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➢ أداء الصندوق:

EGP 94.90

NAV as of 30 June 2021
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➢ توزی ع االصول لصندوق األمان
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➢ أخبار االقتصاد و سوق المال:
نمو المعروض النقدي  ٪19مقارنة بالعام السابق إلى  332مليار دوالر في أبريل؛ صافي األصول األجنبية
للبنوك يشهد انخفاضا طفيفا بنحو  200مليون دوالر.
ارتفاع قيمة صادرات مصر البترولية في الربع األول من  2021بنسبة  ٪33.8مقارنة بالعام السابق إلى 1.82
مليار دوالر مقابل  1.36مليار دوالر للربع األول من عام 2020
مبيعات سيارات الركوب في أبريل تشهد طلبا جيدا؛ جي بي أوتو تستحوذ على حصة سوقية قدرها ٪16.8
النتائج المالية لسوديك للربع األول من عام  :2020مبيعات الوحدات المتعاقد عليها ترتفع مقارنة بالعام السابق،
بما يتماشى م ع مستهدف الشركة للعام بالكامل؛ تحسن اإليرادات وهوامش الربح على أساس سنوي
بالم هيلز للتعمير تعين حازم بدران ،طارق طنطاوي في منصبي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب
للشركة
إيبيكو  :ارتفاع مبيعات التجزئة المحلية بواقع  ٪56مقارنة بالعام السابق في أبريل ،واالستحواذ على  ٪3.3من
سوق التجزئة الدوائية

النتائج المالية البن سينا فارما للربع األول من عام  :2021نمو طفيف لإليرادات الستيعاب االرتفاع في
المصروفات التشغيلية؛ انخفاض صافي الربح عن المتوقع بنسبة ٪23
دومتي تفتتح الخط الثالث النتاج المخبوزات األسبوع الماضي ،بنمو متوقع لمبيعات قطاع المخبوزات بأكثر من
 ٪35مقارنة بالعام السابق للربع الثالث من عام ( 2021مقابل توقعاتنا البالغة )٪13+؛ رفعت أسعار بعض
المخبوزات بواقع  ٪23لتحسين الربحية
استثمارات األجانب في أذون الخزانة ترتفع  ٪4مقارنة بالشهر السابق إلى  20.8مليار دوالر في أبريل 2021
ارتفاع الدين الخارجي إلى  129مليار دوالر خالل الربع الثاني من العام المالي  21 /2020من  125.3مليار
دوالر في الربع األول من العام المالي 21 /2020
وزير المالية ينفي اعتزام الحكومة إصدار سندات دوالرية بعد نهاية النصف األول من عام 2021
ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى  48.6في مايو من  47.7في أبريل ،تحسن التوقعات إلى أعلى مستوياتها
منذ فبراير 2018
نمو الناتج المحلي بواقع  ٪2.9خالل الربع الثالث من العام الجاري  ،2021/2020ليسجل متوسط معدل النمو
خالل األشهر التسعة األولى من العام نحو  ،٪1.9تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خالل الربع
الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين  ٪5.2إلى  ٪5.5مقارنة بتوقعاتنا البالغة ٪5
ارتفاع صافي االحتياطي األجنبي إلى  40.47مليار دوالر خالل شهر مايو من  40.34مليار دوالر في أبريل؛
ارتفاع الودائع خارج االحتياطي بواقع  112مليون دوالر إلى  8.8مليار دوالر
وزارة التخطيط :ارتفاع تحويالت الوافدين  ٪10مقارنة بالعام السابق؛ ارتفاع التدفقات بالعملة األجنبية بواقع
٪10.5؛ صافي االستثمارات األجنبية المباشرة تتماشى والمستهدفات الحكومية
الصناعة ترفع رسوم تصدير األسمدة إلى  2,500جم  /طن من  600جم  /طن لمدة عام واحد  -ال يؤثر القرار
على الشركات قيد التغطية
إيسترن كومباني تنوي زيادة أسعار السجائر بواقع  0.50جم /علبة اعتبارا من  1يوليو
النتائج األولية لبنك التعمير واإلسكان للربع األول من عام  :2021تحقيق أرباح قوية فاقت التوقعات؛ نمو
الميزانية يواصل التفوق على البنوك المماثلة
جهينة تنفي تلقي أي عروض رسمية أو خطابات من الشركة القابضة اإلماراتية بشأن االستحواذ على حصة فيها
ارتفاع مبيعات راميدا بواقع  ٪73.8مقارنة بالعام السابق إلى  115.5مليون جم في أبريل ،بحصة سوقية بلغت
 ،٪1.8وأعلى من حصة القطاع بواقع  57نقطة مئوية
انضمام مصر  12دولة أخرى إلى مؤشر فوتسي راسل الذي يتتبع السندات المحلية في األسواق المبتدئة

