
ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، •

خالل تعامالت أمس األربعاء، مقتتتفتأتة أعتد  تعتود 
واسع النطاق في األسواق العالمأة، وتخطت حاجت  

% 4.1دوالراً للبدمأل. و تعتخ ختار بتد تت  08الـ
دوالر للبدمأل. وارتفع خار غدب تتستستا   08.48

دوالر للبدمأتل.  77.77% إلى 4الوسأط األمديسي 
و عخ كال الخامأن قدب أعلتى مستتتوه لتفتمتا فتي 
شفد. وعوضت األ ول متن التنتفتط إلتى األستفت ، 
الخسائد من أواخد  وفمبد، عنخما دفع أومتأتستدو  
من فأدو  كورو ا المستثمديتن إلتى التبتنت  عتن 
أ تتول تتتمتتثتتل متتالوات تمتتنتتة. ومتتع تتتداجتتع أستتوأ 

أومأسدو ، عاد المتستتتثتمتدو  المخاوف المتعلقة بـ
إلى األ ول العالأة المخاطد. جتاء ارتتفتاس أستعتار 
النفط بعخ بأا ات إدارة معلومات الطاقة األمديتستأتة، 
أمس، التي أوضنتت أ  متخت و تات التنتفتط التختار 
والبن ين و واتج التقتطتأتد فتي التواليتات التمتتتنتخة 
هتتبتتطتتت األستتبتتوس التتمتتاضتتي. وأضتتافتتت التتوكتتالتتة 
النسومأة، أ  مخ و ات الختار ا تختفتمتت بتمتقتخار 

ملأو  بدمأل على مخار األسبوس المنتفتي فتي  7.8
متلتأتو  بتدمتأتل، متقتار تة  148ديستمتبتد إلتى  41

والتتتي  بتوقعات منللأن شملف  استطالس لـتدويتتتد 
متلتأتو  بتدمتأتل.  7.4أشارت إلى ا تختفتاد قتخر  

و ادت مخ و ات التختار فتي متدكت  التتتستلتأت  فتي 
متلتأتو   4.4كاشأنج بتواليتة أوكتالهتومتا بتمتقتخار 

بدمأل. وأظفدت بأا ات إدارة معلومات الطاقتة، أ  
متلتأتو   4.1مخ و ات البن ين األمديسأة تداجعتت 

 444.88بدمأل على مخار األسبوس التمتاضتي إلتى 
ملأو  بدمأل، في حأن كا  من المتوقع أ  تتدتتفتع 

ألف بدمتأتل. وا تختفتمتت متخت و تات  تواتتج  188
التقطأد، التي تشمل الخي ل و يت التخفئة، بتمتقتخار 

 488ملأو  بدمأل مقابل توقعات ل يادة قخرها  4.7
ألتتف بتتدمتتأتتل. وارتتتفتتع  تتافتتي واردات التتواليتتات 
المتنخة من النفط الخار األسبوس التمتاضتي بتمتقتخار 

متلتأتو  بتدمتأتل  7.07ألف بدمأل يومأاً إلتى  141
 يومأاً. 

 شدكة المالحة الوطنأة  4844ديسمبد 78الخمأس 

 إدارة التخطأط والبنوث

 األخبــار

التقديد الأومي      

Panamax(   ج يتجتا ر ا ت   ستفتن FFAا ل متتستتتقتب ل ي   

 أ ستعتتا ر   أ هت    ا لتستلتع   فتتي   ا لتستتو ق   ا لتعتتا لتمتي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ ستطتو ل   ا لتشتد كتة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 4 مؤجرة للغير

 0 9 لحساب الشركة

 حوض

 ) وادي الكرنك(
1 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 0 14 إجمالي 

  44:88( الساعة 4784إ خار رق   

 تغأد  أسبوس( تغأد  أمس( الأور

1801 6 7 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.74 0.064 0.064 جنأه

 17.87 0.88 1.13 1.13 يورو

 21.25 0.74 1.34 1.34 استدلأني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11898.42 0 2.3 

DJIA (أمريكا ) 

36488.63 0.25 2.05 

FTSE 100  )انجلترا(   

7420.69 0.66 1.45 

225  NIKKEI  

28791.71 0.4 0.02 

DFMI  )دبي( 

3172.24 0.06 0.98 

TASI   )السعودية( 

11199.84 1.02 0.04 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
79.2 0.04 5.05 

 3.75 2.55 287.88 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 

 “FFAديسمبد  طداً لفتدة أجا ات أعأاد المأالد ماعخا الـ 48بأا ات السوق المالحي بتاريخ ”السوق المالحي العالمي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 25000 1439 25114 2022يناير 

 0 22667 1557 25207 2022فبراير 

 0 24000 1236 25400 2022مارس 

 0 23889 1410 25240 2022الربع األول من 

 83 23972 1157 25232 2022الربع الثاني من 

 0 20667 839 22839 2022الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 700 560 اليوم

 0 11 تغير)أمس(

 اسطنبول
 740 678 اليوم

 8 3 تغير)أمس(

 سنغافورة

 671 640 اليوم

 4 5 تغير)أمس(

   


