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 جدول المحتويات . دليل التداول اليومي 1
 

 محلل مال  أول| محمد سعد 

msaad@egy.primegroup.org 

 

 األفكار الرئيسية
 

  االنخفاض، مسجلة أدنى مستوى لها 
ى
  أغسطس دوناستمرت أسعار خام الحديد ف

ى
/طن، قبل أن  160 مستوى ف بعض تعوض دوالر أمريك 

  خسائرها 
 لالتجاه الذي تشكل منذ مايو الماضى

ً
  شهدتها أسعار خام الحديد استمرارا

. تمثل االنخفاضات القوية الت   
يرجع . يوم الجمعة الماضى

  أغسطس 
ى
، كجزء من جهانخفاض  إلسبب االنخفاض الحاد ف ى   الصي 

ى
كربون، الانبعاثات خفض نسبة ود الحكومة الصينية لإنتاج الصلب ف

  تشغيل مما أجبر مصانع الصلب عىل العمل بمعدالت 
  النصف الثانى

ى
ض أن 2021منخفضة، مما أدى إل ضعف إنتاج الصلب ف . ومن المفب 

  االعتبار مع األخذ ، [ESRSعز ] حديد هوامش ربحية المنخفضة تدعم أسعار خام الحديد 
ى
 . القويةار بيع الصلب أسعاستمرار  ف

 
  
. نتج تراجع اإلنتاج الص2021عىل صعيد آخر، ظلت أسعار األلومنيوم قوية خالل النصف الثانى ى   إنتاج الصي 

ى
  ، عىل خلفية انخفاض آخر ف

يتى
  
ى
  هذا بسبب حقيقة أن معظم الكهرباء المستخدمة ف

  مقاطعة يونان الصينية. يأن 
ى
  يونان يمصانع عن نقص الطاقة، خاصة ف

ى
تم األلومنيوم ف

  يونان. نعتقد أن نقص 
ى
  وقت أدى فيه الجفاف إل إضعاف قدرة الطاقة الكهرومائية ف

ى
توليدها من خالل مصادر الطاقة الكهرومائية، ف

ة المتبقية من    الفب 
ى
ة جيدة من  2021المعروض العالم  من األلومنيوم يمكن أن يؤدي إل ارتفاع األسعار ف ن يكون ذا من شأنه أ. وه2022وفب 

كة مرص لأللومنيوم ]  لألداء المال  لشر
ً
  EGALجيدا

ى
 ، نعتقد أنEGALجم/سهم ل   20بأسعار أعىل من ، . وعىل الرغم من ذلك2021/2022[ ف

  أسعار األلومنيوم. 
ى
  االرتفاع الحال  ف

ى
 السهم عكس بشكل أكبر من كاف

 
 . واآلن، إىل أهم األخبار والتحليالت لهذا اليوم

 

 

 المحتويات جدول . أهم األخبار والتحليالت2
 

 أخبار االقتصاد
 

كاء من القطاع الخاص لبناء وتشغيل  محطة جديدة لتحلية المياه بتكلفة إجمالية تبلغ حواىلي  17يبحث صندوق مرص السيادي عن شر
2.5  .   األفق. ) مليار دوالر أمريكي

ى
  تلوح ف

  الوقت الذي تحاول فيه البالد معالجة ندرة المياه الت 
ى
  هذه األخبار ف

جتأن   (بلومبر
 

ي العام الماىلي 6تضخم يبلغ تستهدف الحكومة تحقيق معدل 
 
 من 2022% ف

ً
ي العام الماىلي 13.3، انخفاضا

 
 لخططها 2019% ف

ً
، وفقا

 خفض معدل البطالة إل  المالية متوسطة األجل. 
ً
 من2022% بنهاية العام المال  7.3تستهدف الخطة أيضا

ً
% المحقق 9.6 معدل ، انخفاضا

  العام السابق. )
ى
 (وزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةف

 
   ماليي   جم.  3يدرس البنك المركزي المرصي طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري بحد أقىص يبلغ 

ى
ى ف تستهدف المبادرة الجديدة الراغبي 

ى  اوح قيمتها بي 
اء وحدات سكنية تب  ى جم لدعم الوحدات السكنية فوق المتوسطة. ) 3مليون و 1.5شر  (إيكونوم  بلسماليي 

