
شهدت الموانئ في كافة أنحاء العالم خسائر فااحةاة  •

بشكل غير معتاح نتيجة اإلضرابات الاعاماالاياة الاعاا  

الماضي، مع إمكانية أن تثير الاتاوااعاات الاماتاعا ا اة 
باستمرار انعدا  االست رار االااتادااحض اضاااراباات 

. 0202أكثر في سالسال الاتاورااد الاعاالاماياة خاال  

ةاالاة مان  23تأثرت أعما  الموانئ بما ال ا ل عن 
االةتجاجات أو اإلضاراباات خاال  الاعاا  الامااضاي، 

وهذا ازاد عن أربعة أضعاف ما كان ع اياا الاوضاع 

عندما تضاررت الاتاجاارع الاعاالاماياة إثار  0202في 
ـ ل ا  ، وهاي شاركاة Crisis04تفشي الوباء، طاقا اا

استشارات متع  ة باألمن القحرض. فيما واعت تسعاة 

، بحسب القيانات التي بدء تتقعهاا 0202ةواحث في 

خال  اوليو. واد تضرر العماا  مان ارتافااع أساعاار 
الااواااوح والاايااذاء فااي أعاا اااة اال مااة الااروساايااة 

األوكرانية، فيما ظ ت أجورهام ثااباتاة حون تايايايار. 

وهذا ادفع الاماوظافايان لاماااالاقاة رعساائاهام بارفاع 
األجور. سيظل العما  اشك ون اوع مت  قة في الاعاا  

الجداد وسط استمرار مخاطار الاتاضاخام، وهشااشاة 

سالسل التوراد، وضاياأ أساوال الاعامال. وتاتاوااع  
Crisis04    أن اإلضرابات العمالية لن تنحسر ع ا

، بل واد تتفاام في الوااع إذا لم 0202األرجح خال  

تتحسن الظروف االاتداحاة العالماياة. فاي غضاون 
ذلك، تستمر السالالت الجدادع من وباء كورونا فاي 

إةداث اختنااات بسالسل التوراد، ما اماناح الاعاماا  

أاضاـ نفوذاـ أكقر ع   مافااوضاات الاعا اوح. ونشاقات 

االةااتااجاااجااات واإلضاارابااات فااي مااراكااز الشااحاان 
. ناظام ساائا او 0200الرئاياساياة ةاو  الاعاالام فاي 

الشاةنات الكوراون الجنوبيون إضراباـ عان الاعامال 

مرتين في غضون ستاة أشاهار، األمار الاذض عااال 
عم يات الحاواات في بوسان. كما ب غ اال حةاا  فاي 

بعض موانئ أوروبا مستواات ةرجة باعاد انساحااة 

عما  الموانئ في ألمانيا والمم كة المتحدع. أعا انات 
شركة تشييل الموانئ في جنوة أفرا يا عان وااوع 

ظروف ااهرع في أكتوبر الامااضاي، ةايال تاعااا ات 

صاحرات الفواكا والنقيذ والمعاحن ع   إثر إضاراة 

الموظفين. كما أصيقت هااتي بالش ل بساقاب أةاداث 
العنف الخراف الماضي، ةينما سيارت الاعادااباات 

 ع   محاة وميناء مهمين ل نفط.
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 إحارع التخايط والقحوث

 األخق  ار

الت رار اليومي      

Panamax(   إل ااجاا ر ا ت   سافان FFAا ل مااساتا اق   ي   

 أ ساعااا ر   أ هام   ا لاسا اع   فااي   ا لاسااو ل   ا لاعااا لاماي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ ساااو     ا لاشار كاة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 0 لحساب الشركة

 حوض / إصالح
 )إدفو(

1 0 

 توقف / انتظار تشغيل
 وادي سفاجا( -كرنك ل)وادي ا

2 0 

 0 13 إجمالي 

 22:22(  الساعة 0560إصدار رام  

 تيير  أسقوع( تيير  أمس( اليو 

1884 1 31 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 29.8 0.036 0.034 جنيا

 32.1 0.92 1.07 1.07 اورو

 36.26 0.82 1.21 1.21 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

15528.1 0 0.19 

DJIA (أمريكا ) 

33973.01 0.8 2.11 

FTSE 100 ()انجلترا 

7724.98 0.4 1.84 

225  NIKKEI  

26449.82 0.01 2.44 

DFMI  )دبي( 

3301.33 0.11 0.83 

TASI   )السعودية( 

10629.34 0.11 1.3 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
82.59 0.1 4.94 

 1.95 0 268.59 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1043 53 133 

BCI )point( 1470 66 46 

BPI 82 )point( 1126 63 252 

BSI )point( 762 41 150 

BHSI )point( 521 13 69 

CAPE Hire 12188 553 387 

PANAMAX Hire 8801 568 2263 

 3920 1085 9351 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 10137 568 2263 

 3920 1085 10635 رحلة دائرية باألطلنطي

 2073 546 19459 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1834 337 7356 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2495 628 4641 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 8387 444 1650 

 525 181 5288 الهندرحلة الصين / شرق 

 900 264 5186 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 929 232 3959 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 9380 230 1231 

BDTI )point(  1427 4 3 

VLCC HIRE  19918 520 4900 

SUEZMAX Hire 72146 3827 633 

AFRAMAX Hire 67153 337 37097 

BCTI )point(   939 80 232 

 MR Atlantic Basket Hire 22200 2633 5919 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 17750  1000 

 السول المالةي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 12950 86 8943 2023يناير 

 0 12000 168 9718 2023فبراير 

 0 11917 50 12343 2023مارس 

 0 12289 11 10335 2023الربع األول من 

 0 12961 157 13664 2023الربع الثاني من 

 0 14250 215 13679 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 850 550 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1032 700 اليوم

 1 10 تغير)أمس(

 سنغافورة

 863 591 اليوم

 6 1 تغير)أمس(

   


