
 

 

 

ول السنة التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
 
 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر )  التغيرمن ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %4.00 %0.58 11,278.72 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %2.94 %0.05 2,301.09 50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %2.08 %0.47 2,189.76 70ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %2.73 %0.00 3,182.46 100ا

 ▲ %0.14 %0.50- 1,049.62 مؤشر النيل

 عناوين االخبار

لومنيوم:  ▪
 
نتاج جنوط السيارات  6مصر لل  شركات تتقدم لمناقصة مشروع خط ا 

برز جهود تطوير شركة مصر الجديدة  ▪
 
س المال.. ا

 
عادة هيكلة وزيادة را ا 

سكان  لل 

س  ▪
 
"المصرية لنظم التعليم" تستهدف التحول للسوق الرئيسي بعد زيادة را

 المال

وراسكوم كونستراكشونيناير.. نهاية الحق في كوبون  19 ▪
 
 ا

نشطة جديدة ▪
 
ضافة ا  "نايل سات" تقرر ا 

 مناقشة الجهات الحكومية حول خطتها لموازنة العام المقبل « المالية» ▪
 
 تبدا

 مليارات دوالر 7المل: جاٍر تنفيذ مصافي تكرير ومشروعات جديدة باستثمارات  ▪

ك ثر من 5وزير التموين: احتياطي القمح يك في لمدة  ▪
 
شهر والزيت ا

 
شهر  4 ا

 
 ا

 تحسن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو بفضل لقاح كورونا ▪

سعار المستهلكين الصيني بنسبة  ▪
 
 2020في عام  %2.5نمو مؤشر ا

 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي انخفض سعرها االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 76 127 5 

  

 انواع المستثمرين 
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 شركة بريميير -إدارة البحوث  –األسبوعي التقرير 
 2020يناير  10



 

 

 أخبارالشركات المقيدة

 شركات تتقدم لمناقصة مشروع خط إنتاج جنوط السيارات  6مصر لأللومنيوم: 

( عقد جلسة فض الفني لمظاريف EGALأعلنت شركة مصر لأللومنيوم )

دراسات المناقصة العامة لخدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير 

الجدوى، وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات.وأضافت في بيان للبورصة 

شركات تقدمت للمناقصة كما أنه تم تسليم المظاريف الخاصة  6المصرية، إن 

بالمناقصة إلى اللجنة المختصة، منوها إلى أنه جاري دراسة العروض 

ؤهلة وذات خبرة في المقدمة.وكانت الشركة قد دعت لمناقصة خدمات استشارية م

تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع )خط إنتاج جنوط السيارات(، وذلك وفقًا 

لبيان البورصة المصرية، وكشفت مصادر بالشركة، عن التكلفة االستثمارية 

مليارات جنيه، وذكرت أن العديد  10لمشروع تطوير الخط السابع، التي ستتجاوز 

ت اهتمامها لتوفير تمويالت للمشروع، موضحة أنه من البنوك ومكاتب التمويل أبد

جاري تحديد نسب التمويل الذاتي والتمويل باالقتراض.وأضافت أن الشركة 

تستهدف بدء مشروع التطوير خالل االسبوع الجاري، حيث بدأت في تنفيذ دراسة 

الجدوى وما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة للتطوير.وتوقعت االنتهاء من المشروع 

