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الوالیات المتحدة

ةكرشل " اسمنت بورتالند طرة المصریة " بواقع ٥٠ قرش للسھم . االربعاء ٢٣ ابریل ٢٠١٤ توزیع الكوبون رقم " ٢١ " 
ةكرشل " المالیة والصناعیة المصریة " بواقع ٣٠ قرش للسھم . االربعاء ٢٣ ابریل ٢٠١٤ توزیع الكوبون رقم " ١٥ " 

ةكرشل " غاز مصر " بواقع بواقع ٥.٥ جنیھ للسھم على ان یتم  االربعاء ٢٣ ابریل ٢٠١٤ نھایة الحق في الكوبون رقم " ٣٠ " 
التوزیع اعتبارا من یوم ٢٨ ابریل ٢٠١٤ .
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سیتى ترید
لتداول األوراق المالیة

  إجمالیات التداول  أجنــــــــــــــــدة الســــــــــــوق

بورصة النیل

السندات
صنادیق االستثمار
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خدمات مالیة ( باستثناء البنوك )
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كیماویات
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خدمات و منتجات صناعیة و سیارات

رعایة صحیة و ادویة

انواع المتعاملین

مرافق
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أجانب
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غاز وبترول
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تكنولوجیا
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تعامالت المصریین واالجانب

70,229,341

أفراد
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تعامالت االفراد والمؤسسات

 المركز الرئیسي : ١٨ ش یوسف الجندى – باب اللوق – سنتر البستان – الدور التاسع – القاھرة
 ت : ٢٣٩٥٤٨٨٠/٢٣٩٥٤٦٩١/٢٣٩٥٨٢٧٣/٢٣٩٠٧٣٢٤/ ف : ٢٣٩١٢٧٠٨

-0.23%

…….

بیع

0.00

…….0.00

…….10.71

9.63

109.07البترول

USD
یورو

السلع

100JPYین یابانى

-0.29%

6.85

التغیر %

GBP

…….

9.70

7.94
11.81

12.64

7.02

878,200,117.00

0.34% 4.74 البحرین 0.07 610,7671,397.22
165.35

24.91

12,939.80

291,5100.03موزعون و تجارة تجزئة

12,649,449
9,455,065

0.08

IBEX35 INDEX

4.93

24,832,681
0.70%

6.50

ملخص األسواق العربیة                   ٢٠١٤/٤/٢٢

-0.12% 2.83
20,625,288

25,199,113

43,319,256

Nikkei 225الیابان
10.20
13.70 العقارات

أغذیة و مشروبات

التشیید و مواد البناء

منتجات منزلیة و شخصیة

بنوك

سیاحة و ترفیھ

72,754,7894,700
284,664,018

185

3المتعاملون الرئیسییون
0

نقل ملكیة

عدد العملیات

868,882

القیمة(جنیھ)الكمیةعدد الشركات

301,233,311
302,102,19334,688 1,759,056,536

34,678

0

النسبة من اإلجمالى

-19.97 طقسم 660,829

218,732,396

89,562,770

208,170,407
120,265,115

302,750,989

الكمیة
878,200,11934,678

عدد العملیات

القیمة المتداولةاسم القطاع

26,707,014983

Nasdaq    

2.87

23.70

الدولة

57,116,514

الكویت

1.09% 14,546.27

الوالیات المتحدة
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ةكرشل " السویس لالسمنت " بواقع ١ جنیة للسھم . االربعاء ٢٣ ابریل ٢٠١٤ توزیع الدفعة االولى من كوبون  " 

ةكرشل " المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة -  االربعاء ٢٣ ابریل ٢٠١٤ نھایة الحق فى أسھم زیادة رأس المال المصدر " 
نم ٢١٦ ملیون جنیھ مصري إلى ٢٤٣ ملیون جنیھ بزیادة قدرھا ٢٧ ملیون جنیھ مصري ممولة من األرباح  موزعة على  أمریكانا " 

٥,٤ ملیون سھم مجاني بواقع ٠.١٢٥ سھم مجاني لكل سھم أصلي من اسھم الشركة قبل الزیادة  على ان یتم التوزیع اعتباراً من یوم 
٢٤ ابریل ٢٠١٤ .

ةكرشل " ٦ " أسمنت حلوان " بواقع ٢.١٠ جنیة للسھم . االربعاء ٢٣ ابریل ٢٠١٤ توزیع الكوبون رقم " 
ةكرشل " السویس لألكیاس " بواقع ١٥ جنیة للسھم . االربعاء ٢٣ ابریل ٢٠١٤ توزیع الكوبون رقم " ٢٤ " 

6,681.76
المانیا

FTSE 100المملكة المتحدة
DAX

ةكرشل " الدلتا للسكر " بواقع بواقع ١ جنیھ للسھم على ان یتم التوزیع  الخمیس ٢٤ ابریل ٢٠١٤ نھایة الحق في الكوبون رقم " ٣٥ " 
اعتبارا من یوم ٢٩ ابریل ٢٠١٤ .

االربعاء ٢٣ ابریل  ٢٠١٤ إجتماع الجمعیة العامة العادیة لبنك " الوطنى المصري " .

