
يجتمع االحتياطي الفيدرالي األمريكي على مدى  •

يومين هذا األسبوع إلعالن قراره اليييوب أني ن 
أسعار الفائدة، وسط أزمة مصرفية تثير اليذعير 

ومعدالت تضخم عالية غير مسيبيوقيةي وييوا ي  
مييجييلييا االتيييييالي الييفيييييدرالييي قييرارا   ييعييبييا  
ومعضلة اقتصالية، فعلي  أن يقيرر ميا ا ا نيان 
يريد االستمرار في رفع أسعار الفيائيدة فيي  ي  
حالة عدب اليقين في األسواق، أو أن يتبع نيجي  

في مياولة ليتيجيأيب أزمية “ االنتظار والترقب“
مصرفية نان يأبغيي تيوقيعيجياي وسيييكيون عيليى 

اللجأة الفيدرالية لليسيوق اليميفيتيوحية ميعياليجية 
اثييأييتييييين ميين الييمييسييبوليييييات األسيياسييييية لييبييأيي  
االحتياطي الفيدرالي، وهما تيقيق استقرار فيي 
األسعار، والتيكم في معدل اليتيضيخيم ليتيييقيييق 

%ي ا ا أقييدب 2هييدا الييو ييول الييى مييعييدل 
الفيدرالي األمريكي على تأفيذ مخطط  السياأيق 

أسعار اليفيائيدة، في ن  -ولو أنك  أسيط  -أرفع 
أول الييتيي ثييييرات سييييخيييييم عيلييى سييوق الييعييميي ، 

وسيييييبلي الييى فييقييدان ميياليييييين األمييريييكيييييييين 
لو ائفجم، واألخطر أن رفع الفائدة سيبلي الى 
مزيد من الضغط على قطاع الصأاعة المصرفية 
األمريكيةي ورغم  ل ، يتوقع ميللون أن ييرفيع 
رئيا مجيليا االحيتييياطيي اليفيييدراليي أسيعيار 
الفائيدة أيميقيدار رأيع نيقيطية مي يويية، وهيو ميا 

سيكيون أعيليى مسيتيوى ألسيعيار اليفيائيدة ميأيذ     

عيامياي وا ا انيتيجي  اليفيييدرالييي األميرييكييي  61
سياسة االنتظار والترقب ولم ييقيم أيرفيع سيعير 
الفائدة، في ن هيأياخ ميخياوا مين أن اليتيضيخيم 
سوا يتفنى ويوالي  عوله، ويزيد من تكلفية 
الغذاء والسكني وعلى مدى العاب الماضيي رفيع 

% 20ي5االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من 
، و ييوال الييى مييا أييييين        2522فييي فييبييراييير 

 % حالياي0.ي5و 0ي5

 شرنة المالحة الوطأية  2523 مارس 22األرأعاء 

 الارة التخطيط والبيوث

 األخبــار

التقرير اليومي      

Panamax(   إل ييجيا ر ا ت   سيفين FFAا ل مييسيتيقيب ل ي   

 أ سيعييا ر   أ هيم   ا ليسيليع   فييي   ا ليسييو ق   ا ليعييا ليميي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سيطيو ل   ا لينير نية 

 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 

 66:55(  الساعة 2155ا دار رقم  

 تغير  أسبوع( تغير  أما( اليوب

1943 31 41 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.85 0.0.32 0.032  أي 

 33.24 0.92 1.07 1.07 يورو

 37.75 0.81 1.22 1.22 استرليأي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

15325.66 0 0.24 

DJIA (أمريكا ) 

32560.6 0.98 1.26 

FTSE 100 ()انجلترا 

7536.22 1.79 1.32 

225  NIKKEI  

27466.61 1.93 0.87 

DFMI  )دبي( 

3378.16 0.09 0.82 

TASI   )السعودية( 

10359.74 1.39 1.01 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
74.85 0.62 4.49 

 0.47 3.83 251.05 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1512 30 75 

BCI )point( 1881 64 229 

BPI 82 )point( 1658 39 85 

BSI )point( 1335 6 72 

BHSI )point( 705 2 40 

CAPE Hire 15601 533 1899 

PANAMAX Hire 13583 351 766 

 160 280 11576 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14919 351 766 

 160 280 12860 رحلة دائرية باألطلنطي

 310 300 22745 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1580 593 15259 رحلة دائرية بالباسيفيك

 561 201 9508 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 14682 63 793 

 398 156 13165 الهندرحلة الصين / شرق 

 754 229 14775 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 709 230 14191 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 12682 36 717 

BDTI )point(  1642 31 162 

VLCC HIRE  76158 1490 11402 

SUEZMAX Hire 87409 450 20188 

AFRAMAX Hire 86063 6460 17779 

BCTI )point(   1074 7 61 

 MR Atlantic Basket Hire 45132 222 4276 

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

 السوق المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغيرعن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 208 13246 2023مارس 

 0 13667 536 14689 2023أبريل 

 0 13717 347 15989 2023مايو 

 0 13656 378 15557 2023الربع الثاني من 

 0 14200 193 16150 2023الربع الثالث من 

 0 14150 164 15329 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 725 465 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 913 649 اليوم

 15 5 تغير)أمس(

 سنغافورة

 723 545 اليوم

 3 1 تغير)أمس(

   