أعوام من بدء التطوير، وأردفت المصادر أن المشروع يعتمد  3بعد عامين إلى 

على استخدام تكنولوجيا عالية ومعدالت إنتاج للخاليا أعلى من معدالت اإلنتاج 

الحالية للشركة.وأشارت إلى أن المشروع يستهدف رفع الطاقة اإلنتاجية للشركة 

ألف طن سنوياً.وجاء  520إلى  ألف طن سنوياً  320من األلومنيوم األولى من 

تطوير الخط السابع بعد اعتماد الشركة للدراسة التى قدمتها كلية الهندسة بجامعة 

، لزيادة الطاقة اإلنتاجية من األلومنيوم، فى ظل تحديات 2019القاهرة نوفمبر 

قد طرحت مناقصة « مصر لأللومنيوم»أسعار الكهرباء وأسعار المعدن.كانت 

الخط السابع بمصنعها فى نجع حمادى على مرحلتين، وإضافة  عالمية لتطوير

ألف طن سنوياً، وتم فتح الباب لشراء كراسة التطوير  250طاقات انتاجية بواقع 

 مارس. 10فبراير إلى  20دوالر فى الفترة من  2000بسعر 

 إعادة هيكلة وزيادة رأس المال.. أبرز جهود تطوير شركة مصر الجديدة لإلسكان

ضت وزارة قطاع األعمال العام المصرية، جهود تطوير شركة مصر استعر

الجديدة لإلسكان والتعمير.وقالت قطاع األعمال، في بيان صادر اليوم االثنين، إنه 

يتم حالياً العمل على إعادة هيكلة الشركة بالكامل ووضع هيكل جديد إلدارة الشركة 

ات الشركة لتنفيذ الخطة واالستعانة بخبرات عالية ومتنوعة لتغطية احتياج

االستراتيجية.وأضافت أنه سيتم خالل عام على األكثر استدعاًء زيادة في رأسمال 

مليار جنيه الستكمال التمويل المطلوب، باإلضافة  1.5الشركة ما بين مليار إلى 

إلى حصر وتعظيم العائد من األصول المملوكة للشركة في مصر الجديدة .وأشارت 

بالتعاون مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بتغيير مجلس إدارة إلى أنها قامت 

ليضم أعضاًء ذوي خبرات  2020شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير في مايو 

عالية وفريق عمل متكامالً للنهوض بالشركة وتطوير أدائها والمنافسة بقوة مع 

 28اإلدارة في  شركات القطاع الخاص.كما نوهت بأنه تمت إعادة تشكيل مجلس

نوفمبر الماضي ليتوافق مع تعديالت قانون األعمال العام الجديد، وتمت إضافة 

عن  2020عضوين جديدين للمجلس.وأوضحت أنه تم اإلعالن رسميا في أكتوبر 

خطة استراتيجية لتطوير الشركة، بعد أن قام المجلس الجديد بدراسة وضع الشركة 

ديات والفرص التي تتمتع بها الشركة، وبعد وتحديد نقاط الضعف والقوة والتح

مناقشات مع الشركة القابضة والوزارة استمرت لعدة أسابيع تم االستقرار على 

مالمح الخطة التي ستنتهجها الشركة خالل السنوات الخمس القادمة.وذكرت 

 الوزارة، أنه تم البدء في العمل على كافة محاور الخطة المختلفة وفقاً لما يلي:

تم التعاقد مع إحدى الجهات إلعداد  فدان( 5400شروع مدينة نيو هليوبوليس )م -

الدراسات التسويقية والتي سيتم بعد انتهائها استخدام نتائجها في تطوير المخطط 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

  1،377.7   3.99  مصر -يونيفرت 

  9.99   27.63  الوطنية لالسكان

  9.91   6.21  شينى

  9.85   8.03  السويس لالسمنت

  9.62   3.99  رمكو

 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5اقل 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

 -12.07 2.04 العبوات الدوائية المتطورة

القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق 

 المالية
6.61 9.95- 

 -9.95 1.37 بيراميدز بالزاجولدن 

 -9.91 7.27 االسماعيلية للدواجن

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية
7.20 9.89- 

 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 
 سعر االغالق قيمة التداول السهم

  62.28   188،022،576  البنك التجاري الدولي

  0.70   124،969،152  لالستثماراتالعربية 

  11.45   70،691،168  حديد عز

  11.08   51،105،916  سيدى كرير للبتروكيماويات

  4.95   50،564،252  إبن سينا فارما

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.70   178،709،962  العربية لالستثمارات

  0.60   57،709،011  العبوات الطبية

  0.78   39،030،642  بورتو القابضة

  0.55   24،459،446  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.56   23،455،687  القلعة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول

 

 

284.1

216.3

214.9

127.4

126.6

 -  100  200  300

الخدمات المالية

البنوك

العقارات

ةالرعاية الصحية واألدوي

الموارد االساسية

بالمليون جنيه

Millions



 

 

العام للمدينة ليكون موافقاً لمتطلبات السوق الحالية، مشتمالً على كافة العناصر 

المتكاملة في المدينة.وتم اختيار مساحات من األرض المطلوبة لتحقيق التنمية 

فدان( لتقوم الشركة بتنميتها وعمل مشروعات جديدة عليها وتم اختيار  400)

