
تذبذبت أسعار النفطفي مفاأل اعربفعفاث  ففتفت ا ف ف ف فت  •

الجلسة على تراجع مع أنباث عن تبفاؤفص نفتفنف    ف  

% على خلطتة تهفدمفدات ريسفتفة 1نعدت الفقا ن ا 

بأن تنس ب من عقاد إمدادات الطاقفة  لفهفنفهفا عفادت 

% مع تفبفبفي اعسفااط يسفي 3 5للهباؤ بقاة بن ا 

المعركة الفنفاةفبفة بفتفن أيريبفا يريسفتفا  يارتفطفعفت 
% إلفى 0. 2سفنف فا أي  53العقاد اآلجلة لباأل برنت 

ديالر للبرمتل بعدما سجلفت  ف  يقفت سفابف   35 5.

ديالر   0 1. فبفرامفر عفنفد  15أدنى مس اماتها منفذ 

% إلفى 3. 5ديالر أي  0 5لهنها عادت لالنبطفا  

ديالر للفبفرمفتفل  ي ف  لات الفمفسفار نفعفدت  35 .5

العقاد اآلجلة لباأل غرب تهساس الفاسفتفي اعمفرمفهف  

ديالر  يكان الفبفاأل  35 56% إلى 0. 2سن ا أي  52

قد انبطض    يقت ساب  إلفى أدنفى مسف فامفاتف   ف  

ديالر  يها أضعف  مسف فاه لف   25 53الجلسة عند 

منامر  لهن مع فلال من ص  التفاأل تفراجفعفت  03منذ 

ديالر  .3 55%  إلفى .6 5ديالر أي  .0 5اعسعار 
للبرمتل  ياضطربفت اعسفااط بفعفد أن قفال الفر فتف  

الريس  ماأل اعربعاث أن ماسها س  اق  عن إرسفال 

ة ناتها من الغاز يالنطي إلا جره  فر  ففد أقصفى 

عسعار إمدادات الطاقة الريستة  يم فاقفع الفمف فلفلفان 

أن تهان إمدادات النطي ةف فتف فة بفالفطفعفل  ف  الفربفع 

اعختر مفن الفعفاأل  يمفمفا أضفاي الفمفلمفد مفن الفدعف  

لألسعار نبافا ال اقعات بانبطا  مبفلينفات الفنفطفي 

   الاالمات الم  دة  يأظهر اسف فطفالو أيلف  أجفرتف  

ماأل الثال اث أن مبلينات الباأل اعمرمهفتفة  »ريم رز«

من الم اقع أن تنبطض لألسباو الرابع على ال اال   

أل  برمتل    اعسفبفاو  655ل  راجع بما مقدر بن ا 

المن ه     الثفانف  مفن سفبف فمفبفر الفجفار   يتصفدر 
البتانات اعسباعتة للمبلينات اعمرمهتفة مفن مفعفهفد 

الب ريل اعمرمفهف  يإدارة مفعفلفامفات الفطفاقفة مفامف  

اعربعاث يالبمت   أ  بعد ماأل مفن الفمفعف فاد بسفبفب 

عطلة رسمتة مفاأل اال فنفتفن  يرغف  نفقفد ا مفدادات 

الذ  ملاح    اع    قررت منظمة أيبف  يففلفطفا هفا 

خطض أهداي ا ن اج بمقدار  »أيب  بل «   ال ه ل  

 أل  برمتل مامتا    أك ابرالمقبل  122

 ةركة المالفة الاؤنتة  0200 سب مبر 5البمت  

 إدارة ال بطتي يالب اث

 اعخبــار

ال قرمر التام       

Panamax(     مفجفا ر ا ت   سفطفن FFAا ل مففسف فقفب ل     

 أ سفعففا ر   أ هف    ا لفسفلفع    فف    ا لفسففا ط   ا لفعففا لفمف  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سفطفا ل   ا لف فر كفة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 6 مؤجرة للغير

 0 6 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 )وادي سدر(

1 0 

 0 13 إجمالي 

 11:22(  الساعة 0..0إندار رق   

 تغتر  أسباو( تغتر  أم ( التاأل

1720 26 12 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 19.28 0.052 0.052 جنت 

 19.3 1 0.99 0.99 ماري

 22.24 0.86 1.14 1.15 اس رلتن 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

10232.29 0 2.34 

DJIA (أمريكا ) 

31581.28 1.4 0.22 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7237.83 0.86 0.36 

225  NIKKEI  

28065.28 2.31 1.46 

DFMI  )دبي( 

3392.43 0.3 1.87 

TASI   )السعودية( 

11863.81 1.09 2.95 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
88.57 0.65 8.21 

 0.22 0 293.94 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1133 19 168 

BCI )point( 656 72 354 

BPI 82 )point( 1577 164 360 

BSI )point( 1482 5 144 

BHSI )point( 861 2 41 

CAPE Hire 5442 595 2937 

PANAMAX Hire 12860 1481 3240 

 2875 1345 10166 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14196 1481 3240 

 2875 1345 11450 رحلة دائرية باألطلنطي

 3082 1818 19873 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 3180 1369 15303 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1812 875 10583 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 16298 57 1583 

 971 57 15143 الهندرحلة الصين / شرق 

 654 55 17263 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 214 10 13911 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 15495 32 745 

BDTI )point(  1420 19 92 

VLCC HIRE  13303 2344 3072 

SUEZMAX Hire 54035 404 1521 

AFRAMAX Hire 43178 348 6102 

BCTI )point(   1205 25 31 

 MR Atlantic Basket Hire 25190 4069 6788 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 65000  4000 

 الساط المالف  العالم   

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 10833 760 14346 2022سبتمبر 

 0 11917 1264 16200 2022أكتوبر 

 0 13167 828 16257 2022نوفمبر 

 0 12805 917 15629 2022الربع الرابع من 

 0 14917 371 11507 2023الربع األول من 

 0 15167 333 12529 2023الربع الثاني من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1010 710 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1282 837 اليوم

 5 26 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1042 692 اليوم

 21 16 تغير)أمس(

   


