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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 

420,268,583 59,625,046 9,797.91 12,060.00 -0.76% -3.84% 0.29%  11,490.45  11,457.46 EGX 30
120,679,742 88,625,542 1,820.99 3,038.01 -10.06% -3.77% 0.77%  2,118.85  2,102.60 EGX 70 EWI*

 أذون الخزانة 

 تعليق السوق

أسعار الرصف مقابل الجنيه املرصي 

15.6608 أمريىك   دوالر 

17.4509   يورو

20.9918 إسرتلينى   جنيه 

صايف فئات املستثمرين )مليون جم )
93.67     مرصيني

27.83  عرب
-121.50     أجانب

شهادات اإليداع الدولية 

 العائد السابق 

  (%)
 العائد 
  (%)    

الفرتة تاريخ املزاد

11.329 11.295 91 Days 23 /1/ 2022
12.059 12.102 182 Days 20/1/ 2022
12.970 12.959 273 Days 23 /1/ 2022
13.207 13.206 364 Days 20 /1/ 2022
2.995 2.994 364 Days (US$) 3 /1/ 2022
1.396 1.398 364 Days (Euro€) 8 /11/ 2021

14.522 14.619 4 /1/ 2025 17 /1/ 2022
14.285 14.287 11 /1/ 2027 24 /1/ 2022

14.598 14.616 4 /1/ 2029 17 /1/ 2022
14.720 14.713 11 /1/ 2032 24/1/ 2022

 سعر اإلنرتبنك اليومى

التاريخ (%)  

8.75% 15/11/2020
 سعر البنك املركزي لإلئتامن

و الخصم

9.933% 30/1/2022 اإلنرتبنك اليومى

شهد السوق املحيل صعودا اليوم ، حيث ارتفع مؤرش   EGX30  بنسبة   %0.29   ليغلق عند   11490.45   ، و صعد  مؤرش   EGX70  بنسبة 
  %0.77   ليغلق عند   2,118.85  نقطة.  

وسجلت قيمة التداوالت اليوم   647.   مليون جنيه موزعة عىل  182.8  مليون سهم. واتجه املستثمرون املرصيني  والعرب للرشاء بقيمة 
اتجه االجانب املستثمرون  للبيع بقيمة    121.5مليون. وساهم االفراد  التوايل .   بينام  93.67 مليون جنيه و   27.83   مليون جنيه عىل 

بنسبة  %56.89   من إجاميل حجم التداول بينام استحوذت تداوالت  املؤسسات عىل   43.11%. 

تصدرت قامئة أكرب الرابحني اليوم سهم مجموعة طلعت مصطفى )  TMGH.CA ( مرتفعاً   %8.57    ليغلق عند   9.25    جنيه. تاله سهم 
الغربية االسالمية )  GIHD.CA ( حيث ارتفع بنسبة   %6.83   ليغلق عند   16.27 جنيه.  سهم مرص لاللومنيوم   )EGAL.CA(   يف املركز 

الثالث بإضافة   %6.38   ليغلق عند   24.5   جنيه. 

من ناحية أخرى ، تصدر سهم العامة الستصالح األرايض    )AALR.CA(   قامئة أكرب الخارسين حيث انخفض  بنسبة   %10.72   ليغلق 
 ) TALM.CA  ( منخفًضا   %4.16   ليغلق عند   1.519   جنيه. وجاء سهم تعليم ) ODID.CA  ( عند  30.49   جنيه. تاله سهم اودن للتنمية

يف املركز الثالث مرتاجعة   %3.73   ليغلق عند   4.65  جنيه. 

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

28/1/2022 249,324 3.23  1 COMIq.L البنك التجاري الدويل - مرص
28/1/2022 26,762 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
8.57%  9.250  TMGH.CA  مجموعة طلعت مصطفى 
6.83%  16.270  GIHD.CA  الغربية االسالمية 
6.38%  24.500  EGAL.CA  مرص لاللومنيوم 
6.07%  14.500  DCRC.CA  دلتا لالنشاء 
5.85%  1.213  CCAP.CA  القلعة لالستشارات 
5.18%  22.150  MHOT.CA  مرص للفنادق 
4.08%  12.510  ADIB.CA  بنك أبو ظبي األسالمي 
4.03%  2.840  MNHD.CA  مدينة نرص لالسكان 
4.01%  12.700  AFDI.CA  االهيل للتنمية 
3.84%  18.370  DAPH.CA  التعمري واالستشارات الهندسية 

% سعر السوق كود رويرتز الرشكة

-10.72%  30.490  AALR.CA   العامة الستصالح األرايض 
-4.16%  1.519  ODID.CA  اودن للتنمية 
-3.73%  4.650  TALM.CA  تعليم 
-3.63%  13.000  CIRA.CA  القاهره لإلستثامر 
-3.08%  17.960  MPCI.CA  ممفيس لالدوية 
-2.46%  0.198  NAHO.CA  نعيم القابضة 
-2.30%  2.980  MAAL.CA  مرسيليا 
-2.08%  0.612  PRMH.CA  برايم القابضة 
-1.79%  9.880  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
-1.46%  1.420  SVCE.CA  جنوب الوادى لألسمنت 

حجم التداول سعر السوق كود رويرتز الرشكة

 22,259,279  0.225  OIH.CA  اوراسكوم لالستثامر 
 12,982,276  0.224  KRDI.CA  نهر الخري للتنمية واألستثامر الزراعى 
 9,671,313  0.939  MENA.CA  مينا لالستثامر 
 7,889,968  9.250  TMGH.CA  مجموعة طلعت مصطفى 
 7,204,625  1.213  CCAP.CA  القلعة لالستشارات 
 7,119,005  0.338  EDBM.CA  ليفت سالب 
 6,981,363  9.880  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
 5,448,602  2.840  MNHD.CA  مدينة نرص لالسكان 
 5,024,940  0.504  PORT.CA  بورتو جروب 
 4,834,772  0.359  AIH.CA  ارابيا انفستمنتس هولدنج 

قيمة التداول سعر السوق كود رويرتز الرشكة

 72,702,223  51.340  COMI.CA  البنك التجاري الدويل 
 71,210,002  9.250  TMGH.CA  مجموعة طلعت مصطفى 
 68,013,073  9.880  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
 28,596,582  6.280  HELI.CA  مرص الجديدة لالسكان 
 25,634,220  17.540  EFIH.CA  أي فاينانس 
 20,362,271  21.140  ABUK.CA  ابوقري لالسمدة 
 19,692,133  7.000  JUFO.CA  جهينة 
 19,310,614  14.660  HRHO.CA  املجموعة املالية هريمس 
 15,738,494  6.980  MTIE.CA  ام.ام جروب 
 15,299,033  2.840  MNHD.CA  مدينة نرص لالسكان 

ربحا األكرث  رشكات  العرش 

التداول حجم  حيث  من  رشكات   10 أعىل 

31 يناير 2022

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


