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مالمح السوق المالحي العالمي في أسبوع
فيروس كورونا يضرب صناعة النقل البحري
تجارة الااوتال إالّ عد توافر يانال الر ع األول محن الح حوانحئ ،اال أن
البيانال التي تم عها تعطي مؤمر االنخفاض.

وتعد الصين أكبر دولة مصدرة في العالم ،حيث تنقل سفن الحاحاوتحال كحل محيا محن الح ح ح
واألثاث إلى اإللكترونيال والسيارال وال عدال الصناعية ،وذلك من خ ل سبعة موانئ مترامية
األطراف على ساحل ال ايط الهادئ إلى الوالتال ال تادة وأورو ا و قية دول آسيا .وعلي الرغم
من أن خطوط الااوتال الكبري ال تزال تع ل في ال وانئ الساحلية الرئيسية في الصين ،إالً أن
الشركال العشرة األولى في العالم قد ألغت ما ال تقل عحن  42رححلحة حاحرتحة إلحى الصحيحن فحي
األسا يع األخيرة ،وهو أكثر كثير من االنخفاض ال عتاد والتقليدي في الر ع األول من كل عحا..
ك ا أفادل الشركة الدن اركية  A.P. Moller-Maerskالع قة أنها ستلغي رحلتين محن خحط
التجارة الرئيسي ين آسيا وأورو ا خ ل األسبوعين ال قبلين .ك ا قامت مركال النحقحل األخحر
إلغاا رح تها منهم  CMA CGM SAالفرنسية و  Evergreen Marine Corpالتاتوانية.
ك ا أكد مسؤولون تنفيذتون في مجال النقل الباري أن هنحا الح حزتحد محن الشحركحال الحعحالح حيحة
األخر  ،من ال نتظر أن تعلن عن توقف رح تها في األتا .ال قبلة والتي قد ت تد حتى منتحصحف
مارس.

ك ا أعلن س اسرة في الصين ،عن انخفاض الطلب علي سفن الاحاوتحال
والناق ل وسفن ضائع الصب الجاف ،مع توقعال است حرار الحتحبحاطحؤ
حتى مارس .وأكد احد سح حاسحرة محنحغحهحاي ،وهحي الحبحوا حة الحرئحيحسحيحة
للصادرال الصينية ( طاقة  24مليون حاوتة/العا ).واألكثر ازدحاماً في
العالم ،انخفاض أحجا .الااوتال في الصحيحن حنحاحو  %42عحلحي محدار
األسا يع الث ثة ال اضية مع إغ ق الب د تدرتجياً .ك ا أنه من ال تحوقحع
أن تؤدي انخفاض تدفا السلع العحالح حيحة ،الحي تحرا حع أححجحا .الحتحجحارة
ال نقولة ارا عبر س سل اإلمداد في الوالتال الح حتحاحدة وأورو حا ،محع
احت ال انخفاض أحجا .التجارة ال نقولة السكك الادتدتة والشاحنال في
األسا يع ال قبلة.

وأعلنت مركة هيونداي للسيارال تو .الث ثاا ال اضي أنها ستحبحدأ تحعحلحيحا اإلنحتحاع فحي ح حيحع
مصانعها السبعة في كورتا الجنو ية ،سبب نقص قطع الغيار ال قدمة من ال وردتن في الصيحن.
في حين خفضت مركة  Kia Motors Corpإنتاع السيارال في ث ثة مصانع كورتة نو يحة
لنف السبب ،ك ا حذرل مركة  Tesla Incمن تأخر التسليم في الصين حيث أغلا مصحنحعحهحا
في منغهاي سبب تفشي ال رض.

وتتوقع التقرتر أن تؤثر إغ ق ال صانع والقيود األخر التحي تضحر
اإلنتاع االقتصادي الصيني ،ايث ستقلل حجم الااوتال العال ية ،وهحي
زا رئيسي من التجارة العال ية ،ناو  %4.0على مدار العا .حأكح حلحه
وهو ما ت ثل  6م تين حاوتة .ورغم أن الصين ،التي تع ل عحلحى وقحف
انتشار ال رض ،قد مددل عطلة رأس السنة الق رتحة ححتحى  9فحبحراتحر،
للسيطرة علي انتشار الفحيحروس ،إالّ أن ذلحك محن محأنحه خحفحض إنحتحاع
ال صانع ،حيث تست ر قيود السفر السارتة والتي تؤثر علي توا د الع ال
في ال صانع الستئناف اإلنتاع في حالة إذا حاولوا إعادة فتاها األسحبحوا
ال قبل.