 
ي إلعادة اإلعمار والتنمية مليون يورو من البنك ا 250يمكن أن تحصل مرص عىل قرض تبلغ قيمته    خط اللتمويل تحديثات ألوروب 

الثانى
و القاهرة. )ل  (البنك األورونر  إلعادة اإلعمار والتنميةمب 

 

ليومي / مصر لتقرير ا  ا
قاهرةص 11:03/  2021 أغسطس 22، األحد ل ا  بتوقيت 

mailto:msaad@egy.primegroup.org
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-19/parched-egypt-seeks-partners-for-2-5-billion-desalination-plan
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-19/parched-egypt-seeks-partners-for-2-5-billion-desalination-plan
https://m.facebook.com/MPEDEGYPT/posts/5016793591670747
https://m.facebook.com/MPEDEGYPT/posts/5016793591670747
https://economyplusme.com/73626/
https://economyplusme.com/73626/
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52385.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52385.html
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قاهرةص 11:03/  2021 أغسطس 22، األحد ل ا  بتوقيت 

ليومي / مصر لتقرير ا  ا

الستبدال  ابتداء من أغسطس كجزء من خطة الدولةميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي كل شهر  300تخطط الحكومة لتسليم حواىلي 
  (وزارة الماليةالمركبات القديمة بطرازات جديدة ذات محركات مزدوجة الوقود. )

 

  

كات  أخبار الشر
 

ب صندوق آر إكس هيلث كت  مانجمن  ذراع الرعاية الصحية التابع ل
ميس القابضة يقتر أحد استثمارات ، [HRHO]لمجموعة المالية هت 

م فاليو، ذراع التمويل االستهالك  ل   . تبلغ مليار جم من إنهاء عمليات استحواذ بقيمة ،HRHO الملكية الخاصة لـ
ى   الوقت نفسه، تعب 

ى
وف

HRHO 300، توريق ( .  البورصة(، المالمليون جم من محفظتها عىل المدى القصب 
 

كة القلعة القابضة  ي الدعوى القضائية المتعلقة بالشيك بدون  [CCAP]قال  شر
 
إنه قد تم التوصل إىل تسوية بي   األطراف المعنية ف

كة) ، أحمد هيكل. CCAPرصيد المرفوعة ضد رئيس مجلس إدارة   (إفصاح الشر
 

كة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ] ي الربــح لشر
 
ي يوليو ALCNارتفع صاف

 
 90% عىل أساس سنوي إىل 5بمقدار  2021/2022[ ف

  غ مليون جم. 
ى
كةمليون جم. ) 144% عىل أساس سنوي لتصل إل 16ضون ذلك، انخفضت اإليرادات بمقدار ف  (إفصاح الشر

 

 أخبار عالمية
 

ي يوم آخر من االنخفاض يوم الجمعة، 
 
ي أكتر من تسعة أشهر ف

 
حيث باع المستثمرون العقود أنه  أسعار النفط أكت  أسبوع من الخسائر ف
 من ضعف الطلب عىل الوقود 

ً
  جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع حاالت كوفيداآلجلة تحسبا

ى
ز. )19-ف  (رويب 

 
ي جميع أنحاء العالم. 

 
جاء هذا القرار بعد أن قال  فولكس فاجن إنها قد تخفض اإلنتاج أكتر بسبب نقص المعروض من أشباه الموصالت ف

كة تويوتا إنها ستخفض إنتاجها بمقدار  . )40قالت شر   سبتمبر
ى
ز% ف  (رويب 

 

 

 المحتويات جدول . لقطة اليوم3

 

  محلل مال  |  دينا عبد البديع

@egy.primegroup.orgdabdelbadie 

 
كة : المصدر   . تقارير الشر

 

كة    اإليرادات ضئيلة )SWDYتعتبر المحوالت من القطاعات ذات هامش الرب  ح المرتفع لشر
  3.2، وعىل الرغم من ذلك فإن مساهمتها فى

  الرب  ع الثانى
 % فى

وعات تحت التنفيذ لقطاع المحوالت بشكل كبب  إل  SWDY(. تضع إدارة 2021 ة عىل نمو قطاع المحوالت. ارتفعت المشر  كبب 
ً
مليون دوالر  88آماال