انق تنمسألل رصم " ةكرشل " بواقع بواقع ٣ جنیھ للسھم على ان یتم  االربعاء ٢٣ ابریل ٢٠١٤ نھایة الحق في الكوبون رقم " ١٥ " 
التوزیع اعتبارا من یوم ٢٨ ابریل ٢٠١٤ .

الخمیس ٢٤ ابریل  ٢٠١٤ إجتماع الجمعیة العامة العادیة لشركة " رواد مصر لالستثمار السیاحى " .
الخمیس ٢٤ ابریل  ٢٠١٤ إجتماع الجمعیة العامة العادیة لشركة " الجزیرة للفنادق " .
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أحصائیات إلجمالیات سوق نقل الملكیة

اكثر خمس اسھم إرتفاعااكثر خمس اسھم انخفاضا

اكثر خمس اسھم ارتفاعا من حیث القیمةاكثر خمس اسھم ارتفاعا من حیث الكمیة
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لتداول األوراق المالیة
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مضاعف الربحیة العائد على الكوبون(%)اسم القطاع
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موارد أساسیة

كیماویات
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0.00
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التشیید و مواد البناء
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خدمات مالیة ( باستثناء البنوك )
أغذیة و مشروبات
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8.94

رعایة صحیة و ادویة
خدمات و منتجات صناعیة و سیارات
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25.27

0.00
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اعالم
غاز وبترول

26.83
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منتجات منزلیة و شخصیة
العقارات

15.35
22.84

سیاحة و ترفیھ
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موزعون و تجارة تجزئة
تكنولوجیا
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بنوك
موارد 
أساسیة كیماویات

التشیید و 
مواد 
البناء

خدمات 
مالیة ( 
ءانثتساب 
البنوك )

أغذیة و 
مشروبا
ت

رعایة 
صحیة و 
ادویة

خدمات 
و 

منتجات 
صناعیة 

اعالم
غاز 
وبترول

منتجات 
منزلیة و 
شخصیة

العقارات

موزعون
 و 

تجارة 
تجزئة

تكنولوجیا اتصاالت
سیاحة و 
ترفیھ مرافق

القیمة(جنیھ) 878,200,11778,738,3172,754,78926,707,014
لم تتغیرضفخنمعفترماألسھم المقیدة

عدد الشركات المقیدة 1821173728

لم تتغیرضفخنمعفترماألسھم المقیدة

الكمیة 301,233,31291,626,594,942,7034,664,018

لم تتغیرضفخنمعفترماألسھم المقیدة

عدد العملیات 34,67828,9954,700983

لم تتغیرضفخنمعفترماألسھم المقیدة



4

أحصائیات إلجمالیات التداول ( بورصة النیل )

7.40ریفا فارما 0 0 0.00

الفنار للمقاوالت العمومیة واالنشاءات والتجارة 
واالستیراد.

0.00 0.00 0.00

7.00

رأس المال السوقي (جنیھ)

1,225,468,386

القیمة (جنیھ)

1,685,072.74

الكمیة

510,632

عدد العملیات

270

11.12

عدد الشركات

14

0.00المصریة للبطاقات 0.00 0.00 43.74

0.00 0.00 7.00

#N/A 46.36 0 0

5.26 12.89 0 0 6.13 فرتیكا للبرمجیات

0.00 0.00 0.00 5.101.57 5.56 0 0

الدولیة لألسمدة

11.46 17.89 0 0 0.00 0.00 0.00 13.25 امیكو میدیكال

0.00 0.00 0.00 9.458.02 10.76 0 0

یوتوبیا لالستثمار العقارى والسیاحى

3.25 8.15 0 0 0.00 0.00 0.00 4.55 مصر لصناعة الجرانیت

1,426.00 -2.27 0.00 7.935.15 10.80 2 184

0.00 0.00 2.96 1.30األولى لالستثمار 4.85 1 500

25,438 112,449.74الدولیة للصناعات الطبیة -4.39 4.42 4.56

األقل سنویا

21.52

Tel : 23954880/23954691/23958273/23907324/fax :23912708 ت : ٢٣٩٥٤٨٨٠/٢٣٩٥٤٦٩١/٢٣٩٥٨٢٧٣/٢٣٩٠٧٣٢٤/ ف : ٢٣٩١٢٧٠٨
Head office: 18 ,Yousef Algendi st.Bab El-Luk,Albustan Center ,th 9 Floor , Cairo  المركز الرئیسي : ١٨ ش یوسف الجندى – باب اللوق – سنتر البستان – الدور التاسع – القاھرة

سیتى ترید
لتداول األوراق المالیة

CityTrade 
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4.97-المصریة لنظم التعلیم الحدیثة

3.46 6.90 28

األعلي سنویا عدد العملیاتاسم الشركة الكمیة القیمة (جنیھ)سعر اإلغالقاإلقفال السابق نسبة التغیر%

