
 ررر راج ررا •  راررا را رري تراجعر ررصجراررالصجنجرار ررار ررف

جرماض  ن،ريإشاصةإرىجستماجصض فجرطلبعلرى

   مرن جررمر رنمرف مرارا ا ماتجانجر الل،مما ؤ د

ير را ران  االجرت اطؤجر ارميمنجقتاالها.  ظهران

هرري جرررنجصلجن ج ررارر ررا  جرررضررالورراا،  ررن  حرر ررنمرر ررف،

جألخاى، هنما   س  ضاًض فجرطلبجرااصعي،
جررارا   جررمرنجل إذتستنصلجرا نمنجرااصججرقرطرو

 تراجعر رصجرارالصجن ارالصجترهرا. جرالزمفر ض امرن

جرر را 8.6 مرن %ريجرشها نمقاص فيار تاةذجترهرا

%علرى سراسسرارن 9.9جرماضي،ي دماتاجع ص

مرن  رضر  جررهر رنطعراا رر رن ريل سم اجرماضري.

 جرري ”ص  تاز“متنسطجرتنق انريمسح عاته ،

  سر رتره ً  تراجعر رصجررنجصلجن9.9تنقوتراجعر را .%

%، هنماتجا زي ض اجرتقد اجنريجررمرسرح1..2

 ترراررارر رر  جرررنجصلجن5.5يرر    لررا ررص رررمررسررب. %

عرا .5.5ج ا ضص %ريل سم اعنمستنجهاقر ر 

 لا  ز اجرتجاصةجرا ايقدحيص ن جرام سمرن
جررنجصلجن جراررالصجن عرلرى جررارة رر ررف جرضرورنط   

يسر رب جرر را ، هريج ً جرا ا فستسج جصت اعاًملمنسا

جحتمالحد ثصلنلعارمي ض فجرطلبجراراصعري.

جررنجصلجن ترتر راررى    جقرترارال رن  خر راجا   ترنقرو

صررو جرا ا فتدص ج اًموتمسنوقفجرمستهل  ني رد

رر رارهر  جرق نلجرمات طفيجائمفلنص  اريل سم را،

 رقرلر  قرد جرراراصج  قنرن   جرت اطؤجالقتاال رري

 جصلجن حج جر ضائوجرنجصلةإرىجرا ن. ج ا ضص

مرن2.1جرا نمنجرا طجراا  شرهرا رن %رري  ل

ير رارمرا عرا ، قر ر  مسرترنجهرا جر ا جرماريمقاص فمرو

 جررطر ر ر ري رر رن9.9تاجع ص جصلجتهامنجرروراز .%

 جصلجنجر م  رنلجران اق ةني   تمسنجرطلرب
ررري جررمررال جررتراجعررو    جررمررمرلررلرن   قررال جررمرمررلري.

 سر راص تراجعرو  رتر رجرف لر ر راة جرنجصلجنعااياس رف

 رر رس جرمنجلجراا مض جرا ط جصت اعق مفجررد الص،

 حردلن جرار رن. رري جررمرمرلري  ت جفض فجررطرلرب

جرر را  هريج جرا نهدراًرامنجرااتججرممليجإلعمرارري

ورا ري5عادحنجري  هرن %ي دماسج جقرترارالهرا،

 ل اجقتاالريجر ار ، حد يط مستن ان منهعرلرى

. لا جرااتججرممليجإلعرمرارري1.11مدجصعقنلري

 .%1.12رمسبري1رلا نقد ما

 شالفجرمالحفجرنطا ف 1.11ماصس6جألصي اا

 إلجصةجرتاط ط جر منث

 جألخ ــاص

جرتقا اجر نمي

Panamax(إل رجراصجنسر رنFFAجرمررسرترقر لي 

  سر رراص هر جررسرلروررريجررسررن جرر رراررمري

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

  سرطرنلجررشرالرف

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 1 لحساب الشركة

 0 0 حوض / إصالح

 توقف / انتظار تشغيل
 وادي الكرنك( -)إدفو 

2 0 

 0 13 إجمالي 

 ..:22(جرساعف1591إادجصصق  

 تو ا  س نع( تو ا  مس( جر ن 

1814 34 22 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 30.78 0.033 0.032 عا ه

 32.48 0.94 1.06 1.05  نص 

 36.44 0.84 1.2 1.18 جستار اي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

16432.56 0 3.35 

DJIA (أمريكا ) 

32856.46 1.72 0.61 

FTSE 100 ()انجلترا 

7919.48 0.13 0.55 

225  NIKKEI  

28444.19 0.48 3.37 

DFMI  )دبي( 

3417.95 0.33 0.74 

TASI   )السعودية( 

10473.32 0.24 3.67 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
83.29 0 0.72 

 0.98 1.58 251.6 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1298 40 308 

BCI )point( 1471 142 742 

BPI 82 )point( 1580 2 159 

BSI )point( 1161 19 56 

BHSI )point( 601 7 65 

CAPE Hire 12201 1175 6159 

PANAMAX Hire 12883 21 1434 

 1695 10 10936 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 14219 21 1434 

 1695 10 12220 رحلة دائرية باألطلنطي

 1000 37 21436 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2240 132 14590 رحلة دائرية بالباسيفيك

 1808 224 8173 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 12775 205 617 

 600 131 11869 الهندرحلة الصين / شرق 

 1228 235 13208 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1645 320 12643 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 10820 137 1179 

BDTI )point(  1487 2 73 

VLCC HIRE  40197 3107 3995 

SUEZMAX Hire 74094 1709 5091 

AFRAMAX Hire 74049 46 9683 

BCTI )point(   784 2 63 

 MR Atlantic Basket Hire 27897 616 9206 

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

 جرسن جرمالحيجر ارمي

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12333 125 14129 2023مارس 

 0 13883 335 16036 2023أبريل 

 0 13883 217 16129 2023مايو 

 0 13856 238 16124 2023الربع الثاني من 

 0 14167 136 15954 2023الربع الثالث من 

 67 14017 29 15239 2023الربع الرابع من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 730 465 اليوم

 0 5 تغير)أمس(

 اسطنبول
 983 703 اليوم

 10 2 تغير)أمس(

 سنغافورة

 814 622 اليوم

 4 10 تغير)أمس(

   


