
  أعلنت وزارة الزراعة الروسية في بييي أ أأ اليرز ير

الروسي اقترح تعز ز ص درات المينيتي ي ت اليزراعييية 

إلييا الوييعييرد يية  ييير لييسيي ي فيي يييييرة الوييعييرد  فييي 

وبلغ إجم لي ت  رة المنت  ت الزراعية بييي  .  الر  ض

وفيسيا اليبييي أ .  8502مليرأ دوالر فيي  055البلد   

فيسيتيرح وبين بيرفي مي  ” ع  الرز ر الروسي قيرلي  

مشترك لز  دة ص درات المنت  ت الغذائييية اليروسييية 

إلا الوعرد ة بيييييت تيتي ي وز صي درات اليمينيتي ي ت 

. “ 8582الزراعية الروسية ميلييي ر  دوالر بيييليرر 

وأب ف أأ الرزارة مويتيعيدة أ لي  ليدعيك الشير ي ت 

الوعرد ة الراغبة في المش ر ة في مش ر ن منيتي ي ت 

وتوييعيا روسيييي   أ ييبير دوليية .  زراعيييية فييي روسيييي 

مصدرة للسمح في الع لك  إلا د رر الورق الوعرد ية 

فيم  تي ور اقتن ص حصة أ بر م  أسراق السميح فيي 

الشرق األوسط وشم ر أفر سي  م  االتييي د األوروبيي 

وبيعيد أأ قي ليت الويعيرد ية فيي .  والرال  ت اليميتيييدة

أغوطس أفه  ستخفف مع  يره  لإليصي بية اليييشير ية 

اعيتيبي را مي  %  5.0إليا %  5في السمح الصلد م  

المن قصة المسبلة  وأف د مصدر في السط ع في روسيي  

أأ مرسكر ستراصا اللغط عليا الويعيرد ية ليتيصيا 

 %.0ب لنوبة إلا 

   ففت اليكرمة المصر ة م  تردد مي  شي ئيعي ت بشي أ

تراجن عدد الوف  الع برة ليسيني ة الوير يس التيخي  هي  

وفيسيا .  مو رات بد لة مم   هدد إ رادات قن ة الور س

المر ز اإلعيمي لم لس الرزراي المصر  ع  هييةية 

ال صييية " قن ة الور س  ففيه  تلك األفب ي مؤ دة أف  

علا اإلطيق لم  تردد حرر تراجن عدد الوف  الع برة 

لسن ة الور س التيخي  هي  موي رات بيد يلية  بيا عيليا 

العكس فإأ السن ة تشهد تزا دا مليرظ  في عدد الوف  

وأش رت إلا أأ عدد الوف  بيليغ ".  الم رة م   يله 

مليييرأ طي   يير  001241سفينة بيمرلة  024228

سيفييينية  014275مس رفة بـ 8502/8502الع م الم لي 

ميليييرأ طي   يير اليعي م اليمي ليي  052842بيمرلة 

وشددت علا أأ مو ر قن ة الور س سييي يا . الو بق

الميوي ر األقصير واأل يمير أميني  ليليربيط بييي  الشيرق 

والغرب  وأأ  ا م   م ر في هذا الش أ م رد ش ئع ت 

ال أس س له  م  الصية توتهدف الت ثير سيليبي  عيليا 

حر ة الميحة ب لسن ة  والتي تشهد تيسيدمي  وارتيفي عي  

 .مليرظ 

 شر ة الميحة الرطنية 2019سبتمبر  0الخميس 

 إدارة التخطيط والبيرث

 األ بــ ر

 التسر ر اليرمي                  

   Panamaxإل  ي ي  ر ا ت   سيفي  ( FFA)ا ل ميويت سيب لييي الورق 

 أ سيعيي  ر   أ هيك   ا ليويلين   فييي   ا ليويير ق   ا ليعيي  ليميي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winterأسعار القمح األمريكي * 

 أ سيطير ر   ا ليشير  ية 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 5 مؤجرة للغير

 3 8 لحساب الشركة

 حوض/ إصالح 
 

0 0 

 انتظار تشغيل/ توقف 
 

0 0 

 3 13 إجمالي 

 صب ح    05:15( 0201)إصدار رقك 

   Bunkerأسع ر الرقرد 

 (دوالر/ أوقية )الوعر الع لمي للذهب 

 أسع ر صرف الدوالر

 (أسبرع)تغير  (أمس)تغير  اليرم

1545 2 1 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  (دوالر)اليوم  

 8 80061 0.0. 0.0. جني 

 18.3 0.9 1.09 1.1  ررو

  20.32 0.81 1.21 1.22 إسترليني

 %أسبوع  %أمس   اليوم 

EGX 30  

14841.38 1.05 1.7 

DJIA (أمريكا ) 

26355.47 0.91 1.2 

FTSE 100 (انجلترا )   

7311.26 0.59 2.8 

225  NIKKEI  

21085.94 2.12 3.1 

DFMI (دبي ) 

2898.33 0.64 4.8 

TASI (السعودية  ) 

8058.39 1.69 1.4 

 مؤشرات أهك البررص ت الع لمية

التغير عن  اليوم 

 %أمس 

التغير عن 

ذات اليوم 

األسبوع  

 %الماضي 

البببببببتبببرول الببب بببام 

 (دوالر)برنت 
60.7 4.19 0.3 

 * قمح 

 (طن/دوالر)
167.64 2.01 3.4 

 اليوم يوم/ دوالر
التغير  التغير اليومي

 األسبوعي 

BDI (point) 2518 17 251 

BCI (point) 5043 181 830 

BPI (point) 2250 11 15 

BSI (point) 1351 1 41 

BHSI (point) 682 5 39 

CAPE Hire 38014 495 5832 

KAMSARMAX Hire 19745 133 142 

 145 165 21605 رحلة دائرية باألطلنطي

PANAMAX Hire 18026 87 129 

 165 225 19660 رحلة دائرية باألطلنطي

 241 79 29714 الباسيفيك/ رحلة األطلنطي 

 290 47 16181 رحلة دائرية بالباسيفيك

 150 3 6550 األطلنطي/ رحلة الباسيفيك 

SUPRAMAX Hire 15233 19 465 

 482 65 13238 الهندشرق / رحلة الصين 

 311 72 13328 جنوب الصين/ رحلة إندونيسيا 

 281 50 12906 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 9961 70 568 

BDTI (point)  006 80 3 

VLCC HIRE  833.1 631 6823 

SUEZMAX Hire 83131 600 527 

AFRAMAX Hire 80..8 030. 4659 

BCTI (point)   306 3 2 

 MR Atlantic Basket Hire 88811 118 298 

HRCI (point) 795 — 41 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    المتوسط العام للمسارات 

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم يوم/والرد

 84 17533 46 16871  0.81 سبتمبر

 83 15950 412 15071 0.81أكتوبر 

 0 14750 112 13813 0.81نوفمبر 

 56 14772 233 13942 0.81من الرابع الربع 

 0 10567 221 10500 .0.0من األول الربع 

 0 11150 138 10583 .0.0من الثاني الربع 

 LSMGO 180 380 دوالر 

 جبل طارق

 

 594 340 307 اليوم

 3 5 0 (أمس)تغير

 روتردام

 

 547 347 278 اليوم

 8 6 6 (أمس)تغير

 562 453 408 اليوم سنغافورة

 0 26 9 (أمس)تغير

 الورق الميحي الع لمي 


