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السوق تقرير 

قيمة التداول  حجم التداول  أقل قيمة خالل 52 أسبوع   أعيل قيمة خالل 52 أسبوع   التغري السنوي التغري منذ بداية العام األغالق التغري الفتح  املؤرشات 

466,199,603 73,882,592 9,797.91 11,685.12 2.68% 4.36% -0.89%  11,318.35  11,420.00 EGX 30
413,848,552 239,024,314 1,820.99 3,038.01 3.64% 0.58% -0.28%  2,157.56  2,163.66 EGX 70 EWI*

 أذون الخزانة 

 تعليق السوق

أسعار الرصف مقابل الجنيه املرصي 

15.6617 أمريىك   دوالر 

17.7666   يورو

20.8739 إسرتلينى   جنيه 

صايف فئات املستثمرين )مليون جم )
107.37     مرصيني

3.37  عرب
-110.74     أجانب

شهادات اإليداع الدولية 

 العائد السابق 

  (%)
 العائد 
  (%)    

الفرتة تاريخ املزاد

12.461 12.405 91 Days 28 /11/ 2021
12.656 12.651 182 Days 25/11/ 2021
13.002 13.013 273 Days 28 /11/ 2021
13.318 13.334 364 Days 25 /11/ 2021
3.088 2.995 364 Days (US$) 15 /11/ 2021
1.396 1.398 364 Days (Euro€) 8 /11/ 2021

14.641 14.652 9 /11/ 2024 22 /11/ 2021
14.380 14.372 5 /10/ 2026 29 /11/ 2021

14.611 14.623 12 /10/ 2028 22 /11/ 2021
14.710 14.730 5 /10/ 2031 29/11/ 2021

 سعر اإلنرتبنك اليومى

التاريخ (%)  

8.75% 15/11/2020
 سعر البنك املركزي لإلئتامن

و الخصم

9.825% 1/12/2021 اإلنرتبنك اليومى

شهد السوق املحيل هبوطا اليوم ، حيث انخفض مؤرش   EGX30  بنسبة   %0.89   ليغلق عند   11,318.35   ، و تراجع  مؤرش   EGX70  بنسبة 
  %0.28   ليغلق عند   2,157.56  نقطة. خالل   االسبوع   ،   تراجع   مؤ   رش  EGX 30  بنسبة   ،  %0.28  و   صعد      مؤرش  EGX 70  بنسبة . 3.31%.  

وسجلت قيمة التداوالت اليوم   1,114.6  مليون جنيه موزعة عىل 422.7  مليون سهم. واتجه املستثمرون املرصيني و  العرب للرشاء بقيمة  
30.72مليون جنيه   .   بينام اتجه املستثمرون األجانب للبيع بقيمة   12.68  مليون جنيه و   18.04    مليون جنيه عىل التواىل. وساهم االفراد 

بنسبة   %68.24  من إجاميل حجم التداول بينام استحوذت تداوالت املؤسسات  عىل   31.76%. 

العامة  ا  عند 19.39  جنيه.  تاله سهم  مرتفعاً   %11.57  ليغلق   ) EALR.CA  ( لالستصالح  العربية  اليوم سهم  الرابحني  أكرب  قامئة  تصدرت 
للصوامع )  GSSC.CA ( حيث ارتفع بنسبة   %11.12   ليغلق عند   70.04  جنيه.وسهم رواد السياحة   )ROTO.CA(   يف املركز الثالث بإضافة 

  %10.8   ليغلق عند   21.53   جنيه. 

ليغلق عند   28.16    جنيه. تاله سهم  انخفض   5.06%    الخارسين حيث  أكرب  اكرومرص   )ACRO.CA(   قامئة  ،تصدر سهم  ناحية أخرى  من 
الخليجية  لالستثامر )  CCRS.CA ( منخفًضا   %4.98   ليغلق عند   14.13  جنيه. وجاء سهم  العاملية لالستثامر )  ICID.CA ( يف املركز الثالث 

مرتاجعا %4.73   ليغلق عند   20.97   جنيه. 

