
% العام الحاليي  1.3يتوقع أن يتراجع النمو العالمي من  •

% 2.2% العام المقبل  قبل أن ينتعش قليالً إلى 2.2إلى 

الييتييعييا ن “  بييحيياييع مييا أعييليينيي  ميينيي ييميي  2222عييام 

.  فييي  ييل ييي اعيييييار الييحيير  اليير  ييييي  “ الييتيينييمييييي 

األ كراني   يراجع زخم النمو  بينما اليتيميثيم  يابي  فيي 

 ق  يراجع  فيييا الي يقي   ازااار الميبيابييي   بيحيايع 

يوقعار المن م  األخيرة.  قال كبير خبراء االقتصاا لي   

المن م   أن االقتصاا العالميي ييرزت ييحي   أيبة أكيبير 

أزم  أاق  منذ  بعيينيار اليقيرن اليمياضيي.  أضيا  أن 

ص م  الطاق  يتابع في اريفاع التمثم إليى مايتيوييار 

غير مابوق  منذ عقوا   ييث ير فيي الينيميو االقيتيصياا  

حول العالم.  كان التمثيم ييرييفيع قيبيل اني الع اليني اع  

نتيج  االختناقار في  ال ل التيوريي  اليعياليمييي   بيعي ميا 

رفع  ال  ل ي ابير اإلغالق المريبط  بفييير ك كيور نيا. 

   ميقير يا بياريي   ”اليتيعيا ن  اليتينيمييي “لكن من م  

% في الفصل اليرابيع مين 8يوقع  أن يصل التمثم إلى 

العام الحالي في ا ل مجموع  العشيريين  ليييتيراجيع إليى 

. كييمييا قييال أن الاييييينيياريييو 2222  2221% فييي 5.5

الرئياي ل ينا لي  ركوااً عالمياً  بيل ييبياأيث كيبييير فيي 

  إضيافي  إليى 2221النمو بالناب  القتصياا اليعياليم فيي 

يمثم مريفع   إن كان يتراجيع  فيي عي يي  مين الي  ل. 

 ش ار المن م  على أن "أ لويتها" ييتيمي يل بيميكيافيحي  

التمثم  في  ق  يثا  فيا االريفاع الكبير في األ يعيار 

إلى يراجع الق رة الشرائي  للاكان حول اليعياليم.  قيالي  

المن م  أن اقتصاا بريطانيا  و  ينكمش ببعيليى نايبي  

" خيالل 2بين ال  ل الابع األك ر يق ماً في العالم "جيي 

العام المقبل   ذلك في  ل معاناة بريطانيا من اليتيميثيم  

الذ  فاقما نقص العمال   اعم الطاق  "غير اليميوجيا". 

البريطيانييي  أن اليميني يمي   ”بي إيا مي يا“ ذكرر  كال  

% خيالل 2.2يوقع  انكماش االقتصاا البريطاني بنابي  

. 2222% خيالل عيام 2.2   نميواً بينيايبي  2221عام 

" 2 يع  ألمانيا ال  ل  األخر  الوحي ة بمجموع  "جيي 

التي  و  ينكمش اقتصاا ا خالل العام اليميقيبيل  حييي  

%.  قيالي  ميني يمي  2.1يوقع  المن م  انكماشاً بناب  

أن مع ل التمثم في بريطانيا  اليذ  “  التعا ن  التنمي “

% فيي 33.3عاماً    جل  23 صل ألعلى ماتو  منذ 

أكتوبر الماضي  من المرجح أن يصل ألعلى ماتو  فيي 

% خيالل ميطيليع 9نهاي  العام الحالي   يبقى أعلى مين 

% بيحيليول نيهيايي  2.5العام المقبل  قبل أن يتراجع إلى 

 .2222% بحلول نهاي  عام 2.2العام المقبل  

 شرك  المالح  الوأني   2222 نوفمبر 21األربعاء 

 إاارة التثطيط  البحوث

 األخبــار

التقرير اليومي      

Panamax(   إل ييجيا ر ا ر    يفين FFAا ل مييايتيقيب ل ي   

 أ  يعييا ر   أ  يم   ا ليايليع   فييي   ا لياييو ق   ا ليعييا ليميي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ  يطيو ل   ا ليشير كي  

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 10 مؤجرة للغير

 0 1 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل
 )  وادي العرب (

1 0 

 0 12 إجمالي 

 33:22(  الااع  2512إص ار رقم  

 يغير  أ بوع( يغير  أم ( اليوم

1740 2 34 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.51 0.041 0.041 جنيا

 25.35  0.96 1.02 1.03 يور 

 29.18 0.84 1.18 1.18 ا ترليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12622.34 0 4 

DJIA (أمريكا ) 

34098.1 1.18 1.5 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7452.84 1.03 1.13 

225  NIKKEI  

28115.74 0.61 0.31 

DFMI  )دبي( 

3327.65 0.07 0.74 

TASI   )السعودية( 

10965.41 0.32 0.94 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
88.72 0.41 4.78 

 3.5 0 293.67 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1149 28 151 

BCI )point( 1092 37 279 

BPI 82 )point( 1496 53 185 

BSI )point( 1160 4 26 

BHSI )point( 753 4 19 

CAPE Hire 9057 306 2314 

PANAMAX Hire 12127 474 1668 

 900 295 11456 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 13463 474 1668 

 900 295 12740 رحلة دائرية باألطلنطي

 1141 382 21109 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2816 708 11661 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2101 587 9813 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 12756 44 294 

 171 165 7921 الهندرحلة الصين / شرق 

 500 257 8186 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 962 490 7693 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 13551 80 341 

BDTI )point(  2496 37 535 

VLCC HIRE  68531 6860 9765 

SUEZMAX Hire 131630 9690 47203 

AFRAMAX Hire 122906 4569 47224 

BCTI )point(   1649 134 281 

 MR Atlantic Basket Hire 67583 39 24087 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19200  0 

 الاوق المالحي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 14000 264 13029 2022نوفمبر 

 0 13583 708 11321 2022ديسمبر 

 0 11833 443 10121 2023يناير 

 0 11833 364 10605 2023الربع األول من 

 0 12750 315 12564 2023الربع الثاني من 

 0 13733 235 12029 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 925 615 اليوم

 0 10 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1128 747 اليوم

 0 3 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1023 659 اليوم

 7 12 تغير)أمس(

   