فدان للشراكة مع مطور عقاري.كما تم وضع خطة  500قطعتين بمساحة إجمالية 

نتهاء متكاملة لالنتهاء من أعمال البنية األساسية والمرافق في المدينة، وكذلك اال

مليون  550من مشروعات االسكان الجاري تنفيذها حالياً بتكلفة متوقعة في حدود 

جنيه.وتم االتفاق بالفعل مع بعض الشركات والبنوك لتمويل هذه األعمال من خالل 

مليون  800حواالت حق ألراضي وعقارات تم تسليمها ألصحابها وبقيمة تتجاوز 

تنفيذ أعمال التطوير عليها كنموذج لما سيتم جنيه.فيما تم اختيار أماكن محددة ل

تنفيذه في باقي المدينة تشمل تطوير البوابات والطريق الرئيسي.ولتحقيق تمويل 

فدان، تم  400ألعمال التنمية المتكاملة والمشروعات التي ستقام على مساحة 

 فداناً تقع خارج حدود المدينة على طريق اإلسماعيلية ليتم 270اختيار مساحة 

 طرحها في مزاد عام .

وفقاً للخطة، فإنه سيتم عمل تعديل شامل  فداناً( 1695مشروع هليو بارك ) -

للمخطط العام المعتمد وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وذلك بالتنسيق 

مع مطور عقاري رئيسي سيتم التعاقد معه للشراكة على كامل مساحة األرض.ويتم 

الشروط والعقد المقترح للشراكة واإلعالن عن مسابقة الختيار  حالياً إعداد كراسة

أفضل العروض من شركات التطوير العقاري الكبرى في مصر.وبحسب الوزارة، 

تلقت الشركة العديد من خطابات النوايا من شركات تطوير كبيرة تعمل في مصر، 

لتلك  أبدت رغبتها في الدخول في هذه الشراكة وقدمت بالفعل عروض مبدئية

 المشاركة.

تم التواصل مع العديد من المستثمرين من ذوي  مشروع مبنى غرناطة التاريخي - 

الخبرات المتنوعة لالستغالل هذا المشروع وسيتم خالل الفترة القصيرة القادمة 

 )خالل شهرين( لطرح المشروع لالستغالل بعد ورود عروض فنية ومالية مبشرة.

الميريالند يتم حالياً العمل على حل مشكلة المستثمر والتواصل مشروع حديقة  -

 المصدر: مباشر مع مستثمرين آخرين الستغالل باقي المساحات.

 نايل سات" تقرر إضافة أنشطة جديدة"

وافق مجلس إدارة شركة المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(، على تعديل 

والخاصة بإضافة بعض األغراض  المادة الثالثة من النظام األساسي للشركة

الجديدة.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن المجلس وافق على 

إضافة نشاط تقديم الخدمات واالستشارات والحلول المتكاملة في مجال مواصفات 

األقمار الصناعية وتشغيلها واألعمال المتعلقة بها، وإقامة القنوات الفضائية 

ت الشركة، أن المجلس صّدق على تغيير عضو مجلس اإلدارة التلفزيونية.وأوضح

عن بنك االستثمار القومي، لتصبح إيناس محمود مغاوري بدالً من رمضان أحمد 

إبراهيم.وحققت شركة المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(، خالل التسعة 

يناير  مليون دوالر خالل الفترة من 26.07، أرباحاً بلغت 2020أشهر األولى من 

مليون دوالر  35.04كانون الثاني حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 المصدر: مباشر.2019بالفترة المقارنة من 

 

 

 

 

 

الرئيسي بعد زيادة "المصرية لنظم التعليم" تستهدف التحول للسوق 

 رأس المال

قالت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إنها ستتقدم بطلب للتحول 

من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.وأضافت 

الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه سيتم التقديم للتحول للسوق 

 86.66رأس المال من الرئيسي فور االنتهاء من إجراءات زيادة 

ماليين جنيه، واستيفاء شروط التحويل.وحققت  110مليون جنيه إلى 

الشركة خالل التسعة أشهر األولى من العام المالي الجاري، صافي 

 8.5مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  1.416ربح خالل الفترة بلغ 