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

1/12/2021 654,069 3.19  1 COMIq.L البنك التجاري الدويل - مرص
1/12/2021 73,361 1.33 1 IDHC.L انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز
9/11/2021 18,146 1.65  0.5 HRHOq.L املجموعه املاليه هريمس القابضه

12/11/2021 23,858 2.20 0.2 EFIDq.L ايديتا للصناعات الغذائية
27/7/2021 16,992 0.03  0.2 OIHq.L اوراسكوم لالستثامر القابضه
6/9/2021 3,000 3.62  0.2 ETELq.L  املرصية لالتصاالت

مؤرش egx 30 خالل الجلسة اليوم
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خسارة األكرث  رشكات  العرش 

التداول قيمة  حيث  من  رشكات   10 أعىل 

% سعر االغالق كود رويرتز الرشكة
11.57%  19.390  EALR.CA  العربية لالستصالح 
11.12%  70.040  GSSC.CA  العامة للصوامع 
10.18%  21.530  ROTO.CA  رواد السياحة 
9.46%  24.770  BIOC.CA  جالكسو ولكام 
7.82%  1.517  MPCO.CA  املنصورة للدواجن 
6.67%  0.400  MEPA.CA  العبوات الطبية 
6.54%  15.480  ZMID.CA  زهراء املعادي 
5.93%  0.500  EBSC.CA  اصول E.S.B. 
5.39%  34.000  AALR.CA  العامة الستصالح األرايض  
5.18%  1.624  AREH.CA  املجموعه املرصيه العقارية 

% سعر االغالق كود رويرتز الرشكة

-5.06%  28.160  ACRO.CA  اكرومرص 
-4.98%  14.130  CCRS.CA  الخليجية  لالستثامر 
-4.73%  20.970  ICID.CA  العاملية لالستثامر 
-3.81%  8.830  SMFR.CA  "سامد مرص "ايجيفرت 
-3.78%  0.483  ACAMD.CA  العربية لالصول 
-3.50%  0.716  SNFC.CA  الرشقية الوطنية 
-3.25%  0.685  UNIP.CA  يونيباك 
-3.15%  12.300  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
-3.10%  1.782  PHDC.CA  بامل هيلز 
-3.03%  21.100  EGAL.CA  مرص لاللومنيوم 

حجم التداول سعر االغالق كود رويرتز الرشكة

 37,424,338  0.226  OIH.CA  اوراسكوم لالستثامر 
 36,385,211  0.417  EDBM.CA  ليفت سالب 
 25,089,684  1.517  MPCO.CA  املنصورة للدواجن 
 24,270,051  1.624  AREH.CA  املجموعه املرصيه العقارية 
 15,471,198  0.215  OFH.CA  اوراسكوم املالية 
 15,413,852  0.359  GGCC.CA  الجيزةالعامة 
 15,383,847  1.836  SPMD.CA  سبيد ميديكال 
 15,012,629  0.400  MEPA.CA  العبوات الطبية 
 14,692,959  0.543  PORT.CA  بورتو جروب 
 12,460,108  0.754  DSCW.CA  دايس 

قيمة التداول سعر االغالق كود رويرتز الرشكة

 157,089,226  50.940  COMI.CA  البنك التجاري الدويل 
 74,164,415  15.480  ZMID.CA  زهراء املعادي 
 55,059,209  21.530  ROTO.CA  رواد السياحة 
 54,369,659  14.850  ETEL.CA  املرصية لالتصاالت 
 53,467,678  12.300  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
 39,137,371  1.624  AREH.CA  املجموعه املرصيه العقارية 
 37,102,849  1.517  MPCO.CA  املنصورة للدواجن 
 36,594,450  5.090  HELI.CA  مرص الجديدة لالسكان 
 35,507,215  18.250  EFIH.CA  أي فاينانس 
 29,473,020  8.630  ELSH.CA  الشمس لالسكان 

ربحا األكرث  رشكات  العرش 

التداول حجم  حيث  من  رشكات   10 أعىل 

2 ديسم�ب 2021

مؤرش egx 30 خالل عام
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التقرير، وهذه  إعداد  الدقة ىف وقت  الذاتية مع مراعاة أقىص درجة من  بالجهود  عليها  الحصول  تم  قد  التقرير  بهذا  الواردة  املعلومات  مالية.  أوراق  أية  بيع   أو   / الحث عىل رشاء  أو  اىل  الدعوه  التقرير هو  الغرض من هذا  الالزمة. وليس  باملعلومات  الداخيل و إلمداد عمالئها  التقرير فقط لإلستخدام  بإعداد هذا  قامت  قد  اإلستثامر  و  املالية  للوساطة  عكاظ 

موافقة مسبقة. بدون  بأى شكل  املنشور  أى جزء من هذا  نقل  يتم  ال   . اإلستثامر  و  املالية  للوساطة  الطبع محفوظة لرشكة عكاظ  أو نرش محتوياته. حقوق  التقرير  استخدام هذا  تنتج عن  مبارشة  أى خسائر  أى من موظفيها عن  أو عىل  عليها  أى مسئولية  تقبل  ال  اإلستثامر  و  املالية  للوساطة  فإن عكاظ  ذلك  بناءا عىل  للتغري.  قابلة  املعلومات 

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
shfouad@okazinvest.com


