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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 

2,031,060,604 166,491,725 9,797.91 12,060.00 0.03% -10.41% 2.71%  10,705.60  10,423.09 EGX 30
221,935,258 146,316,443 1,774.66 3,038.01 0.96% -14.93% 3.03%  1,873.12  1,818.01 EGX 70 EWI*

 أذون الخزانة 

 تعليق السوق

أسعار الرصف مقابل الجنيه املرصي 

15.6614 أمريىك   دوالر 

17.2354   يورو

20.4976 إسرتلينى   جنيه 

صايف فئات املستثمرين )مليون جم )
855.87     مرصيني

-78.16  عرب
-777.71     أجانب

شهادات اإليداع الدولية 

 العائد السابق 

  (%)
 العائد 
  (%)    

الفرتة تاريخ املزاد

11.300 11.295 91 Days 13 /3/ 2022
12.296 12.294 182 Days 10/3/ 2022
12.991 12.955 273 Days 13 /3/ 2022
13.212 13.198 364 Days 10 /3/ 2022
2.994 2.997 364 Days (US$) 7/2/ 2022
1.396 1.398 364 Days (Euro€) 8 /11/ 2021

14.626 14.606 4 /1/ 2025 14 /3/ 2022
14.291 14.269 11 /1/ 2027 7 /3/ 2022

14.635 14.522 4 /1/ 2029 14 /3/ 2022
14.711 14.707 11 /1/ 2032 7/3/ 2022

 سعر اإلنرتبنك اليومى

التاريخ (%)  

8.75% 15/11/2020
 سعر البنك املركزي لإلئتامن

و الخصم

8.748% 15/3/2022 اإلنرتبنك اليومى

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

15/3/2022 1,269,020 2.42  1 COMIq.L البنك التجاري الدويل - مرص
15/3/2022 212,518 1.10 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
25/2/2022 62 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
8.47%

مصريين
51.55%

أجانب
39.98%

أفراد
29.76%

مؤسسات
70.24%

خسارة األكرث  رشكات  العرش 

% سعر السوق كود رويرتز الرشكة

-15.45%  10.340  GRCA.CA  جراند القابضة 
-3.55%  3.260  TALM.CA  تعليم 
-1.58%  11.810  OCDI.CA  سوديك 
-1.32%  75.000  GSSC.CA  العامة للصوامع 
-1.20%  3.290  MCRO.CA  ماكرو كابيتال 
-1.16%  1.364  EKHO.CA  القابضة املرصية الكويتية - دوالر أمرييك 
-0.96%  5.150  AUTO.CA  جى ىب اوتو 
-0.91%  38.010  PHAR.CA  ايبيكو 
-0.89%  1.001  FAITA.CA  بنك فيصل - دوالر أمرييك 
-0.45%  15.400  DAPH.CA  التعمري واالستشارات الهندسية 

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

 431,548,701  21.310  EKHOA.CA  القابضة املرصية الكويتية - جنيه مرصي 
 428,522,104  42.550  COMI.CA  البنك التجاري الدويل 
 279,748,742  24.600  ABUK.CA  ابوقري لالسمدة 
 197,397,764  11.000  EAST.CA  الرشقية-ايسرتن 
 184,009,439 102.000  MFPC.CA  موبكو 

 66,059,207  7.670  SWDY.CA  السويدى اليكرتيك 
 59,243,064  9.810  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
 43,693,065  4.980  HELI.CA  مرص الجديدة لالسكان 
 35,456,952  17.340  HRHO.CA  املجموعة املالية هريمس 
 30,992,548  5.180  MTIE.CA  ام.ام جروب 

% سعر السوق كود رويرتز الرشكة

19.88%  8.080  ALCN.CA  اسكندريه للحاويات 
10.10%  1.145  ARVA.CA  العربية للمحابس 
9.21%  4.980  HELI.CA  مرص الجديدة لالسكان 
9.09%  7.680  SMFR.CA  سامد مرص "ايجيفرت" 
8.40%  5.550  ISMA.CA  االسامعيلية للدواجن 
8.09%  2.540  IFAP.CA  الدولية للمحاصيل الزراعيه 
8.03%  8.480  TMGH.CA  مجموعة طلعت مصطفى 
7.76%  18.890  ICID.CA  العاملية لالستثامر 
7.66%  8.430  ETRS.CA  ايجيرتانس 
7.47%  2.057  MNHD.CA  مدينة نرص لالسكان 

ربحا األكرث  رشكات  العرش 

حجم التداول سعر السوق كود رويرتز الرشكة

 31,194,050  0.199  OIH.CA  اوراسكوم لالستثامر 
 21,388,692  0.182  OFH.CA  اوراسكوم املالية 
 20,538,818  21.310  EKHOA.CA  القابضة املرصية الكويتية - جنيه مرصي 
 18,962,556  1.332  CCAP.CA  القلعة لالستشارات 
 17,945,069  11.000  EAST.CA  الرشقية-ايسرتن 
 16,633,475  1.890  RMDA.CA  راميدا 
 14,564,432  0.328  AIH.CA  ارابيا انفستمنتس هولدنج 
 14,548,920  0.771  SPMD.CA  سبيد ميديكال 
 11,529,381  24.600  ABUK.CA  ابوقري لالسمدة 
 10,129,715  42.550  COMI.CA  البنك التجاري الدويل 

التداول حجم  حيث  من  رشكات   10 أعىل 

16 مارس 2022

مؤرش egx 30 خالل عام
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شهد السوق املحيل صعودا اليوم ، حيث ارتفع مؤرش   EGX30  بنسبة   %2.71   ليغلق عند   10,705.6   ، و صعد مؤرش   EGX70  بنسبة 
  %3.03   ليغلق عند   1,873.12  نقطة.  

وسجلت قيمة التداوالت اليوم   2,318   مليون جنيه موزعة عىل  359.3  مليون سهم. واتجه املستثمرون املرصيون للرشاء  بقيمة855.87   
 مليون جنيه .   بينام اتجه املستثمرون العرب و االجانب للبيع بقيمة   78.16   مليون جنيه و   777.71   مليون  جنيه عىل التوايل. وساهم 

االفراد بنسبة   %29.76   من إجاميل حجم التداول بينام استحوذت تداوالت املؤسسات عىل   70.24%  . 

تصدرت قامئة أكرب الرابحني اليوم سهم اسكندريه للحاويات    (ALCN.CA)  مرتفعاً   %19.88   ليغلق عند   8.08    جنيه. تاله سهم العربية 
للمحابس   (ARVA.CA)   حيث ارتفع بنسبة   %10.10  ليغلق عند   1.145 جنيه. وجاء  سهم مرص الجديدة لالسكان (  HELI.CA ) يف 

املركز الثالث بإضافة   %9.21   ليغلق عند   98.  4 جنيه. 

من ناحية أخرى ، تصدر سهم جراند القابضة    (GRCA.CA)   قامئة أكرب الخارسين حيث انخفض بنسبة   %15.45   ليغلق عند  10.34   
 جنيه. تاله سهم تعليم (  TALM.CA ) منخفًضا   %3.55   ليغلق عند 3.26 جنيه.  وجاء سهم سوديك (  OCDI.CA ) يف املركز الثالث 

مرتاجعا   %1.58    ليغلق عند   11.81   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