ات مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت إيراد

مليون 13.3مليون جنيه، مقابل  7.2الشركة خالل الفترة لتصل إلى 

 المصدر: مباشر جنيه خالل الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

 يناير.. نهاية الحق في كوبون أوراسكوم كونستراكشون 19

قالت البورصة المصرية، إن الحق في توزيع كوبون شركة أوراسكوم 

ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم كونستراكشون بي إل سي 

.وأضافت البورصة في بيان اليوم، أنه تقرر 2021يناير  19الثالثاء 

جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتباراً  3.31( بواقع 4توزيع الكوبون رقم )

.وحققت الشركة خالل التسعة أشهر األولى من 2021يناير  26من 

ر خالل التسعة أشهر األولى مليون دوال 66.6، أرباحاً بلغت 2020

مليون دوالر في الفترة المقارنة  100.3، مقابل أرباح بلغت 2020من 

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات 2019من 

مليار دوالر، مقابل إيرادات بلغت  2.44الشركة خالل الفترة إلى 

ماضي.وعلى مستوى مليار دوالر في الفترة المقارنة من العام ال 2.28

مليون دوالر، مقابل 1.9األعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 

المصدر:  .2019مليون دوالر في الفترة المقارنة من  20.65أرباح بلغت 

 مباشر

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

  المقبلتبدأ مناقشة الجهات الحكومية حول خطتها لموازنة العام « المالية»

بدأت وزارة المالية مناقشة جهات الموازنة المختلفة حول توقعاتها لمستهدفات العام 

إن « البورصة»المالى المقبل إلعداد تقديرات الموازنة.وقالت مصادر حكومية لـ

المرحلة الراهنة تمثل مرحلة مناقشات أولية تطلع من خاللها وزارة المالية على 

من ثم وضع تصور عام لكافة بنود المصروفات خطط كل جهة ومستهدفاتها و

واإليرادات العامة تمهيدا لتقديم المشروع لمجلس النواب بنهاية مارس 

 7المقبل.وأشارت المصادر إلى أن التقديرات األولية للعجز المالى قد تتراوح بين 

من الناتج المحلى اإلجمالى.وأضافت المصادر إلى أنه من المقرر أن  %7.2و

العام المالى المقبل قد تتضمن طرح أدوات تمويلية جديدة كالصكوك موازنة 

السيادية فى ضوء مشروع القانون الذى جرى إعداده وتم إرساله إلى مجلس 

النواب.وتوقعت المصادر أن تبلغ قيمة إصدار الصكوك فى حالة الموافقة عليها 

ى هذا النوع من بين مليار ومليارى دوالر، فى ظل وجود إقبال من المستثمرين عل

أدوات التمويل.ومن جانبها توقعت عاليه ممدوح كبير المحللين االقتصاديين ببنك 

نحو  2022-2021االستثمار بلتون أن يبلغ العجز الكلى بموازنة العام المالى 

من الناتج المحلى اإلجمالى استنادا الى التعافى التدريجى الذى سيحدث  7.6%

ية بالقطاعات االستهالكية والصحة والتعليم والقطاع على جانب اإليرادات الضريب

الصناعى.وذكرت ممدوح أن التعافى فى اإليرادات الضريبية سيكون خالل 

بينما تعافى قطاعى العقارات والسياحة لن يكون قبل  2021النصف الثانى من عام 

.واضافت أنه من المتوقع أن يشهد العام المالى المقبل زيادة فى 2022عام 

مليار جنيه.وقالت ممدوح، إن الفائض األولى  50يرادات الضريبية بواقع اإل

من الناتج المحلى اإلجمالى  2بموازنة العام المالى المقبل سيكون أقل من %

من الناتج المحلى.وقدرت كبير المحللين  %87و 86وسيتراوح الدين الحكومى بين 

نقطة أساس خالل عام  100و 50االقتصاديين ببلتون تراجع أسعار الفائدة بين 

المصدر: بأكمله على أن يجرى تطبيقها خالل النصف األول من ذات العام. 2021

   جريدة البورصة

  أشهر 4أشهر والزيت أكثر من  5وزير التموين: احتياطي القمح يكفي لمدة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماًعا مع الدكتور على 

المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لالطمئنان على توافر السلع 

االستراتيجية.وخالل االجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع 

ى طارئ خاصة فى ظل المختلفة للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجى تفاديًا أل

، مع ضرورة العمل فى الوقت نفسه على ضبط األسواق.وأكد ”كورونا“جائحة 

أشهر، وذلك فى  5الدكتور على المصيلحى أن هناك احتياطيًا من القمح يكفى لمدة 

ظل بدء االستعداد حاليًا لموسم القمح الجديد، مشيًرا إلى أن احتياطى الزيت يكفى 

غطى احتياطى السكر حتى نهاية شهر أكتوبر شهر، بينما ي 4.7لمدة 

المقبل.وأوضح الوزير أن البروتينات واللحوم متوافرة فى حدود لم نصل إليها من 

شهًرا.وأشار  12قبل، فلدينا عقود لحوم طازجة لمدة سنتين، ودواجن تكفى لمدة 

العام،  وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن إنتاج السكر من المتوقع زيادته هذا

ألف  560ألف فدان، لتصل إلى  119مساحة البنجر المزروعة بأكثر من نظًرا لزيادة 

مليون طن سكر، وهو ما سيسهم فى تقليل الفجوة السابقة بين اإلنتاج  1.7فدان، سينتج منها 

واالستهالك، مشيًرا إلى أن هناك عدًدا من المشروعات الزراعية حاليًا من المقرر أن تسهم 

قيق االكتفاء الذاتى من السكر العام المقبل، خاصة فى ظل إجراءات ضبط األسواق فى تح

التى تتخذها الوزارة.واستعرض الوزير خالل االجتماع، إجراءات تأسيس شركة مصرية 

سبتمبر  22ـ سودانية بين الحكومتين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ 

ذائى بين البلدين، وتوطيد العالقات مع األشقاء السودانيين، ، بهدف دعم األمن الغ2020

وزيادة التبادل التجارى، خاصة فى السلع المهمة، مثل اللحوم الحية، والمحاصيل الزيتية، 

 المصدر: أموال الغد”.إدفينا”و” قها“كما استعرض الوزير موقف تطوير شركتى 

 

 7ومشروعات جديدة باستثمارات المال: جاٍر تنفيذ مصافي تكرير 

 مليارات دوالر

قال طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصافي التكرير لها 

دور مهم في تلبية وتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، 

وأن استراتيجية الوزارة تضع في قائمة أولوياتها االستمرار في تحديث 

ي واستخدام أحدث التقنيات.وأضاف الوزير في بيان اليوم، وتطوير المصاف

أنه يجري تنفيذ مصافي تكرير ومشروعات جديدة، بالقاهرة الكبرى 

مليارات دوالر. ووجه  7واإلسكندرية وأسيوط والسويس باستثمارات نحو 

المال، باإلسراع في االنتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي الشامل إلدارة 

تكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.جاء ذلك خالل رئاسة الوزير مصافي ال

باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات القطاع العام والتي شملت شركات 

أسيوط" عبر تقنية الفيديو -النصر -السويس -تكرير البترول "القاهرة 

كونفرانس بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، العتماد 

.وأشار المال، إلى 2022-2021التخطيطية للعام المالي القادم موازناتها 

أن مشروعات التكرير الجديدة التي ينفذها قطاع البترول ضمن خطته 

لزيادة تأمين واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي، بدأت 

تؤتي ثمارها بتشغيل عدد من المشروعات ضمت مصفاة المصرية للتكرير 

بنزين عالي األوكتان بأنربك باإلسكندرية والتشغيل التجريبي بمسطرد وال

لمجمع إنتاج البنزين عالي األوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول ضمن 

