
 

 

    الشركة المصرية للنقل و الخدمات التجارية "ايجيترانس"   
               28/10/2019 
2019يوليو  3           

 

 جنيه5.60 أسبوع 52أدني سعر خالل  جنيه9.44 أسبوع 52أعلى سعر خالل  جنيه6.68 سعر السوق
 

 أهم النقاط وااليجابيات

 نقل ذلك فً بما الكبٌرة للمشارٌع اللوجستٌة الحلول فً اٌجٌترانس شركة تتخصص 
و من ضمن الخدمات التً  .استثنابٌة أبعاد أو وزن ذات وحزم الحساسة المعدات

خدمات  –خدمات الشحن الجوي  –تقدمها الشركة ") خدمات الشحن البحري 
 خدمات التخزٌن و خدمات اخري .. (" . –االٌجار 

 األسمنت ومصانع الطاقة لمحطات متكاملة نقل حلول توفٌر فً اٌجٌترانس نجحت 
 ومصانع العادمة والمٌاه المٌاه ومحطات الفرعٌة التحوٌل ومحطات الصلب ومصانع

 . الكبٌرة التحتٌة البنٌة ومشارٌع والبتروكٌماوٌات والؽاز النفط

 ولها  عامل 052 بها . المخازن من مربع متر 000222  حوالً الشركة تمتلك 
 الموانا من قرٌبة استراتٌجٌة مواقع فً فروع 0 الشركة تمتلك, عمٌل 522 اٌضا

 . البالد فً الربٌسٌة النقل ومراكز والمطارات

 فً النصؾ االول من  شهدت حٌث نموها, للشركة المعتادة األعمال قطاعات واصلت
 لتحقٌق أدت التً األسباب أهم من ولعل. استثنابٌا   نموا   األنشطة بعض 0202عام 

 .قوٌة الستراتٌجٌة مبٌعات الشركة تطبٌق نتٌجة الشركة عمالء عدد زٌادة هذا النمو,

  و الجدٌر بالذكر ان الشركة التابعة لشركة اٌجٌترانس )الشركة المصرٌة ألعمال
 052متخصصة للحموالت الكبٌرة حتً النقل الفنً "اٌتال" ( اضافت مؤخرا رافعة 

طن , و تعد هذه الرافعة هً االولً فً من نوعها التً تمتلكها شركة مصرٌة . 
 .ل بالمشروعات العمالقةٌجٌترانس المٌزة التنافسٌة بٌن شركات النقالالرافعة  وتتٌح

  نجد  0202تتمتع اٌرادات الشركة بتنوع جٌد بالنظر الى مبٌعات النصؾ األول من
% من النقل البري, و 00% من االٌرادات من خدمات التخزٌن بٌنما 02ن ا

 .% من شحن البضابع بٌنما الباقً من خدمات أخرى0.0% من اللوجٌستٌات 00.0

  على صعٌد أخر تشٌر المؤشرات المالٌة للشركة فً السنوات الماضٌة الى انخفاض
% وانخفاض صافً 00بنسبة  0202عن  0200المبٌعات بشكل كبٌر فً عام 

هر فً ٌونٌو ش 00% فً نفس السنة كما ان اعمال الشركة ألخر 02الربح بنسبة 
%, وٌفسر ذلك 0سبة تشٌر الى انخفاض االرباح اٌضا ولكن بوتٌرة أقل بن 0202

ً ف. ٌعتمد اداء الشركة 0200انخفاض المشروعات الضخمة التً كانت فً عام 
الفترة المقبلة على وجود محفزات امثال المشروعات الكبٌرة فً مصر وخصوصا 
تلك المشروعات الصناعٌة ونعتقد بان المنطقة االقتصادٌة فً قناة السوٌس هً 

 .ان ٌدفع اٌرادات الشركة ووارباحها المحور االساسً الذي من الممكن 

  اٌضا ٌظهر من خالل تتبع هامش ارباح الشركة انخفاض هامش مجمل الربح
متعاقبة خالل السنوات الثالث الماضٌة حٌث انخفض  ةوهامش صافً الربح بوتٌر
% 05والى  0202% فً 00الى  0202% فً عام 02هامش صافً الربح من 

