
عرض بنك يو.بي.إس جروب السويسري إعادة شراء  •

السندات التي أصدرها قبل أياا  ناإ إعامو ناوا ا اتا  
علا  شاراء ناناا سا  الساويساري الاياتا ا ار  اريادي 
سويس، وهي الصاقا ال الاتاي أااارت الايا ااو  ناإ 
احتيال تراجا  تصانا اقا  انياتايااتاي. وة ارت و االال 

لألتباء أو أ ابار باناك  اي ساويسارا دعاا  “بلونبرج“
نل ارات دونر إلعادة ب   هذه  3حانلي سندات  ب  يل 

السندات ب د صق ل انستحواة عل   اريادي ساوياس، 
 ي نحاولل لاتائاديال الايا ااو  ناإ نا اا ار صاقا ال 
انستحاواة. و اي حا اإ رحاه نسااهاياو ياو.باي.إس 
بصق ل انستحواة التي أتاحت شراء ااتي أ بر بنك  ي 
سويسارا بسا ار ر،ا اا، تاراجا ات أسا اار سانادات 
يو.بي.إس ،مل األيا  األ، رة، و،قاتات نااساساات 
التصن ف انيتياتي النظرة اليست بل ل لادياوو الاباناك. 

أو يو.بي.إس الذي ارتاقا  سا ار  “ بلونبرج“وة رت 
سئي  ،مل الا اانا اإ الاياافا ا اإ باقاتال اساتا ارار 
أوفاع ، تقذ ،طل ن ا ادة إلعاادة الائا افالال لا اقا  

نل ارات دونر. وارتاقا  سا ار سائا   8تق ات  بي دار 
بنك يو.بي.إس جروب السويسري ،مل ت انامت أول 

% وهو أ بر ارتقاع يوني للسئ  ناناذ 01أنس بنحو 
،  ي ظل تقاؤل الاياساتا ايارياإ باناتاايا  0101نارس 

استحواة البنك عل  ننا س  اليت  ر  اريادي ساوياس. 
وارتق ت ال ا ايال الساوقا ال لاباناك ياو.باي.إس باناحاو     

نل ار دونر( ننذ إعمو انتقاق  7  . 0نل ار  رتك ) 6 .6
التاري ي لمستحواة. تستئد  ،طل انستحاواة عالا  
 ريدي سويس واليدعونل نإ الحفونل الساويساريال 
قط  الطريق عل  تشوب أزنل نصر  ل  ب رة. وو  اا  
لشرو  الصق ل، سا احاصال  ال نسااها   اي  اريادي 
سويس عل  سئا  واحاد  اي ياو.باي.إس نا اابال  ال 

سئ  ييتلفئا  ي  ريدي سوياس، باياا يا اادل  00  . 88
 رتك لفل سئ  نإ أسئ   ريدي سويس لتاصال  1  . 76

نل ارات  رتاك.  3ال  يل اإلجيال ل للصق ل إل  حوالي 
 اتت ال  يل الساوقا ال لافاريادي ساوياس حاتا  ،اتاا  

نالا اار دونر.  اي  8  . 55ت انمت األسبوع الاياافاي 
األاناء، أ ادت ،دنل نوديز لليست ايارياإ  اي تا اريار 

ت ا  الت ف  ي اليلف انياتايااتاي الاتاي “أنس، بأو 
لا   “ تادي إل  ،سارة ا ل اليست يريإ أو الياودعا اإ

 ي أوروبا، ونإ با انائاا  00تظئر لدى  بار البنوك الـ
 دويتش  بنك وبي إو بي باريباس إس إي .

 شر ل اليمحل الو ن ل  0103 نارس 03ال ي س 

 إدارة الت ط ط والبحوث

 األ،بــار

الت رير ال وني      

Panamax(   إل ياتاا ر ا ت   ساقاإ FFAا ل يااساتا اب ل ي ) 

 أ سا ااا ر   أ ها    ا لاسالا     ااي   ا لاسااو ق   ا لا ااا لاياي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ ساطاو ل   ا لاشار  ال 

 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(  الساعل 0610إصدار رق  )

 تغ ر )أسبوع( تغ ر )أنس( ال و 

1980 37 63 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.85 0.0.32 0.032 جن  

 33.71 0.91 1.07 1.09 يورو

 38.05 0.81 1.22 1.23 استرل ني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

15277.14 0 3.75 

DJIA (أمريكا ) 

32030.11 1.63 0.49 

FTSE 100 ()انجلترا 

7566.84 0.41 3.03 

225  NIKKEI  

27419.61 0.17 1.51 

DFMI  )دبي( 

3373.22 0.57 2.77 

TASI   )السعودية( 

10363.77 0.13 3.57 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
76.11 0.76 2.46 

 5.58 2.89 243.79 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1456 56 147 

BCI )point( 1752 129 352 

BPI 82 )point( 1606 52 162 

BSI )point( 1337 2 41 

BHSI )point( 706 1 30 

CAPE Hire 14528 1073 2925 

PANAMAX Hire 13118 465 1458 

 1050 415 11161 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14454 465 1458 

 1050 415 12445 رحلة دائرية باألطلنطي

 1120 388 22357 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2227 555 14704 رحلة دائرية بالباسيفيك

 972 345 9163 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 14703 21 449 

 525 65 13100 الهندرحلة الصين / شرق 

 1089 218 14557 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1088 191 14000 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 12703 21 529 

BDTI )point(  1648 6 132 

VLCC HIRE  69182 6976 2938 

SUEZMAX Hire 86432 977 15659 

AFRAMAX Hire 88952 2889 16827 

BCTI )point(   1109 35 69 

 MR Atlantic Basket Hire 40592 4540 850 

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

 السوق اليمحي ال اليي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغيرعن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 25 13221 2023مارس 

 0 13667 43 14646 2023أبريل 

 0 13717 15 16004 2023مايو 

 0 13656 51 15608 2023الربع الثاني من 

 0 14200 100 16250 2023الربع الثالث من 

 0 14150 139 15468 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 725 465 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 928 646 اليوم

 15 2 تغير)أمس(

 سنغافورة

 736 566 اليوم

 13 21 تغير)أمس(

   


