
ارتفعت أسعار القمح األوروبي نهاية األسبوب ا البمبا بي •

بعد أن اشترت مصر قمحا فرنسيا للمبر  األولبف فبي  با  
تقريوا، مما أثار آمبا  ببمب يبد مبا الصبايرات فبي سب   
تهيما  ليه مناشئ الوحر األس ي. وأغبلبقبت  بقب ي قبمبح 
الطحيا القياسية تسليم مارس في بب رةبة يب رونب بسبت 

يو ر  1.6.3% إلبف 6.0التي مقرها باريس مبرتبفبعبة 

للطا. وقالت الهيئة العامة للسلع التم ينية في مصبر يب   
ألف طا ما القمح في مناقصة  166نها اشترت أاألربعاء 

ألف طا ما القمح البفبرنسبي، لبلبشبحبا  06يولية، تشمل 
فوراير إلف الثالث مبا مبارس. والبمبر   31في الفتر  ما 

السابقة التي اشترت فيها الهيئة قمحا فبرنسبيبا تبانبت فبي 

أوائل فوراير الما ي. ومنذ ذلك الحيا، فضبل البمبشبتبر  
ً أرخب  لبلبقبمبح مبا  الح  مي للحو ب في مصر  رو ا
مناشئ الوحبر األسب ي، ببمبا فبي ذلبك روسبيبا ورومبانبيبا 
وأوترانيبا. ومبا نبا بيبة أخبرت، قبالبت ومار  البتبمب يبا 

 5.5المصرية في بيان أن مصر اسبتب ريت مبا إلبمبالبيبه 

، في  يا ببلب  6.3.ملي ن طا ما القمح  لف مدار  ا  
 ملي ن طا.  1.5إلمالي الت ريد المحلي 

ذتر مسبوو  ةبيبنبي أن الصبيبا تب البه ةبعب ببة غبيبر •

مسو قة لتحقيق استقرار التجار  البابارلبيبة خبع  البعبا  
المقول، في ظل  د  استدامة الع امل البتبي سباهبمبت فبي 
النم  الق   للصايرات خع  العا  الحالي. ونبقبلبت وتبالبة 
بل مورج  ا نائب ومير التجار  الصيني، القب   أن نبمب  
الصايرات قد يتواطأ فبي ظبل اسبتبعباي  البدو  البمبنبافسبة 

لطاقاتها اإلنتالية مع الترالع التدريجي لقيمبة الصبايرات 
التي مايت نتيجة البتبضبابم. وأ باا أن البنبمب  السبريبع 
للصايرات خبع  البعبا  البحبالبي سبيبجبعبل سبنبة األسباس 
للمقارنة في العا  المقول مرتفعة. وقا  أن الصيا ستبعبمبل 
 لف تحسيا و ي وقدر  الشرتات التبجباريبة  بلبف إيار  

مااطر أسعار الصرا. تما ست بثبف البحب ب مبة لبهب يهبا 
لتافيف الضغ ط النبالبمبة  با مشب بعت البنبقبل البدولبي 
وسعسل الت ريد، متبعبهبدا ببالبعبمبل  بلبف  بمبان تب افبر 
إمدايات السبلبع. وأ باا سب ا نبوبذ  تبل لبهبد مبمب با 
للمحافظة  لف  برتبة البتبجبار  البابارلبيبة ياخبل نبطبا  

معق  . في ال قت نفبسبه فبأن آفبا  البتبجبار  البابارلبيبة 
للصيا تودو أقل و   ا، نظرا لترالع البطبلبب البابارلبي 
 لف المنتجات الصينية إذا فقد التعافي ا قتصاي  العالمي 
مخمه. تما يعاني المبصبدرون الصبيبنبيب ن مبا تبدا بيبات 

 ارتفاا أسعار الم اي الاا  وت اليف العمالة والشحا.

 شرتة المع ة ال طنية  ..6.يناير .األ د 

 إيار  التاطيط والوح ث

 األخوــار

التقرير الي مي      

Panamax(   إل يبجبا ر ا ت   سبفبا FFAا ل مببسبتبقبو ل ي   

 أ سبعببا ر   أ هبم   ا لبسبلبع   فببي   ا لبسبب      ا لبعببا لبمبي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سبطب      ا لبشبر تبة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 4 مؤجرة للغير

 0 9 لحساب الشركة

 حوض

 ) وادي الكرنك(
1 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 0 14 إجمالي 

 ( بيانات الجمعة .10.إةدار رقم  

 تغير  أسو ا( تغير  أمس( الي  

1831 30 21 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.74 0.064 0.064 لنيه

 17.92 0.87 1.13 1.13 ي رو

 21.32 0.73 1.34 1.35 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11949.18 0 1.65 

DJIA (أمريكا ) 

36338.3 0.16 1.08 

FTSE 100  )انجلترا(   

7384.54 0.25 0.17 

225  NIKKEI  

28791.71 0.4 0.03 

DFMI  )دبي( 

3195.91 0.69 1.45 

TASI   )السعودية( 

11281.71 0.73 0.09 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
77.78 2.2 2.15 

 5.4 1.63 283.2 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2217 2 162 

BCI )point( 2312 39 415 

BPI 82 )point( 2573 58 129 

BSI )point( 2290 13 179 

BHSI )point( 1466 12 81 

CAPE Hire 19176 318 3437 

PANAMAX Hire 21822 520 1164 

 1575 775 22341 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 23158 520 1164 

 1575 775 23625 رحلة دائرية باألطلنطي

 222 682 33023 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1409 323 20467 رحلة دائرية بالباسيفيك

 384 187 15295 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 25188 142 1970 

 615 0 20671 الهندرحلة الصين / شرق 

 658 8 21550 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1393 29 21250 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 26384 223 1458 

BDTI )point(  786 2 17 

VLCC HIRE  8823- 947 443 

SUEZMAX Hire 3257 586 3464 

AFRAMAX Hire 9333 701 2120 

BCTI )point(   788 5 24 

 MR Atlantic Basket Hire 13826 210 2292 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 65000  0 

 “FFAييسمور نطراً لفتر  ألامات أ ياي الميعي ما دا الـ 0.بيانات الس   المع ي بتاريخ ”الس   المع ي العالمي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 25333 61 25950 2022يناير 

 0 22750 4 26143 2022فبراير 

 0 24167 4 26221 2022مارس 

 0 24083 20 26105 2022الربع األول من 

 0 24194 104 26014 2022الربع الثاني من 

 0 20750 58 23371 2022الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 712 556 اليوم

 7 4 تغير)أمس(

 اسطنبول
 745 686 اليوم

 0 2 تغير)أمس(

 سنغافورة

 674 648 اليوم

 4 1 تغير)أمس(

   


