
وا"قق قق وعو • وا"ققاقم"قق قق ق ا  وعاقم وافقتققموانق ابققا
وا"ق  ق ق و وا"قحق القكق ق  و"قحقوقحق ل ا"ام" موا"رائد
ولقحق و ا" ككمنح وونترهموا"رئ لموإنمرةوعاقم 

و واق قلق ق  ولقحق وبنق  %وفقمو06االسكقوق اع
وونق و شر  واي ب ك او"حخدنمتوا"ح الكق ق و
وا"قراقالو وفقم وا"نقلقتق  ونق  واالبقكقنقمل ا" قكق  قال

و ولقحق وو0606األخ رون ولقم  وا"قوقنق ل اقاقد
ويق ق ق و وفق ق قم وا"ق فنق   ا"  افتمتوا"ك ظق ق ق ق 
خط ةوإسكرات ج  واديدةوبو وتقوقتق قيور يق و
ان اباوعاموا"ام"   اواك ف روش ك وخقدنقمتو
واققم"قاقق قق لو ونقق ققمشقر واعققكقق  وتقكققنقق  نقكققكققمنقحقق 
وفقموإاقمرو ا" نمئ   ووأصومبوا" ضمئال ووع"ك
وا"قتقنق رو سا نموا" لك رو"حكخحصون وأواق 
وا"ق ق ق و فموس س وا"ك ريدوواإلسراعوا تق قرة
وهقق او ويقق ع  وأ  وا"قق ققكقق  ققال وونقق  ا"ققكققجققمر و
االسكو اعوإ" وتا ي وا"كامو وا  وا"عر قكق ق و
وا"قنقمع  و ووا"قوق قد وسسق قم فموأورواموون طتق 
و"ـقعقر ق و ول وفيمعةوا"تدراتوا"ح الك   فض ا
وسقكقلقكقلق قدو و ق قم وا"قاقم"ق ق ق وا انق ابقاوعاقم
وخقق ققراتو ونقق  وا"ققاققم"قق قق قق ا وعاققم انقق ابققا
اي ب ك اوفمونجملوشو وا"ل مرات وخقمصق و
ونق و ا مواسكرات قجق قم أ وه اوا"تطمعويحت واهك منا

 امببوا"عر  و

واسق قلقكق او •  ملوا"رئ سوا"قكق قلق ق  و"عقر ق 
ونق ق ق ةو وبقكقمئقي ا"لا عي  وأ وا"عر  وبتتقم
وا"قوقم"قموالق قبو وا"قاقم  وا"ق قم"قنونق  فموا"راال
واالسق نقمو واقدة ونق ق قمل أبعطكنموفمونعروع

او اأ وبل  وا"  قمو"ق ووا" كاحيوام"  مو"  ونض لم
خ لواألشنروا"كلا واألو" ون وا"ام وا"قوقم"قمو

و ق قمسق ق وو2و0احغمونميكجموفو نحق ق  وبقمويق 
وا"قكقموتق و وا"ق ق قمو"ق  وبلقب وألقحق  وتاك رونق 
واسقكق قرارو ا ونقكق  قاقم ت ل  همون و   وا"عقر ق  
ونق ق قملو األعالوا"ت  و"  اباوا"لا عي وخمص 

 ادةواإلس نمو

 شر  وا"  ب وا" ا    0606ب ف  روو02األرااملو

 إعارةوا"كخط دووا" و ث

 األخ ــمر

ا"كتريروا"  نموووووو

Panamax(وووإلويقجقمورواوتوووسقلق وFFAاو"و ققلقكقتق وحومو و

 أوسقاققموروووأوهق ووواو"قلقحقالوووفققمووواو"قلقق و ووواو"قاققمو"ق قمو

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أوسقطق ولووواو"قعقرو ق و

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 2 مؤجرة للغير

 3 11 لحساب الشركة

 0 0 إصالح / حوض

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 3 13 إجمالي 

 55:26(وا"لمل و0520إصدارور  و 

 تغ رو أس  ع( تغ رو أنس( ا"   

1806 19 74 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.69 0.063 0.063 ا   

 18.68 0.84 1.18 1.18 ي رو

 20.97 0.74 1.33 1.33 اسكر"  م

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

10997.35 0 0.6 

DJIA (أمريكا ) 

30046.24 1.54 0.88 

FTSE 100  )انجلترا(   

6432.17 1.55 1.05 

225  NIKKEI  

26296.86 0.5 2.21 

DFMI  )دبي( 

2414.66 0.63 3.98 

TASI   )السعودية( 

8636.14 0.29 0.89 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
44.91 2.5 2.65 

قبببمبببو ر )دوالر/

 طن(
224.59 2.09 2.69 

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1178 9 66 

BCI )point( 1447 3 3 

BPI 82 )point( 1398 14 146 

BSI )point( 973 21 85 

BHSI )point( 613 7 25 

CAPE Hire 11996 25 33 

PANAMAX Hire 11247 127 1319 

 2090 95 13671 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 12583 127 1319 

 2090 95 14955 رحلة دائرية باألطلنطي

 1786 236 21027 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1229 227 11803 رحلة دائرية بالباسيفيك

 211 35 4177 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 10699 226 933 

 1100 267 9367 الهندرحلة الصين / شرق 

 2129 479 10093 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 2156 519 11075 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 11029 120 449 

BDTI )point(  447 10 15 

VLCC HIRE  202- 322 488 

SUEZMAX Hire 3570 20 196 

AFRAMAX Hire 3775 585 1562 

BCTI )point(   372 0 27 

 MR Atlantic Basket Hire 7520 452 2507 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 15500  1250 

 ا"ل  وا"  بموا"ام" مو

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 11267 3 10144 2020نوفمبر 

 0 11083 169 10672 2020ديسمبر 

 0 9500 218 8438 2021يناير  

 0 9350 215 8485 2021الربع األول من 

 0 10583 131 10197 2021الربع الثاني من 

 0 10667 53 10663 2021الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 414 348 اليوم

 15 12 تغير)أمس(

 اسطنبول
 430 385 اليوم

 6 7 تغير)أمس(

 سنغافورة

 395 377 اليوم

 6 3 تغير)أمس(

   