وزير المالية :استثمارات األجانب في أدوات الدين المحلية تتراوح بين  28و 29مليار دوالر بنهاية مايو ،مقابل
 28.5مليار دوالر في منتصف فبراير الماضي
بالم هيلز للتعمير تنتهي من اإلصدار السادس لسندات توريق بقيمة  1.2مليار جم بالتعاون مع ثروة كابيتال
الجمعية العامة العادية لكيما تقر زيادة رأس المال إلى  6.46مليار جم من  4.46مليار جم من خالل زيادة رأس
المال موزعة على  400مليون سهم بقيمة اسمية  5.05جم/سهم
ارتفاع التضخم العام السنوي إلى  ٪4.8في مايو من  ٪4.1في أبريل؛ تراجع األسعار  ٪0.7على أساس شهري
مقابل تراجعها بنسبة  ٪0.9في أبريل
الرقابة المالية تسمح ببيع وشراء سندات الشركات في نفس الجلسة
القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية تتقدم بطلب لشراء قطعة أرض مساحتها  20ألف متر مربع في مدينة رشيد
الجديدة لتأسيس مدرسة جديدة ،في ضوء خطة توسعات الشركة؛ سنوضح مزيدا من التفاصيل بعد تخصيص
قطعة األرض
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تناقش مع البنوك إعادة هيكلة قرض مصنع اليوريا الجديد الخاص بكيما
البالغ  6.7مليار جم اليوم  10يونيو
النتائج المالية ألوراسكوم المالية القابضة للربع األول من عام  :2021صافي ربح مجمع بنحو  19مليون جم؛
صافي ربح مستقل بنحو  27مليون جم
ارتفاع معدل التضخم األساسي لشهر مايو مقارنة بالعام السابق إلى  ٪3.41من  ٪3.33في أبريل؛ وتراجعه
على أساس شهري إلى  ٪0.33من  ٪0.68في أبريل
األوروبي لإلعمار يقرض بنك قطر الوطني  50مليون دوالر لتمويل مشروعات الطاقة المتجدد ،من المقرر أن
يبت مجلس إدارة البنك نهائيا فيه يوم  14يوليو المقبل
الرئيس التنفيذي إليسترن كومباني :الشركة تتخذ خطوات جادة اعتبارا من يوليو المقبل للتصرف في أصول
تتراوح قيمتها السوقية ما بين  4- 3مليارات جم؛ تستهدف نمو الربحية لعام  2021بواقع  ٪25مقارنة بالعام
السابق
البنك األهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل بـ  100مليون دوالر مع مصرف االستثمار األوروبي لدعم احتياجات
المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ األهلي المصري يعتزم التخارج من صناديق االستثمار المباشر خالل الفترة
القادمة
رئيس بورصة مصر يتوقع طرح  4شركات في قطاعات الصناعات الكيمياوية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة
بالنصف الثاني من 2021

النتائج المالية إلعمار مصر للربع األول من عام  :2021نتائج جيدة ،تحسن اإليرادات وارتفاع هوامش الربح
مقارنة بالعام السابق
تجديد حبس رئيس مجلس إدارة جهينة السابق ،صفوان ثابت  45يوما على ذمة التحقيقات (المصري اليوم13 :
يونيو)
النتائج المالية لالسكندرية للخدمات الطبية للربع األول من العام المالي  :2021ارتفاع صافي الربح بواقع 2.38
مرة مقارنة بالعام السابق إلى  12.3مليون جم في ضوء ارتفاع اإليرادات وهوامش الربح
وزيرة التخطيط ٪275 :زيادة في االستثمارات العامة إلى  2.4تريليون جم خالل السنوات الخمسة الماضية من
العام المالي  17 /2016حتى العام المالي  21 /2020مقارنة بالخمس سنوات السابقة
القابضة المصرية الكويتية :الجمعية العامة غير العادية تقر تحويل عملة األسهم إلى الجنيه المصري
مصر الجديدة لإلسكان والتعمير تؤجل الموعد النهائي الستالم عروض الشراكة لشراء  1,695فدانا في مشروع
هليوبارك حتى  29يونيو القادم بدال من  16يونيو القادم
النتائج المالية لبالم هيلز للتعمير للربع األول من عام  :2021التعاقدات تتضاعف ،صافي الربح يرتفع ٪152
مقارنة بالعام السابق
النتائج المالية لبي إنفستمنتس للربع األول من عام  :2021ارتفاع األرباح بواقع  ٪34.1مقارنة بالعام السابق في
ضوء ارتفاع إيرادات جيزة سيستمز ودخل الفائدة وتراجع الضرائب
النتائج المالية لدومتي للربع األول من عام  :2021أوقات صعبة في الربع األول ،كما توقعنا ،مع ارتفاع
الضغوط على حجم المبيعات وهوامش الربح؛ دومتي تتحول إلى تكبد خسائر ،حيث أن االستبعاد التدريجي
للموزعين يزيد من الضغوط على السلع
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 17
يونيو ،بما يتماشى مع توقعاتنا
وزارة المالية 63 :مليار جم لمواجهة تداعيات كورونا فى جميع القطاعات ،ما يمثل نسبة  ٪1.1من الناتج
المحلي
ارتفاع الصادرات غير البترولية بواقع ٪19؛ ارتفاع الواردات بواقع  ٪10في الشهور الخمسة األولى من عام
2021
مبيعات سوق الدواء المصري ترتفع بواقع  ٪19.9مقارنة بالعام السابق إلى  6.4مليار جم في مايو  ،2021أثر
قاعدة قوية من اإلجراءات االحترازية الخاصة بفيروس كورونا في عام 2020
إعمار مصر تسند أعمال مقاوالت بقيمة  1.4مليار جم بمشروع كايرو جيت في زايد

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع البنك الدولي تفعيل توفير تمويل للمرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي
المجموعة المالية هيرمس طلعت مصطفىوبداية ،وحدة القروض العقارية التابعة لجي بي كابيتال ،تعتزم توريق
جزء من محفظتها قبل نهاية العام
إيديتا للصناعات الغذائية تعلن شراء خط جديد إلنتاج المخبوزات ،ترفع السعة اإلنتاجية بنسبة  ٪20إلى 71.6
ألف طن سنويا ،يبدأ تشغيل الخط الجديد في فبراير 2022
أنتهي

