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أسعار أهم السلع االستراتيجية العالمية

وليوو ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر ي

  نحووو 2020موايو 26فيموا بلتووت اليووم المقبو،  

دوالر 35.94عنووووود فوووووا الماتووووو  لتتوووووداو، 1.2

دأت للبرمي،  وجاء ارتفوا  أسوعار الونفع بعود أ  بو

بعووول الووودو، تخفيووو  إلجوووراءات ا  ووو   العوووام 

دام   مما يعنا عودة اسوتخاقتصاداتهاوإلعادة فتح 

ى وسووات، النقوو، والمواصوو ت والتووا تسووتحو  علوو

د جهوالنفع  وك لك فا المت  م  العلب على 60

لو   خفل إلنتاج النفع م  كبار المنتجي   األمور ا

جنووب تكوورار هبوووع أسووعار الوونفع إللووى المسووتويات

.السالب 

صوورحت منةموو  األ  يوو  والاراعوو  التابعوو  ل مووم 

إل  أسوووعار 2020موووايو 7اليووووم ( فووواو)المتحووودة 

ى التوو اء العالميوو  انخفشووت بشوودة ل الوو  شووهر علوو

إل  تشووررت بفعوو، األ وور 2020أبريوو، التوووالا فووا 

  بلغ حي  كورونااالقتصاد  واللوجيستا لجاتح  

متوسووع مرشوور فوواو ألسووعار التوو اء  الوو   يقووي  

التتيوورات الشووهري  لسوول  موو  الحبوووب والايووووت 

النباتيوووو  ومنتجووووات األلبووووا  واللحوووووم والسووووكر  

بالمتوو  3.4نقعوو  فووا إلبريوو، بانخفووال 165.5

.2020ع  مار  

امو  تراجعت أسعار الخامات عالميًّا علوى خلفيو  أ

ا فيوورو  كورونووا  فيمووا شووهدت أسووعار الحديوود فوو

اسوتقرارا  ملحوةوا   2020موايو 31مصر اليوم 

ليتوووراوت متوسوووع عووو  حديووود التسوووليح موووا بوووي  

  آال  جنيه  ويتوقع تراجع سعر عو10  9500

لكبيور الحديد فا الفترة المقبل  يرجع إللى الركود ا

فوووا المبيعوووات وعووواو  مووو  جانوووب الموووواعني  

والشوووركات  علوووى خلفيووو  المخووواو  مووو  انتشوووار 

.فيرو  كورونا
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أهم السلع االستراتيجية المحليةأسعار 

وزارة البترول والثروة المعدنية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء: المصادر
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الوحدةالسلع 
أبري، 
2020

مار 
2020

أبري،
2019

%نسب  التتير 

مار 
2020

أبري،

2019

*البترولي المواد : أوال

13.6(3.8)6.256.505.50لتر/جنيه 80بناي  

11.1(3.2)7.507.756.75لتر/جنيه 92بناي  

9.7(2.9)8.508.757.75لتر/جنيه 95بناي  

6.756.755.500.022.7لتر/جنيه السوالر

11.4(8.2)390042503500برمي،/جنيهالمااوت

أهم السلع الت اتي :  انيا

(14.7)7.147.148.370.0كجم/ جنيه قمح بلد 

(9.5)134.33128.59148.424.5كجم/ جنيه (جاموسا/بقر )اللحوم

(10.5)9.929.9211.080.0كجم/ جنيه أرا بلد  ساتب

14.0114.0114.010.00.0كجم/ جنيه السكر حر معبأ

28.4628.4627.460.03.6لتر/جنيهايت  رة

ناءمتوسع أسعار مواد الب:  ال ا

(13.2)10415.9910415.99120000.0للع / جنيه الحديد

العاد  البورت ند االسمنت 

(كجم50شيكارة)
(12.5)42.042.048.00.0ةشيكار/جنيه

(0.9)80.080.080.700.0م مسعح/جنيهمم3اجاج مسعح منقوش ابيل 

(8.0)34000400043500.0م/جنيه(  1)خشب بيال نمرة 

2020/ 11/4تم تعدي، أسعار المواد البترولي  م  خ ، لجن  التسعير التلقاتا للمواد البترولي  اعتبارا م   يوم * 
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أسعار الذهب

