
ارتفعت أسعار النفط خالل تعامالت أمس االثنين، في جلسل ل   •

متقسب  تراجعت فيها في التعلاملالت الالبلابليل  ل لبل   لل لا  

شركات طيران آالف الربالت في عطس  عليلا اللدليلالط،  سلط 
تزايا باالت اإلصال  لكور نا، لكنها عاطت  ارتفعت ماعومل  

لأمال لأن أ ميكر ن لن يلنلال ملن اللطلسل  اللعلاللدلي   ألل لت 
ربلسل  يلوأل ا بلا  0011شركات طيران أمريكليل  أكلملر ملن 

ل ب  لكور نا   ارتفع سلعلر خلاأل  لرس تلكل لاط اللوسليلط 
ط الر لللسللبللرملليللا   أ للسللقللت ا سللوا   00 03%  للل  0 1

ا مريكي  يوأل الجدع  ل ب  عطس  عيا الديالط   ارتفلع سلعلر 
ط الر   ارتلفلع للرنلت  77 00%  ل  0 1خاأل لرنت العالدي 

% هذا العاأل ماعوما لانتعاش الطس   تخلفليل  30لأكمر من 

منظد  البساان الداارة لسبتر ل )أ لل(   اللا ل اللدلتل لاللفل  
معها  هي الدجدوع  الدلعلر فل  للاسلب )أ لل(ا  إلنلتلاجلهلا  

 صعات أسعار النفط ا سبوع الداضي لعا أن أظهرت ليانلات 
و ملتلوسلطل  ملن  أ لي  أن الدت ور أ ميكر ن ي لبل  أعلراضلا

الدرض   استأنفت أمس الد اطثات لين قوى عالدي    يلران 
،  هلو ملا قلا يلقلوط 7100من أجا  نقاذ االتفا  النو ي لعاأل 

في نهاي  الدطاف  ل  زياطة صاطرات  يلران ملن اللنلفلط، فلي 
و يلذكلر  بال تقاأل في الد اطثات، لكن ال يبا  أنها بققت تلقلاملا

لاتجاه هذا الهاف   يترق  الد تمدر ن كذل( اجتداع أ لل(ا 
الدقبا في الرالع من يناير لت ايا ما  ذا كانت ستدليلي قلاملا 

ألف لرمليلا يلومليلا ملن  نلتلاجلهلا فلي  311في خطتها لزياطة 
فبراير   في الشلهلر اللدلاضلي تلدل لكلت أ لل(ا ل ليلاسلتلهلا 

اإلنتاجي  في شهر ينلايلر،  قلاللت أن تلأثليلر أ مليلكلر ن ملن 

 الدرجح أن يكون قاير ا ما  

قالت  زيرة التجارة  الاناع  الداري ، أن معاالت اللتلبلاطل •

أشهر ا  لل   01التجاري مع كوريا الجنولي ، بققت خالل الـ
% بليلب للسل لت 4 .3من العاأل الجاري ن ب  زيلاطة قلارهلا 

 . .77مسيلون ط الر، ملقلارنل  للنل لو ملسليلار   741مسيار  
   للفلتلت 7171مسيون ط الر خلالل نلفلس اللفلتلرة ملن علاأل 

الوزيرة خالل جس   الدبابمات االفتراضي  التي علقلاتلهلا ملع 
 زير التجارة لكوريا الجنولي ،  ل  أن الالاطرات اللدلالريل  

% 0 7.لس و  الكوري  بققت خالل هذه الفترة زياطة قارها 
ملسليلون  0 070مسيون ط الر مقارن  لن و  0 000بيب لس ت 

   تتيلدلن أهلب للنلوط 7171ط الر خالل نفس الفترة من عاأل 
التباطل التجاري لين البساين: الدنتجات البتر لليل   اإلسلدلنلت 

 الرخاأل   يرها   أكات الوزيرة، برص لالطها عسل  تلنلدليل  
 تطوير عالقات التلعلا ن االقلتلالاطي اللدلشلتلرا ملع كلوريلا 

الجنولي  لد تويات  ير م بوق  ترقل  للدل لتلوى اللعلالقلات 

ال ياسي  الدتديزة التي ترلط البساين، مشيرة  لل  أن كلوريلا 
الجنولي  تعا  باى أهب الشركا  التجاريين للدلالر للدلنلطلقل  

شر   جنوس شرقي آسيا، كدا تعا  جه  هام  لنقا الخبرات 
  التكنولوجيات الاناعي  الدتطورة لساناع  الداري   

 شرك  الدالب  الوطني   7170طي دبر 77المالثا  

  طارة التخطيط  الب وث

 ا خبــار

التقرير اليومي      

Panamax    إل يلجلا ر ا ت   سلفلن FFAا ل دلل لتلقلب س ي ) 

 أ سلعللا ر   أ هلب   ا لل لسلع   فللي   ا لل للو     ا للعللا للدلي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سلطلو ل   ا للشلر كل  

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 4 مؤجرة للغير

 0 8 لحساب الشركة

 حوض

 )إسنا / وادي الكرنك(
2 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 0 14 إجمالي 

  00:11  ال اع  7004 صاار رقب )

 ت ير )أسبوع  ت ير )أمس  اليوأل

1816 6 24 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.74 0.064 0.064 جنيه

 17.83 0.88 1.13 1.13 يور 

 21.15 0.74 1.33 1.34 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11849.79 0 3.2 

DJIA (أمريكا ) 

36302.38 0.98 3.92 

FTSE 100  )انجلترا(   

7372.1 0.02 2.42 

225  NIKKEI  

29069.16 1.37 1.93 

DFMI  )دبي( 

3201.56 0.42 0.74 

TASI   )السعودية( 

11161.04 0.06 0.08 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
79.02 0.53 9.31 

 3.37 1.41 295.41 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2217 2 162 

BCI )point( 2312 39 415 

BPI 82 )point( 2573 58 129 

BSI )point( 2290 13 179 

BHSI )point( 1466 12 81 

CAPE Hire 19176 318 3437 

PANAMAX Hire 21822 520 1164 

 1575 775 22341 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 23158 520 1164 

 1575 775 23625 رحلة دائرية باألطلنطي

 222 682 33023 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1409 323 20467 رحلة دائرية بالباسيفيك

 384 187 15295 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 25188 142 1970 

 615 0 20671 الهندرحلة الصين / شرق 

 658 8 21550 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1393 29 21250 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 26384 223 1458 

BDTI )point(  786 2 17 

VLCC HIRE  8823- 947 443 

SUEZMAX Hire 3257 586 3464 

AFRAMAX Hire 9333 701 2120 

BCTI )point(   788 5 24 

 MR Atlantic Basket Hire 13826 210 2292 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 65000  0 

 “طي دبر نطراو لفترة أجازات أعياط الديالط .7ليانات ال و  الدالبي لتاريخ ”ال و  الدالبي العالدي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 25000 354 23675 2022يناير 

 0 22667 68 23650 2022فبراير 

 0 24000 103 24164 2022مارس 

 0 23889 175 23830 2022الربع األول من 

 528 23889 171 24075 2022الربع الثاني من 

 0 20667 21 22000 2022الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 677 530 اليوم

 16 9 تغير)أمس(

 اسطنبول
 717 658 اليوم

 3 4 تغير)أمس(

 سنغافورة

 638 615 اليوم

 8 4 تغير)أمس(

   