  
  الرب  ع الثانى

 % عىل أساس رب  ع سنوي(. 26% عىل أساس سنوي، +15)+ 2021أمريك  فى
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الرب  ع الثالث      الرب  ع الثانى
     

       الرب  ع األول      الرب  ع الرابع 
     الرب  ع الثانى

SWDYاألداء الرب  ع سنوي لقطاع المحوالت ل  

وعات تحت التنفيذ لقطاع المحوالت  كات المجموعة   سار -( مليون دوالر أمريك  )المشر ى شر ى  -هامش مجمل الرب  ح لقطاع المحوالت بعد استبعاد المبيعات المتبادلة بي   يمي 

  اإليرادات 
ى  -مساهمة قطاع المحوالت فى  يمي 

https://www.mof.gov.eg/ar/posts/media/611f76e7dd1c8f000a9e10c1/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%C2%AB%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B5%20%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1%C2%BB%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.mof.gov.eg/ar/posts/media/611f76e7dd1c8f000a9e10c1/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%C2%AB%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B5%20%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1%C2%BB%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%84%d9%80ceo-level-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9/
https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%84%d9%80ceo-level-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a9/
https://static.mubasher.info/File.Mix_Announcement_File/E0F33424-AEBC-4A6C-8ABD-51D5FEA84E76.pdf
https://static.mubasher.info/File.Mix_Announcement_File/E0F33424-AEBC-4A6C-8ABD-51D5FEA84E76.pdf
https://www.egx.com.eg/downloads/News/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20-%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%2021-8-2021.pdf
https://www.egx.com.eg/downloads/News/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20-%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%2021-8-2021.pdf
https://www.reuters.com/business/energy/oil-steadies-set-slump-week-delta-anxiety-2021-08-20/
https://www.reuters.com/business/energy/oil-steadies-set-slump-week-delta-anxiety-2021-08-20/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/vw-says-might-have-cut-production-further-due-chip-shortage-2021-08-19/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/vw-says-might-have-cut-production-further-due-chip-shortage-2021-08-19/
mailto:%20smohammed@egy.primegroup.org
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قاهرةص 11:03/  2021 أغسطس 22، األحد ل ا  بتوقيت 

ليومي / مصر لتقرير ا  ا

 المحتويات جدول . أداء األسواق4

 
ج، البنك المركزي المرصي.   المصدر: بلومبر

 

 المحتويات جدول . آخر مضاعفات التقييم لألسهم المرصية5

  األسهم بالسوق.  يمكنك المقارنة
 
ى األسهم المفضلة لديك مع باف  بي 

 

 المحتويات جدول . تواريــــخ هامة6

 الحدث نوع الحدث الرمز التاريــــخ

  بنود جدول األعمال األخرى.  عمومية عادية PRCL 2021أغسطس  22
ى
  إعادة تشكيل مجلس اإلدارة والنظر ف

كة.  عمومية غب  عادية PRCL 2021أغسطس  22  تعديل مواد النظام األساس  للشر

   ORWE 2021أغسطس  42
.  مؤتمر هاتفى  

 مناقشة النتاج المالية للرب  ع الثانى

   عمومية عادية GOCO 2021أغسطس  42
ى
ة المنتهية ف حة.  2020د سمبر  31اعتماد القوائم المالية عن الفب   والتوزيعات المقب 

ى رقم  عمومية غب  عادية NCCW 2021أغسطس  25 كة.  7و 6الموافقة عىل زيادة رأس المال المصدر وتعديل المادتي   من النظام األساس  للشر

   عمومية عادية ELWA 2021أغسطس  62
ى
ة المنتهية ف حة.  2020د سمبر  31اعتماد القوائم المالية عن الفب   والتوزيعات المقب 

 . 2021اإلعالن عن النتائج المالية للنصف األول  إعالن أرباح ORAS 2021أغسطس  29

 المصادقة عىل القوائم المالية وبنود جدول األعمال األخرى.  عمومية عادية EGTS 2021أغسطس  30

اء للحصول عىل كوبون نقدي يبلغ  توزيعات نقدية MBSC 2021 أغسطس 31  جم/سهم. 1.5آخر يوم شر

