
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▼ %5.42- %1.54- 10,256.92 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▼ %12.89- 4.20- 1,947.20 50ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %12.90- 6.27- 1,868.52 70ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %10.15- 4.94- 2,783.33 100ا

 ▼ %20.20 2.48- 1,259.86 مؤشر النيل

 عناوين االخبار

 " سهم "تعليم
 
 البورصة المصرية تحدد سعر فتح وموعد بدء التداول على ا

 سهم مجانية
 
س المال عبر ا

 
دارة مرسيليا يقرر زيادة را  مجلس ا 

 جير التمويلي
 
 البورصة تحدد نهاية حق وموعد توزيع كوبون التوفيق للتا

 خر لدراسات القيمة العادلة
 
 سبيد ميديكال: لن نكلف مستشارًا ماليًا ا

 "البورصة تحدد نهاية حق وموعد توزيع كوبون "نايل سات 

  ول مرة في
 
شهر 3مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع خالل مارس ل

 
 ا

  :مليار جنيه تسهيالت ائتمانية للمشروعات الصغيرة  65.8المركزي المصري
 والمتوسطة

   العام % 3مدير صندوق النقد يتوقع معدل نمو ايجابي لالقتصاد المصري بنحو
 الجاري 

 لى مزيد من السيولة  ساويرس: البورصة المصرية تحتاج ا 

  كبر للطلب على النفط في صيف
 
  2021جولدمان ساكس يتوقع تعافيا ا

  تقريرCOT سبوع
 
مريكية هذا ال

 
 : استمرار تراجع الطلب على سندات الخزانة ال

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 ارتفع سعرهااالسهم التي  
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 28 177 3 

  

 انواع المستثمرين 
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 أخبارالشركات المقيدة

 م "البورصة المصرية تحدد سعر فتح وموعد بدء التداول على أسهم "تعلي

تعليم لخدمات قالت البورصة المصرية، إنه سيتم بدء التداول على أسهم شركة 
أبريل الجاري،  7اإلدارة المصدرة اعتباراً من جلسة تداول يوم األربعاء المقبل 

وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات االيقاف المؤقت المعمول بها خالل 
و سعر تنفيذ الطرح أنه سيكون سعر الفتح )السعر المرجعي( هتلك الجلسة فقط.

جنيه للسهم، على أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية  5.75البالغ 
طبقاً لآلليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.وأضافت أنه في ضوء 
ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن آلية استقرار سعر السهم في السوق 

يوماً تبدأ  30( لمدة OPRتم فتح سوق الصفقات الخاصة )عقب تنفيذ الطرح، ي
أبريل حتى  7من أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح )من يوم 

مايو( يلتزم خاللها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام  6
لطرح جنيه للسهم.وأشارت البورصة، أنه يحق للمساهمين المشترين في ا 5.75)

العام فقط راغبي البيع بإيداع أوامر بيع بحد أقصى عدد األسهم المخصص له 
فقط من خالل الطرح العام في تاريخ تنفيذه في البورصة ووفقاً لكشف حساب 
صادر من شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي وذلك من خالل 

ي نهاية مدة شركات السمسرة المرخص لها طوال هذه المدة.وتابعت: "و ف
الحساب سوف يتم تنفيذ األوامر المودعة من راغبي البيع والتي تتفق مع الشروط 
الواردة بهذا البند والتي لم يتم سحبها خالل المدة المشار إليها".ونوهت بأنه 
يشترط في األسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون هي األسهم المشتراة من خالل 

تفاظ بها أو المتبقية منه، ويحظر على شركات السمسرة الطرح العام والتي تم االح
تسجيل أوامر بيع إال بعد التحقق من ذلك وفقاً لبيان ارصدة العميل وكشف حركة 
حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع األسهم التي تم 

بما شراؤها من السوق المفتوح.وحذرت البورصة، أنه في حالة عدم االلتزام 
 المصدر: مباشر سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

