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نشرة تصدر عن بوابة حابي  -العدد 83

احتلت مركزي الصدارة والوصيف عن إجمالي التعامالت منذ بداية العام

المجموعة المالية هيرميس تهيمن على قمة وسطاء البورصة بحصة سوقية %21.1
التجاري الدولي في المركز الثالث بفارق طفيف عن هيرميس رغم تساوي الحصص عند %8.1
فاروس الرابع تليها بايونيرز ثم بلتون وأرقام وعربية أون الين ومباشر وسيجما على الترتيب
حابي

ترتيب شركات السمسرة منذ بداية العام

هيمنت المجموعة المالية هيرميس على
قمة ترتيب شركات الوساطة المالية منذ بداية
الــعــام وحــتــى نهاية شهر نوفمبر ،مستحوذة
عبر ذراعيها على مركزي الصدارة والوصيف
بحصة سوقية إجمالية بلغت  ،21.1٪منها 13٪
لشركة المجموعة المالية للسمسرة عبر تنفيذ
تعامالت بقيمة  70.934مليار جنيه.
ونجحت هيرميس للوساطة في حسم المركز
الثاني لصالحها بفارق بسيط في قيمة العمليات
المنفذة عن شركة التجاري الدولي للسمسرة،
التي جــاءت فــي المركز الثالث رغــم تساوي
الحصة السوقية بين الشركتين عند .8.1٪
واحتلت شركة فــاروس المرتبة الرابعة في
قائمة كبار وسطاء البورصة منذ بداية العام،
وسجلت حصة سوقية  5.7٪عن تعامالت بقيمة
 31.36مليار جنيه ،تالها في المركز الخامس
شــركــة بــايــونــيــرز الــتــي نــفــذت نحو  5.3٪من
تعامالت السوق ،بقيمة إجمالية بلغت 28.74
مليار جنيه.
واستقرت شركة بلتون في المركز السادس
عبر تنفيذ تعامالت بقيمة  27.16مليار جنيه،
تمثل نحو  5٪من تداوالت البورصة خالل 11
شهرًا ،تالها شركة أرقام بحصة سوقية 3.4٪
وتعامالت قيمتها  18.77مليار جنيه.
واحتدمت المنافسة على المركز الثامن،

ترتيب شركات السمسرة في نوفمبر
النسبة
من
اإلجمالى
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من
اإلجمالى
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م

شركات الوساطة املالية

قيمة التداول
باجلنيه

1

هيرميس للوساطة في االوراق املالية

7.362.539.836

2

املجموعة املالية للسمسرة في األوراق املالية

4.734.007.149

6.8%

فاروس لتداول األوراق املالية

4.149.170.209

5.9%

3.448.234.093

4.9%
4.8%

م

شركات الوساطة املالية

قيمة التداول
باجلنيه

1

املجموعة املالية للسمسرة في األوراق املالية

70,934,086,518

2

هيرميس للوساطة في االوراق املالية

44,424,846,424

8.1%

3

التجاري الدولي للسمسرة في األوراق املالية

44,416,603,913

8.1%

3

4

فاروس لتداول األوراق املالية

31,360,470,223

5.7%

4

بلتون لتداول االوراق املالية

5

بايونيرز لتداول االوراق املالية

28,745,700,429

5.3%

5

التجاري الدولي للسمسرة في األوراق املالية

3.315.282.495

6

بلتون لتداول االوراق املالية

27,167,548,508

5.0%

6

بايونيرز لتداول االوراق املالية

2.993.534.734

4.3%

7

ارقام لتداول االوراق املالية شركة مساهمة مصرية

18,774,653,585

3.4%

7

عربية اون الين للوساطة في األوراق املالية

2.439.089.749

3.5%

8

عربية اون الين للوساطة في األوراق املالية

15,535,250,519

2.8%

8

شركة مباشر انترناشيونال لتداول األوراق املالية

2.305.205.060

3.3%

9

شركة مباشر انترناشيونال لتداول األوراق املالية

15,103,956,430

2.8%

9

ارقام لتداول االوراق املالية شركة مساهمة مصرية

2.290.028.964

3.3%

10

سيجما لتداول االوراق املالية

14,985,716,972

2.7%

10

سيجما لتداول االوراق املالية

2.159.049.005

3.1%

العشر الكبار يحافظون على تواجدهم بقائمة شهر نوفمبر مع تبادل المراكز
الـــذي حسمته شــركــة عــربــيــة أون الي ــن عن
تعامالت بقيمة  15.5مليار جنيه ،بفارق طفيف
عــن شــركــة مباشر إنترناشونال الــتــي نفذت
تداوالت بقيمة  15.1مليار جنيه ،أودعتها في

المركز التاسع ،رغم تساوي الحصة السوقية
عند .2.8٪
ولحقت شركة سيجما بركب قائمة الكبار،
بتنفيذ عمليات بقيمة  14.98مليار جنيه ،أمنت

لها المركز العاشر بــفــارق بسيط فــي قيمة
التعامالت عن شركة نعيم للوساطة التي تساوت
معها في الحصة السوقية عند .2.7٪
وعلى مستوى التعامالت الشهرية ،حافظت

الــشــركــات العشر الــكــبــار على تــواجــدهــا في
المراكز العشرة األولى بقائمة تعامالت شركات
الــوســاطــة المالية فــي الــبــورصــة خــال شهر
نوفمبر رغم اختالف الترتيب.

