
قال محللون أن العقوقوا الةقلقح لقلقحقلقو    قول  •

الصويا  ي بورصح شيكاةو تعثرت أ ل أمس  ي 

 سقق    تقاا ل شق ققا فاقع  ققا اققة الق قق ققا قر ف 
ضغو  غير ملاشر  مة تقراةقعقات  قي اقسقوا  

ك قا تقراةقعق     اقمريكي.  اقخرى  صعوا الا الر 

أسعار النف   هلط  اقسق قا اقمقريقكقيقح.  بقات 
اقمققريققكققيققح أققق  ةققا بققيققح   الق ققنققاققرققات الققعرااققيققح 

لل ساث رية بسلب صقعقوا القا الر القتج يقاقرق  

 ي يوم  احا  ي أكثر مة ثقثثقح   نحو أكلر ارتفاع 
 قال س سار السلق  لقاى  قيقوتوقر   ان    أش ر.

السو  اليوم، أن ا   فاالتراه العام نحو ال لو   ي 

  حالح اع ف اة ال ق قا قر   قي بقاايقح القعقامف.
 نعل  أكثر اووا  ول الصويا نوا ا  ي بورصح 

ا الر لقلقلقوشق .     39.41سنقاقا ىلق   13شيكاةو 
ا الر  4...ىلقق    سققنققاققات  4 انقق ققفققة الققتر  

ك ا سر  الو ح ان فاضا     نصف السن  لللوش .

سققنققاققا  ثققثثققح أربققاع السققنقق  ىلقق      02بقق ققوققاار 
 شقق ققات     ربقق  سققنقق  لققلققلققوشقق .  ا الر  3...

اقسوا  تراةعا بعا تحويق مكاسقب سقنقويقح  قي 

0200.  

تراةع  أسعار النف  خثل تعامثت، أمس، بأكثقر  •

%، ماأثر  بق ق قا ف مقة ضقعقف القطقلقب 9مة 
نظراً لاوقعات قات ح لثققاقصقاا القعقالق قي  تقعايقا 
حاالت اإلصابقح بقفقيقر ر كقور نقا  قي الصقيقة. 

%، ىل  1.3 ان فض  العووا الةلح ل ام برن  
ا الر لللرمي .  تراة  ال قام اقمقريقكقي  .3.4.
ا الر لللرمي .  خسر خاما  3..1.%، ىل  9.3

%  قي ةقلقسقح القثقثثقا ، مق  9الويار أكثر مة 
تسري  برن  أكلر خسار  يوميح ل   ي أكثقر مقة 
ثثثح أش ر.   قال محل  قطاع النقفق  لقاى فبقي 

 ي ىمف، فال  ا ف بوأن حالح االقاصاا العال ي 
تسيطر ال  تفكير ال اعاملية  ساظق  كقتلقي  قي 

 ال ساول  ال نظورف. 

 شركح ال ثحح الو نيح  0201 يناير 5ال  يس 

 ىاار  الا طي   اللحوث

 اقخلــار

الاورير اليومي      

Panamax(   إل يقرقا ر ا ت   سقفقة FFAا ل  ققسقاقوقل ل ي   

 أ سقعققا ر   أ هقا   ا لقسقلق     ققي   ا لقسققو     ا لقعققا لق قي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سقطقو ل   ا لقوقر كقح 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 11 مؤجرة للغير

 0 0 لحساب الشركة

 حوض / إصالح
 )إدفو(

1 0 

 توقف / انتظار تشغيل
 كرنك(ل)وادي ا

1 0 

 0 13 إجمالي 

 33:22(  السااح 0554ىصاار رقا  

 تغير  أسلوع( تغير  أمس( اليوم

1853 4 44 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 26.3 0.041 0.038 ةني 

 27.95 0.94 1.05 1.05 يور 

 31.76 0.83 1.2 1.2 اسارليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

15557.46 0 6.72 

DJIA (أمريكا ) 

33269.77 0.4 1.2 

FTSE 100 ()انجلترا 

7585.19 0.41 1.17 

225  NIKKEI  

25820.8 0.4 1.05 

DFMI  )دبي( 

3328.81 0.02 0.19 

TASI   )السعودية( 

10492.65 0.37 0 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
78.7 1.1 4.61 

 5.09 3.87 273.92 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1176 74 339 

BCI )point( 1516 119 745 

BPI 82 )point( 1378 60 157 

BSI )point( 912 56 150 

BHSI )point( 590 24 73 

CAPE Hire 12575 986 6174 

PANAMAX Hire 11064 544 1413 

 2015 645 13271 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 12400 544 1413 

 2015 645 14555 رحلة دائرية باألطلنطي

 1663 618 21532 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1087 474 9190 رحلة دائرية بالباسيفيك

 892 545 7136 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 10037 609 1648 

 1693 437 5813 الهندرحلة الصين / شرق 

 1968 371 6086 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 2521 612 4888 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 10611 440 1330 

BDTI )point(  1430 35 443 

VLCC HIRE  24818 480 5369 

SUEZMAX Hire 71483 2352 12157 

AFRAMAX Hire 30056 32324 42948 

BCTI )point(   1171 34 964 

 MR Atlantic Basket Hire 28119 1138 7575 

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

 السو  ال ثحي العال ي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12950 468 9950 2023يناير 

 0 12000 161 10264 2023فبراير 

 0 11917 4 12782 2023مارس 

 0 12289 211 10999 2023الربع األول من 

 0 12961 4 13500 2023الربع الثاني من 

 0 14250 103 13146 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 855 555 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1046 704 اليوم

 23 26 تغير)أمس(

 سنغافورة

 872 593 اليوم

 50 27 تغير)أمس(

   


