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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 

399,416,467 70,787,421 9,797.91 12,060.00 -0.20% -3.74% 1.15%  11,501.92  11,371.21 EGX 30
149,710,153 129,321,199 1,820.99 3,038.01 -15.36% -10.96% 0.35%  1,960.53  1,953.69 EGX 70 EWI*

 أذون الخزانة 

 تعليق السوق

أسعار الرصف مقابل الجنيه املرصي 

15.6608 أمريىك   دوالر 

17.7547   يورو

21.3160 إسرتلينى   جنيه 

صايف فئات املستثمرين )مليون جم )
-6.12     مرصيني

20.69  عرب
-14.57     أجانب

شهادات اإليداع الدولية 

 العائد السابق 

  (%)
 العائد 
  (%)    

الفرتة تاريخ املزاد

11.342 11.325 91 Days 20 /2/ 2022
12.107 12.097 182 Days 17/2/ 2022
12.980 12.988 273 Days 20 /2/ 2022
13.216 13.221 364 Days 17 /2/ 2022
2.994 2.997 364 Days (US$) 7/2/ 2022
1.396 1.398 364 Days (Euro€) 8 /11/ 2021

14.625 14.622 4 /1/ 2025 14 /2/ 2022
14.287 14.283 11 /1/ 2027 7 /2/ 2022

14.623 14.630 4 /1/ 2029 14 /2/ 2022
14.713 14.724 11 /1/ 2032 7/2/ 2022

 سعر اإلنرتبنك اليومى

التاريخ (%)  

8.75% 15/11/2020
 سعر البنك املركزي لإلئتامن

و الخصم

8.313% 20/2/2022 اإلنرتبنك اليومى

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

18/2/2022 306,410 3.15  1 COMIq.L البنك التجاري الدويل - مرص
18/2/2022 118,153 1.26 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
18/2/2022 829,020 0.02  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
10.98%

مصريين
80.34%

أجانب
8.68%

أفراد
71.55%

مؤسسات
28.45%

خسارة األكرث  رشكات  العرش 

% سعر السوق كود رويرتز الرشكة

-3.48%  22.200  EGAL.CA  مرص لاللومنيوم 
-3.05%  1.366  EEII.CA  العربيه الهندسية 
-2.65%  0.845  MENA.CA  مينا لالستثامر 
-2.60%  0.375  AIH.CA  ارابيا انفستمنتس هولدنج 
-2.50%  0.390  EGBE.CA  البنك املرصي الخليجي 
-2.48%  3.540  ISPH.CA  ابن سينا فارما 
-2.29%  13.210  ZMID.CA  زهراء املعادي 
-2.26%  85.030  MFPC.CA  موبكو 
-2.10%  21.000  EKHOA.CA  القابضة املرصية الكويتية - جنيه مرصي 
-1.94%  7.060  SMFR.CA  "سامد مرص "ايجيفرت 

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

 57,697,099  8.460  SWDY.CA  السويدى اليكرتيك 
 54,406,008  51.430  COMI.CA  البنك التجاري الدويل 
 48,992,577  1.435  CCAP.CA  القلعة لالستشارات 
 37,489,390  9.350  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
 34,545,629  17.900  HRHO.CA  املجموعة املالية هريمس 
 33,040,468  9.520  TMGH.CA  مجموعة طلعت مصطفى 
 28,710,203  5.670  HELI.CA  مرص الجديدة لالسكان 
 25,319,979  5.100  ATLC.CA  التوفيق للتأجري التموييل 
 19,793,724  13.660  ESRS.CA  حديد عز 
 16,633,116  13.210  ZMID.CA  زهراء املعادي 

% سعر السوق كود رويرتز الرشكة

19.75%  2.910  EASB.CA  مثار للوساطه 
19.12%  64.970  AMES.CA  اسكندريه للخدمات 
10.15%  5.100  ATLC.CA  التوفيق للتأجري التموييل 
8.15%  1.460  ODID.CA  اودن للتنمية 
7.56%  13.660  ESRS.CA  حديد عز 
5.99%  2.300  AMIA.CA  امللتقي العريب 
5.79%  8.590  CIEB.CA  بنك كريدي اجريكول 
4.19%  3.480  UNIT.CA  املتحدة لالسكان 
3.83%  5.960  OLFI.CA  عبور الند 
3.75%  84.040  GSSC.CA  العامة للصوامع 

ربحا األكرث  رشكات  العرش 

حجم التداول سعر السوق كود رويرتز الرشكة

 33,875,431  1.435  CCAP.CA  القلعة لالستشارات 
 30,235,524  0.304  EDBM.CA  ليفت سالب 
 18,380,766  0.216  OIH.CA  اوراسكوم لالستثامر 
 12,306,261  0.375  AIH.CA  ارابيا انفستمنتس هولدنج 
 11,510,418  1.366  EEII.CA  العربيه الهندسية 
 9,609,264  0.207  OFH.CA  اوراسكوم املالية 
 9,313,488  0.845  MENA.CA  مينا لالستثامر 
 8,672,570  0.399  ACAMD.CA  العربية لالصول 
 6,846,619  8.460  SWDY.CA  السويدى اليكرتيك 
 6,273,334  1.112  SPMD.CA  سبيد ميديكال 

التداول حجم  حيث  من  رشكات   10 أعىل 

اير 2022 21 ف�ب

مؤرش egx 30 خالل عام
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شهد السوق املحيل صعودا اليوم ، حيث ارتفع مؤرش   EGX30  بنسبة   %1.15   ليغلق عند   1,501.92  1 ، و صعد  مؤرش   EGX70  بنسبة 
  %0.35   ليغلق عند   1,960.53  نقطة.  

وسجلت قيمة التداوالت اليوم   624.6  مليون جنيه موزعة عىل   245  مليون سهم. واتجه املستثمرون العرب  للرشاء بقيمة  20.69  مليون 
جنيه .   بينام اتجه املستثمرون املرصيون واالجانب للبيع بقيمة   6.12  مليون جنيه و 14.57    مليون جنيه عىل التوايل. وساهم االفراد 

بنسبة   %71.55   من إجاميل حجم التداول بينام استحوذت  تداوالت املؤسسات عىل 28.44%  . 

اسكندريه  )  EASB.CA ( مرتفعاً   %19.75  لتغلق عند   2.91 جنيه.  تاله سهم  للوساطه  اليوم سهم مثار  الرابحني  أكرب  قامئة  تصدرت 
   )ATLC.CA(   حيث ارتفع بنسبة   %19.12  ليغلق عند   64.97  جنيه. وجاء  سهم التوفيق للتأجري التموييل ) AMES.CA  ( للخدمات

يف املركز الثالث بإضافة %  10.15   ليغلق عند   5.1 جنيه. 

من ناحية أخرى ، تصدر سهم مرص لاللومنيوم    )EGAL.CA(   قامئة أكرب الخارسين حيث انخفضت بنسبة   %  3.48   لتغلق عند22.2   
 ) MENA.CA  ( منخفًضا   %3.05   ليغلق عند   1.366    جنيه. وجاء سهم مينا لالستثامر ) EEII.CA  ( جنيه. تاله سهم العربيه الهندسية 

يف املركز الثالث مرتاجعا   %2.65   ليغلق عند  0.845    جنيه. 
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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