 مجلس إدارة مرسيليا يقرر زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية

وافق مجلس إدارة مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقاري على السير في 

مليون جنيه،  100.8 مليون جنيه إلى 72زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 

أن المجلس وافق على زيادة رأس المال عن طريق مليون جنيه. 28.8بزيادة قدرها 

إصدار أسهم مجانية وتوزيع هذه الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع سهمين لكل 

.واعتمد المجلس 2020 أسهم مع تمويل الزيادة من رصيد األرباح المرحلة في 5

من قواعد القيد وشطب  48نموذج تقرير االفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة 

األوراق المالية بشأن السير في زيادة رأس المال.وكانت الجمعية العمومية للشركة 

ماليين جنيه توزيعات نقدية  3البالغ  2019مارس  30ألغت قرارها السابق في 

وقررت توزيع أرباح مجانية حساب األرباح المرحلة،على المساهمين وردها ل

 5على المساهمين عن أرباح العام الماضي بواقع سهمين مجانيين لكل 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى  19.27أسهم.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل العام السابق  10.68نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 

، 2020مليون جنيه أرباحاً في  19.27صيب مالكي الشركة األم نحو له.وبلغ ن

.فيما بلغ نصيب الحقوق غير 2019مليون جنيه أرباحاً في  10.68مقابل 

ألف جنيه  750.42، مقابل 2020ألف جنيه خسائر في  30.36المسيطرة نحو 

مليون  413.6لتسجل  2020.وتراجعت إيرادات الشركة خالل 2019خسائر في 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وعلى  477.46يه، مقابل جن

 19.89مستوى أعمال الشركة المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من  7.9مليون جنيه خالل العام الماضي ، مقابل 

 المصدر: مباشر العام الماضي.

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

  11.92   17.00  القومية لالسمنت

  9.99   29.62  الدلتا للتامين

  9.97   30.43  الملتقى العربي لالستثمارات
  8.55   5.46  ريماس

  4.58   23.96  النصر لألعمال المدنية

 

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

 -40.94   3.00  جلوبال تيلكوم
 -24.80   3.70  سوهاج الوطنية

 -12.19   0.43  أطلس
 -11.26   1.34  العبوات الدوائية المتطورة

 -10.00   84.79  مينا فارم لألدوية

 

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

  54.49   72,282,872  البنك التجاري الدولي

  1.27   69,866,800  دايس

  51.99   40,315,392  االسماعيلية الجديدة للتطوير

  4.03   36,421,520  بايونيرز القابضة

  14.43   26,816,962  المجموعة المصرية العقارية

 

 كمية التداول أسهم من حيث 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.30   71,821,670  اوراسكوم المالية القابضة

  1.27   53,637,979  دايس

  0.27   46,528,601  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.61   42,562,460  ليفت سالب مصر

  0.43   37,383,153  أطلس

 

  قيمة التداولأكبر خمس قطاعات من حيث 

 

 
 

167.0

163.3

107.0

80.2

67.0

0 100 200

العقارات

وكباستثناء البن-خدمات مالية 

الغزل والنسيج والمالبس

بنوك

أغذية و مشروبات وتبغ
بالمليون جنيه

Millions



 

 

 وموعد توزيع كوبون التوفيق للتأجير التمويليالبورصة تحدد نهاية حق 

قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة التوفيق للتأجير 

أنه أبريل الجاري. 19أية.تي.ليس، بإغالق جلسة يوم االثنين الموافق -التمويلي 

 0.1959420393( بواقع 13للتأجير التمويلي رقم ) تقرر توزيع كوبون التوفيق

أبريل الجاري.يشار إلى أن الشركة  22جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتباراً من 

مليون جنيه خالل  67.159مليون جنيه، مقابل  74.138حققت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه، مقارنة  514.47بقيمة  2020.وحققت الشركة إيرادات خالل 2019

