
كشف مساعد وزير الخااجيا ال لاناشا و   •

االقتصااييال والاتاةااجيال اةماريا ا ال     

باليه تتبنى خطل بالتعاو  مع بالي  خار  

لتةن ب الاعاالاج ماةااعال ال فاهاي   ا ا اا 

بسبب ما وصفه بالعدوا  الروسا  عاناى 

 وكااراااا ااا  لاانياااي  اااااتااا  الاانجاعاا  

والحبهب وتخصا اب اةسا،اد   وتاطاهيار 

ا  الت نهلهي ا الدق قل ال،تعنقل بذلا،  ماقار 

   الهقت افسه تحاش  باليه    تضا اف 

عنى العقهباا  الاتا  وصافا اا باالشادياد  

عناى جوسا اا عاقاهباا  باإلاا اا  ااااتاا  

الغذائ   مع تأك ده عنى االست،راجيل  ا  

 منيد من العقهبا  اةخر  عنى مهس اه 

وحذج من وقهع كاجثل غذائ ل وإاساااا ال 

 اا  ماانااطااقاال الشاارل اةوساا  وشاا،ااا  

  ريق ا   ا  حاا  اساتا،ار  جوسا اا  ا  

إطالل  مد حرب ا عنى  وكرااا اا   ا   ا  

است،راجيل مش نل التغ ر ال،ناخ  و زمال 

يااائااحاال كااهجواااا  كاااشاافااا    ااياج  

اةمري  ل تدير مناقشا  مع شركائ ا  ا  

منطقل الشرل اةوس  والخن ج  با،اا  ا  

ذل، السعهييل وااماجا   لبحا  مصاايج 

وخا اااجا  لاا،ااهاياا اال  زماال الااغااذا  ومااا 

يترتاب عانا ا اا مان تافااقاج االحاتا ااياا  

اااساا ل ال،نحل    العالج بأسره  مشديا 

عنى التعاو  مع ا لسد الثغر  ال،احاتا،انال 

   الغذا  العال،   مع  ف، ل إيةاي حنه  

لألزما     ال،ناطاقال با،اا  ا ا اا الا ا،ان 

 وسهجيا 

 شركل ال،الحل الهطن ل  6066 يها ه 62اةحد 

 إياج  التخط   والبحهث

 اةخبــاج

التقرير ال هم       

Panamax(   ا ياةاا ج ا     سافان FFAا ل ،ااساتاقاب ن     

   ساعااا ج     فاج   ا لاساناع    اا    ا لاسااه ل   ا لاعااا لا،ا  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

   ساطاه     ا لاشار كال 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 8 مؤجرة للغير

 0 1 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 -وادي سدر -)وادي العريش 

 (وادي الكرنك  -إسنا  -إدفو 
5 0 

 0 14 إجمالي 

 (  ب ااا  الة،عل6242إصداج جقج  

 تغ ر   سبهع( تغ ر   مس( ال هم

1827 9 14 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.77 0.053 0.053 ين ه

 19.84 0.94 1.05 1.05 يهجو

 23.12 0.81 1.22 1.22 استرل ن 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9439.85 0 4.33 

DJIA (أمريكا ) 

31500.68 2.68 5.39 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7208.81 2.68 2.74 

225  NIKKEI  

26491.97 1.23 2.04 

DFMI  )دبي( 

3201.9 0.09 1.84 

TASI   )السعودية( 

11310.67 0.08 2.3 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
113.12 2.79 0 

 10.69 5.28 339.41 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2331 23 247 

BCI )point( 2396 23 591 

BPI 82 )point( 2695 37 167 

BSI )point( 2449 17 18 

BHSI )point( 1334 5 9 

CAPE Hire 19875 186 4901 

PANAMAX Hire 22918 338 1503 

 571 356 22916 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 24254 338 1503 

 571 356 24200 رحلة دائرية باألطلنطي

 1886 539 32841 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2131 361 21747 رحلة دائرية بالباسيفيك

 927 148 18828 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 26942 181 197 

 121 221 26993 الهندرحلة الصين / شرق 

 117 525 30858 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 386 322 26071 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 24009 87 160 

BDTI )point(  1219 3 14 

VLCC HIRE  26102- 302 2809 

SUEZMAX Hire 22438 620 1655 

AFRAMAX Hire 25135 799 1351 

BCTI )point(   1699 20 17 

 MR Atlantic Basket Hire 45837 1740 3933 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 75000  0 

 السهل ال،الح  العال،   

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 23833 140 22946 2022يونيو 

 0 23750 1272 22107 2022يوليو 

 0 23500 678 22818 2022أغسطس 

 0 23500 888 22605 2022الربع الثالث من 

 0 20467 543 20911 2022الربع الرابع من 

 0 15167 318 15225 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1320 640 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1465 1124 اليوم

 14 3 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1373 1077 اليوم

 13 2 تغير)أمس(

   


