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أسعار أهم السلع االستراتيجية العالمية

نذ أكثر ارتفعت أسعار النفط لمستويات لم تصلها م

، 2021من عام خالل األسبوع األخير منن ببراينر

وتجنننننناوخ سننننننعر خننننننام برنننننننت اليننننننوم الثالثننننننا  

دوالًرا ألول مننرم منننذ 66النن   2021ببرايننر23

لبياناتوبقًا دوالر 66.14، ليسجل 2020يناير 

وكالننب بلننومبرد، مدعومننب بتخاينند انتاننار لقا ننات

بيروس كورونا  ول العنالم ممنا سناهم بنا خينادم 

عا أمال تعابا االقتصاد، وخفض السنعوديب الطنو

.إلنتاجها مما خفض المعروض

صننر ت منةمننب األ ذيننب والخراعننب التابعننب ل مننم 

أن أسننعار الاننذا  العالميننب ارتفعننت" بنناو"المت نندم 

2021للاننهر التاسننى علننا التننوالا بننا ببرايننر 

لتصننننننل للننننننا أعلننننننا مسننننننتوياتها منننننننذ يوليننننننو 

بقينننادم قفنننخات ألسنننعار السنننكر والخينننوت2014

ذا ، النباتيب، وبلغ متوسنط مشانر بناو ألسنعار الان

وب الذي يقنيس التاينرات الانهريب لسنلب منن ال بن

والخيننننوت النباتيننننب ومنتجننننات األلبننننان والل ننننوم 

نقطننننننب خننننننالل اننننننهر 116.0والسننننننكر ن ننننننو 

نقطب مما كان 2.9أي أعلا بمقدار 2021ببراير

.2021عليه با اهر يناير

 نننننذرت مجموعنننننب سنننننيتا جنننننروب المصنننننربيب 

سنعار األمريكيب با تقرير من  دوث تقلبات بنا أ

وأانارت وكالنبخام ال ديند بنا السنول العالمينب،

سنعر بلومبرد ل نبا  للا أنه من المتوقى ارتفاع

دوالر 170خام ال ديند علنا المندل القصنير للنا 

ا ما للطن خالل الاهور المقبلب قبل أن يتراجى لل

دوالرات للطننن خننالل العننامين 110و140بننين 

وب سننب توقعننات ، 2022والمقبننل2021ال ننالا

ا سيتا جروب، سنيكون سنعر طنن خنام ال ديند بن

دوالر للطنننن خنننالل الربنننى األول ثنننم 160 ننندود 

.دوالر للطن خالل الربى الثانا145
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أهم السلع االستراتيجية المحليةأسعار 

وزارة البترول والثروة المعدنية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المصادر
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الو دمالسلعب
يناير
2021

ديسمبر
2020

يناير
2020

%نسبب التاير 

ديسمبر
2020

يناير
2020

*البتروليبالمواد : أوال

(3.8)6.256.256.500.0لتر/جنيه 80بنخين 

(3.2)7.507.507.750.0لتر/جنيه 92بنخين 

(2.9)8.508.508.750.0لتر/جنيه 95بنخين 

6.756.756.750.00.0لتر/جنيه السوالر

(8.2)3900390042500.0برميل/جنيهالماخوت

أهم السلى الاذائيب: ثانيا

(1.1)7.117.067.140.1كجم/ جنيه قمح بلدي

133.51133.49125.870.06.1كجم/ جنيه (جاموسا/بقري)الل وم

(4.3)9.499.499.920.0كجم/ جنيه أرخ بلدي سائب

(0.5)13.9413.9414.010.0كجم/ جنيه السكر  ر معبأ

29.1328.8928.460.82.3لتر/جنيهخيت ذرم

نا متوسط أسعار مواد الب: ثالثا

13354.711907.210849.512.223.1للطن/ جنيه ال ديد

العادي البورتالندياالسمنت 

(كجم50ايكارم)
45.1445.1445.00.00.31مايكار/جنيه

81.6180.3480.01.62.0م مسطح/جنيهمم3خجاد مسطح منقوش ابيض 

34253.04253.040000.06.33م/جنيه(  1)خاب بياض نمرم 

.2021و تا نهايب مارس ، 2021يناير اهر من  بدايب تم تثبيت أسعار المواد البتروليب اعتبارا * 



