
 

 

 جيدة بعد سياسات التيسير النقدىارباح احتماالت لعودة  –جهينة للصناعات الغذائية 

 25/11/2019   

 

 جنيه 5.00 أسبوع 52أدني سعر خالل  جنيه 14.50 أسبوع 52أعلى سعر خالل  جنيه 5.55 سعر السوق
 

 النقاط وااليجابياتأهم 

 والزبادي والعصٌر الحلٌب لمنتجات رائد وموزع منتج هً الغذائٌة للصناعات جهٌنة .
 برأس اآلخرٌن المؤسسٌن من عدد مع ثابت صفوان قبل من 3895 عام فً الشركة تأسست

 إجمالٌة إنتاجٌة بطاقة 3891 عام فً اإلنتاج بدأ. مصري جنٌه ملٌون 3.5 قدره مدفوع مال
 ذلك منذ الشركة نمت. جنٌه ملٌون 4.6 بلغت مبٌعات ومجموع ، الٌوم فً طًنا 57 قدرها
 .مصر أنحاء جمٌع فً القطاع هذا فً شعبٌة األكثر االسم لتصبح الحٌن

 واسعة بمجموعة مدعومة عاًما 51 خالل والعصائر األلبان صناعة فً رائدة جهٌنة أصبحت 
 .والمستمرة المنتجات من

 التركٌبة من جهٌنة تستفٌد أن ٌمكن ع،ٌسرشكل ب المتنامً وسوقها سكانال عدد لتزاٌد نظًرا 
 األغذٌة منتجات على الكثٌر إنفاق فً تتمثل المصرٌٌن فثقافة ، المتماٌزة السكانٌة

 ٌدعمه كما المستدام النمو هذا االستفادة من فً جهٌنة ساعدالذى من شأنه و ، والمشروبات
 .المعبأ الحلٌب إلى الخام اللبن من واالنتقال المستهلك سلوك فً التغٌر

 المصري االقتصاد ٌبدأ أن ٌجب الشامل، االقتصادي اإلصالح برنامج على عامٌن مرور بعد 
 من االقتصاد، نمو واستمرار التضخم تباطؤ مع. القادمة الفصول خالل التدرٌجً التحسن فً

 .الفترة هذه خالل للمستهلكٌن الشرائٌة القوة تنتعش أن المتوقع

 نصٌب بانخفاض مصر فى ٌتسمحٌث  الطازجة األلبان فً قطاع ٌوجد فرصة كبٌرة للنمو 
 فإن هذا وعلى كجم، 64.6 المنطقة فى بمستوٌاته مقارنة كجم 39.7 االستهالك من الفرد
 .مستقبالً  للطلب العضوى النمو فى المتوقعة الزٌادة من تستفٌد سوف جهٌنة

  دخول جهٌنة لسوق الجبن البٌضاء من خالل مشاركتها مع ارال فودز قد ٌعزز من اٌضا
 فرص زٌادة اٌراداتها وتنوع منتجاتها

  ًانخفاض الدوالر امام الجنٌه فً الفترة الحالٌة والتوقعات باستكمال هذا االنخفاض ف
تستورد المواد ا هالمستقبل من شأنه ان ٌخفض من تكالٌف الشركة وتحسن ربحٌتها نظرا الن

 درة( وهو ما ٌجعلها حساسة للتغٌر فً سعر الصرف.والخام )اللبن الب

 عالٌة ببدائل السرعة منخفضة اإلنتاج خطوط الستبدال التكلفة تحسٌن على اإلدارة تعمل 
 .السرعة

 بشكل ٌزدهر الذي القطاع وموسمٌة المصري االستهالك بسلوك مدعوم دفاعً كقطاع 
 مستقرة نمو بمستوٌات القطاع ٌتمتع ، المدارس وعودة المبارك رمضان شهر فً رئٌسً

 فً المخزون أٌام تقلٌل فً المتمثلة سٌاستها وعدلت دٌونها مستوٌات خفض الشركة واصلت 
 .الذى قل للضعف الٌد متناول

