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 21/04/2022، الخميس

  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 

 % 12.59- ▼ % 1.71- 10,444.76 30أي جي اكس 

 % 20.58- ▲ % 1.21 1,748.7 70أي جي اكس 

 % 18.11- ▲ % 0.56 2,667.04 100أي جي اكس  

 % 6.75- ▼ % 0.64- 3,798.17 مؤشر تميز 
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   % TASI 13,654.00 -0.11 السعودية 

 % DFMGI 3,677.00 0.79 دبي
 

     

 % ADI 10,026.00 0.38 ابوظبي 
 

 % MARKET-IXP 8,266.02 -0.09 الكويت 
 

 % BSEX 2,094.78 -0.03 البحرين
 

 % GENERAL 14,009.00 -0.05 قطر
 

 % MASI 13,064.00 0.09 املغرب 
 

 % TUN20 7,235.00 0.05 تونس 
 

 )%(التغير  القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية
 

 % Dow Jones 35,160.79 0.7 أمريكا
 

 % S&P 500 4,459.45 -0.1 أمريكا
 

 

 % NASDAQ 13,453.07 -1.2 أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 % FTSE 100 7,617.13 -0.2 لندن 
 

 
 

  

 % DAX 14,424.28 0.4 أمانيا
 

 % Nikkei 225 27,553.06 1.2 اليابان 
 

 % 0.3- 1,950.69 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 % 1.9 108.80 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.020 18.518 18.431 دوالر أمريكى 

 
 0.147 20.107 20.005 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.113 24.182 24.064 جنيه إسترلينى 
 

 

  

 

 0.052 19.542 19.448 فرنك سويسرى 
 

 0.083 14.490 14.421 ين يابانى  100
 

 0.005 4.938 4.914 ريال سعودى 
 

 0.102 60.694 60.292 دينار كويتى 
 

 0.005 5.042 5.017 درهم اماراتى 
 

 0.008- 2.889 2.875 اليوان الصينى 
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41.8%39.2%37.3%35.7%33.6%

4,644,9191,6593,589,748786,9381,183,640

-ة الصناعات الكيماوية املصري

كيما

االسماعيلية مصر للدواجنالقاهرة للدواجنالشمس لالسكان والتعميردلتا للطباعة والتغليف

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  20.00   6.36  الشمس لالسكان 

  19.96   11.12  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

  17.55   1.31  القاهرة لالسكان 

  13.39   3.98  ريكاب 

  11.60   5.10  االسماعيلية للدواجن 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -18.13   4.38  سبأ

جراند انفستمنت القابضة 

 لالستثمارات املالية 

 8.50   10.15- 

 -9.52   1.74  مرسيليا

 -8.46   15.91  املالية والصناعية املصرية 

 -7.98   0.39  جولدن كوست 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  البنك التجاري الدولي 

142,473,568  
 41.86  

  8.60   32,790,100  طلعت مصطفى 

  5.21   25,608,810  مصر الجديدة لالسكان 

  15.68   21,440,042  هيرمس 

  6.36   20,887,336  الشمس لالسكان 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.30   12,295,674  املصريين لالسكان 

  0.25   11,572,424  ليفت سالب مصر 

  0.16   9,739,224  اوراسكوم املالية القابضة 

  0.31   9,380,483  العربية ادارة االصول 

  0.20   9,119,134  لالستثمار القابضة اوراسكوم 

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

  قيمة تداول القطاع

 )جنيه( 

 128,620,242 1.26- 920.6 البنوك 

 119,278,926 0.16- 729.5 العقارات 

 51,183,288 0.65- 822.4 موارد أساسية 

 44,480,084 0.14 587.5 أغذية و مشروبات وتبغ 

 42,968,237 0.76 933.3 خدمات مالية 

 

 2022 ابريل  19 لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 3.45 20000 بيع مجموعة مرتبطة الدولية لألسمدة والكيماويات 