اء للحصول عىل أسهم مجانية بواقع  أسهم مجانية AMES 2021سبتمبر  1  سهم.  1إل  0.09آخر يوم شر

 جم/سهم.  1.5آخر يوم تداول بدون توزيعات نقدية تبلغ  توزيعات نقدية MBSC 2021سبتمبر  1

 . 2021لشهر أغسطس  MSCIتاري    خ تنفيذ المراجعة الرب  ع سنوية لمؤشر    MSCI 2021سبتمبر  1

 سهم.  1إل  0.09يوم توزي    ع أسهم مجانية بواقع  أسهم مجانية AMES 2021سبتمبر  2

كة. من  7و 6الموافقة عىل زيادة رأس المال المصدر وتعديل المواد رقم  عمومية غب  عادية DAPH 2021سبتمبر  2  النظام األساس  للشر

 جم/ سهم.  1.5يوم توزي    ع كوبون نقدي يبلغ  توزيعات نقدية MBSC 2021سبتمبر  5

كة.  عمومية غب  عادية CNFN 2021سبتمبر  8  إضافة نشاط بنك االستثمار إل أنشطة الشر

 

 المحتويات جدول . آخر األبحاث7

 التقرير المنشور التاريــــخ

2021أغسطس  18 ميس القابضة    نتائج أعمال قوية، نمو مال  قوي – ]HRHO[المجموعة المالية هب 

2021أغسطس  17 يك    مجموعة من النتائج القوية – ]SWDY[السويدي اليكب 

 1,178.6      1,900.3    قيمة التداول )مليون جم(: آخر، متوسط منذ بداية العام 715.2       القيمة السوقية الحالية لألسهم )مليار جم(

تغير يومي
تغير منذ 

تغير يوميبداية العام
تغير منذ 

بداية العام

EGX 30   10,808.70 )0.91%()0.34%(0.04 1,781.11    الذهب%)6.18%(

العائد الكلي EGX 30      4,195.86 )0.84%(0.58%23.03          الفضة )12.79()%0.97%(

متساوي األوزان EGX 70      2,908.04 )0.83%(35.56%65.18          خام برنت )25.83)%1.91%

EGX 100 EWI      3,870.19 )0.84%(24.93%62.14          خام غرب تكساس )28.07)%2.14%

ي المالي %51.67%0.55 3.85            الغاز الطبيعي%13.90)%0.83( 2,838.24      سوق دب 

ي )%0.27()%0.00(         15.70الجنيه المرصيEGP%51.04)%0.97( 7,620.21      سوق أبوظب 

1.26( 11,201.64   تاسي%(28.91%€0.20            1.17اليورو%)4.24%(

5.73%0.34 11,033.44   سوق قطر%£
ي
ليب  )%0.34()%0.12(            1.36الجنيه اإلسير

500 18.25%0.81 4,441.67      ستاندرد آند بورز%¥ي
 
%6.32%0.04 109.78        الير  الياباب

30 14.75%0.65 35,120.08   داو جونز%40(1)         13.14عائد خزانة 6 أشهر 

14.17%1.19 14,714.66   ناسداك%50 2         13.27عائد خزانة لمدة عام 

)VIX( 18.56           مؤشر التذبذب )18.42()%14.35%(41 0 14.80          عائد خزانة 10 أعوام 

50 16.74%0.55 4,147.50      ستوكس%
 10 1.3            0.23عائد خزانة لعامير 

EMلألسواق الناشئة MSCI      1,220.78 )0.94%()5.46%(33(0.1) 1.26            عائد خزانة 10 أعوام 

FMلألسواق المبتدئة MSCI         651.97 )0.92%(14.05%21(2.9) 1.87            عائد خزانة 30 عام 

https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210822-MultiplesReport-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210818-HRHO-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210817-SWDY-Q2-2021-Results-Ar.pdf
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2021أغسطس  17  تعديل بعد توزي    ع أسهم مجانية –[ COMIالبنك التجاري الدول  ] 

  جميع القطاعات – ]BINV[نر  انفستمنتس القابضة  2021أغسطس  16
ى
 تراجع النمو ف

  نمو األرباح بف –[ CIEBبنك كريدي أجريكول مرص ] 2021أغسطس  11
ى
 ضل الدخل دون العائدتعاف