 القوة زٌادة بسبب االرباح زٌادة فً تساهم أن الفائدة أسعار فً األخٌرة التخفٌضات شأن من 
 .التموٌل تكالٌف وانخفاض للعمالء الشرائٌة

 اتجه  ٌبدو ولكن ، آخر ثالث سنواتفى  سهملكل   ربحٌةمعدالت نمو فى ال السهم شهد
 مرات. 9حٌث تضاعف الربح فً السنتٌن الماضٌتٌن حوالً  .األخٌرة اآلونة فً لالنخفاض

 مرة 34.55 البالغ القطاع متوسط من أعلى وهو مرة 45.17 سهمللمضاعف الربحٌة  ٌبلغ 
 .مما ٌشٌر الى أن السهم ٌتم تداوله على سعر مرتفع مقارنة بأسهم القطاع

 أؼذيت ويطزوببث انقطبع / انصُبعت

 JUFO كىد انسهى

 941,405,052 عذد االسهى

 941,405,052 رأص انًبل

 5,049,013,451 رأص انًبل انسىقي

 %45.93 انخذاول انذز

 %15.43- حؽيز انسعز يُذ سُت 

 %24.00- حؽيز انسعز يُذ بذايت انسُت

 23.30 يعبعف انزبذيت *

 2.99 يعبعف انقيًت انذفخزيت 

 %12.63 انعبئذ عهً دقىق انًسبهًيٍ*

 شهر ارباح فعلٌة 34آلخر  النسب محسوبة

 EGX 30 rebasedمقابل  جهينةسهم 

 
 انشركت عٍ

 هي( جهيُت: ببسى انًعزوفت) و و ش انؽذائيت نهصُبعبث جهيُت

. 0202 يبيى يُذ انًصزيت انبىرصت في يذرجت عبيت ضزكت

 يع وانخبػ وانًطزوببث األؼذيت قطبع في جهيُت ضزكت حعًم

 جهيُت ضزكت يقز يقع. انًعهبت وانهذىو األؼذيت عهً انخزكيش

 .0991 يُبيز في حأسيسهب حى وقذ ، يصز ، انجيشة في



 

 

 المخاطر

 صادراتها من أكبر جهٌنة مواد خام بمبالغ تستورد حٌث الصرف سعر فً التقلبات. 

 السوق فً الشركة بحصة ٌهددون السوق فً جدد ودخول العبٌن الشدٌدة المنافسة. 

 ا قرٌبة ولكنها منخفضة سٌولة مستوٌات ًٌ  .الصناعة مستوٌات من نسب

 للعمالء. الشرائٌة القوة من تقلل أن ٌمكن التً المشددة النقدٌة السٌاسة 

 السوق فً االستهالك طبٌعة تدعمها المنتجات، من جٌدة متنوعة بمجموعة تتمتع جهٌنة شركةبأن  نرى ، عام بشكل
 ضعٌفة نسب لدٌها ٌزال ال ولكن األرباح لتعظٌم بها الخاص التكلفة هٌكل على العمل الشركة تحاول. المصرٌة

مضاعف و سهم لكل مرة 45.1 عند ٌتداول حٌث بالنظر لمضاعف ربحٌته باهًظا السعر أن وٌبدو بالقطاع، مقارنةً 
 مستوٌات الشركة تشهدوعن الجانب المالى  .مرة 34.65 مضاعف ربحٌة القطاع ٌبلغ بٌنما مرة 4.88 قٌمة دفترٌة

 الشركة تحقق حتى االنتظار نفضل ، لذلك. الربح صافً تراجع مع آخر إلى عام من اإلٌرادات فً متواضعة نمو
 .جذابة أسهمها تجعل أن ٌمكن أعلى مؤشرات