 1.797 100000 بيع مجموعة مرتبطة اميرالد للتطوير 

 17.3 50757 بيع ادارة الشركة  إي فاينانس لالسثمارات 

 0.30 300000 بيع مجلس اإلدارة  ية الدارة االصول الشركة العرب

 0.30 300000 بيع مجموعة مرتبطة ية الدارة االصول الشركة العرب

الوادي العاملية لالستثمار  

 لتنمية

 0.482 270000 بيع مجلس اإلدارة 

 6.98 86000 شراء مجلس اإلدارة  شارم دريمز لالستثمار السياحي 

 0.216 610000 شراء مجموعة مرتبطة اسباير القابضة 

 0.529 400000 بيع مجموعة مرتبطة برايم القابضة 

 0.176 1000000 شراء مجلس اإلدارة  $   النعيم القابضة

 0.324 4492 شراء نظام االثابة  جي البنك املصري الخلي

 43.6 12866 بيع االدارة البنك التجاري الدولي 

 0.667 128000 شراء مجلس اإلدارة  جدوى  

 7.55 2822000 شراء مجلس اإلدارة  ايديتا 

 0.245 100000 بيع مجلس اإلدارة  ليفت سالب 

 1.802 155000 شراء مجلس االدارة  بايونيرز بروبيريتيز 

 0.85 2531311 شراء مجلس االدارة  املنصورة للدواجن 
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 أخبارالشركات املقيدة

اقع   للسهم 80مساهمو "حديد عز" يقرون توزيع كوبون نقدي بو
ً
 % على سعر السهم الحالي(  5.9عائد توزيعات يبلغ )  - قرشا

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أن  اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز، تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية عن العام املاض ي.

 لكل سهم. 80العمومية قررت توزيع كوبون نقدي على املساهمين عن أرباح العام املاض ي بواقع 
ً
 ادارة الشركة(املصد: ) قرشا

 

 2021% خالل 8أرباح "فوري" ترتفع 

وأوضحت   باملائة، على أساس سنوي.  8.3لعام املاض ي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة  شفت القوائم املالية املجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك واملدفوعات اإللكترونية، عن ا

، مع األخذ في 2020مليون جنيه خالل    223.56، مقابل أرباح بقيمة  2021مليون جنيه خالل   242.12الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بلغ  

 . مباشراملصدر: االعتبار حقوق األقلية.

 2022% خالل الربع األول من 123أرباح "سوديك" ترتفع بنسبة 

باملائة، على أساس    123، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة  2022كشفت القوائم املالية املجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار )سوديك(، عن الربع األول من  

 بلغت    سنوي.
ً
 102.28ناير حتى نهاية مارس املاض ي، مقابل أرباح بلغت  مليون جنيه خالل الفترة من ي  228.2وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت أرباحا

 .مباشراملصدر:، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.2021مليون جنيه خالل نفس الربع من 

 2022% خالل الربع األول من 30أرباح "عبور الند" تنمو 

وأوضحت  باملائة على أساس سنوي.  29.8عام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة كشفت القوائم املالية املجمعة لشركة عبور الند للصناعات الغذائية، عن الربع األول من ال

 خالل  69.79مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس املاض ي، مقابل  90.61الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بلغ 
ً
مليون جنيه أرباحا

 . مباشراملصدر: ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.نفس الفترة من العام املاض ي

 

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 ارة ببدء موسم حصاد القمح في توشكى السيس ي يعطي اإلش

أ بمحافظة  الوادي  بجنوب  بتوشكى  الزراعية  باألراض ي  القمح  موسم حصاد  ببدء  اإلشارة  الخميس  اليوم  صباح  السيس ى،  الفتاح  عبد  الرئيس  الرئيس  و   سوان.أعطى  كان 

 .مباشراملصدر:  .سطعبدالفتاح السيس ي قد تفقد، صباح اليوم، أراض ي مشروع توشكى، وذلك خالل االحتفال ببدء موسم حصاد القمح، بحسب وكالة انباء الشرق األو 

 صندوق النقد: االقتصاد املصري بحاجة الستكمال اإلصالحات وحماية الضعفاء

رضتها الحرب، خاصة مع قالت كريستالينا جورجيفيا، مدير صندوق النقد الدولي، إنَّ مصر لديها تجربة ناجحة مع الصندوق، لكن الوضع يسوء بسبب التحديات التي ف 

