تقرير األخبار اليومي
االحد |  17ماٌو 0202
اخبار عامة ||
 الصحة :تسجٌل  164حالة إٌجابٌة جدٌدة لفٌروس كورونا ..و  02حالة وفاة
مواعٌد هامه ||
 الٌوم | مجلس النواب ٌطرح ضرائب البورصة للتصوٌت بالجلسه العامه .
اخبار االقتصاد المحلى ||
 البنك المركزي ٌبقً على أسعار الفائدة دون تغٌٌر لشهر ماٌو.
أبقى اجتماع لجنة السٌاسة النقدٌة بالبنك المركزي ٌوم الخمٌس الماضً على أسعار الفائدة دون تغٌٌر
للشهر الثانً على التوالً بعد قرار الخفض التارٌخً فً مارس بـ  022نقطة أساس ،وبذلك تظل نسبة
الفائدة على اإلٌداع للٌلة واحدة  %6202ولإلقراض للٌلة واحدة  %42202وسعر العملٌة الرئٌسٌة
وسعري االئتمان والخصم عند ". %.6242بٌان المركزى"
 معدل البطالة ٌرتفع إلى  %620فً أبرٌل بعد ظهور تأثٌرات اإلغالق.
أظهرت بٌانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ارتفاع معدل البطالة إلى %620
بنهاٌة أبرٌل الماضً ،مقارنة بـ  %422بنهاٌة الربع الثانً من  ، 0246مع ظهور تأثٌر التباطؤ
االقتصادي الذي أحدثته جائحة "كوفٌد ، 46-والتً تسببت فً إغالق وتوقف العدٌد من األنشطة
االقتصادٌة".الجهاز المركزى للتعبئة و االحصاء"
 فٌتش  :تموٌل صندوق النقد سٌحفز من ثقة المستثمرٌن فً االقتصاد المصري.
قالت الوكالة إن القرض الذي تلقته مصر األسبوع الماضً بقٌمة  0244ملٌار دوالر من صندوق النقد
الدولً ضمن أداة التموٌل السرٌع سٌساهم فً رفع ثقة المستثمرٌن فً االقتصاد مع عودة تدفق
األموال التً توقفت مع انتشار "كوفٌد ."46-وتتفاوض مصر مع الصندوق أٌضا على اقتراض  2إلى
 222ملٌار دوالر إضافٌة بموجب اتفاقٌة االستعداد االئتمانً .و انعكس ذلك على العائد على السندات
الدوالرٌة الذى بدأ فى التراجع  ،إذ هبط العائد على السندات ألجل  42سنوات إلى  %522-5فً ماٌو
مقارنة بـ  %40فً منتصف مارس.وقالت الوكالة إن "السٌاسة المالٌة والنقدٌة ستلعب دورا مهما فً
كٌفٌة تجاوز مصر لألزمة وفً التوصل لالتفاق قرض جدٌد من صندوق النقد بموجب اتفاقٌة االستعداد
االئتمانً .وسٌعٌد االتفاق الجدٌد التركٌز مجددا على مرونة سعر الصرف خاصة مع استمرار الضغط
على االحتٌاطً األجنبً .وارتفع الجنٌه المصري بنسبة  %44مقابل الدوالر خالل  ،0246كما أظهر
استقرارا خالل الشهور األولى من  0202رغم الصدمات" ،وفقا لفٌتش .وأبدت الوكالة قلقها من أن
ٌؤدي نقص مرونة سعر الصرف إلى محدودٌة التدفقات الجدٌدة فً أدوات الدٌن واألوراق المالٌة
المصرٌة.وتوقعت فٌتش أن ٌتراجع إجمالً احتٌاطٌات النقد األجنبً فً مصر إلى  04ملٌار دوالر
بنهاٌة العام وهو ما ٌكفً لسداد المستحقات الخارجٌة لمدة  1أشهر ونصف الشهر".مواقع اخبارٌة"
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البرلمان ٌناقش قانون قطاع االعمال العام  ،بهدف تحسٌن االدارة
و ضبط الهٌاكل التموٌلٌه للشركات ".المال"
المالٌه توافق على قرض مساند لقطاع الطٌران بـ  0ملٌار جنٌه ،
و مٌناء القاهره الجوى ٌخاطب البنوك القتراض  420ملٌار جنٌة  ،التموٌل شرٌحتٌن احدهما بالعملة االجنبٌة
".المال"
“رجال األعمال” تشٌد بقرار المركزي ضم قطاع المقاوالت لمبادرة الـ 422ملٌار جنٌه".البورصة"
الحكومة إقرار حزمة حوافز جدٌدة لمساندة صناعتً المالبس الجاهزة والمفروشات المنزلٌة بعد توقف العمل فً
 %52من المصانع المصرٌة بالقطاعٌن وتجمٌد عقود تصدٌرٌة تزٌد قٌمتها على  522ملٌون دوالر.