 .0200فً عام 

 مرة فً  5.0شركة والذي سجل للربحٌة الاء المتباطا على مضاعؾ ٌنعكس هذا االد
شهر وهو ما ٌشٌر الى تدنً تقٌٌم الشركة ونعتقد بان  00آلخر  0202نهاٌة ٌونٌو 

 .هذا المستوي سٌصبح جذاب اذا ما ظهرت محفزات حقٌقٌة لقطاع النقل والشحن

  إٌمً ٚ اٌشذٓ انقطاع / انصُاعح

 ETRS كٕد انظٓى

 31,212,500 االطٓىعذد 

 156,062,500 رأص انًال

 208,499,500 رأص انًال انظٕقً

 %49.5 انتذأل انذز

 %7.6 تغٍز انظعز يُذ طُح 

 %13.9- تغٍز انظعز يُذ تذاٌح انظُح

 5.16 يضاعف انزتذٍح *

 0.79 يضاعف انقًٍح انذفتزٌح *

 %15.3 انعائذ عهى دقٕق انًظاًٍٍْ*
 شهر ارباح فعلٌة 00آلخر  محسوبةالنسب 

 EGX 30 rebasedمقابل  ايجيترانسسهم 

 

 

 عن الشركة 

 دٌسمبر فً تأسست. ش التجارٌة والخدمات للنقل المصرٌة الشركة
 بالمؤسسات ٌتعلق فٌما المفتوحة مصر سٌاسة بموجب 0220
.   0220 دٌسمبر المصرٌة البورصة فً مدرجة اصبحت. الخاصة

 فإن , ذلك ومع.  البحرٌة علً التركٌز مع و النقل قطاع مع تعمل و
 0202 عام إلى تارٌخها ٌرجع النقل مجال فً وخبراتها أنشطتها

 فً تأمٌمها تم مصر. وشركاه لهٌطة الدٌن جمال لشركة كاستمرار
 التً مصر فً الشركات أكبر من واحدة كانت عندما 0220 عام
 الشركة تأسست. أخرى نقل وخدمات سٌاحة ووكالة شحن وكالة تقدم
 02,222 قدره مال برأس محدودة مسؤولٌة ذات كشركة األصل فً

 052,220,522 قدره برأسمال شركة اآلن هً. مصري جنٌه
 , نشأتها منذ. جنٌه ملٌون 022 السنوٌة مبٌعاتها وتبلػ جنٌه ملٌون
 .مصر فً النقل مجال فً حقٌقٌة رابدة لتصبح الشركة نمت



 

 

 

 المخاطر

 ًمن كبٌر عدد مرور فً وتتمثل المقبلة الفترة خالل مواجهتها تستلزم المصرٌة بالموانا انتشرت ظاهرة هناك(: البحري النقل خدمات) ف 
 القطاع إن البحري النقل استشاري السكري منتصر المهندس قال التعقٌدات بسبب المصرٌة الموانا دخولها دون المصرٌة المٌاه عبر السفن
 لم البحرٌة والخدمات المالحة وشركات البحري النقل شركات بٌن المنازعات من العدٌد هناك إن حٌث المنعزلة الجزر خالل من ٌعمل مازال

  اآلن حتً القضاء أمام وهً حلها ٌتم

 ًو,  منها المستورد خاصة,  السلع اسعار علً سٌنعكس ما وهو, االن حتً البري النقل اسعار فً المؽاالة استمرار(: البري النقل خدمات) ف 
 الدول من عدد من استٌرادها ٌتم السٌارات ؼٌار قطع معظم و األحٌان بعض فى أوندرته الوقود, أسعار ارتفاع أهمها من المتؽٌرات هذه ترجع

 0 كل تؽٌٌرها ٌتم التى الزٌوت أسعار الرتفاع باإلضافة الصٌانة, عملٌات إلجراء مستمرة بصفة الستٌرادها النقل مقاول وٌضطر األوروبٌة
 .للسٌارات كٌلومتر آالؾ