أظهر تقحرتحر هحذا األسحبحوا الصحادر محن
محركحة  Alphalinerالح ححتحخحصححصحة فححي
األ ححاححاث والححبححيححانححال الححبححاححرتححة ومححقححرهححا
ارت  ،أن تباطؤ اإلنتاع فحي ظحل تحفحشحي
فيروس كورونا قحد تحؤدي إلحى انحخحفحاض
تجارة الصين من الااوتال ناو  6م تين
حاوتة هذا العا ،.م ا سحيحؤثحر عحلحي ححجحم
أع ال الح حوانحي الصحيحنحيحة حالسحلحب .فحقحد
انخفضت حركة السفن ال واني الصحيحنحيحة
أكثر من  %44منذ  44تنحاتحر ،ححيحث تحم
اتخاذ تدا ير للسيطرة على تفشي الفيحروس
في س سل اإلمحداد الحدولحيحة .وان كحان ال
ت كن قياس التأثير الكامل لحلحفحيحرس عحلحي

أخبار تجارة سلع الصب الجاف
خام الحديد :تستعد ع ال منا م خا .الادتد في غر أستراليا إلعصار  ،Damienال توقع ان تكون
األمد منذ ست سنوال .فقد قا .منجم  Rio Tintoإخ ا مينائى  Cape Lambertو ،Dampierك ا تم
إ ا السفن من ميناا  Hedlandأتضاً ،وهو أكبر ميناا لتا يل خا .الادتد فى العالم .وفي العا .ال اضي،
تسبب اعصار  Veronicaفى أضرار لاقت ال نا م ووسائل نقل الخا ،.م ا أد النخفاض حاد في
صادرال خا .الادتد األسترالي خ ل الر ع األول .وفي البرازتل ،انخفضت صادرال خا .الادتد ناو
 %29على أساس سنوي لتصل إلى  46.2مليون طن في تناتر ،حيث أدل األمطار الغزترة لعرقلة نقل
الخا ..وتشير التوقعال لن و صادرال الخا .البرازتلية ناو  %22في  4444عد انخفاض ناو  %22في
عا ،4429 .لكن تظل إضطرا ال الطق وفيروس كورونا تهدتداً لتلك التوقعال.

أسعار السفن بناء جديد/مستعمل
KAMSARMAX

PANAMAX
جديد ”“55-57 K DWT
مستعمل ”” 53 K DWT

هذا األسبوع

األسبوع السابق

2019

بناء جديد

27.5

27.5

27.5

28

مستعمل  5سنوات

23

23

23.5

23.5

بناء جديد

27

27

27

27.5

مستعمل  02سنة

5.5

5.5

6

6

SUPRAMAX

بناء جديد

25.5

25.5

25.5

26

جديد ”” 03-01 K DWT
مستعمل ”“71K DWT

مستعمل  5سنوات

16.5

16.5

17

18

CONTAINER

بناء جديد

31

31.5

31.5

35

2750 TEU

مستعمل  02سنوات

9

9

9

13.5

* تم اختيار األسعار وفقا لقياسات سفن تماثل قياسات سفن الشركة

أسعار تخريد السفن
النوع
PANAMAX

CONTAINER
2000 TEU

اإلضافة لتأثر مؤمر البلطيا لسفن الـ  ، Capesizeمنذ تو .الج عحة الح حاضحي .كح حا انحخحفحض
الطلب الصيني علي النفط شدة ،في الوقت الذي تعاني فيه سوق ناق ل النفط من أزمة ،وتباث
فيه منظ ة البلدان ال صدرة للبترول (أو ك) وحلفاؤها عن اتفاق لخفض اإلنحتحاع الحيحومحي ،فحقحد
انخفضت مانال النفط الخا .علي الناق ل كحبحيحرة الحاحجحم حنحاحو  %24األسحبحوا الح حاضحي.

