يـونـيـــو 2017

أداء الســـوق

بلغت قيمة التداوالت ببورصة النيل (نايلكس) خالل شهر يونيو  2017نحو  27مليون جنيه مقارنة بقيمة تناهز  54.9مليون جنيه مصري خالل مايو  ،2017وذلك بعد انخفاض أحجام
التداوالت خالل نفس الفترة لتسجل  32.6مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  49.7مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق ،بعد تراجع اجمالي عدد العمليات المنفذه إلى حوالي  3.7الف عملية
مقارنة بـ  7.4الف عملية تداول منفذة خالل شهر مايو .2017
وانعكس ذلك على حجم رأس المال السوقي للشركات المقيدة ببورصة النيل ( -نايلكس) ليصل إلى  1.14مليار جنيه مقارنة بـ  1.2مليار جنيه عن شهر مايو .2017
وعلى صعيد اداء االسهم المقيدة بمنصة نايلكس استحوذت شركتي مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقارى و يونيفرت للصناعات الغذائية على نحو  34.7%من إجمالي قيمة
التداوالت لبورصة النيل خالل الشهر ،بينما تصدر سهم شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي قائمة االسهم االكثر ارتفاعا ً خالل الشهر.

أداء الشركات المتداولة خالل شهر يـونـيـــو
كـمـيــة
التــداول

اســم الورقــة

رأس املـال
السوقى
(جـنـيـه)

قـيـمـة
التـداول
(جـنـيـه)

أعـلـى قـيـم تـداوالت خـالل يـونـيـــو (جنيه)
سعر اإلغالق
(باجلنيه)

مـقـدار
التغـيير
()%

الدولية للصناعات الطبية ايكمي

2,351,098.21

1,356,579

21,120,000.00

1.76

5.39

انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية

40,075.90

13,371

14,750,040.00

3.03

4.48

مصر جنوب افريقيا لالتصاالت

241,313.90

777,813

10,223,612.80

0.32

3.23

يونيفرت للصناعات الغذائية

962,710.70

1,085,713

78,131,369.64

0.87

1.16

المصرية لنظم التعليم الحديثة

9,157,535.72

2,729,294

52,667,089.86

3.29

.30

163,200,000

180,000,000
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000

67,743,000
52,667,090

78,131,370

80,000,000
60,000,000

56,100,000

مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون)

1,000.00

200

43,250,000.00

5.00

.00

الدولية للثلج الجاف  -ديفكو 2

6,520.00

4,000

11,340,000.00

1.62

.00

40,000,000

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت

7,700.00

10,000

3,240,000.00

0.81

.00

20,000,000

المصرية الكويتية لألستثمار والتجارة

7,715.24

10,444

14,800,000.00

0.74

.00

يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

107,788.00

19,280

17,100,000.00

5.70

-.87

فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات

96,645.10

25,027

67,743,000.00

3.86

-1.03

الدولية لألسمدة والكيماويات

1,661,860.55

1,782,659

20,250,000.00

0.90

-1.10

712,825.12

813,253

56,100,000.00

0.85

-4.49

بى اى جى للتجارة واالستثمار

84,622.16

175,573

14,177,114.78

0.47

-6.00

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

112,676.19

361,734

2,977,208.40

0.30

-6.25

المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية

1,202,121.44

3,848,636

18,000,000.00

0.30

-6.25

البدر للبالستيك

97,154.12

180,900

3,978,000.00

0.52

-7.14

االخوة المتضامنين لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي

43,834.32

39,596

4,280,000.00

1.07

-7.76

جينيال تورز

715,034.28

228,549

13,773,976.30

2.90

-12.39

اراب للتنمية واالستثمار العقاري

6,462,236.14

10,636,130

34,898,409.14

0.59

-13.24

مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقارى

77,863.30

27,156

163,200,000.00

2.72

-16.31

الصخور العربية للصناعات البالستيكية

2,850,123.05

8,461,432

29,000,000.00

0.29

-27.50

أم بي للهندسةB.M

املصرية لنظم
التعليم احلديثة

فيركيم مصر يونيفرت للصناعات مرسيليا املصرية
أم بي للهندسةM.B
الغذائية
لالسمدة والكيماويات
اخلليجية لالستثمار
العقارى

مـقـدار التـغــيـر خـالل يـونـيـــو

0

()٪
5.39

4.48

6.00
5.00
4.00

3.23

3.00
2.00
1.16

إجماليات التداول خالل شهر يـونـيـــو
قـيـمـة التــداول
(جنيه)

عــدد
العـمـليـات

27,000,453.44

3,749.00

1.00

.30

حـجــم
التــداول

رأس المـال السـوقـى
(جنيه)

املصرية لنظم
التعليم احلديثة

يونيفرت للصناعات مصر جنوب افريقيا انترناشيونال بزنيس الدولية للصناعات
لالتصاالت كوربوريشن للتجارة الطبية ايكمي
الغذائية

1,142,364,875.92

32,587,339.00

والتوكيالت التجارية

أخـــبار الشــركـات المقـيـدة خالل شـهـر يـونـيـــو
مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
• ارتفعت صافي ارباح الشركة لتصل الى  579.8الف جنيه عام  2016مقارنة بصافي ارباح قدره
 510.5الف جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.
• قامت الشركة بتعيين االستاذة آيه محمد عوض في منصب مدير عالقات مستثمرين
اراب للتنمية واالستثمار العقاري
• تكبدت الشركة خسائر تراوح الـ  600الف جنيه تقريبًا بعدما قامت الهيئة الهندسية بانهاء تعاقدها
مع الشركة إلتمام احد المشروعات السكنية وذلك بعد حدوث تأثير في اتمام األعمال المسندة
للشركة من الجمعية التعاونية لالنشاء والتعمير.
• فرضت لجنة القيد بالبورصة المصرية إلتزام مالي على الشركة يقدر بـ  10االف جنيه يسدد خالل
 15يوم من تاريخ اخطار الشركة.

أم بي للهندسة M.B
قامت شركة ام بى للصناعة شركة تابعة لشركة ام بى للهندسة بالتعاقد علي توريد اللوحات
الكهربائية لمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمتفق علي تنفيذه هذا العام
ولمدة تمتد لستة أشهر وبقيمة اجمالية تبلغ  13.50مليون جنيه .

لمعرفة المزيد برجاء زيارة موقعنا

www.nilex.com.eg
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