 والنقل الشحن قطاعوبالتالً  التجارة العالمٌة على تؤثر التً االساسٌة المخاطر من التجارٌة والصراعات العالمٌة التجارة فً التباطؤ ٌعتبر 
 اٌجٌترانس شركة على وبالتالً

 هذه تنامت ما اذا الشركة اعمال على ٌؤثر ان شأنه من والسٌاسٌة العسكرٌة الصراعات وتنامً المنطقة فً السٌاسً االستقارار عدم اٌضا 
 الصراعات

 
 
 

 هيكل المساهمين  اطتثًاراخ فً شزكاخ تاتعح ٔشقٍقح

 

 النسبة % الشركة

 %99.99  إٌجٌترانس بارج لٌنك

 %99.99  المصرٌة ألعمال النقل الفنً ش.م.م

 %99.99  اٌجترانس للموانا النهرٌة

 %99.99  إٌجٌترانس لحلول المستودعات ش.م.م

 %30.00  باروٌل إٌجٌترانس للتوكٌالت المالحٌة

 %30.00  سكان أراٌبا للتوكٌالت المالحٌة ش.م.م

 %20.00  دمٌاط لتشؽٌل محطات الروافد

 %1.00  باروٌل ارابٌا للتوكٌالت المالحٌة

 

  

 

انفٌستٌك إلدارة   
 األصول
00.22% 

محمد أشرؾ 
;  عمر عمر
00.22%  

رابد بن عبد 
الرحمن 
;  المشعل
2.00%  

عبٌر وابل 
;  صدٌق لهٌطة

0.02%  

هبة وابل صدٌق 
;   لهٌطة
0.05%  

البنك األهلً 
المصري 

;  م.م.ش
0.02%  

مصطفى سٌد 
عٌسى 
;   مصطفى
0.20%  

أمانً وابل 
;  صدٌق لهٌطة

0.05%  

طارق أمٌن 
%0.02;  ملش  

مجلس إدارة 
صندوق 
االستثمار 
;  االحتٌاطً
0.02%  

أرقام كابٌتال 
جزر  -المحدودة 

;   الكاٌمان
0.00%  

-; أخرون
05.20%  

 2018 2014 2016 أهم النسب والمؤشرات المالية
ش  12اخر 

2019 
 0.02 0.00 0.02 0.00 اٌزتذ١ح ٌٍظُٙ

 0.00 2.02 2.00 0.02 صافٟ اٌم١ّح اٌذفرز٠ح ٌٍظُٙ

 0.22 0.22 2.22 2.22 اٌرٛس٠ؼاخ ٌٍظُٙ

 5.34 5.93 5.04 2.38 انظعز انى رتذٍح انظٓى )يزج(

 0.82 0.84 1.28 0.53 انظعز نهقًٍح انذفتزٌح نهظٓى )يزج(

 2.89 2.98 2.13 1.82 انزتخ قثم االطتقطاعاخ )يزج( \قًٍح انًُظأج 

%34 غ.م. نالرتاح )%( \َظثح انتٕسٌعاخ   41%  45%  

%0.0 عائذ انتٕسٌعاخ )%(  5.6%  12.6%  14.5%  



 

 

 عن أخر فترة مالية االداء المالي للشركة

ملٌون فً نفس الفترة من 20.0ملٌون جنٌه, مقارنة  ب  22.2لتصل الى  0202من عام  الثانًفً الربع  اٌجٌترانسارتفعت مبٌعات 
الحصول علً عمالء على  جدٌدة لزٌادة المبٌعات اعتمادا وجاء ذلك مدعوما باستراتٌجٌة, % زٌادة سنوٌة(0.5العام المالً السابق له )

 , حٌث زادت عدد عمالء الشركة فً الفترة نفسها.جدد

% عن 05.0% )مقابل 00.0نقطة مبوٌة لٌسجل  02.0-نخفض هامش مجمل الربح بواقع حٌث اسنوٌا  انخفضاالرباح  هامشاال ان 
 .  (0200نفس الفترة من عام 

