
ذكر تقرير لألمم المتحدة،  الدمداأل اعاءد دن       •
قممة التجنا، ال نلممة من المنتظدر    تدتدرا د  

عدىدأ  سدنن سدندا   0202% في 9و 7ءمن 
عىأ الدرمدم مدن مدت درا  عدىدأ تد دن   د  
تتصةاه الصمن في الرء  الثنلث من ال نأل. وقنل 
مددتتددمددر اعمددم الددمددتددحددة، لددىددتددجددنا، والددتددنددمددمددة 

نه لم تنجا    منطقة في ال دنلدم مدن  ) ونكتند( 
% عدىدأ  سدنن سدندا  فدي 99ترا   ءنسبة 

التجنا، ال نلممة خالل الرء  الدثدنندي مدن الد دنأل 
ءف ل  نئحة كااونن التي تسببت فدي اطدطدرا  
االقتصندا . وذكر المتتمر في  حةث تقريدر لده 

  التجنا، ال نلممة ت دنفدت عدىدأ ندحدا مدن فدي  
% 5.4الرء  الثنلث  حدمدن اندتدفدحدت ءدندحدا 

مقنانة ءنلفتر، نفسهن قبل عنأل وفقن لىتقدةيدرا . 
وقنل المتتمر في تقريره "التجنا، في الم دةا  
المكتبمة المنزلمة واإلمةادا  الطبدمدة داد  فدي 
الرء  الثنلث  فممن واصىت الترا   في قدطدنعدي 
السمناا  والطنقة". وتشمر التداقد دن  اعولدمدة 

% عدىدأ 3لىمتتمر إلأ انتفنض النما ءدندحدا 
  لكن 0202 سنن سنا  في الرء  اعخمر من 

التقرير قنل    الحبنءمة مستمر، ءسبب الكمفمدة 
التي تتطاا ءهن الجنئحة. وقنل  نده إذا تدجدةد  
الجنئحة في الشهاا المقبىة فقة يتد  ذلك إلدأ 
تة اا الاط  فممن يت ىق ءصن  القدراا و يحدن 
إلأ ديند، مفن ئة في سمنسن  القماد التجنايدة. 
وذكر المتتمر    صنداا  الصمن ت نفت ءدقدا، 
في الرء  الدثدنلدث ءد دة تدرا د دهدن فدي الشدهداا 
اعولأ من الجنئحة وسجىت م ةال  ندمدا عدىدأ 

%. وحةثت منظمدة 92 سنن سنا  تبىغ نحا 
التجنا، ال نلممة تاق نتدهدن لدتدجدنا، السدىد  فدي 
وقددت سددنءددق مددن  ددفا الشددهددر ءددفدد ددل تددحددسددن 

% 9.0اعوطنع عن يانما وتاق ت انتفنطهن 
 0209. لكنهن تتاق  ت نفمدن  قدل فدي 0202في 

حمث تشكل المزية مدن إ درا ا  الد دزل الد دنأل 
واإلمالق المرتبطة ءما ة ثدنندمدة مدن كدااوندن 

 متنطر واطحة.

 

  ركة المالحة الاطنمة 0202 كتاءر  09اعاء ن  

 إداا، التتطمط والبحاث

 اعخبــنا

التقرير المامي      

Panamax(   إل يدجدن ا ا     سدفدن FFAا ل مددسدتدقدب ى ي ) 

   سد ددن ا      دم   ا لدسدىد    فددي   ا لدسددا ق   ا لد ددن لدمدي 

طبقًا ألسعار بورصة   Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

   سدطدا ل   ا لدشدر كدة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 2 مؤجرة للغير

 1 11 لحساب الشركة

 إصالح / حوض
 

0 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 1 13 إجمالي 

  99:32( السنعة 0930إصةاا اقم )

 تغمر ) سباع( تغمر ) مس( الماأل

1919 17 23 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.75 0.063 0.063  نمه

 18.68 0.84 1.17 1.18 يااو

 20.51 0.76 1.29 1.3 استرلمني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

11157.62 0 1.19 

DJIA (أمريكا ) 

28308.79 0.4 1.29 

FTSE 100  )انجلترا(   

5839.15 0.85 2.19 

225  NIKKEI  

23639.46 0.31 0.05 

DFMI  )دبي( 

2187.24 0.29 1.68 

TASI   )السعودية( 

8555.64 0.27 0.53 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
43.94 3.1 3.51 

قبببمبببو ر )دوالر/

 طن(
232.22 0.8 6.4 

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1350 59 382 

BCI )point( 2064 155 1010 

BPI 82 )point( 1273 25 163 

BSI )point( 973 3 9 

BHSI )point( 597 2 1 

CAPE Hire 17121 1281 8376 

PANAMAX Hire 10123 222 1468 

 3350 405 9491 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 11459 222 1468 

 3350 405 10775 رحلة دائرية باألطلنطي

 2573 402 19918 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 625 126 11668 رحلة دائرية بالباسيفيك

 92 18 4076 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 10704 37 100 

 92 36 9029 الهندرحلة الصين / شرق 

 25 118 8231 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 130 114 9286 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 10752 24 19 

BDTI )point(  423 3 13 

VLCC HIRE  5163 150 252 

SUEZMAX Hire 950- 13 742 

AFRAMAX Hire 1413 23 1610 

BCTI )point(   344 6 7 

 MR Atlantic Basket Hire 6513 3 601 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 11100  350 

 الساق المالحي ال نلمي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 500 11733 3 10725 2020أكتوبر 

 667 11833 110 10663 2020نوفمبر 

 417 11333 96 10634 2020ديسمبر 

 527 11634 68 10674 2020الربع الرابع من 

 194 9456 72 8819 2021الربع األول من 

 84 10583 34 10256 2021الربع الثاني من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك

 387 296 اليوم

 3 5 تغير)أمس(

 اسطنبول
 401 349 اليوم

 3 2 تغير)أمس(

 سنغافورة

 346 340 اليوم

 5 3 تغير)أمس(

   



 

 