مشروعات تنمية الصعيد.وشدد الوزير، على أهمية االلتزام بتنفيذ أعمال 

المشروعات القائمة وفق الخطط الموضوعة والتوقيتات الزمنية المحددة، 

و ما يحقق أهداف استراتيجية قطاع البترول في تحقيق االكتفاء الذاتي وه

.وأكد المال، أهمية االلتزام بتطبيق كافة 2023من البنزين والسوالر عام 

اإلجراءات االحترازية المطبقة لتفادى فيروس كورونا، وكذلك االلتزام 

لك تكثيف المطلق بإجراءات السالمة والصحة المهنية والتوافق البيئي وكذ

التواصل المستمر لزيادة الوعي والتعامل اآلمن لضمان سالمة العاملين 

وأسرهم. واستمع الوزير لعرض من رؤساء الشركات، هشام البكل رئيس 

شركة القاهرة لتكرير البترول، وحسين عوض رئيس شركة السويس 

لتصنيع البترول، ومحمد عبدهللا رئيس شركة النصر للبترول، وماجد 

دي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول حول مالمح الموازنة الكر

 التقديرية للعام المالي القادم.

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 تحسن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو بفضل لقاح كورونا

أظهر مسح يوم االثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت بأكثر 
يناير، إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير بسبب تنامي الثقة بشأن من المتوقع في 

نجاح استراتيجية اللقاح في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.وارتفع مؤشر 
سنتكس لمنطقة اليورو إلى المنطقة اإليجابية للمرة األولى في عام تقريبا، ليبلغ 

شار إلى قراءة في ديسمبر. كان استطالع أجرته رويترز أ 2.7-من  1.3
 29.3من  33.5.وزاد مؤشر التوقعات ألعلى مستوى على اإلطالق عند 0.7

، وهو أعلى مستوياته منذ مارس ومقارنة 26.5-بينما بلغ مؤشر الوضع الحالي 
في ديسمبر .وفي بيان، قال سنتكس إن قراءة المؤشر العام شكلت  30.3-مع 

روضة على النشاط االقتصادي.وقال مفاجأة بالنظر إلى القيود بعيدة المدى المف
اآلن ومع الموافقة على المزيد من اللقاحات، يبدو أن المستثمرين “سنتكس في بيان 

يتوقعون تطبيقا سريعا الستراتيجية اللقاح وبالتالي وضع حد نهائي للقيود 
مستثمرا وأُجري  1168وشمل مسح سنتكس ”.االقتصادية وعلى الحرية الشخصية

 المصدر: حابيالسابع إلى التاسع من يناير .في الفترة من 

 2020في عام  %2.5نمو مؤشر أسعار المستهلكين الصيني بنسبة 

قالت الهيئة الوطنية لإلحصاء اليوم اإلثنين إن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، 
بالمائة على أساس سنوي في عام  2.5مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 

 المصدر: حابي األولى. 11بالمائة المسجلة في األشهر الـ 2.7، منخفضة من 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,869.00 1.51% السعودية

 DFMGI 2,707.00 0.32% دبي

 ADI 5,240.00 0.04% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,634.37 0.27% الكويت

 BSEX 1,458.05 0.34% البحرين

 GENERAL 10,804.00 -0.36% قطر

 MASI 11,249.00 -0.20% المغرب

 TUN20 6,729.00 -0.21% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 31,023.00 -0.24% أمريكا

 S&P 500  3,799.61 -0.66% أمريكا

 NASDAQ 13,036.43 -1.25% أمريكا

 FTSE 100  6,798.00 -1.09% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  28,164.34 0.09% اليابان

 %0.10- 1,846.47 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.63- 55.08 البرميل خام برنت )دوالر(

  %1.13- 51.65 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 التغطيةالشركات تحت 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 1.0 غ.م. غ.م. %3.2- 4.05 احتفاظ 3,732.7 4.18 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %47.2 16.86 شراء 6,220.4 11.45 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.4 10.8 %12.7- 9.60 احتفاظ 343.3 11.00 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 5.9 4.2 27.3 24.8 %17.1- 1.35 احتفاظ 1,810.1 1.63 شركة سبيد ميديكال

 0.4 0.5 5.7 4.0 %35.0 9.45 شراء 4,655.8 7.00 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 ال يوجد توزيعات أسهم مجانية للشهر الحالي

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 26/01/2021 19/01/2021 جنيه للسهم 3.313044 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي

 27/01/2021 24/01/2021 جنيه 0.50القسط األول  باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 27/01/2021 24/01/2021 جنيه للسهم 1.3828895701 القناة للتوكيالت المالحية

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية عادية المصرية لنظم التعليم الحديثة 12/01/2021