ملٌون جنٌه  00.2-لٌصل الً  0202% خالل النصؾ االول من 2.0-صافً الربح بعد حقوق االقلٌة لتصل الً  معدالتانخفضت 
 . 0200من نفس الفترة المقارنة من  00.0مقابل 

 هذا ,وٌعودملٌون جنٌه 00.20و التً كانت  0200بنفس الفترة من ملٌون جنٌه مقارنة  2.02الربح الى  صافًهامش  اٌضا انخفضو 
  جنٌه. ملٌون 0.0 بقٌمة األجنبٌة  بالعمالت المعامالت و ترجمة األرصدة فروق لخسابر ربٌسً بشكل االنخفاض

 انتغٍز انفصهً 9102 االٔلانزتع  انتغٍز انظُٕي 9102 انثاًَانزتع  9102 انثاًَانزتع  انثُذ

 %2.5 0.76 %0.5 0.76 0.76 اٌّث١ؼاخ
 %02.0- 70.. %02.2- .7.. 76.. ِجًّ اٌزتخ

 %45.1 %28.8 ْايش يجًم انزتخ
نقطة  16.3-

 مئوية
34.6% 

نقطة  5.8-
 مئوية

 %55.2- 676. %00.2- .7.. .07 صافٟ اٌزتخ تؼذ دمٛق االل١ٍح

 %22.19 نقطة مئوية 8.9- %18.02 %9.16 انزتخ ْايش صافً
نقطة  13.0-

 مئوية

 

 أخر المستجدات

 انتٕرتٍُح نٕضع%  011 يصزٌح تظٕاعذ ٍْذرٔنٍكً َٔش تتشغم ٔتقٕو تًتهك يصزٌح شزكح أٔل..  اٌجٍتزاَض

  قٕاعذْا عهى انقاْزج غزب كٓزتاء تًذطح ٔانغالٌح

 9102 اغظطض 92

 وٙزتاء تـّذطح اٌخاص اٌىٙزتائٟ ٚاٌٌّٛذ اٌرٛرت١ٕاخ ٚرفغ تٕمً ِؤخزا ”ا٠ج١رزأض“ ٚاٌرجارٖ إٌمً ٌخذِاخ اٌّصز٠ح اٌشزوح لاِد

 ، ٍُِ 0.66×  6.66×  .606. ٚاٌٌّٛذ ، غٓ 06. تٛسْ ُِ 6660×  0066×  666. اٌرٛرت١ٕاخ أتؼاد تٍغد7 اٌما٘زج غزب

 ذش٠ذ ٌّظافح ذذز٠ىّٙا ثُ ، اٌّذطٗ أرظ١ح إٌٝ ٌٍٛصٛي األرض ِظرٜٛ فٛق ِرًزا 0766. اٌّجّٛػر١ٓ رفغ ٠جة وا7ْغٓ 6.. تٛسْ

 ٠رُ أْ ٠جة واْ إٌٙائٟ، ِٛظؼُٙ إٌٝ ٚاٌٌّٛذ اٌرٛرت١ٕح ذفز٠غ لث7ًا١ٌٙذر١ٌٚه اٌٛٔش تاطرخذاَ لاػذذّٙا إٌٝ ٌٍٛصٛي ِرز 66. ػٓ

 اٌؼ١ٍّح ٌٙذٖ اٌالسِح ٚاٌرمار٠ز اٌذظاتاخ ج١ّغ تئجزاء إٌٙذطٟ ا٠ج١رزأض فز٠ك لا7َ اٌصذ١خ اذجاّ٘ٙا ٌرؼذ٠ً درجح 6. ذذ٠ٚزّ٘ا

 فز٠ك تٛاططح اٌؼ١ٍّح ٘ذٖ ذٕف١ذ ذُ أٗ د١ث اٌؼ١ٍّاخ ِٓ إٌٛع ٌٙذا ِصز فٟ األٌٚٝ اٌّزج ٟ٘ ٘ذٖ اْ ٠ذوز7ا٢ِٓ اٌرشغ١ً ٌعّاْ