(+%)التتير1/4/2020فا 30/4/2020فا 

8.4+854788بالجنيه24جرام ال هب عيار 

8.7+749689بالجنيه21جرام ال هب عيار 

9.0+644591بالجنيه18جرام ال هب عيار 

8.9+60005512بالجنيه( جرامات8)سعر الجنيه ال هب 

7.7+17161593وسج، سعر األوقي  بالدوالر

الرمل 

والزلط

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: المصدر

لوى ارتفعت أسعار ال هب فوا مصور لليووم ال وانا ع

خمسو  بقيمو  2020إلبريو، 30التوالا  الخمي  

ر فا   وأُرجع ارتفا  أسعار المعد  االصفجنيهات 

وم تاامنا مع صعودها فا بداي  تعوام ت اليومصر

ل وقيو  دوالر1716لنحوبالبورصات العالمي 

قواعووود 3دوالرات  ويووو كر أ  هنووواك 10بارتفوووا  

تحكم أسعار الو هب فوا مصور  هوا عامو، العورل 

والعلووب  وسووعر أوقيوو  الوو هب عالمي ووا  والتتيوورات

قد وهــــــ ا التا تعرأ على سعر العمل  األمريكي  

صوورت احوود الخبووراء األجانووب فووا سووو  المووا، أ  الوودعم 

اند الهات، م  مجل  االحتياعا يعاا التوجه العام المسو

للوو هب  وأ  الوو هب سوويبدو متريووا للتايوو  أل  حيااتووه ال

الو هب تكاد تكل  شيتا فا الوقت الحوالا  حيو  انوتعش

ابريوو،   حيووو  30بعوود خسوواتر مبكووورة اليوووم الخموووي  

توووأ رت الشوووهي  للمخووواعرة بقووورار مجلووو  االحتيووواعا 

لصوفر االتحاد  األمريكا إلبقاء أسعار الفاتدة قريب  م  ا

.باوباآلما، فا تحفيا جديد م  البنك المركا  األورو

الدوالرأسعار 

ر المصالجنيهأماماألمريكاالدوالرسعراستقر

بم اب الدوالرسعرويعد 2020ابري،شهرخ ،

تحد وعندماالدو، اقتصادياتأداءترمومتر

الصعب  بالعمل أموا،وررو دوالري تدفقات

تقدمإلعاروفىالعمل  قوةدعمعلى لكيعم،

وةملحبشك،المصر االقتصادمرشراتوتحس 

مأماالجنيهسعرفإ الماشي  الفترةمدارعلى

ـــا بارتفـــالماشي الـشهورخ ،انعك الدوالر 

ـعالمتوقوم األمريكي  نةيرتهاأمامالمحلي العمل 

تقدممعالمقبل  الفترةخ ،األداءه ايستمرأ 

دوالري مواردخم وتحس االقتصادمرشرات

البنوكفاالصر سعرويتحددلمصر أساسي 

اادوكلماوالعلب العرلآللي وفق االمصري 

رسعانخفلعليهالعلبوتراجعالدوالرىالمعرول

.الدوالر
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البنك المركزي المصري: المصدر