الحوافز تشمل تأجٌل وإلغاء المستحقات الحكومٌة وتقدٌم منح وقروض بشروط مٌسرة للتعامل مع
المدٌون ٌات بشرط الحفاظ علً العمالة ،مع سرعة صرف متأخرات المساندة التصدٌرٌة المستحقة
للمصدرٌن دون شرط الحصول على شهادة عدم وجود مدٌونٌات لمصلحة الضرائب المصرٌة مع رد
ضرٌبة القٌمة المضافة علً الصادرات ودون ربط ذلك بسداد مستحقات الضرائب األخرى .كما تتضمن
الحوافز تطب ٌق آلٌة تنفٌذٌة عاجلة لتفعٌل خدمات صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة بهدف تغطٌة
الصندوق لجزء من مرتبات العاملٌن بمصانع القطاعٌن".االهرام"
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"االستثمار القومً" ٌؤجل خطة التروٌج الخارجٌة لـ  4شركات بسبب "كوفٌد.46-
قرر بنك االستثمار القومً إرجاء خطة التروٌج الخارجٌة لـ  4شركات مملوكة جراء التداعٌات السلبٌة
لوباء "كوفٌد "46-على حركة االقتصاد العالمً والعربً".البورصة"
راٌة القابضة تعتزم إصدار سندات تورٌق بقٌمة  312ملٌون جنٌه ..والتجاري الدولً مدٌرا للطرح".الشروق"
العربٌة إلدارة األصول ترفض عرض بٌع أرض أسٌوط لعدم مناسبة السعر".المال"
تحالف “األهلى” و”مصر” و”العربى األفرٌقى” ٌرتب قرضا بقٌمة  024ملٌار جنٌه لـ”مدٌنة نصر لإلسكان”
قام تحالف مصرفً مكون من البنك األهلى المصرى كوكٌل للتموٌل وبنك مصر كوكٌل ضمان و”البنك
العربى االفرٌقى” كمنسق عام للتموٌل وبصفتهم مرتبٌن رئٌسٌٌن أصلٌٌن بتوقٌع عقد قرض مشترك
طوٌل األجل مع شركة مدٌنة نصر لإلسكان والتعمٌر بإجمالً مبلغ ٌصل إلى  024ملٌار جنٌه مصري.
أن عقد القرض ٌأتً بغرض تموٌل جزء من التكلفة االستثمارٌة لمشروعً سراي  0 ،4بالقاهرةالجدٌدة".البورصة"
بنك البركة مصر ٌسجل  031ملٌون جنٌه صافى أرباح فى  0أشهر
أظهرت نتائج أعمال بنك البركة مصر تراجع صافى أرباحه بشكل طفٌف إلى  031.0ملٌون جنٌه خالل
الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى ربح قدره  03320ملٌون جنٌه خالل الفترة المقارنة من
" .0246المال"
مصرف أبوظبً اإلسالمً ٌسجل صافً أرباح  005ملٌون جنٌه فً  0أشهر
أظهرت نتائج أعمال مصرف أبو ظبى اإلسالمى – مصر تراجع صافً أرباحه إلى  005ملٌون جنٌه
خالل الربع المنتهً مارس الماضً بانخفاض  %6عن الفترة المقارنة من " .0246المال"
كرٌدى أجرٌكول ٌسجل  112ملٌون جنٌه صافى أرباح فى  0أشهر.
