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

ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية 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 
في اإلعتبار  تقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذاالمعلومات الواردة في هذا ال

 العرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب و 
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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 14,378.59 1.22%   %1.38 62.36 خام برنت )دوالر/ للبرميل(

 EGX70 536.46 0.94%  %0.52 1,471.97 الذهب )دوالر/ لألوقية(
 EGX100 1,424.99 0.95%   %0.93 428 سعر حديد التسليح دوالر/طن

 NileX 473.90 0.12%  %0.17 1,744 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن
 S&P 500 3,122.03 0.05%   -- 16.17 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(

 NASDQ 8,549.94 0.11%  -- %12.25 إيداع
 Dow Jones 28,036.22 0.11%   -- %13.25 إقراض

 البورصة المصرية، بورصة لندن للمعادن ورويترزالمصدر: البنك المركزي المصري، بلومبرج، 

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

 

 أخبار الشركات والمؤسسات 
تخطط شركة  . 2020مليون جنيه بالنصف األول من  300إلى  200إنفستمنتس القابضة تعتزم استثمار من بي   

مليون جنيه خالل النصف األول  300و 200لضخ إستثمارات تتراوح قيمتها بين  (BINV.CA)بي إنفستمنتس القابضة 
أو األغذية والمشروبات، حسب تصريحات مدير عالقات من العام المقبل بقطاعات التعليم أو الرعاية الصحية الصحة 

أمس. وبحسب اللبان تعتزم الشركة المتخصصة في اإلستثمار المباشر  عمر اللبان لجريدة البورصة المستثمرين بالشركة
تتطلع بي إنفستمنتس أيضا ومن جانب آخر،  .اكات محتملةدخول تلك القطاعات منفردة في ضوء عدم وجود شر 

أشار اللبان إلى أن الشركة ال تزال تنتظر رد شركة مصر الجديدة  :"للحصول على حقوق إدارة "مصر الجديدة لإلسكان
هر % من األسهم إلى جانب حقوق اإلدارة، الذي تقدمت به الش10لإلسكان والتعمير حول عرضها لالستحواذ على نسبة 

أبدت اهتمامها بصفقة  شركات 8واحدة من بين  "الماضي. وكانت الشركة التي تدار بواسطة شركة "بي بي بارتنرز
 .االستحواذ على حصة من شركة مصر الجديدة

 المصدر: إنتربرايز
 
 
 
 
 
 

https://alborsaanews.com/2019/11/18/1266292
https://alborsaanews.com/2019/11/18/1266292
https://enterprise.press/ar/stories/2019/10/10/8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-10-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://enterprise.press/ar/stories/2019/10/10/8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-10-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
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 للدخانحققت الشركة الشرقية  . 2020-2019مليار جنيه أرباًحا الربع األول  1.05تحقق ” الشرقية للدخان“ 

مليار جنيه أرباحا فى الربع األول من العام المالى الجارى من يوليو الماضي  1.05 (EAST.CA)” إيسترن كومباني“

% وأظهرت القوائم المالية 7مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي بنمو  991.18حتى سبتمبر الماضي، مقابل 

مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت  3.68مليون جنيه لتحقق نحو  290تفاًعا بقيمة للشركة أن مبيعاتها سجلت خالل الفترة إر

مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ التابعة للشركة نحو  3.39

 .العام الماضي مليار جنيه بنفس الفترة من 1.24مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي مقابل  1.21
 المصدر: جريدة البورصة

 

  أخبار القطاعات 
ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية  قال .مليون دوالر استثمارات متوقعة العام المقبل  500المنشآت الفندقية:   

المقبل. وأضاف أن معظم الغرف الفندقية الحالية جاهزة آالف غرفة فندقية تحت اإلنشاء ستدخل الخدمة العام  5إن نحو 
الستقبال السياح، خاصة أن هناك لجان تابعة لوزارة السياحة والغرفة تقوم بالتفتيش الدوري علي جميع فنادق الجمهورية. 