 2015 2013 2016 أهم النسب والمؤشرات المالية
 –شهر  12اخر 

 2019يونيو 

 2.00 0..2 2.00 2.20 انزبذيت نهسهى
 0..0 0.22 0..0 0..0 صبفي انقيًت انذفخزيت نهسهى

 2.02 2.02 2.01 2.01 انخىسيعبث نهسهى

 02.02 0..00 09.12 2.22 انسعر انى ربذٍت انسٓى )يرة(

 0..0 0.00 0.02 2.22 انسعر نهقًٍت انذفترٌت نهسٓى )يرة(

 2..02 .00.0 .00.0 0.00 انربخ قبم االستقطاعاث )يرة( \أة شقًٍت انًُ

 %0. %.. %.00 غ.و. نالرباح )%( \َسبت انتٕزٌعاث 

 %0.2 %0.2 %..0 غ.و. عائذ انتٕزٌعاث )%(

 

 ٍْكم انًساًٍٍْ استثًاراث فً شركاث تابعت ٔشقٍقت

 النسبة % شركةلا

 %88.88  االنماء للتنمٌة الزراعٌة والثروة الحٌوانٌة

 %88.88 المصرٌة لمنتجات االلبان والعصائر

 %88.88  الدولٌة للصناعات الغذائٌة الحدٌثة

 %88.89  الشركة المصرٌة للصناعات الغذائٌة

 %88.83 للصناعات الغذائٌة المروة

 88.87  طٌبة للتجارة والتوزٌع

 %77.17 أرجو للصناعات الغذائٌة

  %7.94 أبردٌن إلدارة األصول

 

 

 

 

فرعون 
لالستثمارات 

;   المحدودة
77.71%  

رٌمكو 
لالستثمارات 

;  ذ م م
8.54%  

;  أخرون
65.83%  



 

 

 عن أخر فترة مالية االداء المالي للشركة

 الربع فً جنٌه ملٌون 3,848.8 مقابل جنٌه ملٌون 4,763.3 بلغت 4738 المالً العام من الثالث الربع فً إٌرادات الشركة سجلت
 بنمو، 4738فً الربع الثانً  جنٌه ملٌون 4,738.1مقابل و سنوي أساس على٪ 7.9 بلغ متواضع بنمو ،4739 المالً العام من الثالث
 الزباديو األلبان قطاعات وهمٌرادات اإل فًالرئٌسٌٌن  المساهمٌنالنمو فً ب رئٌسً بشكل مدفوًعا سنوي ربع أساس على٪ 3.4

 التسعةظلت قطاعات اللبن والزبادى فى  كما 4738 المالٌة السنة من الثالث الربع فً اإلٌرادات من٪ 45 و٪ 68 نسبةوالللتان تمثال 
 .التوالً على٪ 46 و٪ 69 بنسبة مساهم أكبر 4738أشهر األولى من 

 سنوي أساس على٪ 8.8 بنسبة صافى األرباح وتراجع ، سنوي أساس على٪ 37.6 بنسبة نمواً  الربح إجمالً سجل ذلك، إلى باإلضافة
اال . الفترة نفس خالل الماضً العام فً ملٌون 587 بـ مقارنة األولى، أشهر التسعة فً األرباح فً ملٌون 596 وكانت جهٌنة لتسجل ،

 صافً تأثر الجدٌدة، الصحٌة الرعاٌة تأمٌن رسوم تطبٌق وكذلك لها التابعة الشركات لبعض الضرٌبً اإلعفاء فترة لنهاٌة نظًرا انه
 .ملٌون جنٌه فً التسعة اشهر ملٌون 483 المجموع لٌصبح ،جنٌه ملٌون 85 بمقدار بالسلب الربح

 انتغٍر انفصهً 1029 انثاَىانربع  انتغٍر انسُٕي 1028 انثانثانربع  1029 انثانثانربع  انبُذ