وتبادلت شركتا المجموعة المالية وهيرميس
مــراكــز القمة ،لتأتي هيرميس فــي الــصــدارة
بحصة سوقية  10.6٪عن تعامالت بقيمة 7.36
مليار جنيه ،يليها المجموعة المالية في مركز
الوصيف عبر تنفيذ تداوالت بقيمة  4.73مليار
جنيه تمثل نحو  6.8٪من تعامالت البورصة في
نوفمبر.
واحــتــلــت شــركــة فــــاروس الــمــركــز الــثــالــث
بتعامالت الشهر المنتهي بحصة سوقية ،5.9٪
تالها في المركز الرابع شركة بلتون عبر تنفيذ
تعامالت بقيمة  3.44مليار جنيه بما يوازي نحو
 4.9٪من تداوالت البورصة خالل نوفمبر.
وجــاءت شركة التجاري الدولي في المركز
الخامس بحصة سوقية  4.8٪من التعامالت
الشهرية بالبورصة ،ثــم شركة بايونيرز في
المركز السادس عن تعامالت نسبتها  4.3٪من
إجمالي تعامالت الشهر المنتهي.
وسيطرت شركة عربية أون الين على المركز
السابع بحصة سوقية  ،3.5٪في حين احتدمت
المنافسة على المركزين الثامن والتاسع بين
شركتي مباشر وأرقــام مسجلين نفس الحصة
السوقية عند  3.3٪مع فارق طفيف في قيمة
العمليات التي بلغت  2.30و 2.29مليار جنيه
على التوالي.
وحافظت شركة سيجما على تواجدها في
المركز العاشر بقائمة الكبار ،مستحوذة على
حصة سوقية بنسبة  ،3.1٪عبر تنفيذ تعامالت
خالل شهر نوفمبر بقيمة  2.15مليار جنيه.

تحول ٕالى  9مليارات دوالر عجزا كليا

 4عوامل حدت من عجز ميزان المدفوعات خالل كورونا
صافي االستثمار األجنبي المباشر تراجع بمعدل %38.4
فهد حسين
رصد البنك المركزي المصري تطورات أداء
ميزان المدفوعات خالل النصف الثاني من العام
المالي  ،2019-2020والــذي شهد انعكاسات
وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأش ــار البنك الــمــركــزي ،فــي تقرير ميزان
المدفوعات أمــس اإلثــنــيــن ،إلــى أن معامالت
ميزان المدفوعات خــال النصف الثاني من
 2019-2020أسفرت عن تحقيق عجز كلي بلغ
نحو  9مليارات دوالر ،مقابل فائض كلي 1.7
مليار دوالر خــال الفترة المناظرة من العام
السابق له.
وكشف المركزي ،عن تراجع فائض الميزان
الخدمي بالنصف تقريبًا ،ليسجل  2.7مليار
دوالر ،مقابل  5.8مليار دوالر ،نتيجة الهبوط

الحاد في متحصالت السفر بمعدل 54.9%
لتقتصر على نحو  2.6مليار دوالر مقابل نحو
 5.8مليار دوالر.

وفي نفس السياق تراجع صافي االستثمار
األجنبي المباشر فــي مصر بمعدل 38.4%
ليقتصر على نحو  2.5مليار دوالر مقابل 4.1
مليار دوالر.
ولفت البنك المركزي إلى تحول االستثمارات
بمحفظة األوراق المالية فــي مصر لتسجيل
صافي تدفق للخارج بنحو  7.6مليار دوالر،
مقابل صافي تدفق للداخل بلغ  10.1مليار
دوالر ،مشيرًا إلى أن االنخفاض تركز في الفترة
التي أعقبت ظهور وانتشار الفيروس (يناير-
مارس  ،)2020وأسفرت عن صافي تدفق للخارج
بلغ  8.2مليار دوالر مقابل صافي تدففق للداخل
بلغ  6.9مليار دوالر خالل الفترة المناظرة.
وأضاف المركزي أن الفترة من أبريل إلى

االستثمارات بمحفظة
األوراق المالية تسجل
صافي تدفق للخارج

ارتفاع تحويالت
المصريين بالخارج إلى
 14.1مليار دوالر

هبوط عجز الميزان
التجاري غير البترولي
بنحو  566.8مليون دوالر

يونيو  2020سجلت صافي للداخل بلغ 636.8

المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7.5%
لتسجل نحو  14.1مليار دوالر ،مقابل نحو 13.1

مليار دوالر ،فيما ارتفعت الصادرات السلعية
غير البترولية بمعدل سنوي  0.2%فقط لتسجل
نحو  8.7مليار دوالر.
ـضــا إلــى تحول الميزان
ولفت الــمــركــزي أيـ ً
التجاري البترولي إلى فائض بلغ  312.3مليون
دوالر ،مقابل عجز بلغ  142.7مليون دوالر خالل
نفس الفترة من العام السابق ،مستفيدًا من
تراجع األسعار العالمية.

