
في حين تراجع اليورو مقابل الدوالر، أظهرهرب بهيها هاب  •

رسمية تراجع التضخم في منطقة اليورو للشرر الهرابهع 
على التوالي، رغم أ ه لم يكن أكثر بالقدر الهي  تهخهو  
منه المستثمرون بعد قراءاب  شرترا دول في المنهطهقهة 
خالل األيام الماضية. ولم يشرد الهتهضهخهم فهي مهنهطهقهة 
اليورو ا خفاضاً محسوساً في فبراير الهمهنه،هرم، عهلهى 

غرار األشرر السابقهة، بسهبهر ارتهفهاا أسهعهار الهمهواد 
الغيائية، الي  عّوض ا خفاض أسعار الطاقة، إذ سهلهل 

%( مقار ةً بهمها ّسهّلهل 1.0تراجعاً بنسبة متد ية جداً  )
 يهوروسهتهاب“في األشرر الثالثة السابقة، وفقًا ألرقهام 

الهتهي تضهم       -وا خفه  الهتهضهخهم بهمهنهطهقهة الهيهورو “.
% قهبهل 5.8% في فبرايهر مهقهابهل 5.8إلى  -دولة 01

شرر رغم هبوط أسعار الطاقة، لهكهنهه جهاء أعهلهى مهن 
بهتهضهخهم  “ رويهتهر “توقعاب الخبراء في مسح أجهرتهه 

%. وجاءب رد فعل العملة األوروبية محدوداً، 5.0عند 
% أمام الدوالر مسلالً أكبر قهفه   1.0إذ ارتفع اليورو 

يومية له في شرر، وذلك بعدمها ارتهفهعهس األسهعهار فهي 
بهككهثهر مهن  -االقهته،هاد األكهبهر فهي الهمهنهطهقهة-ألما هيها 

التوقعاب في الشرر الماضي. وجاء التضخم في ألمها هيها 
أعلى من الهمهتهوقهع، كهيلهك فهي فهبهرايهر، بهعهد قهراءاب 
مرتفعة أيضاً في فر سا وإسبا يا، مما يع   توجه البنك 
المرك   األوروبي لرفع الفائد . وارتفع معدل التضهخهم 

األساسي، الي  يستبعد أسعار الغياء والطاقة المتقلهبهة، 
عهن كهثهر،  وهو مؤشر مرم يراقبه المرك   األوروبهي

% متلاو اً التوقعاب بالبقاء دون 8.5% من 8.8إلى 
تغيير. و اد  مو األسهعهار فهي قهطهاا الهخهدمهاب، أكهبهر 

%. 8.8% مهن 8.5مكو اب التضخم األساسهي، إلهى 
وترتفع أسعار السلع ال،نهاعهيهة والهخهدمهاب، مها يهنهير 
برفع البنك المرك   األوروبي أسعار الفائد  مهن جهديهد 
خالل األشرر المقبلة. وبلغس  سبة التضخم في أكهتهوبهر 

%، بعد عام و ،ه  01.8مستوياب غير مسبوقة عند 

من االرتفاا المتواصل، على خلهفهيهة اال مهة الهروسهيهة 
ً حهاداً  األوكرا ية. وعادب  سبة التضخم لتشرد ا خفاضا
في  وفمبر وديسمبر ويناير بفعل ا خفاض أسعار الهغها  
والنفط والكررباء. وللمر  األولى مني عامين، أصهبهحهس 
أسعار المواد الغيائية المحرك الرئيسي للتضهخهم حهالهيهاً 
في البيا اب األخير  مع تسارا ارتفاا األسعار الغيائهيهة 

% على أساس سنهو  08االسترالكية في فبراير ليبلغ 
 % في يناير الماضي.08.0بعدما كان 

 شركة المالحة الوطنية  0105 مارس 8األحد 

 إدار  التخطيط والبحوث

 األخبــار

التقرير اليومي      

Panamax(   ج يهلها ر ا ب   سهفهن FFAا ل مههسهتهقهب ل ي ) 

 أ سهعهها ر   أ ههم   ا لهسهلهع   فههي   ا لهسههو     ا لهعهها لهمهي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سهطهو ل   ا لهشهر كهة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 0 لحساب الشركة

 حوض / إصالح
 )إدفو(

1 0 

 توقف / انتظار تشغيل
 وادي الكرنك( -)وادي العرب 

2 0 

 0 13 إجمالي 

 (  بيا اب اللمعة0801إصدار رقم )

 تغير )أسبوا( تغير )أمس( اليوم

1858 25 46 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.67 0.033 0.033 جنيه

 32.62 0.94 1.06 1.06 يورو

 36.95 0.83 1.19 1.2 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

16846.79 0 0.92 

DJIA (أمريكا ) 

33390.97 1.17 1.75 

FTSE 100 ()انجلترا 

7947.11 0.04 0.87 

225  NIKKEI  

27927.47 1.56 1.73 

DFMI  )دبي( 

3420.26 0.45 0.04 

TASI   )السعودية( 

10277.76 0.84 1.45 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
85.83 1.27 3.21 

 1.76 0.18 255.64 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1211 66 328 

BCI )point( 1195 195 559 

BPI 82 )point( 1565 9 294 

BSI )point( 1189 3 193 

BHSI )point( 584 9 79 

CAPE Hire 9910 1614 4639 

PANAMAX Hire 12751 81 2648 

 2790 215 10806 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14087 81 2648 

 2790 215 12090 رحلة دائرية باألطلنطي

 1887 59 21432 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 3648 174 14281 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2429 199 7654 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13081 32 2124 

 2343 275 12781 الهندرحلة الصين / شرق 

 2640 346 14479 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 2425 388 14200 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 10513 163 1427 

BDTI )point(  1483 11 145 

VLCC HIRE  36600 619 3907 

SUEZMAX Hire 76973 675 1524 

AFRAMAX Hire 73721 1011 15294 

BCTI )point(   789 14 166 

 MR Atlantic Basket Hire 28297 3808 1524 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 16750  0 

 السو  المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 84 12333 382 14436 2023مارس 

 0 13883 154 16111 2023أبريل 

 0 13883 85 16089 2023مايو 

 0 13856 99 16110 2023الربع الثاني من 

 0 14167 21 15743 2023الربع الثالث من 

 0 13983 82 15339 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 460 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 980 699 اليوم

 10 11 تغير)أمس(

 سنغافورة

 804 606 اليوم

 0 8 تغير)أمس(

   


