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السوق تقرير 

مضاعف الربحية قيمة التداول  رأس املال السوقى  حجم التداول  أقل قيمة خالل 52 أسبوع   أعيل قيمة خالل 52 أسبوع   التغري السنوي التغري منذ بداية العام األغالق التغري الفتح  املؤرشات 

7.18 412,100,143,203 573,243,125 51,366,580 9,797.91 12,060.00 2.82% -8.79% 1.58%  10,898.69  10,728.66 EGX 30
6.11 118,776,325,224 96,687,876 75,060,574 1,774.66 3,038.01 -10.05% -17.81% -0.05%  1,809.62  1,810.55 EGX 70 EWI*
7.5 704,059,022,989 إجاميل السوق

 أذون الخزانة 

 تعليق السوق

أسعار الرصف مقابل الجنيه املرصي 

18.4533 أمريىك   دوالر 

20.0495   يورو

24.0170 إسرتلينى   جنيه 

شهادات اإليداع الدولية 

 العائد السابق 

  (%)
 العائد 
  (%)    

الفرتة تاريخ املزاد

11.856 11.983 91 Days 10 /4/ 2022
12.894 12.983 182 Days 7/4/ 2022
13.443 13.547 273 Days 10 /3/ 2022
13.494 13.548 364 Days 7 /4/ 2022
2.994 2.997 364 Days (US$) 7/2/ 2022
1.396 1.398 364 Days (Euro€) 8 /11/ 2021

14.700 14.687 12 /4/ 2025 11 /4/ 2022
14.250 14.222 5 /4/ 2027 4 /4/ 2022

14.522 14.521 4 /1/ 2029 28 /3/ 2022
14.711 14.707 11 /1/ 2032 7/3/ 2022

 سعر اإلنرتبنك اليومى

التاريخ (%)  

9.75% 21/3/2022
 سعر البنك املركزي لإلئتامن

و الخصم

9.760% 11/4/2022 اإلنرتبنك اليومى

تاريخ التداول حجم التداول كود رويرتز سهم محيل : شهادة إيداع   سعر االغالق ($)    

11/4/2022 356,090 2.17  1 COMIq.L البنك التجاري الدويل - مرص
11/4/2022 44,307 1.19 1 IDHC.L انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز

20/11/2021 17,933 1.75  0.5 HRHOq.L املجموعه املاليه هريمس القابضه
8/4/2021 100 2.20 0.2 EFIDq.L ايديتا للصناعات الغذائية
5/4/2022 100 0.03  0.2 OIHq.L اوراسكوم لالستثامر القابضه
9/2/2022 6,407 3.72  0.2 ETELq.L  املرصية لالتصاالت

مؤرش egx 30 خالل الجلسة اليوم
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فئات املستثمرين 

عرب
49.05%

مصريين
50.24%

أجانب
0.71%

أفراد
1.36%

مؤسسات
98.64%

خسارة األكرث  رشكات  العرش 

% سعر السوق كود رويرتز الرشكة

-9.13%  11.050  CSAG.CA  القناة للتوكيالت املالحية 
-4.97%  0.669  AREH.CA  املجموعه املرصيه العقارية 
-4.96%  8.050  ZMID.CA  زهراء املعادي 
-4.76%  0.680  GDWA.CA  جدوى للتنمية الصناعية 
-4.74%  9.250  ROTO.CA  رواد السياحة 
-3.99%  6.260  OLFI.CA  عبور الند 
-3.57%  2.160  RACC.CA  راية لخدمات مراكز االتصاالت 
-3.53%  2.460  ADPC.CA  اراب ديري 
-3.20%  13.000  ADIB.CA  بنك أبو ظبي األسالمي 
-3.08%  0.630  KABO.CA  كابو 

التداول قيمة  حيث  من  رشكات   10 أعىل 
قيمة التداول سعر السوق كود رويرتز الرشكة

 220,960,108  44.000  COMI.CA  البنك التجاري الدويل 
 63,314,211  19.080  HRHO.CA  املجموعة املالية هريمس 
 42,968,430  4.940  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
 37,669,362  7.600  SWDY.CA  السويدى اليكرتيك 
 22,465,381  97.300  MFPC.CA  موبكو 
 22,307,492  5.520  HELI.CA  مرص الجديدة لالسكان 
 19,787,484  7.600  ALCN.CA  اسكندريه للحاويات 
 15,590,425  24.750  ABUK.CA  ابوقري لالسمدة 
 15,558,786  1.301  EKHO.CA  القابضة املرصية الكويتية - دوالر أمرييك 
 12,036,191  8.700  TMGH.CA  مجموعة طلعت مصطفى 

% سعر السوق كود رويرتز الرشكة

9.09%  18.000  QNBA.CA  بنك قطر الوطني االهيل 
9.00%  10.900  CIRA.CA  القاهره لإلستثامر 
8.18%  15.070  NCCW.CA  النرص لألعامل املدنية 
5.42%  0.700  SNFC.CA  الرشقية الوطنية 
4.90%  13.910  GIHD.CA  الغربية االسالمية 
4.88%  4.940  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
4.47%  1.051  NEDA.CA  شامل الصعيد )نيوداب( 
4.38%  2.620  ISPH.CA  ابن سينا فارما 
4.17%  15.500  ICID.CA  العاملية لالستثامر 
3.92%  2.120  MNHD.CA  مدينة نرص لالسكان 

