
أعلنت الصين، نهاية األسبوع، تسجيل عدد   •

قياسي من اإلصابات بـفيروس كورونا، فدي 
وقددت تدددهددد فدديددن مدددل فددي أندد ددا  الددبدد   

عمليات إغ ق م لية وقيدو ا  أردرت تدلد دي 
بظ لها على التوقعات في ثاني أكبر اقتصا  

في العالد،، فديدمدا تدديدر تد دديدرات مد دلدلدي 
% مددن 02"ندومددورا" إلددى أل أكدد ددر مددن 

إجمالي الناتج الم لي للصين قيدد اإلغد ق، 
وهو رق، يتجاوز حج، اقدتدصدا  بدريد.دانديدا  

وأ ت االرتددفدداع فددي عددد  اإلصددابددات إلددى 
مسددتددويددات قدديدداسدديددة إلددى ت ددا    مددا  

المست مرين في أل تدفدفدل الصديدن قدريدبدا  
سياستها الصارمدة صصدفدر إصدابداتي الدتدي 

تل ي، إلى جانب انكماش سدوق الدعد دارات، 
بظ   قاتمة على االقتصا   وكدتدب مد دلدلدو 

"نومورا" في مذكرة: "نعت د أندن ال يدلا  
من المرجح أل تكول إعا ة الدفدتدح عدمدلديدة 

بعيدة وتكلفتها عدالديدة"  وردفد دت  دركدة 
الوساطة توقعاتها للناتج الم لي اإلجدمدالدي 

% على أساس سنوي 2 0للربع الرابع إلى 
%، كما رف ت تدوقدعداتدهدا لدلدندمدو 2 0من 

%  ومدن 2 0% من 2 0للعام بأكملن إلى 
جهة أررت، ألم ت الصين إلدى اعدتدلامدهدا 

إط ق المليد من إجرا ات الت فيل الدند ددي 
ل قتصا  بما في ذلك احتما  ردفدم مدعدد  

االحتياطي اإلللامي للبندو  الدتدجداريدة لددت 
الددبددنددك الددمددركددلي، بددهددد   عدد، الددنددمددو 

االقتصا ي الذي يدتدعدرض ل دشدوط  دديددة 
نددتدديددجددة تددجددد  ارتددفدداع مددعدددالت اإلصددابددة 

بددفدديددروس كددورونددا الددمددسددتددجددد وتدددديددد 
 اإلجرا ات الرامية إلى مكاف ة الفيروس 

  ركة الم حة الوطنية  0200 نوفمبر 02األحد 

 إ ارة التف.يط والب وث

 األربــار

الت رير اليومي      

Panamaxي   إل يدجدا ر ا ت   سدفدن FFAا ل مددسدتد دب ل ي ص 

 أ سدعددا ر   أ هد،   ا لدسدلدع   فددي   ا لدسددو ق   ا لدعددا لدمدي 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ سد.دو     ا لدددر كدة 

 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 

 ي  بيانات الجمعة0536إصدار رق، ص

 تشير صأسبوعي تشير صأمسي اليوم

1756 1 4 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 24.53 0.041 0.041 جنين

 25.58  0.96 1.04 1.03 يورو

 29.74 0.82 1.12 1.2 استرليني

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

12779.44 0 2.11 

DJIA (أمريكا ) 

34347.03 0.45 1.78 

FTSE 100 (   )انجلترا 

7486.67 0.27 1.37 

225  NIKKEI  

28283.03 0.35 1.37 

DFMI  )دبي( 

3305.27 0.6 1.4 

TASI   )السعودية( 

10866.41 0.66 2.45 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
83.63 2 4.55 

 3.46 2.27 284.94 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 1324 82 135 

BCI )point( 1613 229 491 

BPI 82 )point( 1479 13 115 

BSI )point( 1182 8 12 

BHSI )point( 745 2 18 

CAPE Hire 13373 1894 4068 

PANAMAX Hire 11974 115 1033 

 570 610 12661 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 13310 115 1033 

 570 610 13945 رحلة دائرية باألطلنطي

 73 341 22000 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 2518 226 10357 رحلة دائرية بالباسيفيك

 2170 328 8675 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 13004 94 134 

 931 344 8600 الهندرحلة الصين / شرق 

 1571 586 9357 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 2456 800 9344 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 13403 44 324 

BDTI )point(  2494 7 129 

VLCC HIRE  59546 33 12700 

SUEZMAX Hire 127940 4 22491 

AFRAMAX Hire 91184 2965 19566 

BCTI )point(   1770 32 309 

 MR Atlantic Basket Hire 64654 2929 2243 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 19250  50 

 السوق الم حي العالمي  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 13200 25 13061 2022نوفمبر 

 0 13250 267 12196 2022ديسمبر 

 0 11833 111 10518 2023يناير 

 0 11833 108 11078 2023الربع األول من 

 0 12750 64 13068 2023الربع الثاني من 

 0 13733 11 12439 2023الربع الثالث من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 925 600 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1125 754 اليوم

 0 23 تغير)أمس(

 سنغافورة

 998 671 اليوم

 1 6 تغير)أمس(

   