20215فبراير -الرابع عشر  العدد 

أسعار الذهب

(+%)التاير1/1/2021با 31/1/2021با 

2.1-926946بالجنيه24جرام الذهب عيار 

2.1-810828بالجنيه21جرام الذهب عيار 

2.1-694709بالجنيه18جرام الذهب عيار 

2.1-64806624بالجنيه( جرامات8)سعر الجنيه الذهب 

2.7-18471899وسجل سعر األوقيب بالدوالر

الرمل 

والزلط

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: المصدر

الدوالرأسعار 

انننهدت أسنننعار الننندوالر األمريكنننا مقابنننل الجنينننه 

المصننري  تعننامالت اتسننمت بالهنندو  واالسنننتقرار 

الجناري الاهر ، واختتمت 2021خالل اهر يناير 

هدت علا نفس المستول الذي بدأت عليه،  يث ان

انخفنناض 2021األيننام العاننرم األولننا مننن يننناير 

بن نو متوسط سعر الدوالر مقابل الجنيه با البنوك

طنويال، االنخف ن اض ، ولكنن لنم يندم هنذا ق  روش6

هرالامن العا   رم التالي ب األيام  ي   ث اه   دت 

قروش منرم أخنرل، ليعنود 6ارتفاع متوسط سعر الدوالر 

.للا نفس المستول الذي كان عليه

بياننننات البننننك المركنننخي المصنننري عبنننر موقعنننه وب سنننب

الخضننرا  خننالل بقنند اننهد سننعر صننر  العملننب ، الرسننما

تأرج نا منا بنين أمام الجنيه المصنري، 2021اهر يناير 

الاهر األول مننأنهت تعامالت الصعود والهبوط، لال أنها 

.العام متراجعب بن و قرش وا د
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البنك المركزي المصري: المصدر

(+%)التاير3/1/2021با 31/1/2021با األمريكا بالجنيهالدوالرسعر صر  

وا د قرش+ 15.6715.66للارا 

وا د قرش+ 15.8015.79للبيى

ببراينر خنالل % 6.2هول سعر النذهب بنأكثر منن 

دوالر، 1734ليهنننبط سنننعر االوقينننب لن نننو2021

بسنبب 2016منذ نوبمبر اهري هبوط ويعد أكبر 

ابناألمريكينب، وذلنك ارتفاع عوائد سندات الخخانب 

 و لن       نةل توخيى لقا ات ضند بينروس كوروننا 

تننناري  بنننا دولنننب وسنننط أكبنننر  ملنننب تطعنننيم 100

ممننا أدل 19الكننون للقضننا  علننا مننرض كوبينند 

الما اقتصننادي عننالتفنناشل بت قيننت انتعنناش لتخاينند 

.آمنعلا المعدن األصفر كمالذ مما قلص الطلب 

تحوبالتضخمتوقعاتخيادملناجنبام للصرح

اعلويضاطالعوائديربىالمتقدمباالقتصادات

التضخملمواجهبت وطأدامالذهبويمثلالذهب،

مثليبينماالضخمبالت فيخ خمبعنسينجمالذل

كماالوضى،لهذات دياالسنداتعائداتارتفاع

المقبلبالفترمخاللالذهبسعرانخفاضتوقى

استمرارمىبعلانخولات ركخطرومواجهب

.مجددااألمريكيبالسنداتعوائدارتفاع
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الرمل 

والزلط

البورصة المصرية

كنان 2021صرح رئيس البورصب، أن انهر ينناير 

ب من أبضل الاهور التا مرت علا تعامالت البورص

المصنننريب بنننا األوننننب األخينننرم، بنننا ةنننل الةنننرو  

، ،  ينننث كاننننت معننندالت التنننداول مسننننتمرمال الينننب

.التداول علا السنداتوارتفعت معدالت 

 ققننت البورصننب المصننريب مكاسننب خننالل تعننامالت 

مليننار جنيننه ليبلننغ 45.9بلاننت ن ننو ، 2021يننناير 

696.8السننوقا ألسننهم الاننركات ن نننو رأسننمالها 

مليار جنيه خالل الانهر 650.9مليار جنيه، مقابل 

أدا  ، وارتفنى %7.1السابت له بارتفناع بلنغ نسنبته 

اعا؛مشارات السول الرئيسيب والثانويب باكل جم

30 يننث خاد مشاننر السننول الرئيسننا ليجننا لكننس 

نقطننب، 11546.15ليسننجل مسننتول % 6.4بنسننبب 

يجنا بيما ارتفى مشار األسهم الصايرم والمتوسطب ل

نقطننننب، 2355.74ليبلننننغ % 9.8بن ننننو 70لكننننس 

األوسنى 100واملت االرتفاعات مشار ليجا لكنس 

ليبلننننننغ مسننننننتول % 8.8نطاقننننننا الننننننذي خاد بن ننننننو 

ن تعامالت المستثمريواست وذت  . نقطب3373.09

من لجمالا تعامالت السول، %83.9علا المصريين 

% 9.1بينمنننا اسنننت وذ المسنننتثمرين األجاننننب علنننا 

.الصفقاتوذلك بعد استبعاد % 6.9والعرب علا 

(+%)التغير1/1/2021با الفتح31/1/2021با اال الل

11546.1510845.266.4مقوم بالجنيهEGX30مشار 

EWI EGX702355.742145.159.8مشار

EWI EGX1003373.093097.828.8مشار

1095.411048.134.5مشار النيل

Capped EGX3014069.5613245.886.2مشار

696.8650.97.1هالقيمب السوقيب بالمليار جني
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الرمل 