ربحا األكرث  رشكات  العرش 

حجم التداول سعر السوق كود رويرتز الرشكة

 18,807,620  0.205  OIH.CA  اوراسكوم لالستثامر 
 8,745,725  4.940  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
 6,845,855  0.171  OFH.CA  اوراسكوم املالية 
 5,414,094  0.238  EDBM.CA  ليفت سالب 
 5,218,195  0.308  ACAMD.CA  العربية لالصول 
 5,009,573  44.000  COMI.CA  البنك التجاري الدويل 
 4,943,171  7.600  SWDY.CA  السويدى اليكرتيك 
 4,493,505  0.357  PORT.CA  بورتو جروب 
 4,328,282  1.331  CCAP.CA  القلعة لالستشارات 
 4,047,761  2.620  ISPH.CA  ابن سينا فارما 

التداول حجم  حيث  من  رشكات   10 أعىل 

12 ابريل 2022

مؤرش egx 30 خالل عام
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شهد السوق املحيل أداء متباين اليوم ، حيث ارتفع مؤرش EGX30 بنسبة %1.58  ليغلق عند 10,898.69 ، فيام انخفض مؤرش 
EGX70 بنسبة %0.05 ليغلق عند 1,809.62 نقطة. 

بقيمة  للرشاء  العرب  املستثمرون  واتجه  سهم.  169.6مليون  عىل  موزعة  جنيه  830.5مليون  اليوم   التداوالت  قيمة  وسجلت 
29,461مليون جنيه. بينام اتجه املستثمرون املرصيني و األجانب للبيع بقيمة  29,285مليون جنيه و 176 مليون جنيه عىل التواىل. 

وساهم االفراد بنسبة  %1.36من إجاميل حجم التداول بينام استحوذت تداوالت املؤسسات عىل .98.64%

الوطني االهيل )QNBA.CA( مرتفعاً  %9.09 ليغلق عند 18 جنيه. تاله سهم  اليوم سهم بنك قطر  الرابحني  تصدرت قامئة أكرب 
القاهره لإلستثامر )CIRA.CA( حيث ارتفع بنسبة  %9 ليغلق عند 10.9 جنيه. سهم النرص لألعامل املدنية ( )NCCW.CA يف املركز 

الثالث بإضافة %8.18 ليغلق عند 15.07 جنيه.

من ناحية أخرى ، تصدر سهم القناة للتوكيالت املالحية )CSAG.CA(  قامئة أكرب الخارسين حيث انخفض بنسبة  9.13    %ليغلق 
عند 11.05 جنيه. تاله سهم املجموعه املرصيه العقارية )AREH.CA( منخفًضا %4.97 ليغلق عند 0.669 جنيه. وجاء سهم  زهراء 

املعادي )ZMID.CA( يف املركز الثالث مرتاجعة  %4.96ليغلق عند  8.05جنيه.

صايف فئات املستثمرين )مليون جم )
-29,285     مرصيني

29,461  عرب
-176     أجانب



2

ملعد  التقرير  الشخيص  الرأي  عن  تعرب  وهي  واكتاملها  بدقتها  يتعلق  فيام  جهد  أقىص  بذل  التقرير هي  نتاج  هذا  يف  الواردة  وليس   الغرض   من   هذا   التقرير   هو   الدعوه   اىل   أو   الحث   عىل   رشاء  /  أو   بيع    أية   أوراق   مالية  . املعلومات  عكاظ   للوساطة   املالية   و   اإلستثامر   قد   قامت   بإعداد   هذا   التقرير   فقط   لإلستخدام   الداخيل   و   إلمداد   عمالئها   باملعلومات   الالزمة 

أو وسيلة   أو جهة     نقل   أى   جزء   من   هذا   التقرير   بأى   شكل  أنه ال يحق ألي شخص  و  أن  حقوق   الطبع   محفوظة   لها  تؤكد  تنتج   عن   استخدام   هذا   التقرير   أو   نرش   محتوياته و  تقبل   أى   مسئولية   عليها   أو   عىل   أى   من   موظفيها   عن   أى   خسائر   مبارشة   أو غري مبارشة  إشعار   مسبق  . بناءا   عىل   ذلك   فإن   عكاظ   للوساطة   املالية   و   اإلستثامر   ال  للتغيري دون  وهي عرضة 

منها .   دون   موافقة   مسبقة 

ظة ملحو

ستثمار    عكاظ للوساطة المالية و الإ
35 شارع عماد الدين, وسط البلد

ت:25914741/ 5895321 / 25918955 -202 
فاكس:20225891499

www.okazinvest.com و�ن    موقع الك�ت

ت ملبيعا ا

ابراهيم خليل
 ikhalil@okazinvest.com

وليد عبد المجيد
walid@okazinvest.com 

سمر سليمان
samar@okazinvest.com

ن�ي فانا حجاجي

مسؤول إداري

research@okazinvest.com

ث لبحو ا

أحمد هالل
مدير البحوث

ahelal@okazinvest.com

شيماء فؤاد
محلل مالي أول

shfouad@okazinvest.com