مليون جنيه خالل العام المنصرم له.وعلى مستوى األعمال المستقلة،  523.76بـ

مليون جنيه  67.26مليون جنيه مقابل  74.058بقيمة  2020حققت أرباحاً خالل 

 المصدر: مباشر .2019خالل 

 "البورصة تحدد نهاية حق وموعد توزيع كوبون "نايل سات

يع النقدي لشركة المصرية قالت البورصة المصرية، إن نهاية الحق في التوز

أبريل  25لألقمار الصناعية )نايل سات(، بإغالق جلسة يوم األحد الموافق 

دوالر للسهم  0.45( بواقع 20أنه تقرر توزيع كوبون "نايل سات" رقم )الجاري.

، أرباحاً 2020ركة خالل أبريل الجاري.وحققت الش 28الواحد، وذلك اعتباراً من 

مليون دوالر خالل الفترة من يناير كانون الثاني حتى ديسمبر  34.15بلغت 

.وتراجعت إيرادات 2019مليون دوالر في  42.53الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مليون دوالر، مقابل إيرادات بلغت  125.1إلى  2020الشركة خالل 

 لمصدر: مباشرا مليون دوالر في العام السابق له.130.71

 

 

 

 

 مة العادلةسبيد ميديكال: لن نكلف مستشاراً مالياً آخر لدراسات القي

صدرت شركة سبيد ميديكال توضيحاً بخصوص دراسة القيمة العادلة الخاصة أ
بها وشركة برايم سبيد للرعاية الصحية والخاصة بعملية االستحواذ على شركة 

أنها لن تقوم بتكليف مستشار مالي آخر لعمل هذه برايم سبيد للرعاية الصحية.
الدراسات.وأشارت الشركة إلى أنها في انتظار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 
لحين االنتهاء من مراجعتها. وقالت شركة سبيد ميديكال، أمس، إن مجلس 

د ميديكال، حيث ترى أنه ال يعبر عن اإلدارة رفض التقييم الخاص بشركة سبي
(، قالت إن SPMDالقيمة الحقيقية للشركة.وكانت شركة شركة سبيد ميديكال )

مجلس اإلدارة اعتمد القيمة العادلة لشركة "برايم سبيد للرعاية الصحية" المعدة 
من المستشار المالي المستقل شركة المجموعة االقتصادية لالستشارات المالية 

مليار جنيه.وأضافت أن مجلس اإلدارة اعتمد  1.823اق المالية بقيمة عن األور
أيضاً القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكل والمعدة من المستشار المالي المستقل 
شركة المجموعة االقتصادية لالستشارات المالية عن األوراق المالية بقيمة 

رت إلى أنه تمت جنيه.وأشا 2.18مليار جنيه، بقيمة عادلة للسهم  2.415
الموافقة على توقيع عقد االستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية على 
أن يتم قيد قيمة الشركة بأرصدة دائنة لصالح البائعين دون سداد نقدي، وتم توقيع 

% لسبيد 100العقد أمس مع البائعين وأصبحت برايم سبيد مملوكة بنسبة 
بزيادة رأسمال القيمة العادلة لسبيد ميديكال  ميديكال، وتتم تسوية المديونية

الموضحة عالية دون سداد نقدي.يشار إلى أن سبيد ميديكال سجلت صافي ربح 
مليون جنيه  17.09، مقابل أرباح بلغت 2020مليون جنيه خالل  79.2بلغ 

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة 2019خالل 
مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  173.88لماضي لتصل إلى خالل العام ا

.وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت 2019مليون جنيه خالل  83.89
مليون جنيه، مقابل  79.2لتسجل نحو  2020أرباح الشركة المستقلة خالل 

 المصدر: مباشر.2019مليون جنيه خالل  17.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

 أشهر 3مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع خالل مارس ألول مرة في 

، IHS Markitسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة  

أشهر.وأوضح التقرير الصادر  3للمرة األولى في  2021انخفاضاً خالل مارس 

، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة اليوم، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً 

