يوليو 2012

أداء الســـوق
شهدت قيم تداوالت بورصة النيل خالل يوليو  2012حتسن نوعي فقد بلغت  19.1مليون جنيه مقارنة بنحو  6.8مليون جنيه مصري خالل الشهر املاضي ،وفي نفس السياق ارتفعت أحجام التداوالت لتسجل
 4.8مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  1.8مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما زاد عدد العمليات املنفذة إلى  1,986عملية مقارنة بـ  1,231عملية تداول منفذة خالل شهر يونيو.
واستحوذت شركتي ريفا فارما ومرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى على ما ميثل نحو  55%من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهمي شركة ريفا فارما واملؤشر
للبرمجيات ونشر على رأس االرتفاعات خالل الشهر.
وعلى جانب اخر ارتفع رأس املال السوقي لبورصة النيل ليسجل  1,240,323,762.44جنيه مصري نهاية شهر مايو مقارنة ب  1,092,953,370جنيه مصري خالل شهر يونيو .2012
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انـشــطــة بــورصــــة النــيــــل
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات تتباحث مع الشركات الراغبة في قيد أسهمها في بورصة النيل
عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات “إيتيدا” يوم الثالثاء املوافق  7أغسطس اجلاري عددا من جلسات العمل املكثفة مع  80شركة من الشركات االعضاء في “إيتيدا” وهي الشركات
التي أعلنت عن جديتها في الرغبة في القيد في بورصة النيل.
واستهدف اللقاء الذي جمع بني مسئولي “إيتيدا” والشركات  ،إلى استعراض مدى قدرة هذه الشركات على التوافق مع قواعد القيد واإلدراج في بورصة النيل وذلك من خالل املناقشات التي
جمعت ممثلي الشركات مع الرعاة املعتمدين بهدف اختيار أفضل  20شركة من بني الشركات اجملتمعة لتستفيد من الدفعة االولي من الدعم املقدم من “إيتيدا” مبوجب مذكرة التفاهم التي
وقعتها مع إدارة البورصة املصرية في مايو املاضي لدعم التعاون بني الطرفني فيما يتعلق برعاية ودعم الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا املعلومات وحتديدا الراغبة منها في قيد أسهمها
ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة بورصة النيل.

أخـــبار شــركات بـورصــة النــيــــل
•اعتمد مجلس ادارة شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية القيمة العادلة
لسهم الشركة حسب التقرير املعد من قبل شركة فينكورب وبناءا عليه متت
املوافقة باالغلبية من حيث املبدأ على العرض املقدم من صندوق العربي االفريقي
للمشروعات الصغير واملتوسطة على ان يقوم املستشار القاونوني للشركة
باستكمال االجراءات القانونية متهيدا للعرض على اجلمعية العمومية التخاذ
القرار النهائي.
•انتهت شركة ريفا فارما من القيام عملية طرح خاص لكمية  225,000سهم
متثل  10%من اسهم الشركة املصدرة بسعر  4.62دوالر للسهم علي ان يبدأ
التداول على السهم اعتبارا من جلسة  15يوليو  2012بدون التقيد باحلدود
السعرية او اليات االيقاف املعمول بها خالل أول جلسة تداول فقط .
•تعتزم شركة يونيفرت للصناعات الغذائية انشاء مطحن فى مدينة بدر بإستثمارات
تقدر بنحو  46مليون جنيه.
•قامت شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات بنهاية يوليو املاضي بتوزيع
كوبون نقدي بقيمة  1.39جنيه.

•قدمت كل من الشركات التالية تقرير االفصاح للبورصة املصرية:
 -كاتو للتنمية الزراعيه

 -اميكو ميديكال للصناعات الطبية

 -مرسيليا املصرية اخلليجية

 -املصرية االيطالية للخالطات – جراند

لالستثمار العقارى
 العرفة لالستثمارات واالستشارات فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات -الدولية لألسمدة والكيماويات

 املصرية البريطانية للتنمية العامة(جالينا) البريطانية توب نوتش
 مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيتوالرخام (ايجى ستون)

 -العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات

 -املصرية للبطاقات

 -بى اى جى للتجارة واالستثمار

 -ريفا فارما

 -البدر للبالستيك

 -فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت

 -املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات

 -يونيفرت للصناعات الغذائية

 -بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت

 -يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

