
 

 

 

 

  

 تقرير األخبار اليومي

 1 التحلٌل المالى | إدارة البحوث | لتداول االوراق المالٌة (   EAC)المصرٌة العربٌة ثمار 

للوساطة فً ( ثمار ) ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون التقرٌرهذا || إخالء المسئولٌة 

استخدم بٌانات من  التقرٌركما نؤكد أن هذا . صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  بالتقرٌرللوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة ( ثمار ) ة المصرٌة العربٌة األوراق المالٌة ، وإذ تبذل الشرك

 .التقدٌرات المهنٌةمصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض 

 

 4242 ابرٌل 44|  االحد

 ||اخبار عامة 

 حالة وفاة 35و..حالة إٌجابٌة جدٌدة لفٌروس كورونا 449تسجٌل : الصحة. 

 || اخبار االقتصاد المحلى

 «كورونا»للعام الحالً بسبب % 6 -4ٌتوقع تباطؤ الناتج المحلً لمصر لٌصل « رٌنٌسانس كابٌتال». 

وقال إن أحد األسباب فً تراجع النانج المحلً توقف السٌاحة والذي ٌؤثر سلًبا على الوظائف فً هذا 

القطاع وعلً الحساب الجاري، إضافة إلى ستتأثر التحوٌالت المالٌة عبر الخلٌج العربً نتٌجة لعملٌة 

 .اإلغالق الكامل

  ملٌارات جنٌه مدٌونٌات خالل  7على تسوٌة ” االستثمار القومى”و ”الكٌماوٌة“اتفاق مبدئً بٌن

 "البورصة."شهرٌن

 ،ومن أن تتخذ قرارا بهذا الشأن  الحكومة تبحث حالٌا سبل استئناف السٌاحة الداخلٌة، بما ٌشمل الرحالت الجوٌة

 "مواقع اخبارٌة."نفً النصف األول من شهر رمضا

 إلغاء اتفاق إعادة تشغٌل مصنع دمٌاط إلسالة الغاز 

مملوكة للحكومة المصرٌة وشركتً إٌنً اإلٌطالٌة إن اتفاقا بٌن شركات  بٌان لوزارة البترول لقا

إنهاء االتفاق جاء  تم. وناتورجً اإلسبانٌة بشأن إعادة تشغٌل مصنع دمٌاط إلسالة الغاز قد جرى إلغاؤه

 -". ;3-كوفٌد"نتٌجة ألزمة " تعذر استكمال تنفٌذ باقً أطراف التعاقد لبعض الشروط األخرى"بسبب 

مستعدة للدخول بمفاوضات جدٌدة بهذا الشأن ( "إٌجاس)ن الشركة المصرٌة القابضة للغازات الطبٌعٌة أ

الشرط األول من شروط االتفاق كان إعادة فتح المجمع، لكن تعذر  -". بعد مراعاة بعض االشتراطات

مواقع ".ذلك بسبب القٌود المفروضة على التنقالت والصناعة فً أنحاء العالم من أجل احتواء الفٌروس

 "روٌترز-اخبارٌة

 ||اخبار الشركات 

 “ملٌون  57وبلغت قٌمة االستحواذ  من بنك ماى فٌر الكٌنى% 73ٌستحوذ على ” التجارى الدولى

 "البورصة.".دوالر

 “البورصة." التابعة على أول رخصة للتموٌل األستهالكً” كونتكت“تعلن حصول ” ثروة كابٌتال" 

 ً423خالل « مارٌداٌف للخدمات المالحٌة»أرباح  تراجع كبٌر ف; . 

 4.8تراجع صافى أرباحها إلى ” فمارٌداٌ ”الخدمات المالحٌة والبترولٌة أظهرت نتائج أعمال شركة

ملٌون دوالر خالل  36مقارنة بنحو  ;423ملٌون دوالر خالل العام المالى المنتهى دٌسمبر 

 "المال".:423

 هدنة لمدة عامٌن بشأن ضخ استثمارات جدٌدة فى  -كورونا»بسبب  52%مبٌعات البوٌات محلٌاً تهبط : باكٌن

 "المال." السوق المحلٌة

 “أشهر ;ملٌون جنٌه خالل  6.5: تتكبد” راكتا. 

ملٌون جنٌه منذ بداٌة ٌولٌو حتى نهاٌة مارس الماضً، مقابل  6.5:صافً خسائر بلغ ”راكتا“سجلت 

 "البورصة".ملٌون جنٌه خسائر خالل نفس الفترة من العام المالً الماضً 2.95:

https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=92b0cad6b6&e=1b372bb45f
https://almalnews.com/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84/
https://almalnews.com/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%84/
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  أشهر ;فً % 46.7نمو اإلٌرادات ٌرفع أرباح مصر للزٌوت 

 ملٌون جنٌه خالل التسعة أشهر  35.94بلغت حققت أرباحاً 

 ملٌون  33.24المنتهٌة فً مارس الماضً، مقابل أرباح بلغت 

 "مباشر".جنٌه فً الفترة المقارنة من العام المالً الماضً

  أشهر ;فً % 7;6أرباح النٌل لألدوٌة تنمو. 