على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع إلى 

نقطة في فبراير السابق له.ولفت التقرير  49.3، مقابل 2021نقطة في مارس  48

إلى أن ذلك يشير إلى تدهور بسيط في أحوال القطاع، مضيفاً أن تلك القراءة هي 

، وأسرع تراجع منذ التأثير األولي لوباء فيروس 2020شهر يونيو  األدنى منذ

كورونا.وبحسب التقرير، كان انخفاض القراءة الرئيسية مدفوعاً بشكل كبير 

بالتراجعات األسرع في اإلنتاج واألعمال الجديدة في نهاية الربع األول.وشهدت 

أشهر في حين  9في الشركات المصرية انخفاضاً قوياً في النشاط كان هو األقوى 

انخفضت تدفقات األعمال الجديدة بأسرع معدل مشترك في الفترة نفسها.وشهد ما 

% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاضاً في األعمال الجديدة 12يقرب من 

اعتباراً من شهر فبراير، وغالباً ما أرجعوا ذلك إلى ضعف الطلب في السوق 

".وفي الوقت ذاته، تراجعت مبيعات التصدير للمرة 19-والقيود المستمرة لـ"كوفيد

أشهر، وإن كان ذلك بعد ارتفاع قياسي في تاريخ الدراسة.وفي إطار  3األولى في 

تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، قال ديفيد أوين، 

:"شهد القطاع غير المنتج للنفط في  IHS Markitالباحث االقتصادي بمجموعة 

مصر تباطؤاً أقوى؛ لكنه متواضع في شهر مارس، ما أدى إلى تمديد االنكماش 

".وتابع: زادت المخاوف بشأن تعافي االقتصاد من 2020المستمر منذ نهاية عام 

الوباء، وظل طلب العمالء ضعيفاً حيث انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بقوة، 

شهر. وذكر أنه نتيجة لذلك، أ 3في حين انخفضت مبيعات التصدير ألول مرة منذ 

انخفض حجم العمالة واألعمال المتراكمة ومشتريات مستلزمات اإلنتاج بشكل 

 أكبر، رغم أن هذا ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية للتكاليف.

% العام 3 مدير صندوق النقد يتوقع معدل نمو ايجابي لالقتصاد المصري بنحو 

 الجاري

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن هناك 

توقعات من المؤسسات الدولية أن يستمر االقتصاد المصري نحو تحقيق معدل 

%. وأكد خالل كلمته 3% و 2.8نمو ايجابي خالل العام الجاري بما يتراوح بين 

الدول القليلة التي استطاعت المصورة بمؤتمر حابي الثالث، أن مصر كانت من 

%، رغم تداعيات جائحة 3.5تحقيق نعدل نمو ايجابي خالل العام الماضي بمعدل 

كورونا. وأشار محيي الدين إلى اهمية االستثمار في رأس المال البشري  في 

مجاالت التعليم والرعاية الصحية وبرامج الضمان االجتماعي، الفتا إلى ان مصر 
ستثمار في البنية االساسية الذي يتعلق بالتحول الرقمي، بما يعد اضافة ايضا تعمل على اال

القدرات الخاصة للقدرة االنتاجية والتنافسية  فضال عن تيسير عمليات اإلنتاج ورفع 

التحول الرقمي. ولفت إلى بالقطاعات المنتجة إذا ما أحسنت استثمارها في مجاالت الربط بهذا 

لها األولوية في توجيه االستثمار خالل الفترة المقبلة،  محاور يجب ان يكون  3وجود 

تتمثل في التحول الرقمي، واالستثمار في البنية المساندة القتصاد تنافسي يعتمد على 

التصدير، الفتا إلى ان الحكومة المصرية أعلنت استهدافها زيادة الصادرات المصرية من 

مليار دوالر وفق  100إلى ما يقترب من مليار دوال،  35أرقامها الحالية التي تقل عن 

خطة زمنية وهو رقم طموح، ويحتاج إلى مساندة كبرى في مجاالت النمو والتشغيل ونظم 

المساندة المؤسسية واللوجيستية، والتيسير بالنسبة للقطاع الخاص في هذا الشأن. وأضاف 

رى الريف المصري ان المحور الثالث يتمثل في المشروع الذي اطلقته الحكومة لتطوير ق

بهدف القضاء على الفقر المدقع، وزيادة العدالة بين المصريين، والعدالة في توزيع الدخل، 