 %0.0 0.200.2 %..1 0.909.0 0.2.0.0 انًبيعبث

 %1.0- 012.0 %..01 100.0 001.1 يجًم انزبخ

 َقطت يئىيت 0.0- %00.0 َقطت يئىيت 0.1 %02.0 %02.0 هبيص يجًم انزبخ

 %0.0 9..02 %0.9- 009.0 000.0 صبفي انزبخ بعذ دقىق االقهيت

 َقطت يئىيت 2.0 %2..1 َقطت يئىيت 2.2- %0.02 %1..1 هبيص صبفي انزبخ

 

 أخر المستجدات

 أوروبا في التجارية عالمتها عن والكشف صادراتها حجم لزيادة تخطط جهينة

 األوروبٌة، السوق وخاصة ، الدولٌة األسواق من العدٌد فً الجدٌدة التصدٌر عقود من المزٌد إلبرام الغذائٌة للصناعات جهٌنة تخطط
 األلبان عبوات من الجدٌد الشكل عرض إلى باإلضافة ، أوروبا فً مرة ألول الجدٌدة التجارٌة عالمتها عن الشركة كشفت حٌث

 فً نجحت والتً الشركة، أهداف فً ٌتضح ما وهو لشركته، قصوى أولوٌة أصبح التصدٌر إن جهٌنةل التنفٌذي الرئٌسوقال  الجدٌدة،
 .السنوي إنتاجها إجمالً من٪ 8 من أكثر تصدٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القوائم المالية المختصرة

 1028 1027 1026 قائًت انذخم )يهٌٍٕ جٍُّ(
شٓر  21اخر 

06/1029 
 1028 1027 1026 أْى انُسب ٔانًؤشراث

شٓر  21اخر 

06/1029 

     َسب انربذٍت  7.201,9  7.211,7  6.069,8  9.991,9 انًبٍعاث
     يعذالث انًُٕ (..1.020) (1.220.9) (..010..) (...0.10) حكهفت انًبيعبث

 %1.0 %..02 %00.1 - انًُى في االيزاداث %  1.196,1  1.228,9  2.821,9  2.929,2 انذخم االجًانً
 %... %00.9 %0..0 - انًُى في يجًم انزبخ % (0.100.0) (0..0.09) (..0.0.0) (0.200.9) انًصزوفبث انعًىييت واالداريت

 %022.2- %..02 %1.0. - انًُى في انزبخ انخطؽيهي %  2.079,6  998,2  872,9  612,2 انربخ قبم االستقطاعاث

 %..2- %..91 %09.1 - انًُى في انزبخ ق انعزائب % (009.1) (0..02) (000.0) (1..00) االهالك واالسخهالك

 %00.2- %020.1 %009.2 - انًُى في صبفي انزبخ %  762,2  719,7  268,6  790,6 انربخ انتشغٍهً

     ْٕايش انربخ (000.9) (...00) (020.0) (020.2) صبفي انفىائذ

 %02.0 %09.2 %09.9 %09.0 هبيص يجًم انزبخ %  ..90.  90.0.  010.0  2...0 في انزبخ قبم انعزائبصب
 %2.2 %02.0 %..9 %..2 هبيص انزبخ انخطؽيهي % (010.2) (..1.) (...1) (91.0) ظزائب انذخم

 %0.1 %0.9 %0.. %0.2 هبيص انزبخ ق انعزائب %  779,6  907,9  297,2  27,2 صافً انربخ

 %1.. %1.2 %0.0 %0.0 هبيص صبفي انزبخ %     

 1028 1027 1026 قائًت انًركس انًانً
شٓر  21اخر 

06/1029 

َسبت انًصزوفبث انعًىييت 

 االيزاداث % \واالداريت 
00.0% 02.1% 09.0% 02..% 

       00.2  ..02  1.2.  009.0 انُقذيت ويب في دكًهب

     َسب انسٍٕنت  ..1.0  ..2..  ...0.  010.2 وانعًالءاوراق انقبط وانًذيُىٌ 

 0.0 0.2 2.9 2.9 انُسبت انذبنيت )يزة(  0.002.1  9..0.21  00.2.  0.001.9انًخشوٌ 

 ..2 ..2 2.0 2.0 َسبت انسيىنت انسزيعت )يزة(  0..1  10.0  9..  02.0 دسبببث يذيُت اخزي