1.46 4.02 8 9,402 19,142.10 0.49

1.93 3.68

0.67 2.58 29 115,357

3.61 9.47

2.3849مرسیلیا 139,435 334,735.75 0.84 2.40

15.08456,310.34

0.95 5.26 31 52,000

29 30,200 15.113.90

195,277.09بى اى جى للتجارة واالستثمار 3.05 3.76 3.61

189,852.70یونیفرت -2.40 1.65 1.67

31 34,070 136,944.59البدر للبالستیك -2.44 4.02 4.10

4.17 18.59 8 9,920 70,384.00 3.84 7.10 7.03 انترناشیونال بزنیس كوربوریشن

0.61 1.66 15 49,951 52,445.30 0.96 1.05 1.04 المؤشر للبرمجیات

1.01 4.12 18 25,469 50,195.65 4.74 1.97 1.90 المصریة الكویتیة لألستثمار

2.11 4.29 16 17,706 42,550.78 -0.85 2.40 2.35 بورسعید للتنمیة

18.42 49.39 5 1,000 21,878.70فاروتك -4.32 21.88 22.70

2.04 2.04 األخوة المتضامنین لإلستثمار العقاري واألمن 
الغذائي

1,480.00

12.31 0 0 0.00 0.00 0.00 11.70 فیركیم مصر لالسمدة

41.53 41.53 0 0 0.00 0.00 0.00 41.53 العروبة للتجارة

45.00 54.00 0 0 KAAD0.00 0.00 0.00 0.00

نى
الف

ل 
حلی

الت

القیمة (جنیھ) 456,3334,7195,2189,8136,9112,470,3852,4450,1942,5521,8719,141,4801,4260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

المصریة 
مظنل 

التعلیم 
الحدیثة

مرسیلیا

بى اى 
ىج 

للتجارة 
واالستثمار

یونیفرت
البدر 

للبالستیك

الدولیة 
للصناعات 

الطبیة

انترناشیونا
ل بزنیس 
كوربوري

نش

المؤشر 
للبرمجیات

المصریة 
الكویتیة 
لألستثمار

بورسعید 
للتنمیة

فاروتك

األخوة 
المتضامني

ن 
لإلستثمار 

األولى 
لالستثمار

یوتوبیا 
لالستثمار 
العقارى 
والسیاحى

رصم 
ةعانصل 
الجرانیت

الدولیة 
لألسمدة

امیكو 
میدیكال

الفنار 
للمقاوالت 
العمومیة 
واالنشاءا

فرتیكا 
للبرمجیات

المصریة 
للبطاقات

ریفا فارما
فیركیم 
رصم 
لالسمدة

العروبة 
للتجارة

KAAD
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1,947,065
96,990

45,383,288
41,132,932

27,096,562
28,763,012

173,345,264

52,856,628
59,562,512

31,864,710

4,113,296

9,491,311
7,442,592

25,000,428
21,991,778
18,261,716

2,907,402

4,536,967

10,291,308

6,684,421

4,536,967
4,113,296

45,383,288

3,252,066
3,048,226

6,684,421

59,562,512

31,864,710

Tel : 23954880/23954691/23958273/23907324/fax :23912708 ت : ٢٣٩٥٤٨٨٠/٢٣٩٥٤٦٩١/٢٣٩٥٨٢٧٣/٢٣٩٠٧٣٢٤/ ف : ٢٣٩١٢٧٠٨

Head office: 18 ,Yousef Algendi st.Bab El-Luk,Albustan Center ,th 9 Floor , Cairo  المركز الرئیسي : ١٨ ش یوسف الجندى – باب اللوق – سنتر البستان – الدور التاسع – القاھرة

96,990

21,991,778
18,261,716

أحصائیات EGX 20 من حیث التغیر % أحصائیات EGX 20 من حیث القیمة

3,028,440
2,907,402

4,577,139

9,491,311
8,329,885

295,886

أحصائیات EGX 30 من حیث القیمة

41,132,932

27,096,562
28,763,012

173,345,264

4,568,107

52,856,628

( EGX 20 ) أحصائیات إلجمالیات التداول

( EGX 30 ) أحصائیات إلجمالیات التداول

أحصائیات EGX 30 من حیث التغیر %

1,072,684
1,947,065

10,291,308

7,442,592

25,000,428

0

1,053,238

سیتى ترید
لتداول األوراق المالیة

CityTrade 
Securities & Brokerage

نى
الف

ل 
حلی

الت

أوراسكوم لالتصاالت
العربیة للحلیج

العربیة لالستثمارات
عامر جروب

بالم ھیلز
المصریة لالتصاالت

البنك التجاري
مجموعة طلعت مصطفى القابضة

بایونیرز القابضة
ھیرمس

الصعید للمقاوالت
جھینة
سودیك

الوادي لالستثمار
سیدى كریر

المصریین لالستثمار والتنمیة
االستثمار العقاري العربي ( الیكو )