أظهرت نتائج أعمال بنك كرٌدي أجرٌكول -مصر تراجع صافى أرباحه إلى  112ملٌون جنٌه خالل الربع
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المنتهى مارس الماضى مقارنة بصافى ربح قدره
 36024ملٌون جنٌه خالل الفترة المقارنة من ".0245المال"
بنك قناة السوٌس ٌفصح عن تفاصٌل بٌع حصته فى «مٌدور»
بقٌمة  0223ملٌون دوالر
اعتمد دراسة القٌمة العادلة لسهم “مٌدور” والتى أعدتها شركة أصول عربٌة لالستثمار واالستشارات
المالٌة.وقدرت الدراسة السهم بنحو  14240دوالر  ،بٌنما بلغ سعر السهم المقدم من الهٌئة المصرٌة
العامة للبترول  2124دوالر بقٌمة اجمالٌة  0223ملٌون دوالر.وتبلغ حصة بنك قناة السوٌس فى
رأسمال مٌدور  232ألف سهم تمثل  %4204من إجمالى رأس المال" .المال"
أرباح بنك قناة السوٌس تتراجع إلى  44120ملٌون جنٌه فً الربع األول.
سجل صافً ربح بلغ  441202ملٌون جنٌه منذ بداٌة ٌناٌر حتى نهاٌة مارس الماضً ،مقابل 405223
ملٌون جنٌه أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضً".مباشر"
أرباح مصر بنً سوٌف لألسمنت تتضاعف فً الربع األول.
حققت أرباحا ً بلغت  26204ملٌون جنٌه خالل الثالثة أشهر المنتهٌة فً مارس الماضً ،مقابل أرباح
بلغت  06220ملٌون جنٌه فً الفترة المقارنة من ".0246مباشر"
أرباح زهراء المعادي ترتفع هامشٌا ً بالربع األول.
حققت أرباحا ً بلغت  01250ملٌون جنٌه خالل الثالثة أشهر األولى من  ،0202مقابل أرباح بلغت
 01204ملٌون جنٌه فً الفترة المقارنة من ".0246مباشر"
المصرٌة لالتصاالت تعقد شراكة عالمٌة إلنشاء الكابل البحري القاري ". Africa"0
أعلنت الشركة المصرٌة لالتصاالت ،عن عقد شراكة مع تحالف للكابالت البحرٌة ٌضم  4من مقدمً
خدمات االتصاالت العالمٌٌن إلنشاء الكابل البحري " ،Africa"0وهو كابل ضخم ٌدور حول القارة
اإلفرٌقٌة مروراً بـ  43دولة .وبحسب بٌان للشركة صادر الٌوم الخمٌسٌ ،ضم التحالف إلى جانب
المصرٌة لالتصاالت كل من شركة الصٌن الدولٌة لخدمات المحمول ،وفٌسبوك ،وشركة إم.تً.إن
جلوبال كونكت ،وشركة أورانج ،وشركة االتصاالت السعودٌة ،ومجموعة فودافون العالمٌة ،وشركة
غرب المحٌط الهندي للكوابل  .وأكدت أن الكابل الجدٌد ٌعد أحد أضخم مشارٌع الكوابل البحرٌة فً
العالم ،وسٌقوم بربط قارة أوروبا شرقا ً عبر مصر ،مع  04نقطة إنزال فً  43دولة أفرٌقٌة ،ومن
المتوقع دخول الكابل الخدمة بنهاٌة عام". 2023.مباشر"
العالمٌة لالستثمار تتحول للربحٌة خالل الربع األول من .0202
حققت صافً أرباح بلغت  2225ألف جنٌه فً الفترة من أول ٌناٌر إلى نهاٌة مارس الماضً ،مقابل
خسائر بقٌمة  424230ألف جنٌه فً الربع المقارنة من ".0246مباشر"
