
واصل النشاط التجاري في منطقة  الةرة رو طةهةاطة    •

في ن فمهر الحةالةي تة طةرةر، حسةلا أظةهةمةا ح ة ةر  

ترانا  م شر مةيرةري الةمةشةتةررةا  الةتةي نشةرطة ةا 
م سظ  ستانيرد حني ت رز جل تال. وارطفع الم شةر 

نةقةطة  فةي حرةتة تةر  4..3الذي رترسهه الخهراءا من 

فةي نة فةمةهةرا لةيةنةه تةقةي دو      4..3الماضي إلى 
نقط  للش ر الخامس على الةتة الةي. وحي طةخة   05

نقط  رعي نم ا. وتقي التضخم مةرطةفةعةا  05لمظت ى 

في غالهر  استصادا  منطق  العمل  الةمة أةي،ا لةيةن 
ستانيرد حني ت رز سالت ح  ضةوة ط الةتةيةلةفة  عةلةى 

الم سظا  طةرطةفةع تشةيةل حتةطةةا مضةرةفة  ح   ةقة  

األعمال طرطفع رغم حن ا ال طزال ساطم . وأذر خةهةرةر 

االستصاد ليى ستانيرد حني ت رز مةن ح  مةزرةيا مةن 
التراجع في ن فمهر سرزري مةخةاطةر دخة ل اسةتةصةاد 

مةنةطةقة  الةرة رو فةةي ررة د. وحضةةا   أةتةى ا  ا 

طت افق ترانةا  الةفةصةل الةراتةع مةع طةراجةع الةنةاطة  
المحلي اإلجمالي تمعيل رتع سن ي رزري سلرالً عةلةى 

%. لينه حشار إلةى ح  سةرة د اإلمةيادا  طة ة ةر 5.0

م شرا  على التراجع مع طةحةظةن حداء الةمة ردرةن 
في سلب حلمانرا الصناعي تالمنطةقة . ورغةم طةحةظةن 

اإلميادا  للشررا ا فةال طةزال حلةمةانةرةا الصةنةاعةرة  

العمالس  طش ي حس ح طراجع في منطق  الر روا أرث 
نةقةطة . حمةا  3..3تلغ م شر ميرةري الةمةشةتةررةا  

فرنظا فيا  حداؤها حفضلا ليةنة ةا مةع سلةت سةجةلةت 

انخفاضا في اإلنتاج في نة فةمةهةر الةحةالةيا فةي حول 

. 0502طراجع للنشاط التجاري منذ ش ر فهراررعام 
وسال رهرر االستصادررن في راترتال إري ن مريسا ح  

زراد، مهيئر  في التصنرع طيمةن وراء األرسةام الةتةي 

جاء  حفضةل مةن الةمةتة سةع. وحضةا   طشةرةر هةذ  
الةيراسةةا  إلةةى ح  الةةتةةراجةةع فةي الةةنةةاطةة  الةةمةةحةةلةةي 

اإلجمالي في الفصل الراتع سي ري   حدنى سةلةرةال مةن 

% على حسةا  رتةع سةنة ي 5.0االنخفاض تنظه  
الذي سةجةلةنةا . رةمةا سةال ح  االةيراسةا   ال طةزال 

ضعرف  للوار  وطشرر إلى ح  مشةيةلة  الةتةضةخةم فةي 

المنطق  لم طنته تعي. م شرا  التهاطة  طةتةزامةن مةع 

طظجرل  ق  المظت ليرن في منطق  الةرة رو طةحةظةنةا 
ملح  ةا خةالل الشة ةر الةحةالةي لةتةصةل إلةى حعةلةى 

 حش ر. 0مظت راط ا منذ 

 شرر  المالأ  ال طنر   0500 ن فمهر 03الخمرس 

 إدار، التخطر  والهح ث

 األخهــار

التقررر الر مي      

Panamax    إل رةجةا ر ا     سةفةن FFAا ل مةةظةتةقةه ل ي ا 

 ح سةعةةا ر   ح هةم   ا لةظةلةع   فةةي   ا لةظةة      ا لةعةةا لةمةي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 ح سةطة  ل   ا لةشةر رة  

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 1 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 )  وادي العرب (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 55 22   الظاع  0040إصيار رسم ا

 طورر احسه ع  طورر احمس  الر م

1757 17 12 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.53 0.041 0.041 جنره

 25.62  0.95 1.03 1.04 ر رو

 29.71 0.82 1.18 1.2 استرلرني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12600.09 0 2.1 

DJIA (أمريكا ) 

34194.06 0.28 1.91 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7465.24 0.17 1.55 

225  NIKKEI  

28383.09 0.95 1.62 

DFMI  )دبي( 

3322.48 0.11 0.76 

TASI   )السعودية( 

10965.41 0.32 1.67 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
84.82 0.69 8.02 

 2.93 0.72 291.56 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1184 35 104 

BCI )point( 1219 127 114 

BPI 82 )point( 1464 32 224 

BSI )point( 1163 3 17 

BHSI )point( 752 1 16 

CAPE Hire 10106 1049 948 

PANAMAX Hire 11844 283 2016 

 1065 165 11621 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 13180 283 2016 

 1065 165 12905 رحلة دائرية باألطلنطي

 1382 200 21309 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 3177 743 10918 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2233 443 9370 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 12796 40 187 

 587 335 8256 الهندرحلة الصين / شرق 

 1042 585 8771 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1791 851 8544 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 13539 12 286 

BDTI )point(  2495 1 462 

VLCC HIRE  63516 5015 4099 

SUEZMAX Hire 132006 376 44298 

AFRAMAX Hire 122869 37 41156 

BCTI )point(   1711 62 322 

 MR Atlantic Basket Hire 64654 2929 15864 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19200  0 

 الظ   المالأي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 800 13200 21 13050 2022نوفمبر 

 333 13250 293 11614 2022ديسمبر 

 0 11833 308 10429 2023يناير 

 0 11833 300 10905 2023الربع األول من 

 0 12750 365 12929 2023الربع الثاني من 

 0 13733 225 12254 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 925 615 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1125 746 اليوم

 3 1 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1027 678 اليوم

 4 19 تغير)أمس(

   


