
مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار

فععروس بجائحعلإن أسعاار بععا امسعمدة اميوتععل والاوسعااتعل قعد تعكثرت برع    بععر«فاروس»قالت وحدة ابحاث بنك االستثمار

الحتعاج ال بعر ، أن الطلب الاالمي لم عنخاض على امسمدة اميوتعل في ظ  الها، في ورقل بحثعل «فاروس»وترى .  ورونا المستجد

في %( 100ل أي بنسب)إلى أن المنتجعن تم نوا من الحااظ على مادالت استخدام  املل « فاروس»ولاتت .  لها في عملعات اليراعل

جاعت علعهعا أن مادالت الطلب ترا« فاروس»، ما عدم تكثر الصادرات،  وفعما عتالق بامسمدة الاوسااتعل، ترى 2020الربا امو  
.في السوق المحلي خال  الربا امو  نتعجل عوام  موسمعل

المــالأسعار األسمدة تأثرت بسبب فيروس كورونا: «فاروس»

2020أبريل 4

ملعون 4.6ألف سهم خيعنل لعرتاا اإلجمالى إلى670عن تناعذ عملعل رراء جدعدة على والتامعرلإلس اننصرمدعنلرر لأعلنت

ليإجماوناذت الرر ل خال  االسبوع الماضى عملعتعن بادد، ملعون سهم28.8سهم، منذ اإلعالن عن خطتها لرراء  معل تص  إلى 
خيعنعل خعال  سعهمملععون28.8مارس الماضي عن رغبتهعا فعى رعراء11فى ”مدعنل نصر لإلس ان“وأفصحت ، سهمألف915

وسعبدأ من إجمالى عدد امسهم% 2فى إفصاح مرس  للبورصل آنذاك إن هذه ال معل تمث  وقالت الرر ل.فترة ثالثل امرهر المقبلل

.مارس الماضي ولمدة ثالثل أرهر17رراؤها اعتباًرا من 

المالمليون سهم خزينة حتى اآلن4.6نفذنا عمليات شراء : مدينة نصر لإلسكان 

2020أبريل 5

ن نتائجها المالعل الرر ل الرائدة في تقدعم خدمات النق  والخدمات اللوجستعل، عاعجعترانس-المصرعل لخدمات النق  أعلنت رر ل

مقارنعل % 11.1ملععون جنععم متراجاعاً بنسعبل 247، حعث انخاض اجمعالي إععرادات النرعاط لعصع  إلعى2019السنوعل للاام المالي 

تُالق رئعس مجلس اإلدارة والاضو المنتدب لرر ل 2020/4/6ووفقا لبعان صادر عن الرر ل بتارعخ ، بناس الاترة من الاام السابق

امونعللاعالمي فعي أن قطاع النق  والخدمات اللوجعستعل من أ ثعر القطاععات تعكثراً بكوضعاع اإلقتصعاد اإعجعترانس على نتائج الرر ل
.امخعرة، نتعجل تكثر اإلقتصاد المصري بحالل ال ساد الاالمي

عرب فاينانس2020عبير لهيطه تستعرض خطط استمرارية األعمال لـ ايجيترانس خالل 

2020أبريل 7

سنت للسهم الواحد، وذلك 55بواقا ( 19)يعا ال وبون رقم أنم تقرر تو (EGSA)ساتأعلنت رر ل المصرعل لألقمار الصناععل ناع 

وافععق وأضععافت الرععر ل أن الحععق فععي التويعععا عنتقعع  لمرععتري السععهم حتععى نهاعععل جلسععل عععوم الثالثععاء الم.2020/4/12اعتبععارا مععن 
 رات عن تحقعق صافي ربح ، 2019/12/31عن السنل المالعل المنتهعل في مدققلالغعرامعما نتائجمؤرراتوحو ، 2020/4/7

دوالر خععال  الاتععرة المقارنععل مععن الاععام المععالي السععابق، بنسععبل ت عععر ملعععون 53,4دوالر، مقابعع  صععافي ربععح بلعع  ملعععون 42,5بلعع  
.االنخااض في صافي الربح عرجا إلى تراجا إعرادات النراطأن ، ونوهت الرر ل إلى 20.45%