(+%)التتير1/4/2020فا 30/4/2020فا األمريكا بالجنيهالدوالرسعر صر  

قرش15.6915.690.0للشراء

قرش15.8215.820.0للبيع
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الرمل 

والزلط

البورصة المصرية

  األسبو  األخير مشهدت البورص  المصري  خ ، 

فوع األحودا  حيو  ارتالك ير م  أبري،جلسات شهر 

بنحووووو رأ  المووووا، السوووووقا للبورصوووو  المصووووري 

جنيوووه خووو ، جلسوووات األسوووبو  المنتهوووى  مليوووار 16

مليار جنيه  بنسب  نموو569.8ليتلق عند مستوى 

وصووعد رأ  المووا، الماشووا  عوو  األسووبو  % 2.9

مليوار جنيوه 291.1مو  الرتيسوا للمرشور السوقا 

  وااد %4مليوووار جنيوووه  بنسوووب  نموووو 302.8إللوووى 

رأ  الما، لمرشر األسهم الصتيرة والمتوسع  مو 

مليار جنيه بنسوب  171.8مليار جنيه إللى 168.1

  كما ارتفع المرشر الرتيسا للبورص  %2.2نمو 

EGX 30  ليتلووووق عنوووود مسووووتوى % 4.28بنسووووب

نقعووو  خووو ، األسوووبو  المنتهوووى  كموووا 10554.04

ارتفووووووع مرشوووووور األسووووووهم الصووووووتيرة والمتوسووووووع  

EGX عنوود % 6.92متسوواوا األواا   بنسووب  70

 EGX"نقعوو   وسووج، مرشوور 1225.35مسووتوى 

متلق ووا عنوود مسووتوى % 3.56ارتفاعووا  بنحووو  "100

EGX"نقع   وسوج، مرشور 1134.08 محودد 30

متلق ووا عنوود مسووتوى % 4.03ارتفاعووا  بنحووو " األواا 

نقع   فيموا هوبع مرشور بورصو  النيو،12260.88

.نقع 709.78ليص، إللى مستوى % 0.05بنسب  

(+%)التغير1/4/2020فا الفتح30/4/2020فا اال   

10.0+10554.049593.94مقوم بالجنيهEGX30مرشر 

EWI EGX701225.35994.95 +23.2مرشر

EGX1001134.081030.92 +10.0مرشر 

3.5+709.78686.07مرشر الني،

Capped EGX3012260.8811084.72 +10.6مرشر

6.9+ 569.8532.9القيم  السوقي  بالمليار جنيه
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الرمل 

والزلط

التوقعات المستقبلية للذهب

قبوو، تفشووا فيوورو  كورونووا وقبوو، ةهووور خريعوو  

منتةر االجتما  الوقب، ا صابات والوفيات والتعافا 

ا  كوو  بووي  الصووي  والواليووات المتحوودة االمريكيوو مووا 

وكووا  ل ونصوو   $ 1511-1485الوو هب مووا بووي  

، الوى سيصم  آلاهناك توقعات مستقبلي  بأ  الم   

دوالر 2000لنحوووو مسوووتويات بعيووودل عووو  الواقوووع

المعووود  ال موووي  فوووا مسوووتوى    وووم صوووعدل ونصووو 

يووورا  وبعووود تأجيووو، بعووود تهديووودات تراموووب  1559

.االتفا  التجار  بي  الصي  والواليات

 ووم توقووع الجميووع انخفووال الوو هب حتووا تووم ا تيووا،

  فوا العوراقواعود للسليمانا وقصو  وشورب حواد 

ا وعي  اسد فاختر  ال هب مستو  جديد وصوعد الو

ا دوالر ل ونص   وبعود انتشوار وبواء كورونو1600

وتاايد عدد الوفيات فا الودو، العةموا صوعد الو هب

.دوالر ل ونص  1700الى 

% 15 ووم توقووع البنووك الوودولا ارتفووا  الوو هب بنحووو 

االقتصاد علالفيرو  كورونا السلبا تأ يرالنتيج  

وهو واحود مو  "العالما  كما توقع بنك او  أمريكا 

نك فا بكبر أكبار البنوك فا الواليات المتحدة و انا 

بووأ " حيوو  القيموو  السوووقي  موو  المتحوودة الواليووات 

شوهرا   فوا 18خو ، $ 3000ال هب سويرتفع الوى 

.$2000حي  انه لم يبلغ مستو  الـ 

سووووواك   توقعاتوووووه جولووووودما كموووووا رفوووووع بنوووووك 

  (األونص )دوالر ل وقي  2300ال هب إللى لسعر

موووو  بتوقووووع مايوووود   2021فووووا منتصوووو  عووووام 

كيوو   االنخفووال فووا أسووعار الفاتوودة الحقيقيوو  األمري

  ا ومنوواإ إليجووابا بالنسووب  للمعوود  الوو   يعتبوور موو

.آمنا

م  اع   بعل الدو، عو  فاعليو  لقواتوبالر م 

وأ بت 19تم تجربته على مصابي  بفيرو  كوفيد 

رل نجاحه فا حاالت الشفاء  حي  تم اعتمواد تعووي

ليووتم اسووتخدامه علووى نعاقووات أوسووع  كمووا قووررت 

ر بعل الدو، الكبرى التخفي  مو  اجوراءات الحةو

الكلوووا أو الجاتوووا وعوووودة الحيووواة بشوووك، تووودريجا 

  و العموو، باألموواك  المهموو اسووتتنا  لعبيعتهووا بعوود 

ديود مو  للتحفيواات الماليو  فوا العالتفارلي  النةرة 

.الوووووودو، أهمهووووووا الواليووووووات المتحوووووودة األمريكيوووووو 

1700إلال أ  الوو هب قوورر ال بووات أعلووى مسووتويات 

أمريكوووا قبووو، إل ووو   األسووووا  أيشوووا  لعووودة دوالر 

تهديوودات ترامووب بفوورل تعريفووات: منهوواأسووباب  

جمركيوو  علووى الصووي  متهمووا  إلياهووا أنهووا لووم تتعاموو،

ى بشفافي  مع جاتح  كورونوا  وأنوه يملوك أدلو  علو

.تورعها وسيعل  عنها الحقا  
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