
إلى حد ماا يااا ف  اش طهاا ا    شنغهايسّجل ميناء  •

الههر الماضش  من المستوى المنخفض   ش أباراال 

الماضش  لكن إغالق المدانة ماظا ال الهاهار ماا يا  
اقلص الظمليات  ش أكبر ميانااء  اش الاظاالالا   اباقاا  

مالاياوا حاا ااة     3ا4لبياطات  قام المينااء باماناا لاة 
% عما كااا 02قدما    ش مااو الماضش  أي أقل  02

علي  قبل عام  لكن بزاا ف عن أبرال الامااضاشا كاماا 
مليوا  ن من الباااا اع  اش  43تظاملت المنهأف مع 

ا  أثّار 0200% عان مااااو 00الههر  باطخافاا  
اإلغالق المستمر منذ شهران على سالسل التاويااد  

 اخل الصين   على الصظيد الظالمش؛ حيا  أطا  أ ى 
إلااى إغااالق الاامااصاااطااع  ااش شاانااغااهاااي  الااماانااا اا  

المحيطة   أااا  سبّب تراجظا  كبيرا   ش حركة مار ي 
الهاحناتا   ش حين أا المدانة اآلا خايج اإلغاالق 

يسميا   سيستغرق األمر  ترف  والة لاظاو ف اإلطاتااج 

 التجايف إلى  ضظهما الطبيظش  خاصة إذا ايتافاظات 
حاالت اإلصابة بفير س كاوي طاا  مارف أخارىا إلاى 

ذلك  أظهرت بايااطاات صانااعاياة اطاتاظاا  األطهاطاة 
اللوجيستية للتجايف اإللكتر طية بالصايان   اش مااااو 

الماضش  بظد اطكماشها  اش شاهار أباراال الامااضاش  
 هو ما اُظزى بهكل ي يسش للتدابايار الاوقاا اياة ضاد 

 باء كوي طاا  حسب طتا ج استطالع  قام ب  االتحاا  
الصينش للوجيستيات  المهترااتا  بلغ مؤشر تتاباع 

 4ا023األطهطة اللوجيستية للاتاجاايف اإللاكاتار طاياة 
طقطة عن أباراالا  0ا0طقطة خال  شهر مااو  بزاا ف 

من جهة أخرى  شهد قطاع التخزان الصينش توساظاا  
خال  شهر مااو الماضش    قا  لماا أظاهارتا  طاتاا اج 

مسااأ أصااديت االتااحااا  الصااياانااش لاالااوجاايااسااتاايااات 

 المهتراات   أظهر ايتفاع الاماؤشار الاذي ااتاتاباع 
طقطة مئواة من شهر أبراال إلاى  3ا4تنمية القطاع بـ

%  ليظو  إلى ططاق الاتاوساع  سات الاتانافاياذ 0ا22
األسرع للسياسات الداعمة للنمو   استئناف اإلطتااج 

 ش الماناا ا  الاماتاااريف باالافايار س  ماايافاا  أا 
التظا ش األضظف للطلب مقاايطاة باالاظار  أ ى إلاى 

 تخزان بظض المنتجاتا

 شركة المالحة الو نية  0200 اوطيو 3الثالثاء 

 إ ايف التخطيت  البحوث

 األخبــاي

التقرار اليومش      

Panamax(   إل ا جاا ي ا ت   ساف ن FFAا لاماساتاقابالاش   

 أ ساظاا ي   أ هال   ا ل سالاع     ش   ا لاس و ق   ا لاظ ا لام ش 

 طبقًا ألسعار بورصة شيكاغو  Soft Red Winter* أسعار القمح األمريكي 

 أ ساطاو     ا لاهار كاة 

 السفن المستأجرة السفن المملوكة سفينة

 1 7 مؤجرة للغير

 0 4 لحساب الشركة

 0 0 حوض

 توقف / انتظار تشغيل

وادي  -)وادي العريش 
 وادي اليرموك( -سدر 

3 0 

 1 14 إجمالي 

 00:22(  الساعة 0333إصداي يقل  

 تغير  أسبوع( تغير  أمس( اليوم

1842 10 10 

 مقابل الجنيه مقابل الدوالر أمـس  اليوم )دوالر( 

 1 18.66 0.054 0.054 جني 

 19.96 0.93 1.07 1.06 اوي 

 23.39 0.8 1.24 1.24 استرلينش

 أسبوع%  أمس %  اليوم

EGX 30  

9984.92 0.01 1.23 

DJIA (أمريكا ) 

32915.78 0.05 0.89 

FTSE 100  )انجلترا(   

7608.22 1 0.11 

225  NIKKEI  

27943.95 0.1 2.43 

DFMI  )دبي( 

3357.65 0.92 0.58 

TASI   )السعودية( 

12830.52 0.07 0.59 

التغير عن  اليوم 

 أمس %

التغير عن ذات 

اليوم األسبوع  

 الماضي %

البببببببتبببرول الببب بببام 

 برنت )دوالر(
120.14 0.63 2.96 

 5.57 5.01 401.6 قمح * )دوالر/طن(

 دوالر/ يوم
التغير  التغير اليومي اليوم

 األسبوعي 

BDI )point( 2560 73 11 

BCI )point( 2757 170 163 

BPI 82 )point( 2841 10 103 

BSI )point( 2660 43 114 

BHSI )point( 1565 30 75 

CAPE Hire 22866 1408 1350 

PANAMAX Hire 24237 90 920 

 1737 257 23149 رحلة دائرية باألطلنطي

KAMSARMAX Hire 25573 90 920 

 1737 257 24433 رحلة دائرية باألطلنطي

 1589 243 35125 رحلة األطلنطي / الباسيفيك

 1006 40 23915 رحلة دائرية بالباسيفيك

 546 122 19892 رحلة الباسيفيك / األطلنطي

SUPRAMAX Hire 29259 479 1255 

 1000 29 28029 الهندرحلة الصين / شرق 

 1784 225 29708 رحلة إندونيسيا / جنوب الصين

 1500 300 25443 رحلة دائرية بالباسيفيك

HANDYSIZE Hire 28167 545 1357 

BDTI )point(  1088 16 33 

VLCC HIRE  32731- 238 2296 

SUEZMAX Hire 9795 1285 2760 

AFRAMAX Hire 14036 484 873 

BCTI )point(   1380 27 71 

 MR Atlantic Basket Hire 43513 2374 6748 

Containership  2,500 TEU 
GRD 6-12 M Hire 75000  0 

 السوق المالحش الظالمش  

 متوسط مسار رحلة دائرية باألطلنطي    للمساراتالعام المتوسط  

 تغير عن أمس  اليوم تغير عن أمس اليوم والر/يومد

 0 23833 36 25864 2022يونيو 

 0 23417 154 27829 2022يوليو 

 0 22917 318 27957 2022أغسطس 

 0 22972 255 27767 2022الربع الثالث من 

 0 19800 150 24479 2022الربع الرابع من 

 0 14917 29 17957 2023الربع األول من 

 VLSFO LSMGO دوالر 

 نوفورسيسك
 1230 730 اليوم

 0 0 تغير)أمس(

 اسطنبول
 1477 1176 اليوم

 60 10 تغير)أمس(

 سنغافورة

 1311 1124 اليوم

 32 29 تغير)أمس(

   


