
 فض جولدمان ساكس  وسواسهساوسر لاسهسل خسا   لس س سا  خ

أوبس  )  لهالمي بلنت وذكل أن وخف ضات إنساساأ أوبس   

وخفض  لبنوك  لملكزية ألسهار  وحلفاء ب  ادة روس ا(،

 لفائدة، لن يكف ان لمنع وكون مخزونات ضسخسمسة جسل ء 

ول جع  لطلب، بابب وفشي ف لو  كورونا. وذكل  لبن  

في مذكلة أم   لثالثاء، أن أسهار بسلنست اسد وسنسخسفسض 

دوالر  للبلم س  فسي أبسليس  مس سارنسة بساس سديسل ت  54إلى 

دوالر  لبلم   اب  أن واهسافسى بسالساسدريس   45ساب ة عند 

دوالر  بحلول نهاية  لها . وهذه ثسانسي مسل جسهسة  06إلى 

بالاخف ض في أا  مسن هسهسل، وكسان  لسبسنس  اسد خسفسض 

 45وواهاور لاهل بلنت في  للبه ن  لثالث و لل بع إلسى 

دوالر  فسي  لاسابس .  04و 06دوالر  للبلم   من  45و

و روفهت أسهار  لنفط  ل و   ألربهاء بهد أن أوصت لجنة 

وابهة لمجموعة أوب   بخسفسض إضسافسي جنساساأ  لسنسفسط 

بو اع مل ون بلم   يسومس سا يسو   لسثسالثساء. واسال  لسبسنس  

ب نما سااهم مث  هذه  لاخف ضات فسي عسودة  لسطسلسب ” 

و لمخزونات لوضههما  لطب هي في وات الح  من  لها  

 لجاري، إال أنها لن ومنع  لال كم  لكب ل لمخزونات  لخا  

كما خفض محللو جسولسدمسان وسواسهسات “.  لذي بدأ بالفه 

لاُظهل أن  الساهالك س نكمش بنسحسو  0606 لطلب لها  

ألف بلم   يوم ا عنر اب  عا . وكانت اد وسواسهسو   046

 ألف بلم   يوم ا. 446في  لااب  نمو  بو اع 

 صلحت هلكةBelships    لنلويجس سة، بس نسر سساس سو 

كسبس سلة فسى   Supramaxبهلض سف سنسة مسن زسل  

 لهمل للب ع فى  لاوق، يذكل أن حمولة  لاف نة وسبسلس  

، 0662ألف زن بناء ولسانة فى إنسدونس ساسا عسا   46

ح ث وهام  لشلكة باحديث  سطولهسا مسن  لاسفسن مسن 

 .Supramaxو  Ultramaxزل  ى

  ،اامت  لالسانات  لص ن ة  لهمالاة و لمملوكة لسلسدولسة

 Chinaو  Coscoباجنضما  لمجسمسوعسة وسلسسانسات

Merchants Group   فسى  لسل بسطسة  لسمسخسصسصسة

لمو جهة ف لو  كورونا، لالفع  لمبال   لسمسخسصسصسة 

مسلس سون دوالر، واسد وسم جسمسع  707لذل  لاص  لنحو 

 ألمو ل من  لمااثملين  لسمسحسلس س سن الحساسو ء وسفسشسي 

    لف لو .

 هلكة  لمالحة  لوزن ة 2020مار   5 ألربهاء 

 إد رة  لاخط ط و لبحوث

  ألخبــار

 لا ليل  ل ومي      

   Panamax(   ج يسجسا ر   ت   سسفسن FFA  ل مسساساس سب ل ي )  لاوق 

 أ سسهسسا ر   أ هسم     لساسلسع   فسسي     لساسسو ق     لسهسسا لسمسي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سسطسو ل     لسشسل كسة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 3 مؤجرة للغير

 1 10 لحساب الشركة

 إصالح / حوض
 

0 0 

 توقف / انتظار تشغيل
 

0 0 

 1 13 إجمالي 

 صباحا   06:56( 0605إصد ر رام )

   Bunkerأسهار  لواود 

  لاهل  لهالمي للذهب )أوا ة / دوالر(

 أسهار صلف  لدوالر

 وغ ل )أسبوع( وغ ل )أم (  ل و 

1643 47 1 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 8 866.1 060.0 060.0 جن ر

 17.58 0.89 1.11 1.11 يورو

 20.11 0.78 1.28 1.28  سالل ني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12419.52 1.05  6.82 

DJIA (أمريكا ) 

25917.41 2.94 4.3 

FTSE 100  )انجلترا(   

6718.2 0.95 4.27 

225  NIKKEI  

21133.98 0.24 5.76 

DFMI  )دبي( 

2536.21 0.02 4.42 

TASI   )السعودية( 

7556.52 2.82 2.6 

 مؤهل ت أهم  لبورصات  لهالم ة

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن 

ذات اليوم 

األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
51.86 0.08 5.62 

 1.86 0 193.36 قمح * )دوالر/طن(

 اليوم دوالر/ يوم
التغير 

 اليومي

التغير 

 األسبوعي 

BDI (point) 549 10 08 

BCI (point) -346 2 .1 

BPI 82 (point) 935 20 806 

BSI (point) 633 12 27 

BHSI (point) 330 3 86 

CAPE Hire 2197 25 721 

PANAMAX Hire 7083 187 267 

 8270 210 5431 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 8419 187 267 

 8270 210 6715 رحلة دائرية باألطلنطي

 .862 352 16377 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 000 130 6902 رحلة دائرية بالباسيفيك

 761 57 1611 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 6961 134 211 

 0.7 113 3488 الهندرحلة الصين / شرق 

 077 145 3828 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 602 132 4388 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 5931 50 7.1 

BDTI (point)  22. 0 60 

VLCC HIRE  78.62 .60 .277 

SUEZMAX Hire 7.600 022 2711 

AFRAMAX Hire 828.2 .2. 00.. 

BCTI (point)   .0. 8 0 

 MR Atlantic Basket Hire 72062 810 80277 

Containership  2,500 TEU 

GRD 6-12 M Hire 9000  800 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    المتوسط العام للمسارات 

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 ..  222. .68  1021 7070مارس 

 60  1200 602  26.2 7070ابريـل 

 0  27.2 260  2121 7070مايـــو 

 .8  2282 226  2128 7070من الثاني الربع 

 0  80082 820  80.62 7070من الثالث الربع 

 0  80222 135  .8068 7070من الرابع الربع 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 531 423 اليوم

 10 14 تغير)أمس(

 اسطنبول
 483 477 اليوم

 22 5 تغير)أمس(

 سنغافورة
 459 441 اليوم

 5 0 تغير)أمس(

  لاوق  لمالحي  لهالمي 
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