الصعٌد للمقاوالت تتعاقد على إنشاء مبنى إدارى بقٌمة  36ملٌون جنٌه
وتدرس الصعٌد للمقاوالت فى الوقت الحالى بٌع قطعة أرض مملوكة لها بزمام شبرا الخٌمة بمساحة
 4144مترا مربعا.وطرحت الشركة فى  0مارس الماضى تلك القطعة فى مزاد علنى  ،وتدرس حالٌا
عدة عروض مقدمة لشرائها" .المال"
أمرٌكانا لألغذٌة تبٌع كامل حصتها فً المصرٌة للمشروعات بقٌمة  52223ملٌون جنٌه ".مباشر"
"اٌبٌكو" تقرر إٌقاف العمل مؤقتا ً بمصانعها للقٌام بأعمال التعقٌم والصٌانة الدورٌة".مباشر"
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األسهم األمرٌكٌة ترتفع الجمعة رغم بٌانات تراجع التجزئة".المال"
األسهم األوروبٌة تسجل أسوأ خسائر أسبوعٌة لها منذ منتصف مارس".المال"
مجلس النواب األمرٌكً ٌوافق بأغلبٌة بسٌطة على حزمة اإلنقاذ البالغة قٌمتها  0ترٌلٌونات دوالر التً اقترحها
الدٌمقراطٌون.
من المتوقع أن تصطدم برفض شدٌد فً مجلس الشٌوخ ذي األغلبٌة الجمهورٌة ،كما من المتوقع أن
ترفضها إدارة الرئٌس دونالد ترامب .وتشمل الحزمة المقترحة مساعدات للوالٌات واإلدارات المحلٌة
بأكثر من ترٌلٌون دوالر ،إلى جانب إعانات مباشرة جدٌدة لألسر والعاطلٌن والشركات الصغٌرة ،وهٌئة
البرٌد المتعثرة .ووصف الجمهورٌون خطة الدٌمقراطٌٌن بـ "قائمة األمنٌات" غٌر الواقعٌة ،وقالوا إنهم
ٌفضلون االنتظار لرؤٌة نتائج حزمة اإلنقاذ السابقة البالغة قٌمتها ترٌلٌونً دوالر".انتربراٌز"
أمٌركا تشعل الحرب التجارٌة مع الصٌن من جدٌد بالحد من قدرة هواوي على تصنٌع أشباه النواقل – و الصٌن
تطلب من أمٌركا التوقف عن "القمع المبالغ فٌه" لـ". Huaweiسى ان بى سى العربٌة"
مستشار بالبٌت األبٌض :اتفاق التجارة األمرٌكً الصٌنً لم ٌنهار".روٌترز"
جً بً مورجان  :التوقعات بشأن بنوك األسواق الناشئة "سلبٌة بغض النظر عن حجم الخفض ألسعار الفائدة "
مواقع اخبارٌة"
إتش إس بً سً ٌخفض توقعاته لالقتصاد العالمً إلى انكماش قدره  %125خالل  ، 0202مقارنة بتوقعات البنك
فً أوائل أبرٌل الماضً بلغت ".%020روٌترز"
الصندوق السٌادي السعودي ٌشتري حصص أقلٌة فً سٌتً وبوٌنج وفٌسبوك".روٌترز"

المصرٌة العربٌة ثمار (  ) EACلتداول االوراق المالٌة | إدارة البحوث | التحلٌل المالى

إخالء المسئولٌة || هذا التقرٌر معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة ( ثمار ) للوساطة فً
األوراق المالٌة  ،وإذ تبذل الشركة المصرٌة العربٌة ( ثمار ) للوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة بالتقرٌر صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  .كما نؤكد أن هذا التقرٌر استخدم بٌانات من
مصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌرات المهنٌة .