ألف  100مليون دوالر حيث إن الغرفة الواحدة تحتاج إلى  500توقع أن تصل اإلستثمارات في الغرف الجديدة إلى 
دوالر، وقد تزيد عن هذه األرقام وقد تنخفض وفقا لحركة السياحة. وعلى الجانب اآلخر قال إن الغرفة إنتهت من تدريب 

 آالف متدرب. 5نحو ألفى عامل منذ بداية العام ومن المتوقع الوصول بعدد المتدربين إلي 
 المصدر: عرب فاينانس

 

 أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي 
أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع . % في أول عطاء لبيع سندات حكومية بعد قرار المركزي 0.5تنخفض  الفائدة  

%، وذلك في أول عطاء بعد قرار البنك المركزي 0.5الفائدة علي عطاء سندات الخزانة بالجنيه المصري بنسبة تقترب من 
مليون  696مركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، سندات بقيمة %. وباع البنك ال1يوم الخميس بخفض أسعار الفائدة بنسبة 

مليار جنيه في بداية العطاء. وتراجعت الفائدة على  3.750جنيه فقط على الرغم من إعالنه عن طلب سندات بقيمة 
 5% في العطاء السابق، كما انخفضت على سندات ألجل 14.225% مقابل 13.797سنوات إلى  10سندات ألجل 

 326سنوات بقيمة  5% بالعطاء السابق. وقبل البنك المركزي سندات ألجل 14.296% مقابل 13.37إلى سنوات 
طلبا تم تقديمها للشراء. كما باع المركزي  32مليار جنيه تم عرضها عبر  2.6طلبات، من أصل  4مليون جنيه بعدد 

طلبا تم تقديمها  33مليار جنيه لعدد  2.250طلبات من أصل  4مليون جنيه لعدد  371سنوات بقيمة  10سندات ألجل 
 للشراء.

 المصدر: آراب فاينانس
 
 
 
 
 
 
 
 



lh 

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

ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية 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 
في اإلعتبار  تقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذاالمعلومات الواردة في هذا ال

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

 الموجز اليومى لبحوث عربية أون الين
 2019  نوفمبر  19

 أداء السوق 
 اسم القطاع

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

 122.5 2,786,002 207.0 بنوك
 30.6 3,603,996 23.2 موارد أساسية

 20.3 2,006,868 56.2 كيماويات
 9.9 2,891,858 11.5 التشييد و مواد البناء

 66.8 16,274,641 72.4 خدمات مالية ) باستثناء البنوك (
 42.0 5,479,239 23.8 أغذية و مشروبات

 5.3 619,803 26.6 رعاية صحية و ادوية
 26.9 3,996,856 54.5 خدمات و منتجات صناعية و سيارات

 5.4 1,200,252 4.6 --- غاز وبترول
 40.7 5,440,071 40.2 منتجات منزلية و شخصية

 102.0 27,772,820 74.8 العقارات
 7.2 6,120 0.5 --- موزعون و تجارة تجزئة

 0.9 277,100 1.3 --- اعالم
 14.3 996,473 8.6 --- تكنولوجيا
 34.5 28,432,255 21.6 اتصاالت

 18.8 5,433,442 13.5 سياحة و ترفيه
 1.4 1,140 0.64 --- مرافق
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 األكثر مكاسب
 إسم الشركة كود رويترز آخر سعر التغيير القيمة

3,829,892 9.24 7.80 NEDA.CA )شمال الصعيد )نيوداب 
30,361 8.60 48.500 NINH.CA مستشفى النزهه 
14,453 4.82 5.65 EGSA.CA نايل سات 
79,418 4.79 3.06 BSRF.CA االخوة المتضامنين 
654,383 4.35 6.96 CCRS.CA  لالستثمار الخليجية 

 

 األكثر خسائر
  إسم الشركة كود رويترز  آخر سعر التغيير القيمة

8,307 9.93 3.9 ADPC.CA اراب ديري 
54,875 9.62 3.57 ALEX.CA اسكندريه لالسمنت 
21,033 9.45 22.13 PHTV.CA بيراميزا 
27,145 8.58 4.26 SMFR.CA ايجيفرت 
5,164 8.48 9.06 CAED.CA القاهرة للخدمات 

 

 المصطلح اليومي 
 ما هي القيمة االسمية؟مصطلح اليوم: 

االسمية هي قيمة السند. وهي مهمة للسندات أو أدوات الدخل الثابت، ألنها تحدد قيمة االستحقاق وكذلك القيمة القيمة 
 المدفوعة للكوبون.

 ، بحوث عربية أون الينInvestopediaالمصدر: 
 

 

             

 إنفوجراف اليوم 

 

 المصدر: البنك المركزي المصري
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 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                                                              مصطفى شفيع األستاذ /           
 محلل مالي                                                                                أول محلل مالي 

       AAhmed@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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