 ٚذشغ١ٍٙا ذج١ّؼٙا ٚذُ أزته، لثً ِٓ ٚذص١ٕؼٗ ذص١ّّٗ ذُ د١ث ا١ٌٙذر١ٌٚه اٌٛٔش ٔظاَ ا٠ج١رزأض شزوح اطرخذِد٪7 66. ِصزٞ

 اٌٍٛج١ظر١ح اٌخذِاخ ٚج١ّغ اٌذٌّٛح فائمح اٌطزٚد ٔمً فٟ ِرخصصح شزوٗ ٟ٘ ا٠ج١رزأض شزوٗ اْ ٠ذوز7ا٠ج١رزأض فز٠ك تٛاططح

  المصدر:باور نٌوز 7اٌثذزٞ ٚاٌشذٓ



 

 

 القوائم المالية المختصرة

 9102 9102 9102 قائًح انذخم )يهٌٍٕ جٍُّ(
 -شٓز 09أخز 

902 
 9102 9102 9102 انُظة ٔانًؤشزاخأْى 

شٓز 09أخز 

- 902 

     َظة انزتذٍح  022.0  022.2  050.0  005.5 انًثٍعاخ
     يعذالخ انًُٕ (000.2) (020.2) (000.2) (000.2) ذىٍفح اٌّث١ؼاخ

 %00.5 %00.0- %20.5 - إٌّٛ فٟ اال٠زاداخ %  45.8  49.3  140.4  66.6 انذخم االجًانً
 %0.0- %00.2- %000.0 - إٌّٛ فٟ ِجًّ اٌزتخ % (00.2) (00.2) (00.2) (00.0) اٌؼ١ِّٛح ٚاالدار٠حاٌّصزٚفاخ 

 %2.0- %50.0- %002.0 - إٌّٛ فٟ اٌزتخ اٌرشغ١ٍٟ %  44.8  51.0  115.5  40.6 انزتخ قثم االطتقطاعاخ
 %5.2- %50.0- %55.2 - %إٌّٛ فٟ اٌزتخ ق اٌعزائة  (5.2) (5.0) (2.2) (2.0) اال٘الن ٚاالطرٙالن

 %0.0- %05.2- %00.2 - إٌّٛ فٟ صافٟ اٌزتخ %  41.9  45.2  108.8  34.2 انزتخ انتشغٍهً
     ْٕايش انزتخ  2.2  5.5  0.0  0.0 صافٟ اٌفٛائذ

 %00.5 %00.5 %02.2 %02.2 ٘اِش ِجًّ اٌزتخ %  49.4  52.8  108.1  69.5 فٟ اٌزتخ لثً اٌعزائةصا
 %00.5 %02.0 %02.2 %05.2 ٘اِش اٌزتخ اٌرشغ١ٍٟ % (2.0) (00.2) (02.2) (02.0) ظزائة اٌذخً

 %02.2 %02.2 %02.2 %00.0 ٘اِش اٌزتخ ق اٌعزائة %  40.5  41.8  44.3  58.4 صافً انزتخ

 %00.0 %05.2 %00.2 %02.0 ٘اِش صافٟ اٌزتخ %     

 9102 9102 9102 قائًح انًزكش انًانً
 -شٓز 09أخز 

902 
ٔظثح اٌّصزٚفاخ اٌؼ١ِّٛح 

 %00.2 %00.0 %2.0 %05.2 اال٠زاداخ % \ٚاالدار٠ح 

       02.0  025.2  005.5  22.0 إٌمذ٠ح ِٚا فٟ دىّٙا

     َظة انظٍٕنح  22.0  00.0  22.2  00.2 اٚراق اٌمثط ٚاٌّذ٠ْٕٛ ٚاٌؼّالء

 0.2 0.2 0.2 0.2 إٌظثح اٌذا١ٌح )ِزج(  2.0  2.0  2.0  0.0اٌّخشْٚ 
 0.2 0.5 0.2 0.2 ٔظثح اٌظ١ٌٛح اٌظز٠ؼح )ِزج(  20.0  25.2  20.0  20.2 دظاتاخ ِذ٠ٕح اخزٜ