القاھرة لالسكان و التعمیر
حدید عز

مدینة نصر
العربیة و بولفارا للغزل و النسیج

رمكو
جنوب الوادي
جلوبال تیلكوم

القابضة المصریة الكویتیة
العبوات الطبیة
المتحدة لالسكان

ماریدیف
السویدي

ایسترن كومباني

أوراسكوم لالتصاالت
العربیة للحلیج

العربیة لالستثمارات
عامر جروب
بالم ھیلز

المصریة لالتصاالت
البنك التجاري

 طلعت مصطفى 
بایونیرز القابضة

ھیرمس
الصعید للمقاوالت

جھینة
سودیك

سیدى كریر
المصریین لالستثمار 

حدید عز
مدینة نصر

جلوبال تیلكوم
القابضة الكویتیة

السویدي

الصعید للمقاوالت؛ ٣.٤٣

المصریین لالستثمار ؛ ٣.٠٢

ھیرمس؛ -٠.٦٢

سیدى كریر؛ -٠.١٠
السویدي؛ ٢.٩٤

سودیك؛ ٠.١٨

بایونیرز القابضة؛ ٢.٦٥

جلوبال تیلكوم؛ ٩.٨٩

 طلعت مصطفى ؛ ١.٠٣
بالم ھیلز؛ ٢.٢٧

البنك التجاري؛ -٠.٦٤

حدید عز؛ -٠.٣٥
مدینة نصر؛ ٠.٣٩

المصریة لالتصاالت؛ ١.٨٦

جھینة؛ ٢.٩٣
القابضة الكویتیة؛ ٠.٩٧

العربیة لالستثمارات؛ ٤.١٣

العربیة للحلیج؛ ٥.٤١

عامر جروب؛ ٣.٥٣

أوراسكوم لالتصاالت؛ ٩.٨٤

-15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15

الوادي لالستثمار؛ -١.٥٧

الصعید للمقاوالت؛ ٣.٤٣

المصریین لالستثمار ؛ ٣.٠٢

ھیرمس؛ -٠.٦٢

سیدى كریر؛ -٠.١٠

السویدي؛ ٢.٩٤

سودیك؛ ٠.١٨

بایونیرز القابضة؛ ٢.٦٥
المتحدة لالسكان؛ -٠.٦٥

جنوب الوادي؛ -٠.١٤

العبوات الطبیة؛ ٠.٠٠

جلوبال تیلكوم؛ ٩.٨٩

 طلعت مصطفى؛ ١.٠٣

بالم ھیلز؛ ٢.٢٧

ماریدیف؛ ٠.٩٧

العربیة و بولفارا؛ ٤.١٤

القاھرة لالسكان ؛ ٠.٩٩

رمكو؛ ٠.٥٤

ایسترن كومباني؛ ٠.٠٠
البنك التجاري؛ -٠.٦٤

حدید عز؛ -٠.٣٥

مدینة نصر؛ ٠.٣٩

المصریة لالتصاالت؛ ١.٨٦

جھینة؛ ٢.٩٣

  الیكو ؛ ٤.١٠

القابضة الكویتیة؛ ٠.٩٧

العربیة لالستثمارات؛ ٤.١٣

العربیة للحلیج؛ ٥.٤١

عامر جروب؛ ٣.٥٣

أوراسكوم لالتصاالت؛ ٩.٨٤

-15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15
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أحصائیات EGX 70 من حیث التغیر %أحصائیات EGX 70 من حیث القیمة

2,855,576.25
2,487,142.25

15,674,289.00
15,423,796.00
12,479,082.00
12,053,974.00
7,828,612.50
7,546,129.00

2,472,738.00
2,030,715.88
2,001,570.25
1,962,976.75
1,859,779.38
1,801,417.38
1,783,565.25
1,778,587.13
1,677,586.75
1,626,080.38
1,424,510.38
1,401,436.25
1,359,475.88
1,310,994.00
1,055,056.38
920,783.50
717,061.13
707,719.19
704,299.19
704,066.50
660,829.13
600,658.75
595,475.00
592,719.63
538,727.13
530,215.13
529,187.44
528,135.25
516,394.22
509,530.22
479,244.94
456,906.56
447,043.16
429,884.16
378,421.69
373,764.66
361,735.28
359,237.63
354,343.44
317,081.00

