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أداء الســـوق
ارتفعت قيم تداوالت بورصة النيل خالل مايو  2012لتبلغ  16.6مليون جنيه مقارنة بقيمة  12.8مليون جنيه مصري قبل شهر ،وهو ما انعكس على أحجام التداوالت التي ارتفعت إلى  4.3مليون ورقة مالية مقارنة بنحو 2.6
مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما انخفضت العمليات املنفذة إلى  2,160عملية مقارنة بـ  2,257عملية تداول خالل شهر ابريل.
واستحوذت شركتي يوتوبيا لالستثمار العقارى ويونيفرت للصناعات الغذائية على ما ميثل نحو  80%من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما استطاعت شركتي مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والدولية
لألسمدة في احملافظة على استقرار أسعار أسهمهما خالل الشهر.
وعلى جانب اخر انخفض رأس املال السوقي ليسجل  1,137,672,185جنيه مصري نهاية شهر مايو مقارنة ب  1,159,004,670جنيه مصري خالل شهر أبريل .2012
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انـشــطــة بــورصــــة النــيــــل
•وفد من البورصة املصرية يلتقي برجال أعمال سوهاج للترويج لبورصة النيل
التقى عدد من مسئولي البورصة يوم اخلميس املوافق  17مايو  ،2012وعدد من رجال األعمال واملستثمرين احملليني مبحافظة سوهاج باإلضافة ملمثلي الغرف التجارية ومسئولي ملف حتديث الصناعة باحملافظة ،وهو اللقاء
الذي جاء في إطار سلسلة اللقاءات التي حترص البورصة على عقدها بشكل دوري مع رجال األعمال املصريني لتوعيتهم مبزايا القيد في بورصة النيل “نايلكس” وما توفره لهم ولشركاتهم من فرص منو من خالل احلصول
على التمويل عبر القيد في بورصة النيل.

•“إيتيدا” وبورصة النيل توقعان مذكرة تفاهم لدعم شركات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصرية
وقعت إدارة البورصة املصرية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات “إيتيدا” صباح اليوم  13مايو  2012مذكرة تفاهم مشتركة 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 “نايلكس” .وتهدف املذكرة التي وقعها الدكتور محمد عمران ،رئيس البورصة املصرية واملهندس
ياسر القاضي ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات “إيتيدا” إلى مد جسور التعاون بني الطرفني في دعم ومتويل
الشركات املصرية الصغيرة واملتوسطة املتخصصة في صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات باعتبارها قاطرة النمو االقتصادي وأحد أهم
احملاور الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية كما توفر فرصة أمام املستثمرين لتنويع استثماراهم في سوق األوراق املالية.

أخـــبار شــركات بـورصــة النــيــــل
•ارتفعت أرباح شركة جراند انفستمنت للتجارة عن الربع األول من العام اجلاري لتصل إلى  56.33الف
جنيه مصري بنسبة ارتفاع قدرها  15%مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

•تراجعت أرباح شركة املصرية للبطاقات عن الربع األول من العام اجلاري لتسجل  224,68الف جنيه
مصري بانخفاض نسبته  426%مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

•سجلت أرباح شركة فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات  1.15مليون جنيه مصري عن األشهر
الثالث األولى من  2012لترتفع بنسبة 72%مقارنة بنفس الفترة من .2011

•سجلت أرباح شركة البدر للبالستيك عن الربع األول من  19.56 2012الف جنيه مصري لتنخفض
مبا نسبته  758%مقارنة بنفس الفترة من .2011

•ارتفعت األرباح الفصلية شركة فاروتك ألنظمة التحكم واالتصاالت لتسجل  189.67الف جنيه
مصري خالل الربع األول من  2012بارتفاع نسبته  12%عند املقارنة بنفس الفترة عن العام السابق.

•سجلت أرباح شركة كاتو للتنمية الزراعية خالل األشهر الثالثة األولى من  2012مستوى 1.71
مليون جنيه مصري وذلك بتراجع نسبته  283%مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

•حققت شركة ريفا فارما أرباحا بلغت  70.45الف دوالر أمريكي خالل األشهر الثالثة األولى من العام
اجلاري وذلك بنمو نسبته  28%مقارنة بنفس الفترة من .2011

•انخفضت أرباح شركة مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى لتسجل  3.37مليون جنيه
مصري عن الربع األول من  2012لتسجل تراجعا نسبته  81%مقارنة بنفس الفترة من .2011

•ارتفعت أرباح شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية لتبلغ مستوى  1.28مليون جنيه مصري
خالل األشهر الثالثة املنتهية بنهاية مارس  2012وذلك بنمو نسبته  10%عند املقارنة بنفس الفترة
من العام السابق.

•انخفضت أرباح شركة املصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا) البريطانية توب نوتش لتصل إلى
 1.28مليون جنيه مصري عن األشهر الثالثة األولى من  2012بنسبة تراجع بلغت  125%مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق.

•حققت شركة مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام  -إيجى ستون أرباحا فصلية بلغت 224
الف جنيه مصري خالل الربع األول من  2012وذلك بنسبة منو بلغت  24%مقارنة بنفس الفترة من
العام السابق.

•تراجعت أرباح شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية لتبلغ  1.28مليون جنيه مصري عن الربع
األول من  2012بانخفاض نسبته  10%مقارنة بنفس الفترة من .2011

•سجلت أرباح شركة بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت عن الربع األول من العام اجلاري منوا نسبته
 85%لتصل إلى  27الف جنيه مصري مقارنة بنفس الفترة من .2011

•انخفضت أرباح شركة يوتوبيا لالستثمار العقاري والسياحي لتبلغ  25,919جنيه مصري عن الثالثة
أشهر املنتهية بنهاية مارس  2012بتراجع بلغت نسبته  2725%مقارنة بنفس الفترة من العام
السابق.

•ارتفعت أرباح الشركة املصرية الكويتية لالستثمار والتجارة لتسجل  149.47الف جنيه مصري في
األشهر الثالثة األولى من  2012وذلك بنمو نسبته  74%مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

•تكبدت شركة املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات خسارة تقدر بنحو 45.4ألف جنيه مصري عن
الثالث أشهر األولى من العام .2012

•انخفضت أرباح شركة يونيفرت للصناعات الغذائية لتسجل  59.15الف جنيه مصري في الربع
األول من العام اجلاري وذلك بتراجع نسبته  715%مقارنة بنفس الفترة من .2011

•تكبدت شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات خسارة بلغت  120الف جنيه مصري عن الربع
األول من .2012

•وزعت شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية كوبون بقيمة  0.3375لكل سهم وذلك عبر ثالث
اقساط.

•بلغت خسائر شركة بي آي جي للتجارة واالستثمار خالل الربع األول من  21.25 2012الف جنيه
مصري.

•أعلنت شركة يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى عن قرب االنتهاء من مشروع مدينة السادس من
اكتوبر.

