يـنـــايـــر 2013

أداء الســـوق

شهدت قيم التداوالت في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة حتسن ملحوظا خالل شهر يناير  2013لتسجل  23.95مليون جنيه مصري مقارنة بنحو  18.78مليون جنيه مصري كانت هي
قيمة تداوالت في ديسمبر  2012فيما تراجعت أحجام التداوالت خالل يناير  2013إلى مستوى  9.11مليون سهم مقابل  15.78مليون سهم مت تداولهم في ديسمبر  2012وتراجعت أعداد العمليات
املنفذة في يناير  2013لتسجل  3427عملية مقابل  3716عملية نفذت في بورصة النيل خالل ديسمبر .2012
وعلى جانب آخر سجل رأس املال السوقي لألسهم املقيدة في بورصة النيل مستوى مليار و  36مليون جنيه بنهاية يناير  2013مقابل مليار و  45مليون جنيه في نهاية ديسمبر .2012

أداء الشركات املتداولة خالل شهر يناير

أعلى قيم تداوالت خالل يناير
سـعــــر
اإلغـــالق
(جـنـيـه)

مـقـدار
التغـيير
()%

انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية

402,475

5,073,122

45,560,000

11.39

127.80

املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات

4,341,321

5,848,409

9,902,200

1.40

30.84

بى اى جى للتجارة واالستثمار

1,295,780

1,839,941

13,500,000

1.35

0.75

اميكو ميديكال للصناعات الطبية

815

8,950

37,884,000

11.48

0.00

يونيفرت للصناعات الغذائية

1,151,709

1,043,036

53,640,000

0.90

-2.17

مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى

909,785

3,485,402

95,500,000

3.82

-3.29

يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

396,908

3,878,986

28,680,000

9.56

-7.54

املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة

30,750

46,868

29,800,000

1.49

-9.15

بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت

312,036

1,295,761

14,640,000

3.66

-21.79

مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون)

276,452

1,432,231

34,254,000

3.96

-39.26

كـمـيــة
التــداول

اســم الورقــة

قـيـمـة
التـداول
(جـنـيـه)

رأس املـال
السوقى
(جـنـيـه)

5,073,122
3,485,402

5,848,409

6,000,000.00
5,000,000.00

3,878,986

4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00

1,839,941

1,000,000.00
0

بى اى جى للتجارة مرسيليا املصرية يوتوبيا لالستثمار انترناشيونال بزنيس املؤشر للبرمجيات
اخلليجية لالستثمار العقارى والسياحى كوربوريشن للتجارة ونشر املعلومات
واالستثمار
والتوكيالت التجارية
العقارى

األسهم األكثر أرتفاعا ً خالل يناير
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اميكو ميديكال
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انترناشيونال بزنيس
كوربوريشن للتجارة
والتوكيالت التجارية

األسهم األكبر خسارة خالل يناير
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إجماليات التداول خالل شهر يناير
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قـيـمـة التــداول (جنيه)

عــدد العـمـليـات

حـجــم التــداول

رأس املـال السـوقـى (جنيه)

23,952,705.25

3,427

9,118,031

1,036,181,271.44

-35
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مرسيليا املصرية يوتوبيا لالستثمار املصرية الكويتية بورسعيد للتنمية مصر انتركوننتال
العقارى والسياحى لألستثمار والتجارة الزراعية واملقاوالت لصناعة اجلرانيت
اخلليجية
والرخام (ايجى ستون)
لالستثمار العقارى

-40

انتهاء فترة توفيق األوضاع للرعاة الرسميني تنفيذا للمادة رقم  9من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم  168لسنة 2012
ملزيد من التفاصيل أضغط هنا

أخـــبار شــركات بـورصــة النــيــــل خالل شهر يناير
•قيد أسهم شركة الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
والتصدير بعد موافقة جلنة قيد األوراق املالية في  17يناير  2013على قيد أسهمها
برأس مال مصدر قدره  8ماليني جنيه موزعة على  8ماليني سهم بقيمة اسمية
قدرها  1جنيه للسهم الواحد ممثال ً في ثالث إصدارات وذلك طبقا ً لقواعد القيد
واستمراره والشطب في سوق الشركات الصغيرة واملتوسطة  ،كما مت إدراج أسهم
الشركة على قاعدة البيانات اعتبارا ً من بداية جلسة تداول األحد املوافق 20
يناير  2013على أال يتم التعامل على أسهم الشركة حلني التزامها بإرسال تقرير
اإلفصاح وفقا ً للنموذج الوارد من الهيئة العامة للرقابة املالية مرفقا ً به دراسة
القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالي مستقل واستيفاء البنود (1
و 2و )3من املادة ( )2من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية رقم ()81
بتاريخ  17أكتوبر  2011خالل ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة وفقا ً
للتعهد الوارد من الشركة.
•شركة بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت تنفي وجود أي تأثير على نشاط
الشركة ببورسعيد نتيجة األحداث األخيرة ،فيما اعتمدت اجلمعية العمومية غير
العادية للشركة املنعقدة في  20يناير  2013إضافة أنشطة جديدة للشركة عبر
تعديل النظام األساسي للشركة لتشمل أنشطتها االستيراد والتصدير والتجارة
العامة وجتارة اخمللفات وتصنيع وجتارة البالستيك واللدائن باإلضافة للبيع والشراء
واإليجار واملشاركة في املشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والعقارية
والسياحية والعالجية.
• مجلس إدارة شركة جنات لإلنتاج احليواني املنعقد في  17يناير  2013يعتمد
تقرير املستشار املالي املستقل بخصوص القيمة العادلة لسهم الشركة عند
مستوى  2.95جنيه

•مجلس إدارة شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات املنعقد في  30يناير
 2013يعتمد عقود معاوضة مع شركة أبو زعبل لألسمدة مت مبوجبها بيع  60ألف
طن من خام الفوسفات الناعم مقابل  3ماليني جنيه مصري.
•شركة املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات تعلن تغطية نسبة  15.05%من
إجمالي األسهم املطروحة الكتتاب زيادة رأس مال الشركة ومجلس إدارتها يعتمد
زيادة رأس املال املصدر واملدفوع ليصبح  9,2مليون جنيه.
•شركة املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات تتعاقد مع شركة ادفانسيز لالتصاالت
وهى إحدى الشركات العاملة في مجال االتصاالت وخدمات الرسائل القصيرة،
وتتعاقد مع شركة أورجانيك تريد للتجارة وتنمية املشروعات لتسويق و توزيع أحد
البرامج التلفزيونية.
•بدء التداول على أسهم شركة إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت
التجارية اعتبارا من جلسة تداول يوم األربعاء املوافق  30يناير  2013طبقا لقواعد
واليات التداول املعمول بها في سوق الشركات الصغيرة واملتوسطة ويكون سعر
الفتح هو سعر تنفيذ الطرح البالغ  12.61جنيه مصري للسهم ،وكانت الشركة
قد قامت بتنفيذ الطرح في يناير  2013عبر سوق الصفقات اخلاصة عبر عرض
 400ألف سهم متثل  10%من إجمالي رأس مال الشركة.
•جلنة قيد األوراق املالية تقرر في جلستها املنعقدة بتاريخ  17يناير  2013حذف
البيانات اخلاصة بأسهم الشركة األهلية لالستثمار والتعمير – نيركو من قاعدة
بيانات التداول بالبورصة اعتبارا ً من بداية جلسة تداول األحد املوافق  20يناير
 ،2013ومن ثم اعتبار قيد أسهم الشركة كأن لم يكن .