       239.6  242.0  321.3  220.5 اجًانً االصٕل انًتذأنح

     يعذالخ انكفاءج  002.2  020.0  25.5  00.5 االصٛي اٌثاترح صافٟ

 %02.0 %00.0 %02.0 %02.2 اال٠زاداخ %\االطرثّار اٌؼاًِ  0.2  0.0  0.5  0.2 اصٛي غ١ز ٍِّٛطح
 20 022 20 000 فرزج ذذص١ً اٚراق اٌمثط )٠َٛ(  2.2  00.0  00.0  05.2 ِشزٚػاخ ذذد اٌرٕف١ذ

 00 02 00 0 ِرٛطػ فرزج اٌّخشْٚ )٠َٛ(  0.0  5.0  0.0  00.2 االجًاصٛي اخزٜ غ٠ٍٛح 
 2 02 00 22 ِرٛطػ فرزج أٚراق اٌذفغ )٠َٛ(  129.1  136.0  113.0  125.0 اجًانً االصٕل طٌٕهح االجم

 020 00 50 00 ِرٛطػ اٌذٚرج إٌمذ٠ح )٠َٛ(  368.4  408.0  434.3  345.6 اجًانً االصٕل
              

     يعذالخ انعائذ  0.5  0.5  2.2  2.2 لزٚض لص١زج االجً

 %05.0 %00.2 %05.0 %00.0 اٌؼائذ ػٍٝ دمٛق اٌّظا١ّ٘ٓ )%( 7َ  2.2  2.2  2.2  2.2 اٌجشء اٌّرذاٚي ِٓ لزٚض غ٠ٍٛح االجً
 %00.2 %02.0 %02.0 %02.2 ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ االصٛي )%(  2.2  00.2  00.0  00.2 أٚراق دفغ ٚ دائْٕٛ

  02.0  00.2  022.2  52.5 اٌرشاِاخ ِرذاٌٚح اخزٜ
ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ رأص اٌّاي اٌؼاًِ 

)%( 00.2% 00.5% 05.2% 05.2% 

       89.1  106.1  118.9  45.2 اجًانً االنتشاياخ انًتذأنح

     َظة انًخاطز  2.5  2.2  2.2  2.2 لزٚض غ٠ٍٛح االجً

 0.0 0.0 2.0 غ.م ِؼذي ذغط١ح اٌرٛس٠ؼاخ )ِزج(  2.2  2.0  0.0  0.0 غ٠ٍٛح االجًاٌرشاِاخ أخزٜ 
 2.5- 2.2- 2.2- 2.0- دمٛق اٌٍّى١ح )ِزج( \صافٟ اٌذ٠ْٛ   15.4  16.8  8.1  8.3 اجًانً االنتشاياخ طٌٕهح االجم

 غ.م غ.م غ.م غ.م )ِزج(ٔظثح ذغط١ح اٌفٛائذ   052.0  052.0  052.0  052.0 رأص اٌّاي اٌّصذر ٚاٌّذفٛع
       20.2  20.0  02.0  00.0 االرتاح اٌّزدٍح

     يؤشزاخ انتقٍٍى  264.2  285.0  304.2  262.1 اجًانً دقٕق انًظاًٍٍْ

 5.0 5.2 5.0 0.0 معامل الربحٌة )مرة(  368.4  408.0  434.3  345.6 اجًانً االنتشاياخ ٔدقٕق انًظاًٍٍْ

 2.0 2.2 0.0 2.5 معامل القٌمة الدفترٌة )مرة(     

 9102 9102 9102 قائًح انتذفقاخ انُقذٌح
 -شٓز 09أخز 

902 
قٌمة المنشأة / الربح قبل 

 االستقطاعات )مرة(
0.0 0.0 0.2 0.2 

 %00.5 %00.2 %52.2 %2.2 ػائذ اٌرٛس٠ؼاخ )%(  55.0  00.2  00.2  00.0 صافً انتذفقاخ انُقذٌح انتشغٍهٍح
     تٍاَاخ انظٓى (0.2) (00.0)  0.2 (2.0) صافً انتذفقاخ انُقذٌح االطتثًارٌح