227,395.22
173,163.23

315,748.53
292,148.69
289,490.13
256,726.25

3,011.78
0.00

86,375.66
74,030.70
53,023.32
13,333.50

4,381,034.00
3,643,921.75

12,483.07
3,408.00

108,106.80
99,362.27
97,336.91
92,843.30

248,080.61
235,177.41

سیتى ترید
لتداول األوراق المالیة

CityTrade 
Securities & Brokerage

نى
الف

ل 
حلی

الت

دلتا لالنشاء و التعمیر
النساجون

الكابالت الكھربائیة
أموك

مصر الجدیدة
برایم القابضة

المصریین في الخارج 
مصر للكیماویات

المصریین لالسكان
كیما

العقاریة للبنوك
شینى

الشمس لالسكان
ایكون

القناة للتوكیالت
المالیة والصناعیة

شارم دریمز
الزیوت المستخلصة

الجیزة العامة للمقاوالت
ملع يسرم

سبینالكس
المصریة لخدمات النقل

شمال إفریقیا 
بیتومود

الغربیة االسالمیة 
نیوداب

ةمسقنم ) االسماعیلیة الجدیدة  ( 
االسماعیلیة للدواجن

العربیة للمحابس
القاھرة للزیوت و الصابون

مدینة االنتاج االعالمى
المصریة للدواجن

يس يج . أم . 
ثمار

المنصورة للدواجن
الشرقیة الوطنیة 

االھلي للتنمیة واالستثمار
اسمنت سیناء

رایة
الدولیة للمحاصیل

القاھرة لالستثمارات
المجموعة العقاریة

التعمیر واالستشارات الھندسیة
یونیفرسال
ایجیفرت

النشا و الجلوكوز
فودیكو

اسیك للتعدین
مطاحن مصر الوسطي

العبوات الدوائیة المتطورة
بنك االتحاد الوطنى

النعیم القابضة
الملتقي العربي 

الدلتا للسكر
أطلس

رواد السیاحة
مطاحن شمال القاھرة

النصر لصناعة المحوالت
النیل لالدویة

تنمیة الصادرات
الدلتا للتامین

العبور لالستثمار العقارى
العز للسیرامیك 

اسیوط االسالمیة للتجارة
موبنیل

الصوامع والتخزین
الوطنیة للذرة

اور اسكوم لالنشاء
ممفیس لالدویة

بنك قطر الوطني

الغربیة االسالمیة ؛ -١.٨٤

شمال إفریقیا ؛ ١.١٧

أطلس؛ ١.٥٨

العقاریة للبنوك؛ ٢.٥٣

رایة؛ ٣.٧٧

النشا و الجلوكوز؛ ٣.٩٥

الدولیة للمحاصیل؛ ٠.٤٨

االسماعیلیة للدواجن؛ ٠.٠٠

فودیكو؛ ٢.٢٥

برایم القابضة؛ ٣.١٣

؛( ةمسقنم  االسماعیلیة الجدیدة  ( 
٢.١٠

نیوداب؛ -٢.٣٢

؛يس -٠.٥٨ يج . أم . 

العبور لالستثمار ؛ -٠.٧٤

القاھرة لالستثمارات؛ -٤.١٢

النصر لصناعة المحوالت؛ ٠.٥٠

رواد السیاحة؛ ٣.٦٩

بنك االتحاد الوطنى؛ -٢.٢٧

االھلي للتنمیة واالستثمار؛ ٤.٦٩
اسیوط االسالمیة؛ -٠.٤٢

المصریین لالسكان؛ ٣.٤٩

المجموعة العقاریة؛ ٦.٠٦

ایكون؛ ١.٥٤

المصریة لخدمات النقل؛ ٢.٠٢
الدلتا للتامین؛ -٠.٦١

یونیفرسال؛ ٤.١٧

القناة للتوكیالت؛ ٢.٣٤
ممفیس لالدویة؛ -٣.٣٤

سبینالكس؛ ٤.١٧

ایجیفرت؛ -١.١١

الشمس لالسكان؛ ١.٥٩
الجیزة العامة للمقاوالت؛ ٣.٣٥

المصریین في الخارج ؛ ٥.٦٩

مدینة االنتاج االعالمى؛ ٢.٩٩

اسیك للتعدین؛ -٠.٩٩

الصوامع والتخزین؛ -١.٧١

القاھرة للزیوت و الصابون؛ 
٢.٩٩

تنمیة الصادرات؛ ٠.٥٥

المنصورة للدواجن؛ ٢.٦٨

بیتومود؛ ٢.٧٩

دلتا لالنشاء و التعمیر؛ -٩.٩٣

العز للسیرامیك ؛ ١.٦٤

مصر للكیماویات؛ ١.٤٢
مطاحن شمال القاھرة؛ -٠.١٤

المصریة للدواجن؛ ١.٥٥

النیل لالدویة؛ ١.٤٤
المالیة والصناعیة؛ -٢.١٣

النساجون؛ ١.٦٨

الدلتا للسكر؛ ١.٣٦

مصر الجدیدة؛ -٠.٠٦

العربیة للمحابس؛ -٠.٤٧

؛ملع يسرم -١.٩٦

كیما؛ -١.٩٦

موبنیل؛ ٧.٤٣

ثمار؛ -١.٦٩

مطاحن مصر الوسطي؛ ١.١١

الوطنیة للذرة؛ ٠.٠٠

اور اسكوم لالنشاء؛ ٠.٣٥

أموك؛ ٢.٧٣

التعمیر واالستشارات ؛ ٢.٧٤

شارم دریمز؛ ٢.٤٣

بنك قطر الوطني؛ ٠.٠٠

الشرقیة الوطنیة ؛ ٠.٩٢

الملتقي العربي ؛ -٠.٣٥

اسمنت سیناء؛ -٠.٩٣

العبوات الدوائیة المتطورة؛ ١.٨٣

شینى؛ ١.٦١

الكابالت الكھربائیة؛ ١.٣٠

النعیم القابضة؛ ٤.٤٤

الزیوت المستخلصة؛ ٣.٠٨

-15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15
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665 مقاومة ٢
630 مقاومة ١

