
تراجعت أسعار القمح في مستهل التتتعتامت    •

أمت،  متت تتدتتتفتت اتتت تاص فستمتتح  تتتت تتتفتتر 

الحبوب األوكرانية عبر التمتوانتل الترةتيتستيتة 
للبحر األسود  رغم استتتمترار التبت    تيت  
روسيا وأوكرانيا  شأن متة التتتدتتفتت  ور ت  

الرةي، الروسي مستقبل االت تايتيتة  شترو   

ويال وزفر البنية التحتية األوكترانتي  مت تلتت 
األسبوع الحالي  أنه تم تمتفت اتت تاص ت تتفتر 

فتومتا   لت ت   021الحبوب األوكرانتيتة لتمتتة 

روسيا ومسؤوال  تركيا  ياال أن التتمتتفتت لتمتتة 
 “  تلتومتبتر “فوما  فق   وذكر  وكتالتة  01

لألنباء  أن االت اص فستمتح لت تل مت  روستيتا 

وأوكرانيا  تت تتفتر انتتتاجتيتهتمتا مت  التقتمتح 
والذرة  التي تراجعت أسعارهتا أفاتا   كتانتت 

االزمة الروسية األوكرانية في أواخر فبترافتر 

م  العام التمتا تي يتت أد  الرتت تاع أستعتار 

القمح في الستوص التعتالتمتيتة التا مستتتوفتا  
يتتيتتاستتيتتة ختت ل التتنتت تت  األول متت  التتعتتام 

الما ي  يبل أن تتراجت األسعار  عتت تتوست  

األمم المتحتة وتركيا م  أجتل التتتوإتل التا 
ات اص فسمح  تتت تتفتر التحتبتوب األوكترانتيتة 

والروسية  وتراجت سعر العقود اآلجلة للقمح 
% التا  1 0في  ورإتة يتيت تاجتو  تنتستبتة 

دوالر ل ل  وييتل   تعتت تستدتيتلته فتي  6. 0
األسبوع الما ي أول ارت اع أستبتوعتي متنتذ 

أواةل فبرافر الما ي  كما تراجت سعر التذرة 
دوالر ل ل  تويتيتل   21 0% الا 0 0 نسبة 

 أفام تتاول   5وذلك ألول مرة منذ 

 يركة الم حة الو نية  2123 مارس 20الث ثاء 

 ادارة التب ي  والبحوث

 األخبــار

التقرفر اليومي      

Panamax(   ج فتدتا ر ا     ست ت  FFAا ل متتستتتقتب ل ي   

 أ ستعتتا ر   أ هتم   ا لتستلتت   فتتي   ا لتستتو ص   ا لتعتتا لتمتي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ ست تو ل   ا لتشتر كتة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 9 مؤجرة للغير

 0 3 لحساب الشركة

 0 0 حوض / إصالح

 توقف / انتظار تشغيل
 )وادي سفاجا(

1 0 

 0 13 إجمالي 

 00:11(  الساعة ..25اإتار ريم  

 تغير  أسبوع( تغير  أم،( اليوم

1974 16 64 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.85 0.0.32 0.032 جنيه

 33.08 0.93 1.06 1.07 فورو

 37.89 0.81 1.21 1.22 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

14923.81 0 3.33 

DJIA (أمريكا ) 

32244.58 1.2 1.34 

FTSE 100 ()انجلترا 

7403.85 0.93 1.92 

225  NIKKEI  

26945.67 1.42 1.02 

DFMI  )دبي( 

3351.71 0.23 1.02 

TASI   )السعودية( 

10255.64 0.37 0.15 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
73.33 0.62 8.38 

 5.69 0 261.06 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1542 7 77 

BCI )point( 1945 32 124 

BPI 82 )point( 1697 26 17 

BSI )point( 1329 11 94 

BHSI )point( 703 9 53 

CAPE Hire 16134 267 1035 

PANAMAX Hire 13934 239 149 

 665 203 11856 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15270 239 149 

 665 203 13140 رحلة دائرية باألطلنطي

 790 232 23045 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 531 356 15852 رحلة دائرية بالباسيفيك

 66 160 9709 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 14619 117 1039 

 165 117 13321 الهندرحلة الصين / شرق 

 139 360 15004 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 21 360 14421 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 12646 146 949 

BDTI )point(  1611 32 133 

VLCC HIRE  77648 3473 8631 

SUEZMAX Hire 86959 8053 21015 

AFRAMAX Hire 79603 1226 12698 

BCTI )point(   1067 3 95 

 MR Atlantic Basket Hire 44910 6733 7368 

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

 السوص الم حي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغيرعن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 400 13454 2023مارس 

 0 13667 943 15225 2023أبريل 

 0 13717 421 16336 2023مايو 

 0 13656 506 15935 2023الربع الثاني من 

 0 14200 218 16343 2023الربع الثالث من 

 0 14150 243 15493 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 725 465 اليوم

 5 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 928 644 اليوم

 15 13 تغير)أمس(

 سنغافورة

 720 543 اليوم

 11 19 تغير)أمس(

   


