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ت البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قراراتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة 

خسائر ناتجة عن إستخدام  أليةإستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة 
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية 

 
 رمضان يهل بنفحاته ليخفف الضغوط على قطاع األلبان

 
 

 رمضان يهل بنفحاته ليخفف الضغوط على قطاع األلبان 
نلقى فى هذه رمضان الكريم غدا ذو النمط اإلستهالكى المتزايد لقطاع األغذية والمشروبات وخاصة منتجات األلبان. يحل علينا شهر 

المذكرة البحثية الضوء على بعض الشركات الرائدة في قطاع األغذية والمشروبات والمدرجة بالبورصة المصرية مثل الشركة العربية 
 و (OLFI.CA) عبور الند للصناعات الغذائية و  (JUFO.CA)نة للصناعات الغذائية جهيو (DOMT.CA) للصناعات الغذائية 

 .(MPCO.CA)والمنصورة للدواجن  (ISMA.CA) واإلسماعيلية مصر للدواجن( POUL.CA)القاهرة للدواجن 

 
  2018نظرة علي نتائج أعمال الربع الثاني لعام 

، حيث كان له تأثير مشهود علي إيرادات الشركات العاملة 2018صادف حلول شهر رمضان المعظم العام الماضى الربع الثاني لعام 
، 2019 نتوقع حدوث إنتعاشة في مبيعات تلك الشركات مقارنة بالربع األول للعام الحالي بقطاع األغذية والمشروبات، وبناء عليه

رتفاع األسعار الموسمي خالل شهر رمضان  .مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات وا 
ى أساس ربع سنوى مقارنة عل 2018لشركات األلبان والدواجن خالل الربع الثاني من عام  النتائج المالية فيما يلى نظرة سريعة على

 متميزا: بالربع األول من نفس العام والتي أظهرت أداء  
 
 

حققت شركات الدواجن نموا  مذهال في  النمو فى المبيعات:
 و  POUL حيث سجلت 2018مبيعاتها خالل الربع الثانى 

ISMA  بينما سجلت شركات ٪ 93٪ و 109إرتفاعا  بنسبة
 ٪ لـ17٪ و 24٪ و 46األلبان طفرة في المبيعات بنسبة 

OLFI و JUFO و DOMT .على التوالي 
نتوقع أن تشهد نتائج أعمال الشركات خالل الربع الثانى لعام 

مدفوعة زيادة في اإليرادات على أساس ربع سنوي  2019
شركات بزيادة الطلب في شهر رمصان، علي الرغم من أن 

تواجه فى الوقت الراهن ضغوطات متزايدة فى عناصر التكلفة فعلى سبيل المثال، تشهد الفترة الحالية إرتفاع كبير فى أسعار  لبان األ 
ولكن نرى أن الحظ قد حالف تلك الشركات هذا الربع  2018٪ منذ ديسمبر 30الحليب المجفف منزوع الدسم والذي قفز بأكثر من 

مش ربحيتها والذى كانت تتحملها الشركات لحماية حصتها السوقية من خالل اإلرتفاعات الموسمية لتعوض بعض الضغوط على هوا
 فى أسعار المنتجات خالل هذا الشهر.

 
 
 
 
 
 

 

Source: Companies Financials& Reuters  
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 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                         أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           
 محلل مالي                                    محلل مالي                                          أول محلل مالي 

       AAhmed@arabeyaonline.com             AMohamed@arabeyaonline.com             MShafie@arabeyaonline.com 
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

/ ريهام ياسراألستاذة                      األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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