 )املصدر: ايكونومي بلس( دها على استيراد حصة كبيرة من الغذاء من روسيا وأوكرانيا.اعتما

 مليون دوالر  601.7قفزت إيرادات قناة السويس خالل مارس املاض ي إلى 

سفينة بنمو   1816هدت عبور  مليون دوالر، وبحسب اإلحصائيات الصادرة عن بوابة معلومات مصر، فإن القناة ش  439.4، والذي سجل  2021% مقارنة بمثيله عام  36بزيادة   

 )املصدر: ايكونومي بلس( %.18ماليين طن بارتفاع  107%، بإجمالي حموالت قدرها 24.8
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم  اسم الشركة
رأس املال  

 السوقي
 التوصية

السعر 

 املستهدف

احتمال 

 لهبوط االصعود/
 مضاعف القيمة الدفترية مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه  جنيه 

  الكيماويات  قطاع

 0.8 1.0 5.9 9.9 % 15.3 19.91 شراء 1,255.95 17.26 املالية والصناعية املصرية 

 0.9 1.1 3.7 4.7 % 42.4 139.56 شراء 22,453.49 98.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.6 3.7 5.7 8.7 % 32.3 32.03 شراء 30,550.01 24.21 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 0.8 1.1 5.2 غ.م.  % 64.8 5.54 شراء 3,986.91 3.36 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.5 2.6 9.5 7.7 % 84.2 10.94 شراء 2,376.00 5.94 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.4 1.4 10.9 8.0 % 72.5 7.73 شراء 1,266.09 4.48 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.0 2.4 9.5 16.1 % 27.7 9.45 شراء 6,966.40 7.40 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 0.6 0.6 7.4 25.6 % 30.5 15.73 شراء 867.60 12.05 مصر لالسمنت قنا 

 1.3 1.3 16.3 28.0 % 18.0 33.65 شراء 2,138.25 28.51 مصر بني سويف لالسمنت

 1.3 1.4 103.1 غ.م.  % 14.8 4.26 احتفاظ  1,405.12 3.71 العربية لألسمنت 

  قطاعات متنوعة

 غ.م.  غ.م.  3.0 غ.م.  % 85.0 23.63 شراء 6,937.49 12.77 شركة حديد عز

 0.7 0.8 5.8 5.9 % 44.1 12.03 شراء 5,553.65 8.35 النساجون الشرقيون 

 0.8 0.8 10.4 16.3 % 65.8 11.34 احتفاظ  213.49 6.84 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 

 0.9 1.3 2.7 3.7 % 357.7 2.55 شراء 617.79 0.56 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

   ال يوجد توزيعات لهذا الشهر  

 
 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

 2022/ 20/04 2022/ 17/04 جنيه للسهم  1.500 السعودية املصرية لإلستثمار والتمويل  

 2022/ 20/04 2022/ 17/04 جنيه للسهم  2.500 بنك التعمير واإلسكان  

 2022/ 20/04 2022/ 17/04 جنيه للسهم  0.750 بنك قطر الوطني  

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  1.500 يوتيوبيا لإلستثمار السياحي 

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  1 النساجون الشرقيون 

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  0.050 امللتقي العربي لإلستثمار 

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  1.500 غاز مصر  

 2022/ 21/04 2021/ 11/10 القسط الثاني لكبار املساهمين  الشمس لإلسكان والتعمير 

 
 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 بنادي القوات املسلحة بالزمالك   عادية  القاهرة للزيوت والصابون   2022/ 18/04

 عن طريق تقنية اإلتصال الحديثة الكونفرانس كول  عادية /غير عادية   راية لخدمات مراكز اإلتصاالت  2022/ 18/04

 العائر من رمضان  –بمقر مصانع الشركة  غير عادية  الشرقية الوطنية لألمن الغذائي  2022/ 18/04

 عن طريق تقنية اإلتصال الحديثة الكونفرانس كول  عادية  الجوهرة   –العز للسيراميك والبورسيلن  2022/ 19/04
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 (EGX 30 index) 30الشركات املكونة ملؤشر إي جي إكس 

