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 .أسعار السلع و الصرف و معدالت الفائدة  
 

 التغير نقطة أساس مؤشرات سوق المال المحلية والعالمية   التغير السعر/الفائدة   أسعار السلع، والصرف و معدالت الفائدة
 EGX30 14,752.45 1.45%   %5.60 64.84 خام برنت )دوالر/ للبرميل(

 EGX70 542.63 1.43%  %1.03 1,501.64 الذهب )دوالر/ لألوقية(
 EGX100 1,443.67 1.61%   %0.83 423.5 سعر حديد التسليح دوالر/طن
 NileX 460.10 0.95%  %1.36 1,746.50 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن
 S&P 500 3,005.70 0.26%   %0.06 16.40 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(

 NASDQ 8,186.02 0.40%  -- %14.25 إيداع
 Dow Jones 27,110.80 0.13%   -- %15.25 إقراض

 والبورصة المصرية وبورصة لندن للمعادن ورويترزالمصدر: البنك المركزي المصري و بلومبرج 

 
 .أخبار الشركات والمؤسسات 
  .أخبار القطاعات 
 .أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي 
 .أداء السوق 
 .المصطلح اليومي 
 .إنفوجراف اليوم 

 
 أخبار الشركات والمؤسسات 

للتمويل « ابتكار»قامت شركة  .مليون جنيه  40بقيمة  54.9إلى %« مصارى»ترفع حصتها فى « ابتكار»  

القابضة « بى إنفستمنتس»و (MTIE.CA)للصناعة والتجارة العالمية « إم إم جروب»اإلستثمارى، المملوكة لشركتى 
(BINV.CA) بدال   54.9%للدفع اإللكترونى، لتصل إلى« مصارى»، برفع حصتها للمرة الثانية فى هيكل ملكية شركة

مليون جنيه من  40% مقابل 9.1إستحوذت على حصة إضافية « ابتكار»أن  %، وأكدت مصادر مطلعة45.8من 
فى خطوة تهدف إلى تعزيز حصتها فى سوق المدفوعات « مصاري»أسهم شركة تطوير نظم البرمجة والدفع اإللكترونى 
« رميسهي»وأشارت المصادر إلى أن شركة المجموعة المالية  .اإللكترونية الذى يمتلك فرص نمو سريعة وواعدة

(HRHO.CA)  85.63لعبت دور سمسار ومنفذ عملية نقل الملكية بسوق صفقات خارج المقصورة بالبورصة على 
 .من خالل عملية واحدة« مصارى»مليون سهم من 
 المصدر: جريدة المال
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  أخبار القطاعات 

أيام من تصريحات رئيس اإلدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة بعد  . شركة "راميدا" تنوي الطرح بالبورصة قريبا   

إحدى الشركات الخاصة العاملة في قطاع األدوية تعتزم طرح أسهمها في البورصة  الرقابة المالية، سيد عبد الفضيل، بأن
المال أن الشركة هي شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية )راميدا(. جريدة  ، علمتالمصرية قبل نهاية العام

ونقلت عن عبد الفضيل قوله إن شركة تعمل بمجال الصناعات الدوائية في المراحل األولية من دراسة القيد المزدوج في 
 .بورصة لندن ومصر

 المصدر: جريدة المال
 

قال المهندس طارق المال وزير  .ل لتحقيق مزيد من االكتشافات وزير البترول: فرص جيدة للشركة العامة للبترو  

البترول والثروة المعدنية، إن هناك فرصًا جيدة أمام الشركة العامة للبترول لتحقيق مزيد من اإلكتشافات، خاصة أن مناطق 
وأضاف المهندس نبيل  .كشافيةإمتيازها مازالت واعدة وبها شواهد بترولية جيدة وفقًا للدراسات واألنشطة البحثية واإلست

برميل يوميًا من  2800اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج  4عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول، أنه تم تحقيق 
 .مليون قدم مكعبة يوميًا من الغازات خالل العام المالى الماضى 1.1الزيت الخام و

 المصدر: عرب فاينانس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://enterprise.press/ar/stories/2019/09/16/%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d9%82/
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  والعالميأخبار اإلقتصاد المحلي 

% يوم الثالثاء 6تراجعت أسعار النفط نحو . % بعد إعالن السعودية استعادة إنتاجها بالكامل 6أسعار النفط تتراجع   

% 5الذي أوقف بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة استعادت إنتاجها النفطي بالكامل بعد هجوم مطلع األسبوع 
من إنتاج الخام العالمي. أثارت هجمات السبت خطر حدوث صدمة معروض كبيرة في سوق هيمنت عليها في األشهر 

