أغسطس 2013

أداء الســـوق

انخفضت قيم تداوالت بورصة النيل خالل اغسطس  2013لتبلغ  14.6مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  30.1مليون جنيه مصري خالل يوليو املاضي ،فيما انخفضت أحجام التداوالت لتسجل
 7.7مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  13.9مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما انخفضت عدد العمليات املنفذة إلى  2323عملية مقارنة بـ  4,256عملية تداول منفذة خالل شهر يوليو.
واستحوذت شركتي بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت ويوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى على ما يقارب نحو  %39من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهمي شركة
الدولية الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد ومصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون) على رأس االرتفاعات خالل الشهر.
فيما ارتفع رأس املال السوقي لبورصة النيل ليسجل حوالي  987.3مليون جنيه مصري بنهاية شهر اغسطس مقارنة  974.8جنيه مصري خالل شهر يوليو .2013

أعلى قيم تداوالت خالل أغسطس

أداء الشركات املتداولة خالل شهر أغسطس
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يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
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انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
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أخـــبار شــركات بـورصــة النــيــــل خالل شهر أغسطس
•بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت

 جنحت الشركة خالل النصف األول من عام  2013في حتقيق أرباح بلغت نحو 24ألف جنيه مقارنة بصافي خسائر بنحو  13ألف جنيه تكبدتها الشركة
خالل فترة املقارنة من العام املاضي.
 ارتفعت نسبة ملكية العميل  /ياسر محمد مصطفى املظالي إلى 5.7 %من أسهم الشركة.

•فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات

 حققت الشركة صافي أرباح األول من عام  2013قدرها  1.6مليون جنيهمقارنة بصافي ربح بنحو  1.7جنيه خالل نفس الفترة املقارنة من العام
املاضي.

•االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي

 ارتفع أرباح الشركة خالل الست أشهر األولى من عام  2013لتسجل 30ألف جنيه مقارنة بصافي ربح بنحو  1650جنيه خالل فترة املقارنة من العام
املاضي.

•بى اى جى للتجارة واالستثمار

 حققت الشركة خالل الست أشهر األولى من عام  2013أرباحا قدرها 89ألف جنيه مقارنة بصافي ربح بنحو  135ألف جنيه خالل فترة املقارنة من
العام املاضي.

•يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

 ارتفع صافي أرباح الشركة خالل النصف األول من عام  2013قدرها 565.7ألف جنيه مقارنة بصافي ربح بنحو  316ألف جنيه خالل فترة املقارنة من
العام املاضي.

•انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية

 ارتفع صافي أرباح الشركة خالل النصف األول من عام  2013قدرها 679ألف جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 603آالف جنيه خالل فترة املقارنة من
العام املاضي.

•الدولية للصناعات الطبية ايكمي

 حققت الشركة صافي أرباح الشركة خالل الست أشهر األولى من عام 2013قدرها  189ألف جنيه مقارنة بصافي ربح بنحو  134ألف جنيه خالل نفس
الفترة املقارنة من العام املاضي.

•املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات

 تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  453ألف خالل النصف األول من عام 2013مقارنة بخسارة بلغت نحو  318ألف جنيه خالل فترة املقارنة من
العام املاضي.
 قامت الشركة بإطالق ثاني مشاريعها بعد زيادة رأس املال وهو إنشاء موقع“موجه دوت كوم” املتخصص في مجال التجارة االلكترونية.

•املصرية للبطاقات

 شهدت ارباح الشركة خالل الست أشهر األولى من العام اجلاري منو قياسيافي صافي األرباح التي بلغت نحو  6.23مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ
نحو  1.03مليون جنيه خالل فترة املقارنة من العام املاضي.
 تعتزم الشركة التوسع في السوق اإلفريقي بعد جناح نشاطها التصديري فيعام  2012حيث أن مثل عائد التصدير ما يقارب  25%من إجمالي مبيعات
..2012

•البدر للبالستيك

 تكبدت الشركة صافي خسارة بلغت حوالي  542ألف خالل الست أشهراألولى من عام  2013مقارنة بصافي ربح بنحو  191ألف جنيه خالل نفس
الفترة املقارنة من العام املاضي.

•فرتيكا للبرمجيات

 ارتفع صافي أرباح الشركة خالل الست أشهر األولى من عام  2013قدرها 182ألف جنيه مقارنة بصافي ربح بنحو  81ألف جنيه خالل نفس الفترة
املقارنة من العام املاضي.

•الفنار للمقاوالت العمومية واالنشاءات والتجارة واالستيراد والتصدير
 انتهت الشركة من تنفيـذ طرح أسهـمها ببورصة النيل للمشروعاتالصغيرة واملتوسطة يوم  14أغسطس  ،2013وبلغت الكمية املطروحة
 800ألف سهم مثلت  10%من رأس مال الشركة بسعر  1.50جنيه
للسهم ،وتعمل الشركة في أعمال املقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة
واالستيراد والتصدير واستصالح وتقسيم األراضي ،ويبلغ رأس املال املصدر
للشركة  8ماليني سهم ويبلغ رأس املال املرخص  40مليون سهم.

أرسلت كل من الشركات التالية التغطية البحثية:

•يونيفرت للصناعات الغذائية

 أفادت الشركة انه نتيجة األحداث اجلارية التي متر بها البالد فإنها لن تتمكنمن حتقيق إال ما يقارب  50%من املستهدف ملبيعاتها خالل النصف األول من
هذا العام.
 تكبدت الشركة صافي خسارة بلغت نحو  473ألف جنيه خالل الستأشهر األولى من عام  2013مقارنة بصافي ربح بنحو  508آالف جنيه خالل
نفس الفترة املقارنة من العام املاضي.

معرفة املزيد برجاء زيارة موقعنا

•الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
•الدولية للصناعات الطبية ايكمي
•االولي لالستثمار والتنمية العقارية
•االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
•الدولية لألسمدة والكيماويات
•فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
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