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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 

697,155,348 122,514,806 9,797.91 11,949.18 9.95% 10.18% 0.43%  11,949.18  11,898.42 EGX 30
226,530,077 157,219,271 1,820.99 3,038.01 3.31% 2.64% 0.85%  2,201.79  2,183.29 EGX 70 EWI*

 أذون الخزانة 

 تعليق السوق

أسعار الرصف مقابل الجنيه املرصي 

15.6611 أمريىك   دوالر 

17.7378   يورو

21.1315 إسرتلينى   جنيه 

صايف فئات املستثمرين )مليون جم )
1,371.91     مرصيني

-62.97  عرب
-1,308.94     أجانب

شهادات اإليداع الدولية 

 العائد السابق 

  (%)
 العائد 
  (%)    

الفرتة تاريخ املزاد

11.830 11.580 91 Days 26 /12/ 2021
12.353 12.194 182 Days 23/12/ 2021
12.994 12.983 273 Days 26 /12/ 2021
13.245 13.246 364 Days 23 /12/ 2021
2.995 2.995 364 Days (US$) 6 /12/ 2021
1.396 1.398 364 Days (Euro€) 8 /11/ 2021

14.646 14.648 7 /12/ 2024 20 /12/ 2021
14.359 14.300 5 /10/ 2026 27 /12/ 2021

14.570 14.599 12 /10/ 2028 20 /12/ 2021
14.723 14.712 5 /10/ 2031 27/12/ 2021

 سعر اإلنرتبنك اليومى

التاريخ (%)  

8.75% 15/11/2020
 سعر البنك املركزي لإلئتامن

و الخصم

9.944% 29/12/2021 اإلنرتبنك اليومى

شهد السوق املحيل صعودا اليوم ، حيث ارتفع مؤرش   EGX30  بنسبة   %0.43   ليغلق عند   11,949.18   ، و صعد مؤرش   EGX70  بنسبة 
  %0.85   ليغلق عند   2,201.79  نقطة. خالل   االسبوع   ،   تراجع   مؤ   رش  EGX 30  بنسبة  %   1.65    ،   وأيضا   انخفض   مؤ   رش  EGX 70  بنسبة  

 % .  0.49 . 

وسجلت قيمة التداوالت اليوم  1,101    مليون جنيه موزعة عىل  323.1  مليون سهم. واتجه املستثمرون املرصيني للرشاء  بقيمة    1,371.91   
مليون جنيه .   بينام اتجه املستثمرون االجانب والعرب للبيع بقيمة   1,308.94    مليون جنيه و   62.97    مليون جنيه عىل التوايل. وساهم االفراد 

بنسبة    %24.78    من إجاميل حجم التداول بينام استحوذت تداوالت املؤسسات  عىل   75.22%. 

بنك قطر  تاله  سهم  )  MHOT.CA ( مرتفعاً        %19.6    ليغلق عند  23.8  جنيه.  للفنادق  اليوم سهم مرص  الرابحني  أكرب  قامئة  تصدرت 
)  QNBA.CA (  حيث ارتفع بنسبة   %11.69   ليغلق عند   17.87  جنيه.وسهم فوديكو   )INFI.CA ( يف  املركز الثالث بإضافة    %8.83   ليغلق 

عند   36.96  جنيه. 

من ناحية أخرى ،تصدر سهم نعيم القابضة    )NAHO.CA(   قامئة أكرب الخارسين حيث انخفض   %4.72   ليغلق عند   0.202     دوالر. تاله سهم 
ىب انفستمنتس )  BINV.CA (  منخفًضا   %4.31    ليغلق عند   10   جنيه. وجاء سهم التوفيق  للتأجري التموييل )  ATLC.CA ( يف املركز الثالث 

مرتاجعا %3.09   ليغلق عند   5.01  جنيه. 

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

29/12/2021 27,177 3.27  1 COMIq.L البنك التجاري الدويل - مرص
29/12/2021 243,516 1.33 1 IDHC.L انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز
20/11/2021 17,933 1.75  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 السوق كود رويرتز الرشكة
19.60%  23.800  MHOT.CA  مرص للفنادق 
11.69%  17.870  QNBA.CA  بنك قطر 
8.83%  36.960  INFI.CA  فوديكو 
7.95%  14.390  SUGR.CA  الدلتا للسكر 
7.28%  0.810  SNFC.CA  الرشقية الوطنية 
6.52%  1.700  ODID.CA  اودن للتنمية 
6.27%  4.240  CICH.CA  ىس اى كابيتال 
5.68%  1.060  GDWA.CA  جدوى للتنمية الصناعية 
5.12%  4.520  ARCC.CA  العربية لالسمنت 
4.38%  21.930  EGAL.CA  مرص لاللومنيوم 

% سعر السوق كود رويرتز الرشكة

-4.72%  0.202  NAHO.CA  نعيم القابضة 
-4.31%  10.000  BINV.CA  ىب انفستمنتس 
-3.09%  5.010  ATLC.CA  التوفيق للتأجري التموييل 
-2.62%  5.210  TALM.CA  تعليم 
-2.14%  8.220  EFID.CA  ايديتا للصناعات الغذائية 
-1.88%  3.140  EEII.CA  العربيه الهندسية 
-1.86%  28.020  MBSC.CA  مرص بنى سويف لألسمنت 
-1.84%  12.810  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
-1.77%  4.440  UNIT.CA  املتحدة لالسكان 
-1.44%  13.690  GIHD.CA  الغربية االسالمية 

حجم التداول سعر السوق كود رويرتز الرشكة

 40,868,219  0.383  EDBM.CA  ليفت سالب 
 26,786,240  1.274  SPMD.CA  سبيد ميديكال 
 22,316,781  0.234  OIH.CA  اوراسكوم لالستثامر 
 17,357,475  6.710  HELI.CA  مرص الجديدة لالسكان 
 14,324,980  0.372  AIH.CA  ارابيا انفستمنتس هولدنج 
 11,001,573  0.220  OFH.CA  اوراسكوم املالية 
 10,119,740  0.291  ASPI.CA  اسباير القابضة 
 8,978,222  2.400  RMDA.CA  راميدا 
 8,675,754  1.556  MPCO.CA  املنصورة للدواجن 
 7,973,680  0.520  ACAMD.CA  العربية لالصول 

قيمة التداول سعر السوق كود رويرتز الرشكة

 132,442,651  52.990  COMI.CA  البنك التجاري الدويل 
 115,656,150  6.710  HELI.CA  مرص الجديدة لالسكان 

 67,675,695  12.810  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
 56,422,044  20.290  EFIH.CA  أي فاينانس 
 42,884,862  6.880  MTIE.CA  ام.ام جروب 
 35,067,139  14.390  SUGR.CA  الدلتا للسكر 
 34,499,979  1.274  SPMD.CA  سبيد ميديكال 
 29,506,956  97.490  MFPC.CA  موبكو 
 26,957,361  19.650  EKHOA.CA  القابضة املرصية الكويتية - جنيه مرصي 
 25,263,428  16.770  ETEL.CA  املرصية لالتصاالت 

ربحا األكرث  رشكات  العرش 

التداول حجم  حيث  من  رشكات   10 أعىل 

30 ديسم�ب 2021

مؤرش egx 30 خالل عام
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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
shfouad@okazinvest.com