 00.0 00.0 00.0 00.0 ػذد االطُٙ تٕٙا٠ح اٌظٕح )١ٍِْٛ( (20.2) (00.2) (02.2) (2.2) صافً انتذفقاخ انُقذٌح انتًٌٕهٍح
 2.20 2.20 00.50 0.02 طؼز اٌظُٙ (00.0) (02.2)  22.2  02.0 انتغٍز فً انُقذٌح

 0.02 0.00 0.02 0.02 اٌزتخ ٌىً طُٙ  002.2  005.5  00.0  02.0 انُقذٌح فً تذاٌح انعاو
 %0.0- %05.2- %00.2 -  إٌّٛ فٟ رتذ١ح اٌظُٙ  02.0  025.2  005.5  00.0 انُقذٌح فً َٓاٌح انعاو

 0.22 0.22 2.22 2.22 توزٌعات االرباح للسهم     

محلل مالً  -جهاد ابو هشٌمة 



 

 

 المصرية للنقل و الخدمات اللوجيستية )ايجيترانس( الرؤية الفنية لسهم 
 

 ETRS–المصريه لخدمات النقل ايجيترانس

 

 تذهٍم فًُ 

 

جنٌه  5.25وضح الرسم البٌانً األسبوعً أن سعر السهم شهد اتجاه عرضً بٌن مستوى الدعم 
 جنٌه علً مدار العشرة اشهر الماضٌة. 0.52إلى  0.22المقاومة من ومنطقة 

ٌعكس هذا األداء حاله من التوازن بٌن قوى البٌع و الشراء والتى ؼالبا ما ٌتبعها حركة قوٌه فً اتجاه 
 االختراق.

فً حالة حدوث اختراق مؤكد اعلى منطقة المقاومة المحددة مسبق ا , سٌمهد الطرٌق للوصول إلى 
 جنٌه. 02.52وى المقاومة التالً عند مست

بالتداول داخل النطاق المحدد, مع وضع اوامر اٌقاؾ الخسابر ننصح المستثمرٌن على المدى المتوسط 
 العلً . 0.52كما ٌمكن اضافه مراكز شرابٌه بتاكٌد اختراق  جنٌه 5.22اسفل مستوى الدعم 

عرضً ضٌق للؽاٌة خالل األربعة أسابٌع  اما على المدى القصٌر , اخذ السهم ٌتذبذب فً نطاق
 جنٌه. 2.05اسفل مستوى المقاومة الثانوي األخٌرة 

تظهر أول إشارة إٌجابٌة على المدى القصٌر فً حالة ناجح السهم بكسر المستوى األخٌر العلً مما 
 0.52ٌمهد الطرٌق للوصول إلى مستوى المقاومة الربٌسً عند 

, مع وضع اوامر حماٌه الرباح اسفل مستوى  القصٌر باالحتفاظٌننصح المستثمرون على المدى 
 جنٌه 2.02الدعم  

 اخز طعز 6.48 اطثٕع 25اعهً طعز فً  8.47

 اتجاِ قصٍز االجم ػزظٟ اطثٕع 25ادًَ طعز فً  5.60

 اداء ِظاٚٞ
يقارَّ االداء 

 EGX30تانًؤشز
 ػزظٟ

 اتجاِ يتٕطظ االجم 

 اتجاِ طٌٕم االجم  ػزظٟ انتٕصٍّ  االٔخفاظاخشزاء 

 انًقأياخ .550 0588 05.8

 انذعٕو 55.8 558. .550 
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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 الخسابر 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 تؽٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا , المقصودٌن المستقبلٌن 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 ؼٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
ا محظور المقصود المتلقً بخالؾ شخص  .تمام 

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

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم

  


