يوليو 2013

أداء الســـوق

ارتفعت قيم تداوالت بورصة النيل خالل يوليو  2013لتبلغ  30.1مليون جنيه مقارنة بقيم تداول بلغت  8.5مليون جنيه مصري خالل يونيو املاضي ،فيما ارتفعت أحجام التداوالت لتسجل  13.9مليون
ورقة مالية مقارنة بنحو  6.3مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما تضاعفت عدد العمليات املنفذة إلى  4256عملية مقارنة بـ  1166عملية تداول منفذة خالل شهر يونيو.
واستحوذت شركتي بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت ومرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى على ما يقارب نحو  %45من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهمي
شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي واملؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات على رأس االرتفاعات خالل الشهر.
فيما ارتفع رأس املال السوقي لبورصة النيل ليسجل حوالي  974.8مليون جنيه مصري بنهاية شهر يوليو مقارنة  8.5جنيه مصري خالل شهر يونيو 2013

أعلى قيم تداوالت خالل يوليو

أداء الشركات املتداولة خالل شهر يوليو
كـمـيــة
التــداول

اســم الورقــة

قـيـمـة
التـداول
(جـنـيـه)

رأس املـال
السوقى
(جـنـيـه)

سعر اإلغالق فى
نهاية األسبوع احلالى
(باجلنيه)

مـقـدار
التغـيير
()%

الدولية للصناعات الطبية ايكمي

816,244

5,004,701.99

25,360,000.00

6.34

26.80

املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات

3,748,195

2,948,585.65

8,236,943.24

0.83

25.76

مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى

2,273,076

5,143,790.42

96,800,000.00

2.42

16.91

يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

217,906

1,299,258.06

18,450,000.00

6.15

16.48

مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون)

39,144

139,311.90

33,648,500.00

3.89

11.14

بى اى جى للتجارة واالستثمار

1,008,123

1,099,032.40

11,300,000.00

1.13

9.71

يونيفرت للصناعات الغذائية

1,428,017

1,028,077.40

44,104,000.00

0.74

5.71

الدولية لألسمدة والكيماويات

23

235.29

107,600,000.00

10.76

.00

املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة

383,209

458,833.04

22,400,000.00

1.12

-13.18

بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت

3,025,647

8,484,819.59

11,080,000.00

2.77

-13.98

انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية

115,458

603,788.41

19,760,000.00

4.94

-19.94

املصرية لنظم التعليم احلديثة

889,324

3,841,879.68

8,484,820

3,841,880

2,948,586

املؤشر للبرمجيات
ونشر املعلومات

املصرية لنظم
التعليم احلديثة

5,004,702

5,143,790

الدولية للصناعات مرسيليا املصرية بورسعيد للتنمية
الطبية ايكمي اخلليجية لالستثمار الزراعية واملقاوالت
العقارى

األكثر ارتفاعا ً خالل يوليو
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مصر انتركوننتال يوتوبيا لالستثمار مرسيليا املصرية املؤشر للبرمجيات
اخلليجية لالستثمار ونشر املعلومات
العقارى
لصناعة اجلرانيت
العقارى
والسياحى
والرخام (ايجى ستون)

.00

الدولية للصناعات
الطبية ايكمي

األكبر خسارة خالل يوليو

()٪
.00
-5.00
-10.00

إجماليات التداول خالل شهر يوليو

-13.18

قـيـمـة التــداول (جنيه)

عــدد العـمـليـات

حـجــم التــداول

رأس املـال السـوقـى (جنيه)

30,052,313.83

4,256

13,944,366

974,813,511.20

-13.98

-15.00
-19.94

املصرية الكويتية
لألستثمار والتجارة

بورسعيد للتنمية
الزراعية واملقاوالت

-20.00

انترناشيونال بزنيس
كوربوريشن للتجارة
والتوكيالت التجارية

أخـــبار شــركات بـورصــة النــيــــل خالل شهر يوليو
•انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية

نفت الشركة وجود أحداث جوهرية غير معلنة لديها وأشار بيان الشركة إلى
أن مضاعف الربحية عن عام  2011بلغ  8,76مرة ومضاعف الربحية فى
 31/12/2012قدره  15,18مرة ،ومضاعف الربحية في  24/7/2013قدره
 16.24مرة.

• املصرية لنظم التعليم احلديثة

انتهت الشركة املصرية لنظم التعليم احلديثة من إجراءات القيد ببورصة النيل
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة وذلك بعد طرح نسبة من أسهم الشركة
بلغت  889,324سهم بسعر  4.32جنيه للسهم.

•مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى

قامت الشركة بتوقيع عقد مشاركة إلقامة مشروع سكني باإلسكندرية
بتكلفة استثمارية للمشروع مليار جنيه

ملعرفة املزيد برجاء زيارة موقعنا

www.nilex.com.eg