 التضخم المحموم ليوليو –رؤية اقتصادية  2021أغسطس  10

 التخارج المرب  ح ينقذ النتائج المالية – [CICHس  آي كابيتال القابضة ] 2021أغسطس  9

 السماء ليست صافية –رؤية اقتصادية  2021أغسطس  5

د –رؤية اقتصادية  2021أغسطس  4  انتعاش ُمقيَّ

ميس القابضة 2021وليو ي 26  تعديل القيمة العادلة والسعر المستهدف جراء األسهم المجانية  – ]HRHO[ المجموعة المالية هب 

 تراجع المخصصات االئتمانية يحفز النمو السنوي  – [COMIالبنك التجاري الدول  ] 2021يوليو  13

   – رؤية اقتصادية 2021يوليو  8
ً
 ارتفع التضخم، كما كان متوقعا

  ثمارهاهوامش األمان الخ –رؤية اقتصادية  2021يوليو  8
 ارجية ال تزال تؤن 

  طور التكوين  –رؤية اقتصادية  2021يوليو  6
ى
ء ف  انتعاش مطرد وبط 

 بالحديث عن اليوريا  –[ ABUKأبو قت  لألسمدة والصناعات الكيماوية ] 2021يوليو  5

 نتائج مالية قوية، استثمارات متنامية  – ]BINV[نر  انفستمنتس القابضة   2021يونيو  16

 ثبات األرباح نتيجة لمرصوفات قطع شيكات  – ]ELSH[الشمس لإلسكان والتعمب    2021يونيو  14

 ارتفاع مخاطر التضخم، ولكن ال يزال ضمن المستهدف  –رؤية اقتصادية   2021يونيو  10

  توزيعات األرباح – ]ETEL[المرصية لالتصاالت  –TAKEStock 2021يونيو  8
 أرنى

ى  –رؤية اقتصادية  2021يونيو  6  مزيد من التحسي 

 االنكماش تراجع –رؤية اقتصادية  2021يونيو  3

اكشون 2021مايو  23   الرب  ح أقل من توقعاتنا – ]ORAS[أوراسكوم كونسب 
ى
 صاف

 تأثر األرباح بتكلفة غب  متكررة – ]CICH[س  آي كابيتال القابضة 2021مايو  23

اجع المخصصات – ]COMI[البنك التجاري الدول   2021مايو  22  بب 
ً
 نمو األرباح مدفوعا

 تباطؤ اإلقراض يعيق نمو األرباح – ]CIEB[بنك كريدي أجريكول مرص 2021مايو 20

ميس القابضة ] 2021مايو 20 ؛ العودة بقوة –[ HRHOالمجموعة المالية هب   
ى
 دالالت التعاف