556دعم ٢

1.37 التغیر %

 ت : ٢٣٩٥٤٨٨٠/٢٣٩٥٤٦٩١/٢٣٩٥٨٢٧٣/٢٣٩٠٧٣٢٤/ ف : ٢٣٩١٢٧٠٨

Head office: 18 ,Yousef Algendi st.Bab El-Luk,Albustan Center ,th 9 Floor , Cairo  المركز الرئیسي : ١٨ ش یوسف الجندى – باب اللوق – سنتر البستان – الدور التاسع – القاھرة

Tel : 23954880/23954691/23958273/23907324/fax :23912708

8.28
588دعم ١ 8400 -  8300
التغیر 2.04

8,269.02 االغالق

الحجم

7,850

االدنى 8,286.15

التغیر 165.35%

614.73 االغالق 606.45 الفتح
االعلى 

8,600
مقاومة ١
مقاومة ٢ 7,650

دعم ١
التغیر

دعم ٢

605.92 االدنى 615.10 االعلى 
22,700,521 الحجم 125,914,760 القیمة

أحصائیات EGX 70 من حیث التغیر %

عدد األسھم التي لم تتغیر
3

عدد األسھم المنخفضة عدد األسھم المرتفعة
22 45 7 21

عدد األسھم التي لم تتغیر
2

أحصائیات EGX 30 من حیث التغیر %

عدد األسھم المنخفضة عدد األسھم المرتفعة

سیتى ترید
لتداول األوراق المالیة

عدد األسھم التي لم تتغیر عدد األسھم المنخفضة
66 0

1,074.35 االغالق 1,062.11 الفتح 9,961.29 االغالق 9,757.81 الفتح
1,061.46 االدنى 1074.40 االعلى  9,757.81 االدنى 9,964.75 االعلى 

254,068,930 الحجم 727,910,592 القیمة 223,660,627 الحجم 572,770,176 القیمة
203.48 1.15التغیر التغیر % 12.24 التغیر 2.09 التغیر %
9,350 1,085دعم ١ مقاومة ١ 1,030 دعم ١ 10,100 مقاومة ١

1,110دعم ٢ مقاومة ٢ 979 دعم ٢ 10,400 مقاومة ٢

16

10,390.49 612.68أعلي مستوي  في ( ٥٢ أسبوع) اقل مستوي  في ( ٥٢ أسبوع) 1,146.28 أعلي مستوي  في ( ٥٢ أسبوع) 4,927.45 اقل مستوي  في ( ٥٢ أسبوع)

8,715

عدد األسھم المرتفعة عدد األسھم التي لم تتغیر عدد األسھم المنخفضة عدد األسھم المرتفعة
5 29 4

اقل مستوي  في ( ٥٢ أسبوع)8,597.20أعلي مستوي  في ( ٥٢ أسبوع)

601,995,840 231,368,409القیمة

8,103.67 الفتح
8,103.67

أحصائیات EGX 100 من حیث التغیر % أحصائیات EGX 20 من حیث التغیر %

346.54 اقل مستوي  في ( ٥٢ أسبوع) أعلي مستوي  في ( ٥٢ أسبوع) 4,523.32666.48
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556630 346.54 666.48 588 588 614.73

41,809,307,701 رأس المال السوقى (جنیھ)

Egx 70 Egx 70

Egx 30

الرمز

8,269.02 Egx 30

الكمیة

24.25 التغیر

8597.2 7850 7650 7850
اخترق الموشر مستوي  المنطقة ( ٨١١٠ - ٨١٨٠ ) الي اعلي 
مث  وبذلك مازلنا نتوقع مزید من االرتفاع لتجربة مستوي ٨٣٠٠ 

٨٦٠٠ واصبح مستوي ٧٨٥٠ مستوي لحمایة االرباح
8600

665

قطاع العقارات
1,336.63 الفتح

1,360.88 األغالق

الصفقات

120,265,115 قیمة التداول

21,276,915

یمكن االحتفاظ بالسھم طالما السھم أعلي من مستوي 
٣٨.٥٠ كمستوي لحمایة االرباح وباختراق ٤٢.٦٠ 

مث ٤٨.٠٠ نستھدف ٤٦.٠٠ 

اصبح مستوي ٣٢.٥٠ مستوي مقاومة في الوقت 
الراھن بعد كسرة الي اسفل وباختراقة نستھدف 

المنطقة بین مستوي ( ٣٦.٥٠ - ٣٨.٠٠)
36.50

یمكن االحتفاظ بالسھم طالما السھم أعلي من مستوي 
٢٥.٨٥ كمستوي لحمایة االرباح

النصیحة

یمكن االحتفاظ بالسھم طالما السھم أعلي من مستوي 
٢٨.٢٥ وباختراق مستوي ٣٣.٠٠ نستھدف ٣٤.٥٠

اصبح مستوي ٣٢.٧٠ یمثل مستوي مقاومة في الوقت 
مث ٣٩.٠٠  الراھن وباختراقة نستھدف مستوي ٣٥.٠٠ 
واصبح مستوي ٢٨.٣٠ یمثل مستوي لحمایة االرباح