       2.887,2  2.612,7  2.792,0  2.812,8 اجًانً االصٕل انًتذأنت

     يعذالث انكفاءة  0.021.0  0.211.9  ..0.001  0.200.0 صبفي االصىل انثببخت
 %1..0 %0..0 %02.2 %..00 االيزاداث %\االسخثًبر انعبيم  92.0  92.0  92.0  92.0 اصىل ؼيز يهًىست

 00 01 01 00 حذصيم اوراق انقبط )يىو(فخزة   000.0  090.0  9..9  0.0.0 يطزوعبث حذج انخُفيذ

 0. 22 20 002 يخىسػ فخزة انًخشوٌ )يىو(  001.9  020.2  0.0.9  000.2 اصىل اخزي غىيهت االجم

 2. .0 10 00 يخىسػ فخزة أوراق انذفع )يىو(  7.669,2  7.212,1  7.279,1  7.669,2 اجًانً االصٕل طٌٕهت االجم

 01 00 1. 99 يخىسػ انذورة انُقذيت )يىو(  2.222,7  2.296,2  9.929,1  2.992,7 اجًانً االصٕل

              
     يعذالث انعائذ  2..10  0..20  109.0  ...0.22 قزوض قصيزة االجم

 %00.0 %01.0 %1.. %0.0 انعبئذ عهً دقىق انًسبهًيٍ )%( .و  ...02  011.1  001.1  092.2 انجشء انًخذاول يٍ قزوض غىيهت االجم

 %0.0 %2.9 %2.. %0.2 يعذل انعبئذ عهً االصىل )%(  021.2  102.0  ..199  000.9 أوراق دفع و دائُىٌ

  022.0  0..0  01.2  0..1 انخشايبث يخذاونت اخزي
يعذل انعبئذ عهً رأص انًبل انعبيم 

)%( 
00.0% 00.1% 02.0% 2.2% 

       2.612,7  2.282,2  2.980,7  1.076,2 اجًانً االنتساياث انًتذأنت

     َسب انًخاطر  00.0.  029.9  ..201  ..20. قزوض غىيهت االجم
 ..0 0.. ..0 ..2 يعذل حؽطيت انخىسيعبث )يزة(  0..2.  0.0.0  010.1  ..000 انخشايبث أخزي غىيهت االجم

 0.2 0.2 0.0 0.0 دقىق انًهكيت )يزة( \صبفي انذيىٌ   2.176,7  922,2  2.212,9  2.266,6 اجًانً االنتساياث طٌٕهت االجم

 2.2 0.0 0.1 0.0 َسبت حؽطيت انفىائذ )يزة(  ..9.0  ..9.0  ..9.0  ..9.0 رأص انًبل انًصذر وانًذفىع

       1..0.  0...2  000.0  0..2. االرببح انًزدهت

     يؤشراث انتقٍٍى  1.689,7  1.609,9  1.727,2  1.191,1 اجًانً دقٕق انًساًٍٍْ

 0..0 00.2 12.0 9..02 يعبيم انزبذيت )يزة(  2.222,7  2.296,2  9.929,1  2.992,7 اجًانً االنتساياث ٔدقٕق انًساًٍٍْ

 0.0 0.. 0.. 0.1 يعبيم انقيًت انذفخزيت )يزة(     

 1028 1027 1026 قائًت انتذفقاث انُقذٌت
شٓر  21اخر 

06/1029 

قيًت انًُطأة / انزبخ قبم 

 االسخقطبعبث )يزة(
00.0 00.. 00.0 9.1 

 %0.0 %2.9 %..0 %..0 عبئذ انخىسيعبث )%(  022.0  020.0  0..0. (20.0.) صبفي انخذفقبث انُقذيت انخطؽيهيت
     بيانات السهم (009.0) (020.0) (009.0) (12.1.) صبفي انخذفقبث انُقذيت االسخثًبريت