ي انفستمنتس القابضة 2021مايو  18  بدء التخارجات يحرر القيمة – ]BINV[ب 

يك 2021مايو  18  نتائج األعمال تعد بعام مزدهر قادم – ]SWDY[السويدي اليكب 

 فصل آخر من النمو السنوي القوي – ]MICH[مرص لصناعة الكيماويات  2021مايو  17

 لالرتفاع –رؤية اقتصادية  2021مايو  11
ً
 انخفض التضخم لكنه اليزال مهيئا

 ساد االستقرار –رؤية اقتصادية  2021مايو  9

  االقتصادي يطول –رؤية اقتصادية  2021مايو  6
ى
 طريق التعاف

 التحديات ال تزال شاقة  –رؤية اقتصادية  2021أبريل  18

https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210817-COMI-12MPT-Adjustment-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210816-BINV-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210811-CIEB-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210810-Egypt-MACROView-Inflation-July21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210809-CICH-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primegroup.us3.list-manage.com/track/click?u=7e334a9e9547cd38eb7772ab6&id=dd8281e82d&e=6ff49ac32a
https://primegroup.us3.list-manage.com/track/click?u=7e334a9e9547cd38eb7772ab6&id=628b09df43&e=6ff49ac32a
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210726-HRHO-Valuation-Adjustment-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210713-COMI-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210708-Egypt-MACROView-Inflation-Jun21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210708-Egypt-MACROView-NIR-June21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210706-Egypt-MACROView-PMI-June21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210705-ABUK-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210616-BINV-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210614-ELSH-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://gmail.primegroup.org/owa/redir.aspx?REF=aF9YePtkN-LopcX3Ff_nYzd7vgvPvEEohuMz3bbLyDIuh86iQS7ZCAFodHRwczovL3ByaW1lZ3JvdXAudXMzLmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTdlMzM0YTllOTU0N2NkMzhlYjc3NzJhYjYmaWQ9Mzc4N2RmMzNkNSZlPTZmZjQ5YWMzMmE.
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210608-ETEL-TAKEStock-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210606-Egypt-MACROView-NIR-May21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210603-Egypt-MACROView-PMI-May21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210523-ORAS-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210523-CICH-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210522-COMI-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210520-CIEB-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210520-HRHO-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210518-BINV-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210518-SWDY-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210517-MICH-Q3-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210511-Egypt-MACROView-Inflation-April21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210509-Egypt-MACROView-NIR-April21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210506-Egypt-MACROView-PMI-April21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210418-Egypt-MACROView-BOP-Q2-FY21-Ar.pdf
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 أساس القيمة – ]CIEB[بنك كريدي أجريكول مرص  2021أبريل  13

اكشون  2021أبريل 12   استثمار ذو قيمة – ]ORAS[أوراسكوم كونستر

 القراءة الشهرية تحت ضغوط الموسمية –رؤية اقتصادية  2021أبريل 11 

  وضع جيد للتخفيف من المخاطر المحتملة –رؤية اقتصادية  2021أبريل  6
ى
 األصول بالعملة األجنبية ف

 ويستمر االنكماش –رؤية اقتصادية  2021أبريل  6

 إثراء قطاع التعليم –]TALM [تعليم لخدمات اإلدارة 2021مارس 28

ميس القابضة  2021مارس 18   –[ HRHO]المجموعة المالية هب 
ً
ء بالتحديات، وال يزال النمو مستمرا  عام مىل 

  األفق –رؤية اقتصادية  2021مارس 10
ى
 ال يزال أقل من المستهدف، لكن الرياح العالمية المعاكسة تلوح ف

ات عىل تشديد غب  مرحب به لألوضاع المالية  –رؤية اقتصادية   2021مارس 8  ارتفاع االحتياطيات بالرغم من مؤشر

وق الشمس – ]ELSH[الشمس لإلسكان والتعمت   2021مارس  7  تحقيق المكاسب مع شر

 ضعف الطلب ال يزال يضغط عىل مسار االنتعاش –رؤية اقتصادية  2021مارس  3

 الدورة الفائقة للسلع: حقيقة أم ضجيج؟ –رؤية اقتصادية  2021مارس  2

 األرباح أعىل من التوقعات عىل الرغم من ارتفاع المخصصات –[ COMI]البنك التجاري الدول   2021مارس  1

اير  25 يك 2021فبر  نتائج مالية قوية بدعم من مشاري    ع تسليم المفتاح – ]SWDY [السويدي اليكب 

اير  22 بة، لكن أفضل من المتوقع – ]CICH [ال القابضةس  آي كابيت 2021فبر  تلقت الرصى

اير  10  استمرار تراجع التضخم وسط تسارع أسعار السلع العالمية –رؤية اقتصادية  2021فبر

اير  8  قوية عىل أساس سنوي، معتدلة عىل أساس رب  ع سنوي – ]MICH[مرص لصناعة الكيماويات  2021فبر

اير  4  المالذات الخارجية ال زالت تستعيد مكاسبها المفقودة – رؤية اقتصادية 2021فبر

اير  3   – رؤية اقتصادية 2021فبر
 التفاؤل رغم بطء التعافى

اير  3  الحذرالمحن الخارجية مقابل التفاؤل  –رؤية اقتصادية  2021فبر

اير  1 ي دليل االستثمار  –نظر  وجهة 2021فت 
 
 2021لعام مرص  ف

 = التوسعات الجديدة  – ]CICH [سي آي كابيتال القابضة 2021يناير  14
ا
 النمو مستقبل

 أقل من مستهدف نهاية العام –رؤية اقتصادية  2021يناير  10

 عىل الطريق لمزيد من االنتعاش –رؤية اقتصادية  2021يناير  6

   –رؤية اقتصادية  2021يناير  5
ى
 الطريق المتعرج إل التعاف

يك 2020ديسمت  28 ي المستقبل – ]SWDY [السويدي إليكتر
 
 المزيد من النمو ف

ميس القابضة  2020ديسمت   22  تخطيط لمكانة مرموقة – ]HRHO[المجموعة المالية هت 

 األرباح أعىل من التوقعات عىل الرغم من ارتفاع المخصصات – ]COMI [البنك التجاري الدول   2020د سمبر 16

