
أعلن وزير التموين علللم يلليللل لم  •
أيس أن يللر علقلت للى عللل   لرا  

ألف طن  مح ين الهنل. وأضتف  081

الوزير فم يؤعمر ص فم أن الشل لن 
سيلتلب جلملولرل وصلون الشل لنل   لل  
الموانئ فم الهنل، ج لبلم يلت نل لللتل  

وكتل  لألنبت . وعأعم هذه الخطوة فلم 
الو ت الذي عكتفح في  واحلة ين أكبر 

يبتورلي ال مح فم القتلب يع ارعفتع 
أسقتر البلع األستسي  نتليلول  الل ل و 
الللروسللم ألوكللرانلليللت، فلليللمللت يللتللطلللللع 

المبلؤوللون اللملللريلون  لل  زيلتلة 
اعتمتلهب عل   نتتج ال لملح اللمل لللم 

فم ي تول  لخفض فتعورة االستليلرال. 
وعلعو البلطتى أصل لتا اللملطلتحلن 
الذين ينتوون الل يق لبرنلتيلا الللعلب 

ل يتلة كمي  نختل  ال مح المبتخليل . 
وأوضح يليل م أن ال كوي  عخطل  

يلللنيللليلللن          5السلللتللليلللرال يلللت جللليلللن 

يليون طن ين ال مح فم البنل   5.5و
المتلي  الم بل  التم عبلأ فم األون يلن 

يوليو، يشيراً  ل  أن يخ ونتى ال مح 
 لهلر. وارعلفلقلت  5.5ال تلي  عكلفلم 

يشلتللريللتى اللل للملح الللملل للللم جلنللبللبلل       
يللليلون طلن  1..2% لتلل  ل  01

يلل للترنلل   1111حلتلل  افن فللم عللت  

 جتلقت  البتجق.

  رك  المنح  الوطني   1111 يونيو 18الثنثت  

  لارة التخطي  والب وث

 األخبــتر

الت رير اليويم      

Panamax(   ج يلولت ر ا ى   سلفلن FFAا ل مللبلتل لب ل م   

 أ سلقللت ر   أ هلب   ا للبلللع   فللم   ا للبللو     ا للقللت للملم 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سلطلو ن   ا للشلر كل  

 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 

 00:11(  البتع  1555 صلار ر ب  

 ع ير  أسبوع( ع ير  أيس( اليو 

1828 1 12 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.77 0.053 0.053 جني 

 19.9 0.94 1.05 1.05 يورو

 23.06 0.81 1.22 1.22 استرلينم

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9255.43 0 4.39 

DJIA (أمريكا ) 

31438.26 0.2 5.18 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7328.51 0.97 2.9 

225  NIKKEI  

27049.47 0.66 3.06 

DFMI  )دبي( 

3222.4 0.15 1.88 

TASI   )السعودية( 

11417.81 0.08 0.5 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
117.24 1.87 2.13 

 12.59 2.14 332.16 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2295 36 301 

BCI )point( 2332 64 699 

BPI 82 )point( 2652 43 220 

BSI )point( 2439 10 31 

BHSI )point( 1334 0 2 

CAPE Hire 19336 539 5802 

PANAMAX Hire 22534 384 1976 

 1300 375 22541 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 23870 384 1976 

 1300 375 23825 رحلة دائرية باألطلنطي

 2628 605 32236 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2443 417 21330 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1027 147 18681 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 26832 110 335 

 707 243 26564 الهندرحلة الصين / شرق 

 1116 458 30267 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1107 607 25364 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 24014 5 37 

BDTI )point(  1215 4 11 

VLCC HIRE  25119- 983 6267 

SUEZMAX Hire 21552 886 906 

AFRAMAX Hire 24395 740 1938 

BCTI )point(   1664 35 55 

 MR Atlantic Basket Hire 45017 820 1138 

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

 البو  المنحم القتلمم  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 23833 154 23100 2022يونيو 

 0 23750 518 21589 2022يوليو 

 0 23500 607 22211 2022أغسطس 

 0 23500 551 22054 2022الربع الثالث من 

 0 20467 379 20532 2022الربع الرابع من 

 0 15167 179 15046 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1200 850 اليوم

 120 210 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1468 1122 اليوم

 3 1 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1365 1078 اليوم

 8 1 تغير)أمس(

   


