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 :القرارات المؤثرة على السهمأبرز 

ومن  كورونا المستجدمن فٌروس والخوف المسٌطر هلع المستثمرٌن ب تأثرا  السوق المصرٌة بالتبعٌة فى ضوء هبوط األسواق العالمٌة و
 والتعامل الصناعة، قطاع لدعم مهمة قرارات حزمة باتخاذ قامت الحكومة المصرٌةوالنشاط الصناعى ككل، على حركة التجارة تبعاته 

 .رس الجارىما 77 فى "المستجد كورونا" لفٌروس االقتصادٌة التداعٌات مع

 حرارٌة وحدة ملٌون لكل دوالر 4,5 عند للصناعة الطبٌعً الغاز سعر خفض .7

 الساعة فً وات للكٌلو قروش 71 بقٌمة والمتوسط والعالً الفائق للجهد للصناعة الكهرباء أسعار خفض .2

 قادمة سنوات 5 – 3 من لمدة الصناعٌة االستخدامات لباقً الكهرباء أسعار زٌادة وعدم تثبٌت عن اإلعالن .3

 ؟تكاليف الشركةتأثر تكيف س

حٌث أنها من الشركات كثٌفة االستهالك للطاقة وجاء القرار بتخفٌض تتأثر شركة حدٌد عز إٌجابٌا بأى خفض فى أسعار الغاز  

، ٌعد الخبر إٌجابٌا بشكل دوالرملٌون  77نتاج حوالى حرارٌة برٌطانٌة وهو ما ٌوفر من تكالٌف اال دوالر لكل ملٌون وحدة 7

مرتفع بالنسبة للمصانع خاصة مع انخفاض أسعار الغاز للملٌون وحدة حرارٌة سعر تكلفة  دوالر 4.5حٌث ٌظل سعر  ًنسب

 .دوالر لكل ملٌون وحدة حرارٌة برٌطانٌة 7.6حٌث وصل إلى عالمٌا 
 وات كٌلو 811-711 المتوسط فى، تستهلك الشركة العتماد الشركة فى عملٌة انتاجها على فرن القوس الكهربىونظرا  

المرتبطة بعملٌة  من تكالٌف الكهرباء% تقرٌبا 9 إجمالى توفٌر إلى القرار ٌؤدىبتخفٌض أسعار الكهرباء و طن/ ساعة

 .االنتاج

 قرار البنك المركزى:

 أسعار خفض ،مارس الجارى 76فى  لها طارئ اجتماع خالل المصري، المركزي بالبنك النقدٌة السٌاسة لجنة قررتكما كانت قد 

 إلى لٌصل الرئٌسٌة العملٌة وسعر واحدة للٌلة واإلقراض اإلٌداع سعري من كلت خفضحٌث  .أساس نقطة 311 بواقع األساسٌة العائد

  .الترتٌب على بالمائة 9.75و بالمائة 71.25و بالمائة 9.25

 أثر القرار:

تعتمد الشركة على القروض البنكٌة لتموٌل رأس المال العامل لدٌها ، حٌث ملٌون جنٌه 571نقطة مئوٌة ما ٌقارب  311ٌوفر خفض 

ملٌار جنٌه  4.2حوال  2178فً عام  بشكل كبٌر وهو ما ٌؤدي الى وجود مصروف فوائد كبٌر، وكانت قد سجلت مصروفات الفوائد

 %.75.8بمتوسط نسبة فوائد ٌبلغ 

شراء لسعر  2019وكنا قد قمنا بتغطية الشركة وكانت توصيتنا وفقا آلخر نتائج مالية للشركة فى الربع الثالث للعام المالى **

 جنيه للسهم. 20.23مستهدف 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

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

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

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

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

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