مليون دوالر تــزامـ ًنــا مــع عــودة المستثمرين
األج ــان ــب لــاســتــثــمــار فــي محفظة األوراق
المالية في مصر.
وأشار البنك المركزي إلى  4عوامل إيجابية
أسهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في
ميزان المدفوعات خــال  6أشهر من انتشار
فــيــروس كــورونــا تــصــدرهــا ،ارتــفــاع تحويالت

مليار دوالر للفترة من يناير وحتى نهاية يونيو
.2019
أيضا عجز الميزان التجاري غير
وتــراجــع ً
البترولي بنحو  566.8مليون دوالر ليسجل نحو
 18.1مليار دوالر ،النخفاض الواردات السلعية
غير البترولية بمعدل سنوي  2%لتسجل 26.8

وانخفضت كل من حصيلة الصادرات السلعية
البترولية بمعدل  38.1%لتسجل نحو 3.4
مليار دوالر ،والواردات السلعية البترولية بمعدل
 45.1%لتسجيل نحو  3.1مليار دوالر ،بحسب
المركزي.
وذك ــر الــمــركــزي أن ــه بــالــرغــم مــن التحسن
الملحوظ بالميزان التجاري البترولي ،إال أن
التحويالت لصالح الشركات البترولية األجنبية
وتوزيعات أرباحها المترتبة على االتفاقيات
البترول والغاز سجلت تدفقًا للخارج بلغ نحو
 4.3مليار دوالر والتي تمثل التكاليف المستردة
للبحث واالســتــكــشــاف ،ونصيبهم مــن األرب ــاح
الموزعة على اإلنتاج.
وأخي ًر ا أظهر عجز ميزان دخل االستثمار
تحسنًا طفيفًا بمقدار  226 . 7مليون دوالر
ليسجل نحو  5 . 6مليار دوالر ،مقابل نحو
 5 . 8مليار دوالر.

ضمن مرشحين لشغل مناصب اقتصادية بارزة

تمهيدا للعرض على لجنة القيد
البورصة تدرسها
ً

بايدن يختار جانيت يلين لمنصب

بنك القاهرة تقدم بمستندات تجزئة

وزير الخزانة األمريكية

وكاالت
كــشــف الــرئــيــس األمــريــكــي الــمــنــتــخــب جو
بــايــدن ،اإلثنين ،عــن أســمــاء مرشحين لشغل
بضعة مناصب اقــتــصــاديــة بـــارزة ،مــن بينهم
رئيسة مجلس االحتياطي االتحادي السابقة

أهم األخبار
اضغط على العناوين

جــانــيــت يــلــيــن ،الــتــي رشــحــهــا لــمــنــصــب وزيــر
الخزانة.
وأعلن بايدن عن أعضاء فريقه االقتصادي
الذي سيتعين عليه أن يكبح الضربات الموجعة
التي وجهتها جائحة فيروس كــورونــا للعمال
والشركات.
ورشح الرئيس المنتخب يلين ،التي كانت

رئيس الوزراء يواصل مناقشة
برنامج اإلصالحات الهيكلية
ذات األولوية لالقتصاد

أول امرأة ترأس البنك المركزي األمريكي،
لمنصب وزير الخزانة وأديوالي أدييمو الذي
سيكون أول نائب من أصول إفريقية لوزير
الخزانة.
أيضا نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب
ورشح ً
اإلدارة والميزانية ،وسيسيليا راوس لرئاسة
مجلس المستشارين االقتصاديين.

مبيعات األجانب تهبط
بمؤشر البورصة الرئيسي
 0.6%إلى  10943نقطة

القيمة االسمية للسهم إلى جنيهين
رنا ممدوح

أعلنت إدارة الــبــورصــة المصرية ،عن
تقدم بنك القاهرة بمستندات تجزئة القيمة
االسمية للسهم من  4جنيهات إلى  2جنيه.

يحيى زكي :مشروع نيرك
يستهدف الوصول بالمكون
المحلي ٕالى 45%

يتوزع رأســمــال البنك المصدر البالغ
 5 . 250مــلــيــار جــنــيــه عــلــى ع ــدد 2 . 625
بدل من  1 . 312 . 5مليار سهم
مليار سهم ً
بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم بعد
التعديل.
كما تقدم البنك بمستندات تعديل المادة

الرابعة مــن النظام األســاســي ،والخاصة
بمركز البنك الرئيسي ومحله القانوني.
وبحسب بيان صادر عن إدارة البورصة،
ـار فــحــص الــمــســتــنــدات الــمــقــدمــة من
فــجـ ٍ
البنك ودراستها تمهي ًدا للعرض على لجنة
قيد األوراق المالية.

موديرنا :لقاح كورونا
فعال  100%في المرحلة
الثالثة من التجارب

وزير المالية :النمو االقتصادي
المتوقع العام المالي الحالي
قد يصل إلى 4%