 0..9.0 0..9.0 0..9.0 0..9.0 عدد االسهم بنهاٌة السنة )ملٌون( (0..0) (1..00) (9..20)  0.9.0 صبفي انخذفقبث انُقذيت انخًىيهيت
 21.. 00.01 02.10 0.09 سعر السهم  ..0 (..0.) (0.0) (..020) انخؽيز في انُقذيت

 2.00 0..2 2.00 2.20 الربح لكل سهم  ...1  01.0  0..02  200.1 انُقذيت في بذايت انعبو

 %00.2- %020.1 %009.2 - النمو فً ربحٌة السهم  00.2  ...0  01.0  0..02 انُقذيت في َهبيت انعبو

 2.02 2.02 2.01 2.01 توزٌعات االرباح للسهم     

 يذهم يبني –عبذ انًُعى يُى 



 

 

   جهينة للصناعات الغذائيةالرؤية الفنية لسهم 
 

 JUFO -جهينه للصناعات الغذائيه 

 

 تذهٍم فًُ 

 

 

جنٌه فً  36.77ٌوضح الرسم البٌانً األسبوعً أن السهم قد وصل إلى مستوى المقاومة الرئٌسً عند 
فً  9.77للوصول إلى مستوى الدعم الرئٌسً عند دفعته ، قبل أن ٌشهد حركة هبوطٌة حادة  4738مارس 
  المستوى األخٌر بمثابة دعم رئٌسً على مدار العامٌن الماضٌٌن. ٌمثل. و4738سبتمبر 

جنٌه خالل الشهرٌن الماضٌٌن ،  9.77مستوى الدعم الرئٌسً عند  اعلًمن الثبات  ت القوه الشرائٌهتمكن
 جنٌه 8.7إلى مستوى  اعاله نجح السهم فً االرتداد حٌث

كانت قٌعان المؤشر  حٌث) تعكس انحرافا اٌجابٌا لمؤشرات العزم تجدر اإلشارة إلى أن المؤشرات الفنٌة 
( ، مما ٌشٌر إلى اقل من سابقتها كانت قٌعان السهم تشكل قٌعان فً حٌن ، من سابقتها ى تشكل قٌعان أعل

 .مهد الطرٌق لظهور القوة الشرائٌةلقوة البٌعٌة فً هذه المرحلة مما قد ٌازخم تراجع 

 جنٌه والذي ٌتزامن مع إعادة اختبار 8.77على المدى القصٌر ، ٌواجه السهم مستوى المقاومة األول عند 
 4738المتحرك الذي ٌعمل كمقاومة متحركة منذ ماٌو منحنى المتوسط 

اختراق المستوى المذكور ، مما ٌمهد نجاح السه فً تظهر أول إشارة إٌجابٌة على المدى القصٌر فً حالة 
 جنٌه. 34.77ثم  37.77 و استهداف مستوٌات الصعودالطرٌق لمزٌد من 

 9.77مستوى الدعم الرئٌسً عند مع وضع حد اسقاف الخسائر اسفل السهم باالحتفاظ ،  حاملنصح ن
 العلً. جنٌه 8.77 فً حاله تاكٌد اختراقجدٌدة شرائٌه وصى بإضافة مراكز كما نجنٌهات مصرٌة ، 

 اخر سعر 8.75 اسبٕع 25اعهً سعر فً  14.50

 اتجاِ قصٍر االجم عزظي اسبٕع 25ادًَ سعر فً  8.00

 اتجاِ يتٕسط االجم  هببػ EGX30يقارَّ االداء بانًؤشر اقم اداء

 اتجاِ طٌٕم االجم  عزظي انتٕصٍّ  ادخفبظ

 انًقأياث 10.50 12.00 14.50

 انذعٕو 8.50 8.00 6.00 
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 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن ٌنالمستقبل إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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