
أظهرت بياناانت تصاداةانشرا  اسارت أ ا   •

تسدمرتر تاكمنش اسنط صطنع تلدةنيع فا  

تلةين خال  شرمامااار تلامانبا   بمااا  
تسدمرتر ترتجع تإلادان  اتلامااايامانت   اع 
تطايق إجرتءتت  كنفح  فيارا  واورااان 
تلمامادافا  فا  تلةايانع اتارتجاع  ا  ار 

"واانرسااياان" لااماا راارا  سااداارراانت صااطاانع 
تلدةنيع ف  تلةين خل  تلسهر تلامانبا  

ااقاطا  خال   9ع94اقط    قانبا   94إلى 

تلسهر تلمنبق  حما  باياناانت  ا ساما  
"إ  أاا  با  جاااوبان "ع اتسايار صارتء  

ااقاطا  إلاى تااكامانش  05تلم  ر أص   ن 

تلنسنط تالصدةنشا لاقطنع  ف  حين تسيار 
اقط  إلى امو تلناسانطع  05صرتء  أوثر  ن 

ومن أظاهارت باياناانت تلاما  ار تلارساما  
لااماا راارا تلاامااسااداارراانت تلةاانشر   ااطاااااع 

تألساوع تلحنلا   تارتجاع اسانط صاطان ا  
تلدةنيع اتلخ  نت إلى أص   ماداورانتاهامان 

   اى تلرغا   ان تاخااا  0505 نذ أاتئ  

تلةااياان  اان سااياانساا  " اا اار إ اانباانت 
ب يرا  ووراان" تلممدف   ا ن تدضمنا  
 ن إجرتءتت أ ا   ارت ا  فا  شرمامااار 

تلمنب ع وامان ات ا  تلاما  ار تلا ار ا  
إلادن  صطنع تلاداةاناياع تارتجاما  لاااساهار 
تلرتبع  اى تلدوتل   بامان راماكا  با رجا  
واير  تأثيرتت تلقاياوش تلاما ارابا  لاماناع 

تادسانر فايارا  واورااان تلامامادافا  فا  
تلةااياان  اااااى واا   اان تألاسااطاا  اطااااا  

 تلمملءع

  رو  تلملح  تلوطني   0503 رننرر 9تألربمنء 

 إشتر  تلدخطيط اتلاحوث

 تألخاــنر

تلدقررر تليو        

Panamax(   إل رافان ر ت ت   سا ان FFAت ل مااماداقاا ا     

 أ ساماان ر   أ  ا    ت لاماااع   فاا    ت لامااو     ت لاماان لاما  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ ساطاو     ت لاسار وا  

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 0 لحساب الشركة

 حوض / إصالح
 )إدفو(

1 0 

 توقف / انتظار تشغيل
 وادي فيران( -كرنك ل)وادي ا

2 0 

 0 13 إجمالي 

 00:55(  تلمن   0008إ  تر رص   

 تغير  أساوع( تغير  أ  ( تليوم

1849 6 39 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.73 0.041 0.04 جني 

 26.15 0.94 1.06 1.05 رورا

 29.67 0.83 1.2 1.2 تسدرلين 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

15068.13 0 4.02 

DJIA (أمريكا ) 

33136.37 0.03 0.32 

FTSE 100 ()انجلترا 

7554.09 1.37 1.08 

225  NIKKEI  

25716.86 1.45 2.37 

DFMI  )دبي( 

3332.15 0.1 0.59 

TASI   )السعودية( 

10624.55 0.34 2.68 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
81.83 0.33 2.3 

 0.07 2.09 284.94 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1250 265 265 

BCI )point( 1635 626 626 

BPI 82 )point( 1438 97 97 

BSI )point( 968 94 94 

BHSI )point( 614 49 49 

CAPE Hire 13561 5188 5188 

PANAMAX Hire 11608 869 869 

 1370 1370 13916 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 12944 869 869 

 1370 1370 15200 رحلة دائرية باألطلنطي

 1045 1045 22150 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 613 613 9664 رحلة دائرية بالباسيفيك

 347 347 7681 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 10646 1039 1039 

 1256 571 6250 الهندرحلة الصين / شرق 

 1597 664 6457 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1909 793 5500 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 11051 890 890 

BDTI )point(  1465 408 408 

VLCC HIRE  25298 4889 4889 

SUEZMAX Hire 73835 9805 9805 

AFRAMAX Hire 62380 10624 10624 

BCTI )point(   1205 930 930 

 MR Atlantic Basket Hire 29257 6437 6437 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 18750  0 

 تلمو  تلملح  تلمنلم   

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12950 246 10418 2023يناير 

 0 12000 504 10425 2023فبراير 

 0 11917 260 12786 2023مارس 

 0 12289 336 11210 2023الربع األول من 

 0 12961 322 13496 2023الربع الثاني من 

 0 14250 171 13043 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 855 555 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1069 730 اليوم

 14 11 تغير)أمس(

 سنغافورة

 922 620 اليوم

 2 1 تغير)أمس(

   