% خالل معامالت يوم االثنين. وأضاف أن إنتاج النفط 20األخيرة مخاوف الطلب وتباطؤ النمو العالمي. وصعد النفط 
% ليتحدد 6.5دوالر بما يعادل  4.47راجعت العقودا آلجلة لخام برنت مليون برميل يوميا في أكتوبر. وت 9.89سيبلغ 

% 5.7دوالر أو  3.56دوالر للبرميل. ونزلت عقود الخام األمريكي غرب تكساس الوسيط  64.55سعر التسوية عند 
 دوالر للبرميل. 59.34لتغلق على 

 المصدر: جريدة حابي

 

علن اليوم مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة، ي. ترقب إلجتماع اإلحتياطي الفيدرالي اليوم   

فيما تنتظر األسواق العالمية وتتمنى خفضها. ويأتي اجتماع لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة بالمجلس في أسبوع عصيب 
الحوثي على منشأتين تابعتين  % مؤقتا بعد هجوم جماعة5للغاية لألسواق بعد انخفاض اإلمدادات العالمية للنفط بنحو 

لشركة أرامكو السعودية. وفي أعقاب الهجوم واالرتفاع الكبير في أسعار النفط والتوقعات بارتفاع التضخم في الواليات 
المتحدة، تتزايد الثقة لدى األسواق بأن الفيدرالي األمريكي سيخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن األسواق تضع في 

 % أن الفيدرالي األمريكي سيثبت سعر الفائدة.34ا بنسبة حساباتها حالي
 المصدر: إنتربرايز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lh 

 
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 

 الموجز اليومى لبحوث عربية أون الين
 2019سبتمبر 18

 

 أداء السوق 
 اسم القطاع

 
 رأس المال السوقى )مليار جنيه( الكمية جنيه(مليون القيمة )

 135.7 2,720,398 195.3 بنوك
 46.0 7,129,347 23.6 موارد أساسية
 96.2 7,419,257 56.4 كيماويات

 16.7 11,356,477 12.7 التشييد و مواد البناء
 149.4 50,877,170 75.9 خدمات مالية ) باستثناء البنوك (

 36.4 5,429,606 34.2 أغذية و مشروبات
 57.1 7,268,337 26.1 رعاية صحية و ادوية

 72.2 10,282,692 57.6 خدمات و منتجات صناعية و سيارات
 5.6 1,414,221 6.0 --- غاز وبترول

 37.3 8,126,199 45.0 منتجات منزلية و شخصية
 202.5 63,615,798 80.3 العقارات

 6.7 125,651 1.1 --- موزعون و تجارة تجزئة
 1.0 309,536 1.5 --- اعالم

 10.9 480,169 4.5 --- تكنولوجيا
 85.8 82,494,018 25.1 اتصاالت

 38.4 7,571,283 20.9 سياحة و ترفيه
 1.4 4,235 0.3 --- مرافق
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 مكاسباألكثر 

 إسم الشركة كود رويترز آخر سعر التغيير القيمة

1,897,603 38.10 0.58 ODINA.CA  حق أودن 

95 9.69 3.17 SPHT.CA الشمس للفنادق 

2,473 9.31 117.75 UEFM.CA مطاحن مصر العليا 

1,223,255 4.98 32.65 ADCI.CA العربية لالدوية 

201,519 4.90 0.60 MBEN.CA أم بي للهندسة 
 

 األكثر خسائر

  إسم الشركة كود رويترز  آخر سعر التغيير القيمة

663,856 29.91 0.08 MOEDC.CA  3حق نظم التعليم 

412,339 10.00 9.54 ROTO.CA رواد السياحة 

3,274 9.95 9.77 CAED.CA القاهرة للخدمات 

71,920 9.91 3.91 GIHD.CA الغربية االسالمية 

28,956 9.88 3.83 ALEX.CA اسكندريه لالسمنت 
 

 المصطلح اليومي 
 

 ما هو االستثمار األخضر؟مصطلح اليوم: 
االستثمارات الخضراء بشكل أساسي أنشطة استثمارية تركز على الشركات أو المشروعات التي تلتزم بحفظ الموارد تمثل 

نتاج مصادر الطاقة البديلة واكتشافها وتنفيذ مشاريع الهواء والماء النظيف و / أو الممارسات التجارية  الطبيعية وا 
( ، ولكن هي SRIد تندرج تحت مظلة االستثمار المسؤول اجتماعيا )األخرى التي تراعي البيئة. االستثمارات الخضراء ق

 في األساس أكثر تحديدا.
 ، بحوث عربية أون الينInvestopediaالمصدر: 
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 إنفوجراف اليوم 
 

 

 المصدر: البنك المركزي المصري
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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 
 

األستاذة / ريهام ياسر                     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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