قرية تعتبر بداية كبيرة ولها فرص مهمة  1500وفرص العمل، منوها بأن البداية بتطوير 

 المصدر: أموال الغدفي االستثمارات العامة، وأيًضا االستثمارات الخاصة.

 

مليار جنيه تسهيالت ائتمانية للمشروعات الصغيرة  65.8المصري: المركزي 

 والمتوسطة

أعلن البنك المركزي المصري، أن حجم التسهيالت االئتمانية للمشروعات المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيالت لدى شركة ضمان 

مختلفة في مواجهة تداعيات مخاطر االئتمان الذي أطلقه لدعم قطاعات االقتصاد ال

مليار جنيه، فيما بلغ حجم  65.8فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي 

مليار جنيه.وذكر البنك المركزي المصري  45.8محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 

في تقرير له، أن برنامج ضمان التسهيالت المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة 

ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح  والصغيرة

وأوضح أن قيمة .التسهيالت الى هذا القطاع الحيوي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق األوسط

مليار جنيه مصري في نهاية  40.7الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العمالء بلغت 

مليار جنيه، مشيرا إلى أن  58.9، تضمن تسهيالت ائتمانية تبلغ 2021يناير 

% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها 79.8المشروعات الصغيرة استحوذت على 

%.وأشار المركزي إلى أنه وفقاً للتوزيع القطاعي 19.2المشروعات المتوسطة 

للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة األكبر من الضمانات القائمة 

