15266 437 3387 

 4275 675 14310 رحلة دائرية باألطلنطي

 3705 609 23459 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 3080 366 15547 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1771 332 13033 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 15281 527 2957 

 4006 725 9938 الهندرحلة الصين / شرق 

 5715 750 9821 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 5819 687 8219 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 15610 288 1544 

BDTI )point(  1811 16 18 

VLCC HIRE  40602 1142 3664 

SUEZMAX Hire 79890 352 6656 

AFRAMAX Hire 65666 740 1694 

BCTI )point(   1195 18 18 

 MR Atlantic Basket Hire 31633 205 4164 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19500  1500 

 السهق المالح  النالم   

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 15250 1018 12961 2022نوفمبر 

 0 14933 708 12504 2022ديسمبر 

 0 13450 768 10836 2023يناير 

 0 15846 576 14322 2022الربع الرابع من 

 0 13350 680 10588 2023الربع األول من 

 0 13967 490 11861 2023الربع الثاني من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 890 570 اليوم

 0 10 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1245 784 اليوم

 30 4 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1071 715 اليوم

 7 10 تغير)أمس(

   


