
واصلت أسعار النفن نر ارعن ناالن نا منت  عنعنا نت  أ ن  •

دوالراً للبر ين  النلن   08الثتثاء، ليحوم مام برنت قرب 
الرغم  ن االنتشار السريع ألو يكرون، وذلك بنعالنم  نن 

 7..1% إلن  8.0انقطاالا  في اإل عاد. زاد مام برننت 
دوالر للبر نين . وارعن نع منام غنرب عنكنسنا  النوسنينر 

دوالر لننلننبننر ننينن . و ننر  عننعاو   10.77% إلنن  8.0

الخا ين الفع أالل   ستو  في ش ر. وقنا  النلنحنلن  فني 
النفن نطنينةع النعالنم ين عني كن لنك  نن  »يو بي إ «شركة 

اضنطنرابنا  كنبنينرإل فني اإلنننتناد فني اإلكنوادور ولنينبنيننا 
ونيجيريا وعوقعا  بانخ اض كنبنينر  منر فني  نخن وننا  

وأاللن البلعان الثتثنة النلنفنتنجنة لنلنفن نر  .الخام األ ريكية
حالة القوإل القاهرإل ه ا الش ر فنينلنا ينتنعنلنم بنجن ء  نن 
إنتا  ا الف طي بسنبنم  شنكنت  فني ال نيناننة وإغنت  
لحقو  ن طية. في الوقت ن سه كشن  اسنتنطنتد  نبنع ني 

أ رعه رويترز يوم االثفين، أن  خ ونا  الخام األ ريكينة 
ستفخ ض الل  األر ح لخا   أسبود الل  التوالي، فني 
حين  ن اللتوقع أن عظ   خ ونا  النوقنود دون عنرنينينر 
الن األسبود اللاضي. و نن النلنقنرر أن ي نعر عنقنرينر 
اللخ ونا  األ ريكينة النرسنلني، النينوم األربنعناء. وقنا  
وزير ال حة البريطاني، ينوم االثنفنينن، أن إننجنلنتنرا لنن 

قب  ن اية  ع رض أي قيود  عيعإل  تعلقة ب يرو  كورونا
، إذ عفتظر الحكو ة الل يع  ن األدلة اللن   نا 7877الام 

إذا كانت األ   إل ال حية قادرإل الل  التعا    ع  عنعال  
اإلصابة اللرع عة. ويترقم اللستثنلنرون كن لنك ا نتنلناد 

اللقب  في الرابع  ن يفاير، لتحعيع  ا إذا كانت  »أوبك+«
أل  بر نين  ينو نيناً  088ستلضي قع اً في مطت ا ل يادإل 

الشن نر  »أوبنك+« ن إنتا  ا فني فنبنراينر. وعنلنسنكنت 
اللاضي بسياست ا ل يادإل اإلنتاد في ينفناينر النلن  النرغنم 
 ن اننتنشنار فنينرو  أو نينكنرون. فني األثنفناء، عنعنتن م 
كازامستان، أكبر  فتجي الطاقة في  سيا الوسط ، إنتناد 

 05  . 1 ليون طن  ن الف ر العام النلنقنبن ،  نقنابن   01  . 5

 ليون طن ه ا العام، حسبنلنا صنره بنه وزينر النطناقنة، 
النن النوزينر أن » بنلنو نبنرد«لل حافيين. ونقلت وكالة 

حق  عفجي ، ال ي ععيره شركة شي رون، أنتج هن ا النعنام 
 ننلننيننون طننن  ننن الننفنن ننر. وأنننتننجننت شننركننة  70  . 5

 ننلننيننون طننن، وبننلنن  إنننتنناد شننركننة   75  ..كنناشننا ننان
 ليون طن. كانت وزارإل النطناقنة فني  77  .3 كاراشا اناك

كازامستان قع أاللفت في أكتوبر  النلناضني، النن منطنر 
 ليون طن في النام  00أولية ل يادإل إنتاد الف ر إل  نحو 

  ليوناً  توقَّعة ه ا العام.  00 قارنةً بفحو  7877

 شركة اللتحة الوطفية  7877ديسلبر .7األربعاء 

 إدارإل التخطير والبحوث

 األمبــار

التقرير اليو ي      

Panamax(   إل ينجنا ر ا     سن نن FFAا ل لننسنتنقنب ل ي   

 أ سنعننا ر   أ هنم   ا لنسنلنع   فنني   ا لنسننو     ا لنعننا لنلني 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سنطنو     ا لنشنر كنة 

 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 

  88ع77( الساالة 7308إصعار رقم  

 عرير  أسبود( عرير  أ  ( اليوم

1807 9 19 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.74 0.064 0.064  فيه

 17.8 0.88 1.13 1.13 يورو

 21.14 0.74 1.34 1.34 استرليفي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11913.44 0 3.37 

DJIA (أمريكا ) 

36398.21 0.26 2.55 

FTSE 100  )انجلترا(   

7372.1 0.02 1.02 

225  NIKKEI  

28906.88 0.56 1.21 

DFMI  )دبي( 

3183.24 0.49 0.65 

TASI   )السعودية( 

11315.32 1.38 0.26 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
79.16 0.28 7.02 

 0.62 0.09 295.41 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 

 “ديسلبر نطراً ل ترإل أ ازا  أالياد الليتد 70بيانا  السو  اللتحي بتاريخ ”السو  اللتحي العاللي 

 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
 700 549 اليوم

 22 18 تغير)أمس(

 اسطنبول
 732 681 اليوم

 15 23 تغير)أمس(

 سنغافورة

 675 635 اليوم

 37 19 تغير)أمس(

   


