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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 

464,719,434 58,244,757 9,797.91 11,685.12 3.84% 5.24% -0.73%  11,413.21  11,496.63 EGX 30
216,678,107 174,367,071 1,820.99 3,038.01 1.70% -5.32% -4.63%  2,031.01  2,129.65 EGX 70 EWI*

 أذون الخزانة 

 تعليق السوق

أسعار الرصف مقابل الجنيه املرصي 

15.6603 أمريىك   دوالر 

17.7995   يورو

21.0631 إسرتلينى   جنيه 

صايف فئات املستثمرين )مليون جم )
100.78     مرصيني

19.25  عرب
-120.03     أجانب

شهادات اإليداع الدولية 

 العائد السابق 

  (%)
 العائد 
  (%)    

الفرتة تاريخ املزاد

12.495 12.452 91 Days 14 /11/ 2021
12.642 12.660 182 Days 11/11/ 2021
12.897 12.970 273 Days 14 /11/ 2021
13.253 13.285 364 Days 11 /11/ 2021
3.095 3.088 364 Days (US$) 7 /6/ 2021
1.396 1.398 364 Days (Euro€) 8 /11/ 2021

14.577 14.641 9 /11/ 2024 8 /11/ 2021
14.375 14.380 5 /10/ 2026 15 /11/ 2021

14.611 14.611 12 /10/ 2028 8 /11/ 2021
14.707 14.710 5 /10/ 2031 15/11/ 2021

 سعر اإلنرتبنك اليومى

التاريخ (%)  

8.75% 15/11/2020
 سعر البنك املركزي لإلئتامن

و الخصم

8.317% 15/11/2021 اإلنرتبنك اليومى

شهد السوق املحيل هبوطا اليوم ، حيث انخفض مؤرش   EGX30  بنسبة   %0.73   ليغلق عند   11,413.21   ، و تراجع  مؤرش   EGX70  بنسبة 
  %4.63   ليغلق عند   2,031.01  نقطة.  

بقيمة     املحليون  والعرب للرشاء  املستثمرون  اليوم   938.6   مليون جنيه موزعة عىل 285.6  مليون سهم. واتجه  التداوالت  وسجلت قيمة 
 100.78مليون و 19.25 مليون جنيه عىل التواىل .   بينام اتجه املستثمرون االجانب للبيع بقيمة   120.03 مليون جنيه. وساهم االفراد بنسبة    

  52.65  % من إجاميل حجم التداول بينام استحوذت تداوالت املؤسسات  عىل   47.35%  . 

تصدرت قامئة أكرب الرابحني اليوم سهم مطاحن رشق الدلتا )  EDFM.CA ( مرتفعاً   %19.99  ليغلق عند   102.09    جنيه. تاله سهم العروبة 
للوساطه )  EOSB.CA ( حيث ارتفع بنسبة   %19.95   ليغلق عند   1.052  جنيه.وسهم مطاحن  وسط وغرب الدلتا   )WCDF.CA(   يف املركز 

الثالث بإضافة   %8.68   ليغلق عند   109.61 جنيه. 

من ناحية أخرى ،تصدر سهم رواد السياحة   )ROTO.CA(   قامئة أكرب الخارسين حيث انخفض بنسبة   %20    ليغلق  عند   11.84  جنيه. تاله 
الثالث  العبور لالستثامر )  OBRI.CA ( منخفًضا   %20   ليغلق عند   9.76  جنيه. وجاء سهم زهراء  املعادي )  ZMID.CA ( يف املركز  سهم 

مرتاجعا %19.99   ليغلق عند   11.65   جنيه. 

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

15/11/2021 173,151 3.33  1 COMIq.L البنك التجاري الدويل - مرص
15/11/2021 176,442 1.25 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
19.99%  102.090 EDFM.CA مطاحن رشق الدلتا
19.95%  1.052 EOSB.CA العروبة للوساطه
8.68%  109.610 WCDF.CA مطاحن وسط وغرب الدلتا
5.00%  2.310 IRON.CA الحديد والصلب املرصية
2.91%  19.420 DAPH.CA التعمري واالستشارات الهندسية
2.41%  5.520 ORHD.CA اوراسكوم للتنمية
2.33%  3.080 CERA.CA رمياس
1.63%  1.742 ZEOT.CA الزيوت املستخلصة
1.35%  7.500 TMGH.CA مجموعة طلعت مصطفى
1.05%  18.200 NBKE.CA بنك الكويت الوطني

% سعر االغالق كود رويرتز الرشكة

-20.00%  11.840 ROTO.CA رواد السياحة
-20.00%  9.760 OBRI.CA العبور لالستثامر
-19.99%  11.650 ZMID.CA زهراء املعادي
-19.98%  32.000 IDRE.CA االسامعيلية للتطوير
-19.98%  1.342 AREH.CA املجموعه املرصيه العقارية
-16.33%  52.220 WKOL.CA وادي كوم امبو
-16.17%  4.820 REAC.CA ريكاب
-13.77%  1.196 ATQA.CA عتاقة
-13.41%  12.400 AFDI.CA االهيل للتنمية
-12.80%  11.100 CSAG.CA القناة للتوكيالت املالحية

حجم التداول سعر االغالق كود رويرتز الرشكة

 46,860,635  0.225  OIH.CA  اوراسكوم لالستثامر 
 26,750,762  0.358  EDBM.CA  ليفت سالب 
 11,117,450  0.544  PORT.CA  بورتو جروب 
 10,406,535  1.196  ATQA.CA  عتاقة 
 10,087,660  0.335  AIH.CA  ارابيا انفستمنتس هولدنج 
 9,793,896  16.950  EFIH.CA  أي فاينانس 
 8,941,647  0.217  OFH.CA  اوراسكوم املالية 
 7,070,275  1.007  MPCO.CA  املنصورة للدواجن 
 6,241,011  1.342  AREH.CA  املجموعه املرصيه العقارية 
 5,472,994  1.960  SPMD.CA  سبيد ميديكال 

قيمة التداول سعر االغالق كود رويرتز الرشكة

 178,572,593  53.000  COMI.CA  البنك التجاري الدويل 
 164,387,863  16.950  EFIH.CA  أي فاينانس 

 58,047,355  12.600  FWRY.CA  فوري للمدفوعات االلكرتونية 
 35,508,464  11.770  EAST.CA  الرشقية-ايسرتن 
 21,347,076  6.470  SKPC.CA  سيدى كرير للبرتوكيامويات 
 20,404,376  11.840  ROTO.CA  رواد السياحة 
 17,783,714  8.200  SWDY.CA  السويدى اليكرتيك 
 15,138,454  8.600  ORWE.CA  النساجون الرشقيون 
 14,557,571  12.910  HRHO.CA  املجموعة املالية هريمس 
 14,541,313  5.890  MTIE.CA  ام.ام جروب 

ربحا األكرث  رشكات  العرش 

التداول حجم  حيث  من  رشكات   10 أعىل 

15 نوفم�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


