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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 

605,877,509 59,584,986.00 9,797.91 11,654.58 8.61% 5.30% -0.75%  11,420.19  11,506.63 EGX 30
320,411,494 238,123,530 1,820.45 3,038.01 23.20% 7.43% -0.03%  2,304.64  2,305.37 EGX 70 EWI*

 أذون الخزانة 

 تعليق السوق

أسعار الرصف مقابل الجنيه املرصي 

15.6606 أمريىك   دوالر 

18.1490   يورو

21.5129 إسرتلينى   جنيه 

صايف فئات املستثمرين )مليون جم )
38.97     مرصيني

-29.46  عرب
-9.51     أجانب

شهادات اإليداع الدولية 

 العائد السابق 

  (%)
 العائد 
  (%)    

الفرتة تاريخ املزاد

12.384 12.384 91 Days 25 /10/ 2021
13.177 12.624 182 Days 28/10/ 2021
12.795 12.814 273 Days 25 /10/ 2021
12.631 13.203 364 Days 28 /10/ 2021
3.095 3.088 364 Days (US$) 7 /6/ 2021
1.396 1.396 364 Days (Euro€) 16 /8/ 2021

14.574 14.577 12 /10/ 2024 24 /10/ 2021
14.424 14.399 5 /10/ 2026 18 /10/ 2021

14.575 14.595 12 /10/ 2028 25 /10/ 2021
14.700 14.725 5 /10/ 2031 18/10/ 2021

 سعر اإلنرتبنك اليومى

التاريخ (%)  

8.75% 15/11/2020
 سعر البنك املركزي لإلئتامن

و الخصم

8.564% 27/10/2021 اإلنرتبنك اليومى

شهد السوق املحيل هبوطا اليوم ، حيث انخفض مؤرش   EGX30  بنسبة   %0.75   ليغلق عند   11,420.19   ، و تراجع  مؤرش   EGX70  بنسبة 
  %0.03   ليغلق عند   2,304.64  نقطة. 

وسجلت قيمة التداوالت اليوم   1,176    مليون جنيه موزعة عىل   380.6  مليون سهم. واتجه املستثمرون املحليون للرشاء  بقيمة  38.97   مليون 
جنيه .   بينام اتجه املستثمرون االجانب والعرب للبيع بقيمة  9.51  مليون جنيه و   29.46   مليون جنيه  عىل التواىل. وساهم االفراد بنسبة 

   %60.88   من إجاميل حجم التداول بينام استحوذت تداوالت املؤسسات عىل   39.12%  . 

للبنوك  امبو )  WKOL.CA ( مرتفعاً   %20    ليغلق عند   48  جنيه. تاله سهم  العقارية  اليوم سهم وادي كوم  الرابحني  تصدرت قامئة أكرب 
الوطنية )  NRPD.CA ( حيث ارتفع بنسبة   %19.97    ليغلق عند   26.43  جنيه. سهم النرص لألعامل املدنية   )NCCW.CA(   يف املركز الثالث 

بإضافة   %12.93   ليغلق عند   21.4  جنيه. 

من ناحية أخرى ، تصدر سهم حديد عز    )ESRS.CA(   قامئة أكرب الخارسين حيث انخفض بنسبة    %11.79     ليغلق عند    13.99       جنيه. 
تاله سهم دلتا للطباعة )  DTPP.CA ( منخفًضا   %7.91   ليغلق عند       21.18جنيه. وجاء سهم كيام   )  EGCH.CA ( يف املركز الثالث مرتاجعا 

   % 7.28  ليغلق عند   3.44  جنيه. 

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

29/10/2021 259,140 3.10  1 COMIq.L البنك التجاري الدويل - مرص
29/10/2021 25,056 1.24 1 IDHC.L انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز
19/10/2021 3 1.60  0.5 HRHOq.L املجموعه املاليه هريمس القابضه
27/8/2021 1,000 2.90 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
20.00%  48.000  WKOL.CA  وادي كوم امبو 
19.97%  26.430  NRPD.CA  العقارية للبنوك الوطنية  
12.93%  21.400  NCCW.CA  النرص لألعامل املدنية 
11.51%  28.000  BIOC.CA  جالكسو ولكام 
10.33%  2.670  RAYA.CA  راية القابضة 
10.30%  23.140  DAPH.CA  التعمري واالستشارات الهندسية 
9.82%  37.450  AALR.CA  العامة الستصالح األرايض  
8.43%  0.669  PORT.CA  بورتو جروب 
7.77%  40.930  ZMID.CA  زهراء املعادي 
6.82%  0.705  RREI.CA  اليكو 

% سعر االغالق كود رويرتز الرشكة

-11.79%  13.990  ESRS.CA  حديد عز 
-7.91%  21.180  DTPP.CA  دلتا للطباعة 
-7.28%  3.440  EGCH.CA  كيام 
-6.05%  20.200  ABUK.CA  ابوقري لالسمدة 
-5.53%  24.620  EGAL.CA  مرص لاللومنيوم 
-5.46%  9.700  SKPC.CA  سيدى كرير للبرتوكيامويات 
-4.99%  1.620  GMCI.CA  جى . أم . ىس 
-4.66%  2.660  AMIA.CA  امللتقي العريب 
-4.03%  1.549  SVCE.CA  جنوب الوادى لألسمنت 
-4.00%  480.000  IRAX.CA  عز الدخيلة 

حجم التداول سعر االغالق كود رويرتز الرشكة

 64,715,735  0.669  PORT.CA  بورتو جروب 
 48,298,194  0.435  EDBM.CA  ليفت سالب 
 16,203,482  0.798  ELWA.CA  الوادى لإلستثامر 
 16,121,161  5.180  AREH.CA  املجموعه املرصيه العقارية 
 15,169,931  0.357  AIH.CA  ارابيا انفستمنتس هولدنج 
 14,844,697  0.579  GOCO.CA  جولدن كوست 
 14,591,465  0.233  OIH.CA  اوراسكوم لالستثامر 
 14,018,318  0.223  OFH.CA  اوراسكوم املالية 
 13,788,034  13.990  ESRS.CA  حديد عز 
 11,268,268  0.235  AIFI.CA  اطلس لالستثامر 

قيمة التداول سعر االغالق كود رويرتز الرشكة

 193,051,040  13.990  ESRS.CA  حديد عز 
 81,789,056  5.180  AREH.CA  املجموعه املرصيه العقارية 
 73,073,544  40.930  ZMID.CA  زهراء املعادي 
 72,181,000  51.250  COMI.CA  البنك التجاري الدويل 
 62,631,588  20.200  ABUK.CA  ابوقري لالسمدة 
 45,772,360  9.700  SKPC.CA  سيدى كرير للبرتوكيامويات 
 44,144,092  20.700  EKHOA.CA  القابضة املرصية الكويتية - جنيه مرصي 
 42,327,344  0.669  PORT.CA  بورتو جروب 
 36,333,432  21.320  EFIH.CA  أي فاينانس 
 20,312,292  0.435  EDBM.CA  ليفت سالب 

ربحا األكرث  رشكات  العرش 

التداول حجم  حيث  من  رشكات   10 أعىل 

31 أكتوبر 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