14/01/2021 
مهندسون و  -سامكريت مصر 

 مقاولون
 الجيزة –األهرام  –طريق المنصورية  8مقر الشركة الكائن فى  غير عادية

 عادية االهرام للطباعة و التغليف 16/01/2021
طريق اسكندرية  29بمقر الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة الكائن فى الكيلو 

 العامرية -المنطقة الحرة باالسكندرية  –القاهرة الصحراوى 

 مقر الشركة بالقاهرة عادية جولدن بيراميدز بالزا 21/01/2021

 القاهرة -جسر السويس  –ش انابيب البترول المنطقة الصناعية  6،5بمقر الشركة  عادية دايس للمالبس الجاهزة 23/01/2021

 غير عادية سيدى كرير للبتروكيماويات 28/01/2021
 –شارع السالم  37بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالى: 

 لقاهرة الجديدةا –منطقة زهرة اللوتس 

30/01/2021 
اطلس لالستثمار والصناعات 

 الغذائية
 غير عادية

 -الشيخ زايد  –غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى  43بمقر الشركة الكيلو 

 محافظة الجيزة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (EGX 30 index) 30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من 

أول العام 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 ()مصر
COMI 62.28 1.67 21.64 3,036,035 188,022,576 87.10 51.20 43.71% 

 EAST 13.07 0.46 30.83 1,715,976 22,449,148 16.05 9.99 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.02 -0.49 23.90 81,861 83,275 1.29 0.82 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 15.38 -1.54 135.17 2,596,086 40,277,352 16.99 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 6.80 -0.44 68.32 3,382,363 23,104,728 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO 5.00 4.17 32.28 3,646,033 18,067,396 6.10 3.78 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 10.33 -0.96 97.14 1,668,715 17,524,808 11.60 5.24 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 12.09 1.26 63.38 1,807,203 21,853,918 14.92 7.40 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 4.95 -2.17 1.85 10,127,613 50,564,252 8.11 4.86 2.40% ابن سينا فارما

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 14.58 -0.88 59.17 844,710 12,312,115 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO 6.46 2.87 25.93 2,063,488 13,189,148 9.80 5.13 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 30.02 -0.03 24.05 50,513 1,517,228 45.00 24.20 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 15.30 -4.37 150.82 333,770 5,184,682 16.18 6.10 1.89% سوديك

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 3.90 -0.51 62.50 3,032,382 11,922,369 4.92 2.40 1.72% 

 EFID 8.80 1.03 13.40 171,700 1,517,706 15.75 7.76 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 6.11 -1.61 134.10 896,088 5,533,595 7.77 2.61 1.40% 

 ORWE 7.00 -0.14 55.56 592,649 4,159,742 8.06 4.50 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.40 -1.48 77.22 9,036,544 12,772,327 1.68 0.79 1.26% بالم هيلز للتعمير

 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.56 -0.95 92.47 23,455,687 36,781,460 2.46 0.81 1.12% 

 SKPC 11.08 1.84 149.55 4,592,535 51,105,916 11.33 4.44 1.03% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 4.10 -0.24 72.27 3,251,510 13,436,900 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO 3.62 -0.11 156.74 5,363,989 19,612,744 3.77 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.45 0.00 15.02 6,154,856 15,323,140 3.08 2.13 0.73% مصر للتنميةإعمار 

 ORHD 4.80 0.21 138.81 1,802,885 8,843,137 6.45 2.01 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 11.45 -2.64 182.02 6,056,400 70,691,168 12.30 4.06 0.66% حديد عز

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.55 -0.36 96.07 24,459,446 13,493,035 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 13.90 -0.07 118.90 1,143,143 16,149,467 17.49 6.35 0.48% 

 IRON 3.68 0.27 354.32 9,673,188 36,095,308 4.02 0.81 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.74 -2.03 156.03 7,012,805 12,274,211 2.18 0.68 0.19% الجاهزةدايس للمالبس 

 BTFH 2.51 -1.18 188.51 3,230,771 8,215,051 3.38 0.87 0.19% بلتون المالية القابضة

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
 وقت في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة

 يحق. محتوياته أو المنشور هذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

 لهذا المتلقي أو القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال
 .تماًما

 وأوراقهم( الشركات أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية
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