%، والتشييد 11.2%، ثم القطاع الخدمي 15قطاع الزراعي %، يليه ال60.2بنسبة 

%.وفقاً للتوزيع الجغرافي ، أظهر تقرير 4.4%، وأخيراً القطاع التجاري 9.2والبناء 

% من إجمالي الضمانات القائمة، 38.4البنك المركزي أن أقليم الدلتا استحوذ على 

%، 7.9%، واإلسكندرية 18.8%، ثم أقليم الصعيد 29.4يليه إقليم القاهرة الكبرى 

%.ولفت إلى أن الضمانات القائمة الممنوحة للبنوك لضمان تسهيالت 5.5ومدن القناة 

% من إجمالي الضمانات القائمة في 5.85ائتمانية لمشروعات المرأة مثلت نسبة 

مليار جنيه في نهاية  5.1.وبلغت قيمة محفظة منتج ضمان المحافظ 2021نهاية يناير 

مليار جنيه.وأوضح البنك  6.9تضمنت تسهيالت ائتمانية بمبلغ  ،2021يناير 

% من إجمالي الضمانات القائمة، 60.5المركزي أن القطاع الزراعي استحوذ على 

%، وقطاع التشييد 13.7%، ثم القطاع الصناعي 24.6تاله القطاع التجاري بنسبة 

ظة، أشار البنك %.وفقًا للتوزيع الجغرافي للمحف1.2والبناء فالقطاع الخدمي 

% من إجمالي الضمانات 73المركزي في تقريره إلى أن إقليم الصعيد استحوذ على 

%، ثم اإلسكندرية والقناة 6%، واقليم القاهرة الكبرى 19.7القائمة، ثم إقليم الدلتا 

1.3.% 

 ساويرس: البورصة المصرية تحتاج إلى مزيد من السيولة

ي، إن البورصة المصرية تحتاج إلى طرح قال نجيب ساويرس رجل األعمال المصر

العديد من الشركات بها حتى ينمو حجمها للمساعدة على توفير سيولة كافية.وأضاف 

ساويرس خالل مؤتمر حابي السنوي: "المستثمرين بيخافوا يخشوا البورصة عشان 

صغيرة.. مفيش سيولة كافية".وأشار ساويرس، إلى أن دوالً مثل اإلمارات والسعودية 

ترصد عشرات المليارات لضخها في مصر، وإذا استطاعت الدولة توظيف هذه 

االستثمارات وتوفير المشروعات أمامهم لالستثمار في البورصة للمساعدة على 

 5نموها.وأعلنت البورصة المصرية، إيقاف جلسة التداول اليوم االثنين الموافق 

ليوم، إن ذلك بسبب لمدة نصف ساعة.وقالت البورصة في بيان ا 2021أبريل 

بالمائة، وتراجع المؤشر الرئيسي  5بنسبة  EGX 100 EWIانخفاض مؤشر 

% عند 2.46بنسبة  12:59بحلول الساعة  30للبورصة المصرية إيجي إكس 

 .10161مستوى 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

  2021جولدمان ساكس يتوقع تعافيا أكبر للطلب على النفط في صيف 

جولدمان ساكس، إنه يتوقع انتعاشا أكبر للطلب على النفط هذا الصيف قال بنك 
مما تتوقعه أوبك ووكالة الطاقة الدولية بما يتطلب زيادة بمليوني برميل يوميا 
إضافيين إلنتاج أوبك+ من يوليو إلى أكتوبر، وفق ما نقلته حابي.وتوقع البنك 

 بيعية بحلول هذا الخريف.عودة المخزونات )النفطية( الزائدة لمستوياتها الط

استمرار تراجع الطلب على سندات الخزانة األمريكية هذا  :COT تقرير
 األسبوع

الصادر عن هيئة المتاجرة على السلع  COTكشف تقرير التزام المتاجرين 
يوم الجمعة الماضية عن استقرار التمركزات على  CFTCوالعقود اآلجلة 

سنوات في المنطقة السالبة خالل األسبوع  10سندات الخزانة األمريكية ألجل 
مارس وذلك على الرغم من ارتفاع عائدات السندات  30المنتهي يوم الثالثاء 

فإن كبار  COTاألمريكية خالل الفترة الماضية.ووفقا لتقرير التزام المتاجرين 
المضاربين وصناديق التحوط قد سجلوا حجم تمركزات بيعية على سندات الخزانة 

عقدا،  89,802سنوات لألغراض غير التجارية تقدر بنحو  10كية ألجل األمري
عقد شراء خالل األسبوع األسبق. ويظهر من  95,611في مقابل تسجيل نحو 

خالل مؤشر قوة كبار المضاربين غير التجاريين مقارنة بالثالث سنوات الماضية 
جدير بالذكر أن %.ال73أن االتجاه في الوقت الحالي إلى البيع بنسبة تصل إلى 

المضاربين غير التجاريين من أهم المتداولين في سوق العقود اآلجلة، ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن تداوالتهم تتسبب في تحريك األسواق في اتجاه معين؛ 
المتالكهم حسابات ضخمة، وألنهم يقومون بالتداول من أجل جني األرباح، ولذلك 

حيث يقومون بالشراء في االتجاه الصاعد، والبيع فإنهم يتبعون اتجاه السوق بقوة، 
 CFTCفي االتجاه الهابط.هذا، وتصدر هيئة المتاجرة في السلع والعقود اآلجلة 

تقرير التزام المتاجرين كل يوم جمعة، ويقيس التقرير صافي صفقات الشراء 
م والبيع التي يقوم بها المضاربين في أسواق العقود اآلجلة، ويعد ذلك مصدر مه

لقياس مدى قوة تأثير هؤالء المتاجرين في األسواق.على الجانب اآلخر، انخفضت 
سنوات  10التمركزات البيعية لصغار المستثمرين على السندات األمريكية ألجل 

عقدا خالل نفس الفترة، بعد أن سجلت ارتفاع بنحو  156,387لتتراجع إلى نحو 
مارس.ويمتلك صغار  27في عقدا خالل األسبوع األسبق المنتهي  182,391