یمكن األحتفاظ طالما السھم أعلي من مستوي  
٢٤.٤٠ وباختراق مستوي ٣١.٠٠ نستھدف 

٣٤.٠٠

اخترق موشر Egx 70 مستوي  ٦٠٠ -٦١٠ 
وبذلك نستھدف مستوي ٦٣٠ نقطة واصبح ٥٨٨ 

مستوي لحمایة االرباح

Head office: 18 ,Yousef Algendi st.Bab El-Luk,Albustan Center ,th 9 Floor , Cairo

MNHD مدینة نصر لالسكان 
والتعمیر

HELI مصر الجدیدة لالسكان 
والتعمیر

OCDI السادس من اكتوبر للتنمیة 
واالستثمار

CCRS

GIHD الغربیة االسالمیة للتنمیة 
العمرانیة

الخلیجیة الكندیة لالستثمار 
العقاري العربي

AALR العامة الستصالح 
األراضي والتنمیة والتعمیر

AREHA المجموعة المصریة 
العقاریة

AREH المجموعة المصریة 
العقاریة

13.99 UNIT11.60المتحدة لالسكان والتعمیر

 المركز الرئیسي : ١٨ ش یوسف الجندى – باب اللوق – سنتر البستان – الدور التاسع – القاھرة
 ت : ٢٣٩٥٤٨٨٠/٢٣٩٥٤٦٩١/٢٣٩٥٨٢٧٣/٢٣٩٠٧٣٢٤/ ف : ٢٣٩١٢٧٠٨

11.60

Tel : 23954880/23954691/23958273/23907324/fax :23912708

اصبحت المنطقة بین مستوي ( ١٣.٧٥ - ١٤.٣٥ ) 
مھمة في حركة اتجاة السھم في الوقت الراھن 12.75

21.61

33.0010.0027.50 23.50 20.00 26.9521.00

31.15

یمكن األحتفاظ طالما السھم أعلي من مستوي 
٢٣.٥٠ كمستوي لحمایة االرباح وباختراق ٢٧.٥٠ 

- ٢٨.٠٠ نستھدف ٣١.٠٠

یمكن االحتفاظ طالما السھم أعلي من مستوي 19.806.97
١٨.٣٥

اصبح مستوي ٩.٦٥ یمثل مستوي لحمایة االرباح 
مث  وباختراق ١١.٢٥ نستھدف مستوي ١٢.٠٠ 

١٢.٧٠

35.00

9.65 10.94

33.00

21.75

16.60 14.35 16.637.22

23.85

13.905.6111.25

32.50

العقاریة للبنوك الوطنیة 
للتنمیة

33.09

25.00 25.00

NRPD

9.65 8.85

44.31

18.35 18.35

24.50 0.0024.65 21.30

41.38

24.50

31.62

أسم السھم

31.38

األعلي واألدني خالل ٥٢ أسبوع

األدنياألعلي

20.18 34.50

17.50 35.01

30.64

26.00 24.50

58.9015.30

45.92

38.50

14.30

33.0046.00 42.60

12.80 27.2130.65 28.00 24.40 21.75

34.50

وقف 
دعم ٢الخسارة

28.25

دعم ١

33.00 30.00 28.25

8300 4523.32

32.00

12.70

14.0129.00

31.00

25.70

32.70 28.30

مقاومة ١

سیتى ترید
لتداول األوراق المالیة

CityTrade 
Securities & Brokerage

مقاومة ٢

5,246

األغالق
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سیتى ترید
لتداول األوراق المالیة

CityTrade 
Securities & Brokerage

یعتبر ھذا التقریر اسبوعي وتحدث حركة األسعار أسبوعیا 
 نقاط الدعم : ھي مستوي سعر أقل من مستوي سعر السھم الحالي یظھر عندة قوة المشتري الذي لدیة القدرة علي شراء كمیات كبیرة من العرض فترتفع األسعار

 نقاط المقاومة : ھي مستوي سعر أعلي من مستوي سعر السھم الحالي نجد فیة مدي قوة البائع لدرجة أن یكون لدیة القدرة علي بیع كمیات كبیرة للطلب ومن ثم تھبط األسعار
 نقاط الدعم والمقاومة :  تعتبر علي المدي القصیر جدا لذلك یرعي البیع والشراء علي نقاط  الدعم والمقاومة وان تكون بنسب متفاوتة في مراحل البیع والشراء

 یجب آستخدام أستراتجیة وقف الخسائر علي المدي القصیر  في حالة كسرھا إلي إسفل بنسبة مابین ( ٣ % - ٥ % ) أو األغالق اسفلھا لمدة یومین