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر 

نسبة التغير  

 اليومي %

التغير من  

 أول العام % 
 قيمة التداول  كمية التداول 

أعلى سعر  

 اسبوع  52

أقل سعر 

 أسبوع  52

الوزن في 

 املؤشر 

 COMI 44.63 1.89 15.78- 3,072,980 138,355,648 54.15 36.52 36.78% البنك التجاري الدولي

 FWRY 4.78 -2.05 62.69- 4,366,468 21,302,704 14.07 4.40 5.93% فوري

 ABUK 24.21 -2.14 12.60 468,632 11,371,574 27.50 17.90 4.73% ابوقير لالسمدة 

 EAST 11.40 0.97 6.34 73,441 834,105 12.77 10.26 4.73% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 HRHO 15.70 1.55 6.01 3,576,613 54,650,120 20.00 10.63 4.22% هيرميس

 TMGH 8.77 0.80 3.31- 1,738,403 15,089,057 9.99 5.44 4.00% طلعت مصطفى

 EKHO 1.32 -0.90 0.08- 939,135 1,246,462 1.98 1.11 3.91% القابضة املصرية الكويتية

 EFIH 17.50 -0.85 13.75- 619,029 10,714,957 25.20 16.25 3.48% إي فاينانس 

 SWDY 7.35 -2.13 25.23- 1,280,435 9,453,927 10.03 7.22 3.03% السويدى اليكتريك 

 ETEL 15.75 0.57 6.08- 253,955 4,000,104 19.75 10.70 2.74% لالتصاالتاملصرية 

 EKHOA 25.00 16.28 27.23 179,353 3,946,554 25.00 17.31 2.58% بالجنيه  -القابضة الكويتية املصرية 

 CLHO 5.12 0.00 4.49 13,158 67,387 5.25 3.70 2.31% مستشفي كليوباترا

 MFPC 98.00 0.36 0.52 64,733 6,193,423 110.00 69.00 2.18% موبكو

 CIEB 7.08 -0.28 15.91- 86,260 615,049 9.00 5.35 1.88% كريدي اجريكول مصر 

 CIRA 12.20 1.67 10.36- 114,486 1,384,915 14.85 9.51 1.76% القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه 

 HDBK 38.13 -2.70 13.44- 30,966 1,198,772 47.97 27.51 1.70% بنك التعمير واإلسكان

 AMOC 3.29 0.30 10.11- 9,076,580 30,198,806 4.48 2.78 1.32% االسكندرية للزيوت املعدنية

 ISPH 2.45 -3.92 38.90- 2,389,866 5,865,541 4.40 2.37 1.27% ابن سينا فارما

 ESRS 12.77 -2.96 14.81- 447,423 5,781,952 17.24 8.96 1.22% حديد عز 

 MNHD 1.98 -3.41 32.19- 2,158,243 4,341,137 32.40 1.95 1.16% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 HELI 4.81 -4.56 28.32- 4,690,770 23,363,864 7.40 3.97 1.11% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 SKPC 7.15 -0.69 8.33- 1,553,539 11,163,478 10.92 6.33 1.05% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 AUTO 3.99 5.56 21.76- 6,504,507 25,777,720 6.06 3.14 1.01% جى بى اوتو 

 PHDC 1.44 -2.11 27.75- 1,108,687 1,622,352 2.12 1.43 1.00% بالم هيلز للتعمير 

 ORAS 73.97 -0.04 2.67- 32,911 2,410,984 88.00 64.00 0.96% أوراسكو كونستراكشن

 ORWE 8.35 1.95 3.91- 949,359 7,937,527 9.42 5.78 0.94% النساجون الشرقيون للسجاد

 MTIE 3.10 -16.67 54.94- 3,635,230 11,913,962 8.30 3.04 0.71% ام.ام جروب 

 CCAP 1.21 -4.66 - 10,751,922 13,341,840 1.58 1.11 0.70% القلعة لالستشارات املاليه 

 ORHD 3.92 -2.00 34.67- 1,007,924 4,027,820 6.22 3.71 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 RMDA 2.07 0.98 13.75- 603,880 1,261,747 2.93 1.62 0.62% راميدا 