المستثمرين أو تجار التجزئة حسابات صغيرة، مقارنة بالمضاربين التجاريين 
والمضاربين غير التجاريين، ويكونوا عادة عكس اتجاه السوق، فهم أقل نجاحا 
من الفئات األخرى، ويميلون للتركيز على قمم أو قيعان السوق.وفيما يتعلق 

التمركزات الشرائية على السندات األمريكية ألجل  باألغراض التجارية، تراجعت
عقدا خالل األسبوع الماضي مقارنة بتسجيل  246,189سنوات لتسجل  10

عقدا خالل األسبوع األسبق.وتجدر اإلشارة إلى أن المضاربين  278,002
التجاريين هم من يريدون حماية أنفسهم أو التحوط من الحركات غير المتوقعة 

البنوك أو المؤسسات من المضاربين التجاريين الذين يريدون  للسعر، وتعتبر
حماية أنفسهم أو التحوط ضد الحركات المفاجئة ألسعار العمالت أو األصول 

 investing المصدر:األخرى من تقلب األسعار.

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9,965.00 0.02% السعودية

 DFMGI 2,581.00 0.31% دبي

 ADI 6,038.00 0.38% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,823.80 0.05% الكويت

 BSEX 1,458.95 -0.01% البحرين

 GENERAL 10,365.00 -0.09% قطر

 MASI 11,533.00 -0.34% المغرب

 TUN20 7,176.00 0.30% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 )%( التغير القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 33,486.00 -0.12% أمريكا

 S&P 500  4,077.91 1.44% أمريكا

 NASDAQ 13,705.59 1.67% أمريكا

 FTSE 100  6,737.00 0.35% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  29,696.63 -1.30% اليابان

 %0.15 1,731.10 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.16 62.87 البرميل )دوالر(خام برنت 

  %1.38 59.45 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 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 

 0.7 0.7 غ.م. غ.م. %28.5 4.05 احتفاظ 1,870.64 3.15 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %85.3 16.86 شراء 4,943.71 9.10 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.9 11.1 %15.0- 9.60 احتفاظ 352.70 11.30 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 9.3 6.7 43.2 39.2 -- قيد المراجعة قيد المراجعة 2,760.38 2.58 شركة سبيد ميديكال
 0.5 0.5 6.0 4.2 %45.4 10.69 شراء 4,888.54 7.35 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 15/04/2021 14/04/2021 اصليةأسهم  10سهم مجاني لكل  1 القابضة المصرية الكويتية

 15/04/2021 14/04/2021 سهم مجانى لكل سهم اصلي 0.25 المصريين لالستثمار والتنمية العمرانية

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 07/04/2021 04/04/2021 جنيه للسهم 1.250 يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

 14/04/2021 11/04/2021 جنيه 0.05الدفعه االولى  سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات

 15/04/2021 12/04/2021 جنيه للسهم 0.10722 ثروة كابيتال القايضة لالستثمارات المالية

EAC 15/04/2021 12/04/2021 جنيه للسهم 0.08 المصرية العربية )ثمار( لتداول االوراق المالية 

 20/04/2021 15/04/2021 جنيه للسهم 1.500 االلومنيوم العربية

 27/04/2021 22/04/2021 جنيه للسهم 2.500 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

 29/04/2021 24/01/2021 جنيه 0.50القسط الثانى باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 

 الجمعيات العمومية=

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

 عادية شركة النصر لألعمال المدنية 06/04/2021
بقاعة األحتفاالت بنادى شركة مدينة نصر لالسكان و التعمير بشارع مصطفى النحاس 

 القاهرة –مدينة نصر  –المنطقة التاسعة 

 جاردن سيتى –ش توفيق دياب  4بمقر الشركة  عادية التعمير واالستشارات الهندسية 07/04/2021

