
أظهرت بيانات وزارة الزرراةزا اكوازرانزيزا أ   •

مزلزيزو   2.5صادرات الحبوب اكوارانيا بلغز  
طن في فبراير، متجاوزة مستوى العام الماضزي 

مليو  طن. وأوضح  البيزانزات أ   2..2البالغ 

إجمالي الصادرات من الحبوب حتى اآل  لموسم 
% تقريبًا لتصل إلزى 52تراجع   5.55-5.52
ملزيزو  طزن، مزتزبتزرة بزتزراجز  الزحزصزاد  25.2

وصعوبات لوجستيا سزبزبزهزا اكزمزا الزروسزيزا 
اكوارانيا. وشملز  الصزادرات حزتزى اآل  فزي 

مزلزيزو   2...موسم يوليو إلى يونيو أاثر مزن 
مزلزيزو  طزن مزن الز رة  2...طن من القمز  و

وحزوالززي مززلززيززونززي طززن مززن ال ززعززيززر. وبززلززغزز  
الصادرات في الزمزرحزلزا نزمزسزهزا مزن الزمزوسزم 

مزلزيزو  طزن. وبزعز  إ ز    52.2السابق نحو 

استمر قرابا ستا أشهر بسبب اكزما الروسزيزا 
اكوارانيا، أةي  فت  ت تا موانئ أوارانيا ةلى 
البحر اكسود في نهايا يوليو بموجب اتما  بين 
موسكو وايزيزب بزوسزاطزا مزن اكمزم الزمزتزحز ة 

وترايا. وفي فبراير المنصرم، ناش ت أوازرانزيزا 
اكمم المتح ة وترايا الضغط ةلى روسيا لزوقزب 
ةززرقززلززا شززحززنززات الززحززبززوب اكواززرانززيززا وةزز م 
اسززتزز زز ام الززغزز اُ اسزز ن. وياززعززتززقزز  أ  إنززتززا  
أوارانيا الكلي من الحبزوب انز زمزى إلزى نزحزو  

، تزراجزعًزا مزن    5.55مليو  طزن فزي ةزام  25
. وألززقززى .5.5مززلززيززو  طززن فززي ةززام  2.

مسؤولو  باللوم في ه ا التراج  ةلى اكةزمزا  
القتاليا في شر  وشما  وجزنزوب الزبز د. وفزي 
سيا  متصل، أةلن وزير ال ارجيا الزتزرازي أ  

لتم ي  مبادرة ت ةزمزهزا اكمزم   أنقرة تعمل جاه ة 
المتح ة وتتي  كوارانيزا تصز يزر الزحزبزوب مزن 

البحر اكسود حاصرتها روسيا. وتم   موانئ ةلى 
االتما  في نوفمبر وسينتهي أجزل الزعزمزل   تم ي  

يزتزم الزتزوافزق ةزلزى   مزار  إاا لزم  ..به فزي 

  تم ي ه.

 شراا الم حا الوطنيا  5.52 مار  7الث تاُ 

 إدارة الت طيط والبحوث

 اكخبــار

التقرير اليومي      

Panamax(   ج يزجزا ر ا ت   سزمزن FFAا ل مززسزتزقزب ل ي   

 أ سزعززا ر   أ هزم   ا لزسزلز    فززي   ا لزسززو     ا لزعززا لزمزي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سزطزو     ا لز زر ازا 

 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 

 ..:..(  الساةا .529إص ار رقم  

 تغير  أسبوع( تغير  أمس( اليوم

1848 10 31 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.73 0.033 0.033 جنيه

 32.85 0.93 1.06 1.06 يورو

 37.02 0.83 1.2 1.2 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

16803.89 0 1.72 

DJIA (أمريكا ) 

33431.44 0.12 1.65 

FTSE 100 ()انجلترا 

7929.79 0.22 0.07 

225  NIKKEI  

28309.16 0.25 3.15 

DFMI  )دبي( 

3443.14 0.38 0.62 

TASI   )السعودية( 

10447.96 0.35 4.53 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
86.26 0.09 3.95 

 0.04 0 255.64 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1258 47 323 

BCI )point( 1329 134 628 

BPI 82 )point( 1582 17 265 

BSI )point( 1180 9 130 

BHSI )point( 594 10 77 

CAPE Hire 11026 1116 5211 

PANAMAX Hire 12904 153 2387 

 2327 120 10926 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14240 153 2387 

 2327 120 12210 رحلة دائرية باألطلنطي

 1584 41 21473 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 3325 177 14458 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2308 295 7949 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 12980 101 1427 

 312 375 12000 الهندرحلة الصين / شرق 

 193 732 13443 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 600 746 12963 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 10683 170 1381 

BDTI )point(  1485 2 122 

VLCC HIRE  37090 490 3837 

SUEZMAX Hire 75803 1170 197 

AFRAMAX Hire 74095 374 13976 

BCTI )point(   782 7 106 

 MR Atlantic Basket Hire 27281 1016 1522 

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

 السو  الم حي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 182 14254 2023مارس 

 0 13883 260 16371 2023أبريل 

 0 13883 257 16346 2023مايو 

 0 13856 252 16362 2023الربع الثاني من 

 0 14167 75 15818 2023الربع الثالث من 

 33 13950 71 15268 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 460 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 993 700 اليوم

 13 1 تغير)أمس(

 سنغافورة

 818 612 اليوم

 14 6 تغير)أمس(

   