والزلط

2021تطورات الذهب 

مارس 5الجمعب،اليوم العالميبالذهبهوت أسعار 

أاهر تقريبًنا، 9للا أدنا مستول لها منذ 2021

وتتجنننه صنننوب االنخفننناض ل سنننبوع الثالنننث علنننا

الهبنننوط بأسنننعار المعننندن النفنننيسوجنننا  ، التنننوالا

ائند متخامنًا مى ارتفاع سعر الندوالر األمريكنا وعو

لس السندات بعد تصري ات جيروم باول رئيس مج

ي البننننك المركنننخ)اال تيننناطا الفيننندرالا األمريكنننا 

ائند بيها لن الخينادم بنا العوصرح التا ( األميركا

ال تنننشثر سنننلبا علنننا النةنننام وكنننرر تعهننند  ب بقنننا  

.ميسراً االئتمان 

، %0.3أسعار الذهب بالمعامالت الفوريب تراجعت 

أثننننننر دوالر ل وقيننننننب 1692.13ليهننننننبط لن ننننننو

.السابقبتصري ات ال

تهناوتوكالب بلومبرد أن أسعار الذهب كما ذكرت

ألدننا 2021منارس 5الجمعب بمنتص  تعامالت 

1686.40عننننند 2020يونيننننو8مسننننتول منننننذ 

أسنننعار النننذهب الرتفننناع انخفننناض ، ويعنننود دوالر

الندوالر وتعنابا ،االمريكينبعوائد سنندات الخخاننب 

ل ومنى تخايند األمنال بان سنار جائ نب كوروننا بفضن

.19لقا ات مكاب ب كوبيد 

مننن بأمريكننا انننه م للننا السننول كبيننر أ نند صننرح

اننكل الواضننح أن بنناول لننم يتجننه للتيسننير النقنندي ب

سنائر تسنتمر خأن ويتوقنى ، ل سوالكا  بالنسبب 

دوالر ل وقيننب 1600الننذهب ليهننول للننا  ننوالا 

ألن جمينننننى المشانننننرات تشكننننند اسنننننتمرار بنننننورم 

.السندات

سنوات بول 10وتماسكت العوائد األمريكيب ألجل 

بينمننا ارتفننى النندوالر ألعلننا مسننتول بننا% 1.5

ويخيننند ارتفننناع ،النننذهبلتننننخفض أسنننعار أانننهر 3

العوائننند تكلفنننب الفرصننننب البديلنننب ل يننناخم المعنننندن

ً اً مالذومى ذلك يمثل عائداً األصفر الذي ال يدر  آمنا

.األخماتوقت 

ال لت وط با مواجهب التضخم، وسيلب الذهب يعد و

ارتفننناع عوائننند الخخاننننب األميركينننب بنننا الفتنننرمأن

.األخيرم هدد ذلك الوضى

المسنتوي الم لنا ، بقند خسنر سنعر النذهبعلا 

ننذ با األسوال المصريب مبلاا كبينرا لكنل جنرام م

يوما 65، ت ديداً منذ 2021مطلى العام الجاري 

ر، با العام الجديد، وبقد كل جنرام للمعندن األصنف

جنيهنننا 75خنننالل تلنننك الفتنننرم الخمنينننب  نننوالا 

بننناألعيرم المختلفنننب، تخيننند وتقنننل  سنننب جنننودم 

األعلا تنداواًل 21العيار، وبلغ سعر الذهب عيار 

ا جنيًها للجرام الوا ند، بينمنا كنان سنعر  بن751

.جنيها826ن و 2021األول من  يناير 

ب، أن وأكد سكرتير اعبب النذهب بالاربنب التجارين

انخفنناض الننذهب خننالل الفتننرم األخيننرم جننا  لعنندم 

التوصننل للقنناح كورونننا الننذي خلننت أسننباب منهننا

طمأنينننننب، وتعننننابا االقتصنننناد، ارتفنننناع األسننننهم 

ا األمريكيننب، ماننيًرا للننا أن الننذهب لننن يسننتمر بنن

ترم االنخفاض، وأن الصعود واالنخفاض خالل الف

األخينننننرم بسنننننبب أخمنننننب كوروننننننا واالنتخابنننننات 

أثر األمريكيب وعدم االستقرار،  يث لن الذهب يتن

.باألخمات وال الب االقتصاديب

وأضننا ، أن ننه مننن الصننعب توقننى أسننعار الننذهب 

ار ، خالل الفترم المقبلب، كما ال يمكنن ت ديند مسن

ن ه سوا  كان ذلك بارتفاعنه أو انخفاضنه، كمنا وج 

را  عدد من النصائح للمواطنين النرا بين بنا ان

  لمن الذهب، باستاالل بترم االنخفاض با الارا

ذين يرينند اقتنائننه، وباننكل خنناص المسننتثمرين النن

يعتمدون علا انرا  النذهب بنا بتنرات انخفناض

م األسننعار ومعنناودم بيعننه بننا بتننرات االرتفنناع مننر

.أخرل

واصنننلت مصنننر تننندعيم ا تيننناطا النننذهب لنننديها، 

د ارتفى وطبقًا لبيانات البنك المركخي المصري بق

طنن 80.3896ا تياطا الذهب با خخائننه للنا 

وذلننك بنهايننب ( أونصننب تننروي2584585.67)

طنننن بنهاينننب 80.2277مقابنننل 2021ببراينننر 

أونصب 5205، بخيادم تصل للا 2020ديسمبر 

.با اهرين
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