 القاهرة -مدينة نصر  –بمقر الشركة  غير عادية العربية للمحابس 07/04/2021

 القاهرة -المعادى  –طريق مصر حلوان الزراعى  21 –بمقر الشركة  غير عادية المصرية للدواجن 07/04/2021

07/04/2021 
المصريين لالستثمار والتنمية 

 العمرانية
 القاهرة -مدينة نصر  –شارع حسن مأمون  8بمقر الشركة الرئيسى فى  عادية

 النعيم القابضة لالستثمارات 07/04/2021
مدينة السادس من  –بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى  غير عادية

 أكتوبر ، محافظة الجيزة

 االتصاالتراية لخدمات مراكز  07/04/2021
غير و عادية

 عادية
 الجيزة –اكتوبر  6مدينة  –الحى المتميز  –بفندق نوفوتيل السادس من اكتوبر 

 مدينة نصر لالسكان والتعمير 07/04/2021
غير و عادية

 عادية
 عن طريق تقنية االتصال و التصويت االلكترونى

 اكتوبر فارما 08/04/2021
غير و عادية

 عادية
 شارع مجلس الثورة بالزمالك 3 –بفندق سوفوتيل 

08/04/2021 
بورسعيد للتنمية الزراعية 

 والمقاوالت

غير و عادية

 عادية

بمقر مصنع الشركة )الشرق للمراتب االسنفجية ( الكائن في جنوب بورسعيد المنطقة 

 C8الصناعية 

 



 

 

 (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 

)%( 

 COMI 54.49 3.25- -7.96 1,324,759 72,282,872 70.25 54.00 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 33.00 0.73 -1.93 485,072 15,996,412 41.31 6.78 7.67% فوري 

 EAST 11.90 2.50 -9.16 679,550 8,055,619 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.15 0.60- 12.94 311,714 357,846 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.90 4.50 0.97 420,444 8,819,996 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 14.51 0.07 0.76 505,848 7,223,301 16.10 8.58 4.05% 

 TMGH 6.01 1.15- -7.54 1,186,542 7,115,878 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.44 8.98- -84.48 10,285,841 4,555,764 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.63 1.07- -0.22 884,878 4,150,196 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.20 2.10- -16.67 1,685,258 6,965,569 9.26 4.05 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 11.01 0.99- -8.25 869,255 9,541,202 14.80 9.30 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.80 0.53 0.26 2,578,166 9,550,737 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 23.40 3.45 -19.45 56,638 1,297,857 30.45 22.20 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 15.99 0.63 8.04 44,615 704,555 17.40 8.50 1.68% سوديك

 SKPC 9.95 1.00- 7.80 449,511 4,472,898 11.67 5.14 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.25 3.56- -17.72 325,418 1,039,274 4.94 2.51 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.35 1.47- 8.09 1,081,412 7,881,671 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.50 0.70- -4.49 150,590 1,267,480 11.35 8.00 1.19% للصناعات الغذائيةايديتا 

 HELI 4.86 3.76- -20.07 2,293,804 11,038,347 7.59 3.23 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.61 1.19 16.25 2,722,362 4,318,008 1.83 1.03 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 4.03 9.03- 1.26 8,990,244 36,421,520 6.10 2.85 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.46 3.91- -21.41 1,961,311 4,755,236 3.52 2.03 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.10 0.44- -14.63 531,853 4,758,687 12.30 5.20 1.01% حديد عز

 CCAP 1.16 6.24- -19.37 5,969,929 6,991,178 1.78 1.05 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 9.04 5.83- 14.58 1,913,095 17,189,556 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.61 5.25- 9.39 1,350,654 4,901,002 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.21 0.38- 7.87 400,109 2,085,656 6.23 2.27 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.27 5.69- 89.88 46,528,601 12,458,931 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 21,175,358 71,821,670 .غ.م -OFH 0.30 5.08 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.25 1.32- -4.26 1,825,683 4,079,874 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 11.61 -2.19 17.48- 257,297 2,976,701 17.49 7.30 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية التقريرذا به ُ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

 

 

 مسؤولي االتصال
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