  سبعة أشهر –رؤية اقتصادية  2020د سمبر 10
ى
 أعىل قراءة ف

ة –رؤية اقتصادية  2020د سمبر  7  آمال كبب 

 الزخم المفقود –رؤية اقتصادية  2020د سمبر  6

https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210413-CIEB-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210412-ORAS-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210411-Egypt-MACROView-Inflation-March21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210406-Egypt-MACROView-NIR-March21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210406-Egypt-MACROView-PMI-March21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210328-Taaleem-TALM-Pre-IPO-Note-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210318-HRHO-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210310-Egypt-MACROView-Inflation-Feb21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210308-Egypt-MACROView-NIR-Feb21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210307-ELSH-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210303-Egypt-MACROView-PMI-Feb21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210302-Egypt-MACROView-GlobalCommdityWatch-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210301-COMI-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210225-SWDY-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210222-CICH-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210210-Egypt-MACROView-Inflation-Jan21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210208-MICH-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210204-Egypt-MACROView-NIR-Jan21-En.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210203-Egypt-MACROView-PMI-Jan21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210203-Egypt-MACROView-BOP-Q1-FY21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210201-Egypt-STANDPoint-En.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210201-Egypt-STANDPoint-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210201-Egypt-STANDPoint-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210114-CICH-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210110-Egypt-MACROView-Inflation-Dec20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210106-Egypt-MACROView-NIR-Dec20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210105-Egypt-MACROView-PMI-DEC20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201228-SWDY-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201222-HRHO-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201216-COMI-Q3-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201210-Egypt-MACROView-Inflation-Nov20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201207-Egypt-MACROView-NIR-Nov20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201206-Egypt-MACROView-PMI-Nov20-Ar.pdf
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 األمر لم يكن بالصعوبة المتوقعة ولكن العيون كلها عىل الثغرات –رؤية اقتصادية  2020د سمبر  3

 ضد الجائحة –]MICH[مرص لصناعة الكيماويات  2020نوفمت  25

 ارتفاع متوقع مع بدء العام الدراس  الجديد –رؤية اقتصادية  2020نوفمبر  10

 االحتياطيات الدولية ... أجواء مواتية –رؤية اقتصادية  2020نوفمبر  4

   –رؤية اقتصادية  2020نوفمبر  3
ى
 سنوات 6أعىل قراءة ف

 كبوة شيعة لتحقيق مكاسب عىل المدى الطويل  – ]COMI[مرص  -البنك التجاري الدول   2020أكتوبر  25

اجع –رؤية اقتصادية  2020أكتوبر  11   اتجاه معدل التضخم المب 
ى
 التحول ف

 تراجع الضغوط الخارجية وارتفاع االحتياطيات –ية رؤية اقتصاد 2020أكتوبر  11

ي أوقات الخطر – ]COMI[مرص  -البنك التجاري الدوىلي  2020أكتوبر  6
 
 رهان جيد ف

  مرص –رؤية اقتصادية  2020أكتوبر  5
ى
 توسع االنتعاش ف

  االتجاه نحو المستهدفات –رؤية اقتصادية  2020سبتمبر  10
ى
 شوط ُمذهل ف

 الزحف من القيعان –رؤية اقتصادية  2020سبتمبر  8

   –رؤية اقتصادية  2020سبتمبر  3
ى
 فقدان الوظائف والطريق الوعر نحو التعاف

https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201203-Egypt-MACROView-BOP-Q4-FY20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201125-MICH-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201110-Egypt-MACROView-Inflation-Oct20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201104-Egypt-MACROView-NIR-Oct20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201103-Egypt-MACROView-PMI-Oct20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201025-COMI-Comment-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201011-Egypt-MACROView-Inflation-Sep20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201011-Egypt-MACROView-NIR-Sep20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201006-COMI-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201005-Egypt-MACROView-PMI-Sep-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/09/200910-Egypt-MACROView-Inflation-August20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/09/200908-Egypt-MACROView-NIR-Aug20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/09/200903-Egypt-MACROView-PMI-August-Ar.pdf
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برايم لتداول األوراق المالية