حتى نهاٌة مارس  ملٌون جنٌه خالل الفترة من ٌولٌو :89.3سجلت صافً ربح بعد الضرٌبة بلغ 

وأرجعت الشركة نمو  -.ملٌون جنٌه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضً ;33.4الماضً، مقابل 

أرباحها إلى ارتفاع إٌراداتها خالل التسعة أشهر، بعد وضع خطة عاجلة لتحرٌك األسعار لألصناف 

ر على زٌادة ربحٌة بٌع هذه أث الخاسرة، مشٌرة إلى أنه تمت زٌادة أسعار بعض المستحضرات، مما

 "مباشر".األصناف

  423خالل % ;6خسائر أسٌك للتعدٌن تتراجع; 

ملٌون  4:.324، مقابل ;423ملٌون جنٌه خالل العام الماضً  74.79بلغت  سجلت صافً خسائر 

 "البورصة".:423جنٌه خسائر خالل العام السابق له 

 «المال." تستجٌب للرقابة وتكلف مستشارا مالٌا جدٌدا لدراسة السهم« أمرٌكانا مصر" 

 «المال." جار تكلٌف مستشار مالً لدراسة القٌمة العادلة للسهم: « لٌفت سالب" 

 «لمجموعة من المستثمرٌن« ارباخ جراٌسون»توقع اتفاقٌة لبٌع « بلتون القابضة . 

 (FINRA) البٌع بعد الحصول على موافقة هٌئة تنظٌم القطاع المالًسٌتم إنهاء جمٌع إجراءات عملٌة 

 "المال"بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 ||خبار عالمٌة أ

 أسهم األسواق الناشئة تشهد نزوحا كبٌرا فً ظل هبوط النفط: آر.إف.بً.إي. 

أسهم األسواق ملٌار دوالر من صنادٌق  9.6آر بأن المستثمرٌن سحبوا .إف.بً.أفادت بٌانات من إي

الناشئة فً آخر أسبوع، وهً أكبر وتٌرة أسبوعٌة منذ أكثر من أربع سنوات، وهو ما ٌعود ألسباب 

 "روٌترز".منها االنهٌار فً أسعار النفط

  عدة والٌات أمرٌكٌة فً الجنوب تعلن عن خطط لتخفٌف القٌود المفروضة ضمن اإلغالق الذي ٌهدف للحد من

 "البورصة."";3-كوفٌد"انتشار فٌروس 

 عمالقا التكنولوجٌا أبل وماٌكروسوفت ٌرفعان البورصة األمرٌكٌة. 

صعدت األسهم األمرٌكٌة ٌوم الجمعة بقٌادة سهمً أبل وماٌكروسوفت، إذ أنهى المستثمرون أسبوعا 

التداول فً حٌن تستعد بعض الوالٌات لتخفٌف إجراءات العزل العام المرتبطة بفٌروس مضطربا من 

، 45993.58بالمئة، إلى  ;3.2نقطة، بما ٌعادل  478.3وصعد المؤشر داو جونز الصناعً .كورونا

نقطة،  4:58.8بالمئة، إلى  ;3.5نقطة، أو  :.:5على ارتفاع  722وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 

 "روٌترز".نقطة 856.74:بالمئة، إلى  3.87نقطة، أو  99.;35المؤشر ناسداك المجمع وزاد 

 النفط ٌصعد لكنه ٌنهً أسبوع عاصفا على انخفاض نتٌجة تأثٌر فٌروس كورونا على طلب الوقود. 

ارتفع النفط ٌوم الجمعة، لكنه ظل على تراجع أسبوعً، وهو ثامن هبوط فً تسعة أسابٌع، إذ لم تتمكن 

وانتعشت .تخفٌضات اإلنتاج العالمٌة من مواكبة االنهٌار فً الطلب الناجم عن جائحة فٌروس كورونا

العقود اآلجلة للخام فً وقت متأخر من الجلسة بعد أن أظهرت أرقام منصات الحفر األمرٌكٌة أن 
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 "روٌترز".المنتجٌن قلصوا نشاط الحفر بشكل حاد

 اإلدارة األمرٌكٌة تبحث شراء أسهم فً شركات الطاقة األمرٌكٌة ، 

 وذلك فً محاولة لدعم القطاع ومساعدة تلك الشركات على الوفاء 

 "مواقع اخبارٌة."ةراجع أسعار النفط لمستوٌات قٌاسٌبالتزاماتها فً ظل ت

 روٌترز." ملٌار دوالر إضافٌة دعما للرواتب 7.;لقى شركات الطٌران تت: الخزانة األمرٌكٌة" 

 من كورونا" المناعة"خطط إعادة فتح اقتصاد كندا لٌست مرتبطة بمستوٌات : ترودو. 

قال رئٌس وزراء كندا جاستن ترودو ٌوم السبت إن الخطط الجاري العمل بها إلعادة فتح اقتصادات 

تكون هناك مناعة من فٌروس كورونا لدى من أصٌبوا األقالٌم الكندٌة ال تعتمد على افتراض أن 

 "روٌترز".به

 