 ADIB 12.50 0.81 20.74- 14,831 186,769 19.00 10.10 0.32% مصر -مصرف ابوظبي اإلسالمي 

* السهم يتداول بالدوالر 
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 ملحق االفصاحات 

 تعريف التوصيات

املسؤولين عن تقييم الشركة محل الدراسة، وتقوم بناًء على مقارنة السعر املستهدف الذي تم  تخضع عملية التوصيات لرأي املحلل/املحللين املالين  

  التوصل اليه في هذا التقرير بسعر سهم الشركة في السوق وقت صدور هذا التقرير، وتقوم التوصيات على ثالث مستويات رئيسية موضحة كما في 

 : الجدول اآلتي

 بيع حيادي شراء  التوصية

 التعريف 
توصية بشراء السهم عند السعر  

 الحالي في السوق 

توصية بالحيادية بموقف  

 املستثمر على ما هو عليه 

توصية ببيع السهم عند السعر  

 الحالي في السوق 

السعر املستهدف مقابل سعر  

 السوق 

السعر املستهدف أعلى من  

 السعر في السوق 

السعر املستهدف ال يختلف عن  

 السعر السوق 

السعر املستهدف أقل من السعر  

 في السوق 

االنخفاض "مقابل  -نسبة االرتفاع/ 

 سعر السوق" 
 %10-≥ %10-% الى 10من + 10%≤+

 شهادة املحللين

املتضمنة وأي وجهات نظر أو  يشهد املحلل / املحللين املاليين املذكور اسماؤهم في هذا التقرير بأن اآلراء الواردة في هذا التقرير حول األوراق املالية  

سيكون  تنبؤات أخرى تم التعبير عنها تعكس بدقة وجه نظره/نظرهم ورؤيتهم عن الشركة محل التقييم، وأنه /انهم لم يحصلوا على تعويض يرتبط، أو  

ا بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوصيات أو اآلراء املحددة الواردة في هذا التقرير البحثي. ويشير امل
ً
حلل /املحللين الوارد اسماؤهم في التقرير  مرتبط

 إلى أنه ال هو/هم أو ذويهم لهم اي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األوراق املالية التي هي موضوع هذا التقرير البحثي وقت صدو 
ً
 ره. أيضا

 

 فريق عمل البحوث بشركة بريميير

 essam.abdelaleem@premiere-securities.com مدير إدارة البحوث عصام عبد العليم 

 قسم التحليل املالي 

 m.magdy@premiere-securities.com محلل استثماري أول  محمد مجدي رمضان 

 g.abuhashima@premiere-securities.com محلل استثماري  جهاد أبو هشيمة 

 ahmed.elalfy@premiere-securities.com محلل استثماري  لفي أحمد األ

 قسم التحليل الفني

 marwa.abuelnasr@premiere-securities.com محلل فني أول  مروة محمد
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 اخالء املسؤولية

 

للجمهور. ال ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع، كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق املالية  يستند هذا التقرير إلى املعلومات املتاحة  

فيها    املذكورة فيه. لقد تم إعداد املعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أنها موثوق 

ريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن استخدام هذا املنشور أو  في وقت نشرها. ال تتحمل شركة ب

 محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اآلراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق. 

ى املستقبلين املقصودين، إذا لم  يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع املالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إل

يكن القارئ أو املتلقي لهذا التقرير البحثي هو املتلقي املقصود، يرجى إخطار بريميير على الفور، ويجب مسح هذا التقرير  

 البحثي دون االحتفاظ بأي جزء بأي شكل من األشكال. إن االستخدام غير املصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه

 أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخالف املتلقي املقصود محظور تماًما.

يؤكد محلل/محللو األبحاث الذين يغطون الشركة )أو الشركات( املذكورة في هذا التقرير أن  

 وجهات نظرهم حول الشركة )أو الشركات( وأوراقهم املالية تم التعبير عنها بدقة. 

 

 مسؤولي االتصال

 research@premiere-securities.comبريد الكتروني:     37627581 (202+)ن: تليفو    البحوث

 etrade@premiere-securities.comبريد الكتروني:     33330700(  202تليفون: )+  خدمة العمالء