 الفروع

المركز الرئي ي 

البحوثالمبيعات

ي 
 
شوك  المرا 
العضو المنتد 

5622 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.SElmaraghy@

محمد عزت
مدير المبيعات والفروع

5784 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.MEzzat@

محمد عشماوي
مدير مبيعات المؤسسات

5612 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.MAshmawy@

CFTeعمرو عالء، 

المؤسسات --رئيس فريق 

5609 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.AAlaa@

محمد المتوىلي 
مدير

5610 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.MElmetwaly@

الصافوريعماد 
مدير

5624 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.EElsafoury@

شوك  رسالن
مدير فرع مرص الجديدة

8130 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.SRaslan@

نشوى أبو العطا
مدير فرع اإلسكندرية

5173 3300 202+  ت

orgprimegroup.egy.NAbuelatta@

 ، ي
CFAعمرو حسي   األل  

رئيس قسم البحوث

5724 3300 202+  ت
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.م.م.شبرايم لتداول األوراق المالية 
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 إخالء المس ولية

  هذا التقرير ال عالقة لها بأية أهداف استثمارية معينة أو بموقف مال  أو نصائح خاصة لمستخدم  التقرير، سواء
  وردت فى

   لعوا عليها بشكل مباشر أو من خالل أيةاط المعلومات الت 
ونية متخصصة فى مواقع إلكب 

اء أو بيع أية ورقة أو أداه مالية، وما لم يذكر العكس  ات فإنهذا الشأن، وُي شر هذا التقرير، فقط، كوسيلة إليضاح المعلومات وليس دعوة لشر كة مسئولية وال  ليس. أي بيانات سعريه تعد مجرد مؤشر عىل الشر
  هذا التقرير

  أسعار الرصف عىل أي سعر . ضمان حول دقة وصحة وتمام البيانات الواردة فى
، فقد يؤثر التغب  فى ات حول الوضع المستقبىل 

ورة مؤشر   هذا التقرير النتائج الماضية ليست بالرصى
ال . أو قيمة واردة فى

 عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليالت واالستنتاجات القائمة ع
ً
  هذا التقرير قارئيها اعتبارها بدي 

لزم كافة البيانات الواردة فى
ُ
ة قد تكون محال للتغب  حت  من داخل فروضهم وأحكامهم، وكافة اآلراء الواردىل ت

ايم نظرا لطبيعة الفروض المستخدمة، وال تتحمل برايم أية مسئولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفا  عليها ى بها والعمالء قد يكون مجموعة برايم، بكافة مديري  ها وموظفيها وكاف. األقسام األخرى لبر ة العاملي 

  التقرير وقد يقوموا بعملي
  األوراق المالية أو العمالت المشار إليها فى

ة األجل فى اء لها لمصلحتهم أو نيابة عن الغب  ات أو كان لديهم مصالح أو لديهم مواقف طويلة أو قصب    أي وقتبيع أو شر
ال تتحمل مجموعة .  فى

 كانت وسيلة االطالع عل
ً
تخصصة بهذا الشأن، وتفرض سواء بشكل مباشر أو من خالل أية مواقع ميه برايم أو أي من كياناتها أو موظفيها أي مسئوليه قانونية عن أي خسائر أو تلف ي تج عن إتباع هذا التقرير أيا

  ال يمكن اإلفصاح عنها، وال يعتى هذا اإلبراء بأي حال من األحوال حدا أو تضييقا 
امات الت  ى ى عددا من االلب    ضوء هذه اللوائح أو لحقعدد من اللوائح والقواني 

ى  وق أي شخص قد يمتلكها فى عالوة عىل ذلك . القواني 
  هذا التقرير

كات الواردة فى كاتها قد تربطها أو ربطتها عالقة مع الشر  .  فإن مجموعة برايم أو أية من شر

 .مجموعة برايم، ويحظر نشر أو توزي    ع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة  2021جميع الحقوق محفوظة 

ي 
 
وب  الموقع اإللكتر


