
فرضت الحكومة الصينينينة ان نرا  سنينا ا ن نينرا   •
ضنر  سونو  قد يينحنا الالفحم األ  رالي، والذي 

 فن الصب الجاف ايث  ي نحنوا النونون نو  و  
الصيييو  من أ  راليا إلا إندونيويا ومنينلنولنينا، 
موا  يؤ ي إلا انخفاض األطيا  الوينينينة والنذي 
يعد كوؤشر ليطيب سيا الشحن البنحنريو وكشنكن  
النعناقنال الن ننجنا ينة النونن ندرنو ا سنيننن أ ن نرالنيننا 
والصين في الوقت الحالني كنينديندا  كنبنينرا  لونو  
الصب النجناف، والن ني سنرقنين نينا سشندا  نا نحنة 
كو ونا الوو وراو وقد كنيناقنينت و نا ن  ا سنا ، 
قيا  الحكومة الصييية سح ر كفريغ شحيال الفنحنم 
القا مة من أ  راليا في النونواننل الصنينينينةو  لن  
سيا الرغم من أ  الحكومة الصييية لنم كنؤكند أو 
كيفي  ل    ويا  سنعندو وإ ا تنحنت كنين  األننبنا ، 
فويكو   ل  سوثاسنة ضنرسنة قنا نينة لن نعنافني فني 

منينينو   39 و  الصب الجافو وي م نق  اوالي 
طن من الفحم  يوي ا سيا مونا الن نجنا ا منا سنينن 

% منن 2أ  راليا والصين، ورو ما يوث  اوالني 
إ والي ال جا ا البحرية العالوية لنبنضنا نص الصنب 
الجافو ومص  ل ، فإ  كأثير النحن نر سنينا  نو  
الصب الجاف  يخ نينب سنالنينونبنة لنوا  ال فنحنم 
الكوك والفحم الحرا يو ولن ككو  ميوة النعنثنو  
سيا سدي  لامدا ل األ  رالية منن أننواا النفنحنم 

ميونة شناقنة لنينصنينن،  -سا  ثيا  الكوك-األخرى 
ايث أ  أ  راليا ليوت منو  ا  منينينونينا  لن ننواا 
األخرى في الوقت الحاليو فقد ا ن نو  ل الصنينن 

% فقط من الفحم الحرا ي من أ ن نرالنينا 22نحو 
% من إندونيويا خاا الف را من ييناينر 12مقاس  

و وسالي ر الننخنفناض النطنينب 2222إلا أغوطس 
العالوي سيا الفحم و ط  ا حة الوسا  الوو ورا، 
فون الور ح أ  ينون  منين نجني النفنحنم النحنرا ي 
ا ندونيونينو  النفنراس األ ن نرالني لندى الصنيننو 
وكقا ب الووافة ما سين إندونيويا والصنينن ننحنو 
نصب الووافة سين أ  راليا والصين، منونا ينعنيني 

 %و02ضويا  أ  األطيا  الوييية   يكوش سيحو 

 شركة الوااة الوطيية 2222أك وسر  22الثاثا  

 إ ا ا ال خطيط والبحوث

 األخبــا 

ال قرير اليومي      

Panamax(     ينجنا   ا ل    نفنن FFAا ل وننون نقنب ي ي   

 أ  نعننا     أ رنم   ا لنونينص   فنني   ا لنوننو     ا لنعننا لنوني 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ  نطنو ا   ا لنشنر كنة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 0 2 مؤجرة للغير

 1 10 لحساب الشركة

 إصالح / حوض

 وادي سفاجة()
1 0 

 0 0 توقف / انتظار تشغيل

 1 13 إجمالي 

  22:92( الواسة 2290إتدا   قم  

 كلير  أ بوا( كلير  أمس( اليو 

1909 7 7 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 15.75 0.063 0.063  ييه

 18.64 0.84 1.18 1.18 يو و

 20.54 0.76 1.3 1.3 ا  رلييي

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

10511.94 0.86 5.9 

DJIA (أمريكا ) 

27685.38 2.29 1.81 

FTSE 100  )انجلترا(   

5792.01 1.16 1.34 

225  NIKKEI  

23485.8 0.04 0.34 

DFMI  )دبي( 

2159.73 0.31 1.73 

TASI   )السعودية( 

8155.31 0.01 4.03 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
40.46 4.71 5.07 

قبببمبببو ر )دوالر/

 طن(
227.81 2.01 1.12 

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1402 13 7 

BCI )point( 2207 54 12 

BPI 82 )point( 1291 17 7 

BSI )point( 972 0 4 

BHSI )point( 596 1 3 

CAPE Hire 18304 445 98 

PANAMAX Hire 10287 154 58 

 160 415 10056 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 11623 154 58 

 160 415 11340 رحلة دائرية باألطلنطي

 457 472 20777 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 290 43 11504 رحلة دائرية بالباسيفيك

 5 1 4089 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 10690 6 51 

 18 46 9011 الهندرحلة الصين / شرق 

 353 9 8466 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 320 11 9492 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 10737 11 39 

BDTI )point(  425 8 5 

VLCC HIRE  3418 19 1595 

SUEZMAX Hire 2105 2899 3068 

AFRAMAX Hire 1577 514 187 

BCTI )point(   334 1 16 

 MR Atlantic Basket Hire 7982 638 1472 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 11750  650 

 الوو  الوااي العالوي 

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 83 11567 19 10775 2020أكتوبر 

 84 11583 384 10969 2020نوفمبر 

 83 11167 237 10847 2020ديسمبر 

 83 11439 201 10864 2020الربع الرابع من 

 0 9506 190 8794 2021الربع األول من 

 0 10583 112 10216 2021الربع الثاني من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك

 385 291 اليوم

 1 4 تغير)أمس(

 اسطنبول
 386 339 اليوم

 10 7 تغير)أمس(

 سنغافورة

 338 330 اليوم

 6 10 تغير)أمس(

   