عرب فاينانسموعد آخر حق لمشتري نايل سات في التوزيع النقدي

2020أبريل 7

تنمععل االقتصعادعل أ د ويعر البترو  والثروة المادنعل على استمرار صناعل البترو عماوعات المصرعل فى دورها الحعوى في تحقععق ال

بععن اتعرة معاهعا حققعت ماعدالت تصعدعرعل متمععية خعال  الأنأوضح رئعس رر ل اعثعد و، والمستدامل ويعادة االنتاج والقعمل المضافل

وأضعاف أن مجمعا اعثععد و، . من اجمالى الصادرات البترولعل المصعرعل% 9.6تمث  حوالي تبقعمل صادرات2019و2017عامي 

وععا علعي اعد مؤرعرا قمعا عللوفاء بتااقداتم واحتعاجات الرر ات البترولعل الرقعقل من هعذا المنعتج، 2019حقق خططم االنتاجعل لاام 
.ماتحقق من اداء تجاري وتسوعقي متمعي خال  تلك الاترة

عرب فاينانس2019و2017ايثيدكو تعلن تحقيق معدالت تصديرية متميزة خالل الفترة مابين عامي 

2020أبريل 5

راجعا الطلعب فعى ظع  توذلعكمحلعي ترعهد اسعتقرارا، الأ دت رابل مواد البناء بال رفل التجارعل بالقاهرة إن أساار امسعمنت بالسعوق 

ن تسعلعم المصعنا إلى أن سار الطةبسبب الظروف االستثنائعل التي ترهدها البالد واإلجراءات االحترايعل التي تطبقها الح ومل، مرعر

هامش العربح سار المستهلك باد حساب ت العف النق  والتحمع  وحتسبجنعها بحد أقصى، في حعن ع720جنعها وحتى 640عبدأ من 
.جنعها الطن820حتى 740عبدأ سار الطن منلللتاجر 

اليوم السابعجنيها للطن640تراجع الطلب على األسمنت وسعر المصنع يبدأ من : مواد البناء

2020أبريل 7
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2020/4/1السعر في 2020/4/8السعر في الشركة

9750 9750 حدعد عي

9550 9550 حدعد براي 

9550 9550 حدعد الاتا 

9500 9500 حدعد المصرععن

9500 9500 حدعد عطعم

الحديد

األسمنت 2020/4/1السعر في  2020/4/8السعر في  الشركة

870 853 االسمنت المسلح

813 800 اسمنت اسوان

830 815 اسمنت المخصوص

2460 2460 اسمنت أبعض سوبر سعناء

2500 2500 االسمنت امبعض الاادة 

الذهب
2020/4/1السعر في  2020/4/8السعر في  الوحـــدة

781 808 24ععار 

683 707 21ععار 

585 606 18ععار 

5464 5656 الجنعم الذهب 

2020/4/1السعر في  2020/4/8السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.79 15.69 15.69 15.79 دوالر أمرع ي

17.29 17.17 17.07 17.18 عورو

19.58 19.46 19.30 19.42 جنعم إسترلعني

14.69 14.59 14.38 14.48 عن عاباني100

4.19 4.16 4.17 4.20 لاير ساودي

50.52 50.10 50.30 50.71 دعنار  وعتي

4.30 4.27 4.27 4.30 درهم إماراتي

أهممممممال العممممممم   
العربيمممممممممممممممممممممممممممممممممممم  

واألجنبي 

أسعار أهال السلع المحلي  بالجنيمممه المصري

مع تحيا  اإلدارة المركزي  للدعال الفني ل ستثمار
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 البورص  المصري

مؤشرا  البورص  

%التغير  معدل 2020/4/8قيمة المؤشر في  المؤشر

4.17 9840.62 EGX 30

3.25 1034.78 EGX 70 EWI

2.90 1054.4 EGX 100

3.20 723.85 مؤرر النع 
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