()Wall Street Journal

مالمح سوق السفن


السفن الجديدة :استقرل أسعار ناا السفن لهذا األسبوا ،عدا انخحفحاض أسحعحار
ناا سفن الروافد في قطاا الااوتال .وقد مهدل تعاقدال نحاا السحفحن تحرا حعحا
ملاوظا ً خ ل األسا يع األخيرة ،خاصة في ترسانال البحنحاا الصحيحنحيحة فحي ظحل
انتشار فيروس كورونا والعط ل ال تدة ناسبة رأس السنة الصينية الجحدتحدة،
وال تبدو واضاا ُ حتى اآلن ما إذا كان األمر سيقتصر على ال د القصحيحر فحقحط
أ .تست ر أل عد من ذلك.



السفن المستعملة :استقرل أسعار السفن ال ستع لة ،ك ا اال ال بيعحال الحتحي
تم اإل غ عنها قليلة هذا األسبوا .وفي قطاا سفن الـ ،Supramaxفقد تحم حيحع
السفينة  NOVO MESTOح ولة  32الف طن ناا  4443مقا ل  6.2مليحون.
أتضاً ،تم يع السفينة  ARCADIAح ولة  34ألف طن ناا  ،4444محقحا حل 2
مليون دوالر ،وهو ما تعد أقل كثير من السفينة الشقيقة  HYDEذال الا حولحة
ناا  4442والتى تم يعها في دتس بر ال اضي مقا ل  3.26مليون دوالر.



التخريــد :استقرل أسعار التخرتد في نج دتش في ا انخفضت فحي الحهحنحد لحهحذا
األسبوا .وقد استعادل أسواق التخرتد زخ ها ال فقود منذ العا .ال اضحي والحذي
كان عاما ً للنسيان .وال ثير في األمر هو تنوا الوححدال الحتحي تحتحم تحداولحهحا فحي
األسواق ا تس ح لل شترتن اختيار النوعية األنسب ،ح حا تحنحبحئ حاححتح حال أن
السحفحن الحقحدتح حة
نشهد عا .قياسي آخر في معدالل الحتحخحرتحد .وتحبحدو أن مح
عازمين على التخلص منها النظر لاالة الحركحود الحتحي تشحهحدهحا أسحواق الحنحقحل
الباري السي ا مع انتشار فيرس كورونا الحذي محن محأنحه مح حارسحة محزتحد محن
الضغوط على معدالل اإلتجار وال عنوتال داخحل السحوق ،ح حا تحدفحع محعحدالل
التخرتد صو االرتفاا هذا العا ..وفي الهند ،ت كن لل يزانية الجدتدة لحلحبح د أن
توفر عضا ً من االستقرار ألسواق التخرتد وصناعة الصلب و ه عا ،.السحيح حا
وأنها تخلو من أته تغييرال شأن الضرائب والرسو .ال تعلقة صناعة التخحرتحد.
تجب أن تستفيد ساحال إعادة التدوتر ومصانع الصلب ،والتي ت كحن أن تحتحلحقحى
أتضا دفعة من العدتد من مشارتع البنية التاتية الرئيسية التي تحعحتحز .الحاحكحومحة
الهندتة تنفيذها.

مليون دوالر
2018

النوع

ك ا أن الفيروس أوقف أع ال ترسانال ناا السفن في الصين ،حيث تخضع العشرال من السفن
العاملة إلص حال ،أو من ال قرر أن تتم تركيب ا هزة تنقيه عواد .الكبرتت وفقاً المحتحراطحال
ال نظ ة البارتة الدولية .وأفاد كبير ال يكانيكيين لسفينة صب اف تونانية ضخ ة في تحرسحانحة
 Changhongفي الصين ،أن الطاقم مااصر في انتظار عض أعح حال الحخحدمحة ،وأن هحنحا
حوالي عشرتن سفينة أخري راسية في الترسانة ،وتم إ غهم أن التأخير قحد تصحل إلحى ثح ثحة
أسا يع.

(طن  /دوالر)

هذا األسبوع

األسبوع السابق

2019

2018

الهند

390

395

430

430

بنجالديش

390

390

375

415

الهند

425

430

395

450

بنجالديش

400

400

395

445

* يقاس سعر التخريد بما يسمى  "Light displacement" Ldtوهو وزن السفينة باستثناء البضائع والوقود والماء والصابورة والمخازن والركاب والطاقم مع احتساب الماء في الغاليات حتى مستوى التبخير.

