
ز ا ز • زةياكرر ة رر ررر زةرررة ةألررر زارة ا ذكرر و

 مسزةالثن نز نزصاد ةوزةرحبوبزت ةجعتز

ز مل ونز2244إرىز ز كربرو ر  زفر  ز4244طن
مل ونزطنزمقا  رز ارشه ز فسهزز5225منز

ز نز زةررورة ا زا ضرافرت منزةرعامزةرماضر 2
ز رررمررر زززززززززز زةرشرررهررر  ز ررر ة زصررراد ةو حرررصرررا

زمرلر رو ر زز921 مل ونزطنزمنزةرقمحزا حو
 رفزطنزمنزةرشع ر 2زز393طنزمنزةر  ازا

زإجررمرراررر زز زصرر  و ز اكرر ة رر ررا ز ررون ا فررادو

زة نزز9421 مل ونزطنزمنزةرحربروبزحربرى
زز4244ف زموسازيور وز ز4243إرىزيو ر رو

مل ونزطنزف زةرفب از رفرسرهرازز9122مقا  ز

 42492442منزموساز

زةررة ةألر ز • زةررمر صر  ف زذةوزةرس اقز أللن

ز نز زةي  رعرا  زةرر روم زةرربرو سر  ةرحرورومر 
زةي رهر ز ةررحربروب اة دةوزتو سزمرن فر 

ز زألررام زمررن زةياررى قررفررةوزز4244ةرربررسرعررر

زا ضرا ز نز2525 زداال 2 زمرلر را  %زإررى
زة ترفر ز مبوسطزسع زةسب  ةدزةرقمحزةررلر رن

زافر ز19 ز اكر ة ر را2 %ز سببزةرح بزفر 

زةيا ا ر ز زةرربرنرأل  غسطسزةرماض ز أللن
زقر  ز رإل شا زاةربعم  زألنزتوق  زةتفراق

زيرو ازز952س اديزمضمونز ق مرز مل رون
زاة دةوز م زديوةنزةرحبوبزةربو س زر ألرا

ةرحبوب2زا   زةالتفاقزربموي زمشبر يراوز
زفر ز زاةرشرعر ر  ةرقمحزةرل نزاةرقمحزةرصرلر 
زاة ترفرا ز اقتزيبساز ق ودزأللىزةإلم ةدةو

ةيسعا ،زايبضمنز يضازاألوًدةزمنزديروةنز
ز ر صر  ز زةرربرو سر رر زاةررحرورومرر ةرحبوب

 قطا زةرحبوبزف زةرب د2

   كرزةرم حرزةروطن ر ز4244ز وفمب ز1ةي  عا ز

 إدة ازةربخط طزاةربحوث

 ةيخبــا 

ةربق ي زةر وم زززززز

Panamax(زززإلزيرصراز زةزوزززسرفرنزFFAةزرزمررسربرقربزلز ز ز

  زسرعرراز ززز ز رازززةزررسرلر زززفرر زززةزررسرروزقزززةزررعررازررمر ز

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

  زسرطروز زززةزررشر زكررز

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 7 مؤجرة للغير

 0 4 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 ) إسنا (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 99:22(ززةرساألرز4541إص ة ز قاز 

 تغ  ز  سبو ( تغ  ز  مس( ةر وم

1710 38 58 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.35 0.041 0.041 جن ه

 24.56  0.99 1 1 يو ا

 28.14  1.15 0.87  0.86 ةسب ر ن 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11268.04 0 1.44 

DJIA (أمريكا ) 

33160.83 1.02 1.55 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7306.14 0.08 1.67 

225  NIKKEI  

27716.43 0.56 0.19 

DFMI  )دبي( 

3378.13 0.18 1.83 

TASI   )السعودية( 

11486.53 0.97 0.05 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
95.47 0.12 0.33 

 6.18 2.13 304.14 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1356 19 21 

BCI )point( 1493 89 105 

BPI 82 )point( 1669 27 27 

BSI )point( 1241 10 148 

BHSI )point( 818 8 49 

CAPE Hire 12379 731 870 

PANAMAX Hire 13688 241 242 

 1165 400 11861 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 15024 241 242 

 1165 400 13145 رحلة دائرية باألطلنطي

 1973 514 21486 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 74 174 15473 رحلة دائرية بالباسيفيك

 280 167 12753 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13656 105 1625 

 1232 188 8706 الهندرحلة الصين / شرق 

 1035 71 8786 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 644 75 7575 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 14717 146 893 

BDTI )point(  1857 15 46 

VLCC HIRE  77074 2619 36472 

SUEZMAX Hire 50989 1320 28901 

AFRAMAX Hire 68274 741 2608 

BCTI )point(   1244 44 49 

 MR Atlantic Basket Hire 34545 1131 2912 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19000  500 

 ةرسوقزةرم ح زةرعارم زز

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 14167 121 13079 2022نوفمبر 

 0 13667 93 12196 2022ديسمبر 

 0 11917 107 10707 2023يناير 

 0 11972 162 10714 2023الربع األول من 

 0 12917 100 12061 2023الربع الثاني من 

 0 13783 129 11539 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 900 600 اليوم

 25 30 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1272 793 اليوم

 13 18 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1075 705 اليوم

 12 0 تغير)أمس(

   