24.90

8.00

39.00

4.45 4.15

األغالق

4.10

4.92

88.00

مقاومة ٢

5.00

وقف 
دعم ٢الخسارة

3.24

دعم ١

4.28 3.80 3.59

مقاومة ١

4.27 3.90

1.05 2.462.93 2.55 2.15 1.88

1.70 3.45

2.93

1.46 4.28

1.81 6.90

4.10

8.27

األعلي واألدني خالل ٥٢ أسبوع

األدنياألعلي

7.40

43.6917.3134.00

36.7515.29

25.00

3.84

4.35

3.00

11.85 DAPH التعمیر واالستشارات 
الھندسیة

1.56

9.56

3.70 3.70

23.50

5.60 5.60

33.00 29.50

28.00 25.00 31.59

3.00

1.88

0.99

4.28

NHPS

4.10

1.26

95

5.48

الوطنیة لالسكان للنقابات 
المھنیة

الرمزأسم السھم

5.12 ELSH

ELKA القاھرة لالسكان والتعمیر

13.45

1.36 1.10 0.991.560.33

زھراء المعادي لالستثمار 
والتعمیر

EIUD المصریین لالستثمار 
والتنمیة العمرانیة

الشمس لالسكان والتعمیر

6.92

0.00

25.29

 ت : ٢٣٩٥٤٨٨٠/٢٣٩٥٤٦٩١/٢٣٩٥٨٢٧٣/٢٣٩٠٧٣٢٤/ ف : ٢٣٩١٢٧٠٨

44.00

العربیة الستصالح 
االراضي

28.650.00 17.50 17.5016.70

23.50

ZMID

المصریین لالسكان 
والتنمیة والتعمیر

RREI االستثمار العقاري العربي

ICID العالمیة لالستثمار والتنمیة

PHDC بالم ھیلز للتعمیر

NOAF شمال إفریقیا لالستثمار 
العقاري

MENA مینا لالستثمار السیاحي 
والعقاري

EHDR

IDRE االسماعیلیة الجدیدة 
للتطویر والتنمیة العمرانیة

یمكن االحتفاظ طالما السھم أعلي من مستوي 
٢٨.٠٠ كحمایة لالرباح وباختراق ٣٤.٠٠ 

نستھدف ٣٩.٠٠

یمكن االحتفاظ طالما السھم اعلي من مستوي 
٢٣.٥٠ لتجربة مستوي ٢٨.٥٠ - ٢٩.٥٠

5.00

6.38 4.60

یمكن االحتفاظ طالما السھم أعلي من مستوي 
٨٨.٠٠ 115.00

EALR

Head office: 18 ,Yousef Algendi st.Bab El-Luk,Albustan Center ,th 9 Floor , Cairo

88.00 81.00

21.60

یمكن االحتفاظ طالما السھم أعلي من مستوي 22.00
١٧.٥٠

6.204.05
یمكن االحتفاظ طالما السھم أعلي من مستوي ٦.٢٠ 

كمستوي لحمایة االرباح وبتاكي اختراق 
مث ٨.٠٠ مستوي٦.٩٠ یستھدف ٧.٤٠ 

 المركز الرئیسي : ١٨ ش یوسف الجندى – باب اللوق – سنتر البستان – الدور التاسع – القاھرة
Tel : 23954880/23954691/23958273/23907324/fax :23912708

115.00104.00

باختراق ١.٣٦ یستھدف السھم مستوي ١.٥٦ 
واصبحت ١.١٠ تمثل مستوي لحمایة االرباح

باختراقھا ٣.٩٠ نستھدف ٤.٣٠ واصبحت ٣.٤٥ 
مستوي لحمایة االرباح

النصیحة

باختراق مستوي ٤.٢٨ نستھدف ٥.٠٠ واصبح 
مستوي ٣.٧٩ كحمایة لالرباح

وصل السھم لمستوي ٤.٤٥ ولم یستطع اختراقھا لذلك 
باختراقھا یستھدف مستوي ٥.٠٠ واصبح مستوي ٤.١٥ 
یمثل مستوي لحمایة االرباح وبكسرة لالسفل یستھدف 

مستوي ٣.٩٥

یمكن االحتفاظ طالما السھم اعلي من مستوي  
٤.٨٥ كحمایة لالرباح وباختراق ٥.٨٠ نستھدف 

٧.٠٠

یمكن االحتفاظ طالما السھم أعلي من مستوي 
١٢.٣٥ كمستوي لحمایة االرباح

باختراق ٢.٥٥ یستھدف السھم مستوي ٢.٩٣ 
واصبحت ٢.١٥ تمثل مستوي لحمایة االرباح

مث ٦.٤٠  باختراق مستوي ٥.٢٥ نستھدف ٥.٧٥ 
واصبح مستوي ٤.٦٠ كحمایة لالرباح 5.75 5.25 2.08

5.80 2.857.00 4.85 4.28

8.46

3.98 12.20 9.45 9.4512.20

15.30 13.80 12.3518.448.22

10.30

مجموعة طلعت مصطفى 
8.91القابضة

11.26

TMGH

11.85

یمكن االحتفاظ طالما السھم اعلي من مستوي 
١٠.٣٠ وباختراق مستوي ١٢.٢٠ نستھدف ١٣.٧٠

اخترق السھم مستوي ٨.٧٥ وارتفع لمستوي ٩.٠٠ 
ولم یوكد اختراقة باالستقرار اعلي من ٩.٠٠ نستھدف 
مث ١٠.٥٠ مع اعتبار مستوي ٨.٤٥  مستوي ٩.٧٥ 

كحمایة ارباح

3.679.75 9.00 8.50 7.709.00

13.70
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