
في  ليط بي ي   0202ارتفعت الصادرات الصينيةينيم  يا   •

 الم  نشط مع رفع الب دان تدابنر اإلغالق الت  فرضيتي يا 
لمواج يم اليئيا،يكيم  ظيميا يلي يرت بينيانيات  يدرت  يو  

الئمعم  مما يدى إلى ارتفاع الفا،ض التيئيارا اإلجيميالي  
إلى مستوى جد د وتقد م دفع  كتاج إلنه االقتصاد المتعثر 
بشدة  لكّن مسؤولنن حذروا من لروف غنير ميؤاتينيم قيد 

تستئد. وش د ثان  يظبر اقتصاد ف  العالم انتعاشا سير يعيا 
بعد األزمم الت  تسب  ب ا فنروس ظيورونيا في  اليعيامينين 

الماضننن  بعد ل ور اإل ابات األولى ف  مد يةيم وونيان 
  األمر الذا سمح لي يميصيانيع بياليعيميط 0222يواخر العا  

وت بنم حاجات العالم إلى اإللكتروننات واإلمدادات الطبنيم. 

% ف  الصادرات العيا  02.2ويدى ذلك إلى ز ادة نسبت ا 
الماض   مما سانم ف  رفع الفا،ض التئارا السةوا إلى 

م نار دوالر  وقد يوضح الةابق باسيم اليئيميار  ين  676
نذه الز ادة تعود إلى ارتفاع شكةات المةتئات المنكاننكنم 
واإللكتيرونينيم. وفي  اليميقيابيط ازدادت اليواردات بيةيسيبيم 

%. لكن فينيميا قيّدميت الصينين تيقيار ير ميبي يرة في  12.2
مواج م التكد ات  فاالقتصاد  واجه ضغيوبيا ثيالثينيم مين 

انكميا  اليطي ي  و يدميم اليعير  وتيراجيع اليتيوقيعيات. 
بالةسبم إلى د سمبر  ارتفعت الصادرات إلى حد ظبنر بيميا 

%  رغيم ين اليواردات 02.2 تماشى مع التوقعات   ةد 

%. وقيد 22.1ظانت مخنبم لآلمال مع ارتفا ي يا بيةيسيبيم 
تعكس يرقا  الصادرات ف  د سمبر الضرر اليذا يليكيقيتيه 

المتكورة "يومنكرون" بس سي يم اليتيور يد اليعياليمينيم ميع 
تكول ب بات التصد ر من دول يخيرى إليى الصينين. وفي  
الوقت الرانن  قد تكون الصادرات اليقيو يم ني  اليميكير  

الوحند الذا  سا يد االقيتيصياد الصينيةي . وتضيرر قيطياع 
الصةا م ف  الصنن بسب   م نات اإلغالق ف  ظط ينيكيا  

البالد  مع انت اج بكنن إسيتيراتينيئينيم " يفير إ يابيات" 
الصارمم والت  تشمط  م نات إغالق واختيبيارات شيامي يم 
وإغالق الكدود لمكافكم انتشار المتكورة "يومنيكيرون". 

وت دد التفشنات األخنرة واإلجرا ات الككيومينيم بيتيوجينيه 
ضربم جد دة إلى االقتصاد بعد معاناته ف  األش ير السيتيم 

الماضنم. ومن المرجح ين  ةخفض اليطي ي  األجيةيبي  ميع 
تخفنف حدة العوامط المرتبطم بالوبا . فالقنود المفروضم 
  ى التمو ط ف  القطاع العقارا تعيةي  ين تيبيابيؤ إنشيا  

العقارات من المرجح ين  ستمر ف  التأثنير  ي يى واردات 
الصنن من الس ع ليبيعيض اليوقيت. وفي  ليط لي يور بيؤر 

لإل ابم ف  العد د من اليميدن الصينيةينيم الير،ينيسينيم وميع 
استمرار تراجع ب بات اليتيصيد ير اليئيد يدة وتيبيابيؤ نيميو 
الط   األجةب  بعدما ب غ ذروته العا  الماضننن اليميتيوقيع 

 .0200ين  تراجع زخم الصادرات ف  العا  

 شرظم المالحم الوبةنم  0200 ةا ر 26األحد 

 إدارة التخطنط والبكوث

 األخبــار

التقر ر النوم       

Panamax(   إل  يئيا ر ا ت   سيفين FFAا ل مييسيتيقيب       

 ي سيعييا ر   ي نيم   ا ليسي يع   فيي    ا ليسييو ق   ا ليعييا ليمي  

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 ي سيطيو ل   ا ليشير ظيم 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 4 مؤجرة للغير

 0 9 لحساب الشركة

 حوض

 ) وادي الكرنك(
1 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 1 14 إجمالي 

 ( بنانات الئمعم0162إ دار رقم  

 تغنر  يسبوع( تغنر  يمس( النو 

1819 8 21 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.74 0.064 0.064 جةنه

 18.07 0.87 1.14 1.14  ورو

 21.62 0.73 1.37 1.36 استرلنة 

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12012.31 0 0.26 

DJIA (أمريكا ) 

35911.81 0.56 0.88 

FTSE 100  )انجلترا(   

7542.95 0.28 0.77 

225  NIKKEI  

28124.28 1.28 1.24 

DFMI  )دبي( 

3201.77 0.4 0.55 

TASI   )السعودية( 

12189.32 0.91 6.18 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
86.06 1.88 5.27 

 3.7 2.14 272.45 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1764 109 525 

BCI )point( 1496 250 936 

BPI 82 )point( 2375 77 582 

BSI )point( 1897 18 177 

BHSI )point( 1192 17 108 

CAPE Hire 12407 2070 7760 

PANAMAX Hire 20040 693 5234 

 6335 725 19991 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 21376 693 5234 

 6335 725 21275 رحلة دائرية باألطلنطي

 5709 682 32432 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 4899 882 18552 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2577 585 15600 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 20868 201 1945 

 1586 65 18164 الهندرحلة الصين / شرق 

 3350 458 15900 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 3614 457 15650 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 21464 302 1938 

BDTI )point(  698 0 7 

VLCC HIRE  13903- 132 3106 

SUEZMAX Hire 3293- 96 1663 

AFRAMAX Hire 5101 88 1915 

BCTI )point(   593 3 34 

 MR Atlantic Basket Hire 9735 5 998 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 69500  1500 

 السوق المالح  العالم  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 25333 503 20589 2022يناير 

 0 22750 546 20782 2022فبراير 

 0 24167 1142 23621 2022مارس 

 0 24083 730 21664 2022الربع األول من 

 0 24194 568 23554 2022الربع الثاني من 

 0 20750 514 22482 2022الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 778 601 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 793 718 اليوم

 0 9 تغير)أمس(

 سنغافورة

 737 677 اليوم

 12 0 تغير)أمس(

   


