
 

 

بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز  علما  . من مصادر متوفرة ومتاحة للجميع، وتم الحصول علي البيانات والمعلومات بالشركةالتحليل الفني تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة 

مسئولية نتيجة ألية خسائر  ال تتحمل أيالشركة وإن إدارة . للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية وأن ما به من آراء ومعلومات في إعتقادنا إنها عادلة ودقيقة وقت نشرها

 . ناتجة عن إستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية
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 كما. 10303.55 عند ليغلق  %0.74 يعادل بما ارتفاع على  السابقة الجلسة EGX30 الرئيسي المؤشر أغلق
 يتداول المؤشر أن يالحظ. 10303.55 مستوى عند% 2.47- يعادل بما انخفاض على السابق األسبوع أغلق

 المتوسط  المدى أما الطويل المدى على هابط اتجاه في المؤشر يتحرك. قمة آخر من  وأقل قاع آخر من اقل
 نقاط كسر مع أو بالجلسة تراجعات اي مع اليومية المقاومة نقاط عند بالبيع ينصح لذا هابط القصير و فعرضى

 على صاعد اتجاه في تتحرك والتي المؤشر من االعلى االداء ذات االسهم انتقاء مع أواالسبوعية اليومية الدعم
 أو أسبوعيه دعم نقطة أقرب كسر ليكون بإستمرار الخساره ايقاف مستوى رفع األسهم ولحاملي القصير، المدى
  الهامة المقاومة نقاط. 9800 و10000  و 10150 الهامة الدعم نقاط. .لهابط القصير المدى على اإلتجاه تحول

 .11100 و 10900 و 10550
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ليغلق عند   % 1.97بما يعادل  ارتفاععلى الجلسة السابقة   EGX70EWIأغلق المؤشر الرئيسي 
يالحظ . 1876.56مستوى  عند  %6.82-بما يعادل  انخفاضكما أغلق األسبوع السابق على . 1876.56

على المدى الطويل  صاعديتحرك المؤشر في اتجاه . من آخر قمة  وأقلمن آخر قاع  اعليأن المؤشر يتداول 
اليومية مع اي تراجعات بالجلسة أو مع  المقاومةعند نقاط  بالبيعلذا ينصح هابط  القصيراما المتوسط و و

اليومية أواالسبوعية مع انتقاء االسهم ذات االداء االعلى من المؤشر والتي تتحرك في اتجاه  الدعمنقاط  كسر
على المدى القصير، ولحاملي األسهم رفع مستوى ايقاف الخساره بإستمرار ليكون كسر أقرب نقطة  صاعد

.  1550و  1640 و 1765  نقاط الدعم الهامة. دعم أسبوعيه أو تحول اإلتجاه على المدى القصير لهابط
 .  2150 و 2070و  1900نقاط المقاومة الهامة 
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 جدول المتاجرة
 

 اإلغالق اسم السهم م

إتجاه 

على 

المدى 

 القصير

األداء أمام 

المؤشر 

EGX30 
على المدى 

 القصير

2دعم  1 دعم  1مقاومة  نقطه اإلرتكاز  2مقاومة    

 55.75 55.38 55.01 54.64 54.27 أقل هابط 55.08 الدولي التجاري البنك 1

 11.70 11.54 11.38 11.22 11.05 أعلى عرضي 11.42 لألتصاالت المصرية 2

 0.283 0.276 0.269 0.262 0.254 أعلى عرضي 0.269 لالستثمارات أوراسكوم 3

 9.43 9.32 9.21 9.11 9.00 أعلى عرضي 9.23 عز حديد 4

 2.73 2.67 2.61 2.56 2.50 أقل هابط 2.61 المصرية وصلب حديد 5

 14.68 14.57 14.46 14.35 14.23 أعلى عرضي 14.40 هيرمس المالية المجموعه 6

 4.02 3.98 3.94 3.91 3.87 أعلى صاعد 3.94 بايونيرز 7

 1.160 1.153 1.146 1.140 1.133 أعلى عرضي 1.146 القلعه 8

 23.96 22.98 22.00 21.02 20.03 أعلى صاعد 22.04 للتنمية األهلي 9

 4.87 4.81 4.75 4.70 4.64 أعلى صاعد 4.75 والتعمير لألسكان الجديدة مصر 10

 3.83 3.80 3.77 3.74 3.70 أعلى صاعد 3.77 والتعمير لألسكان نصر مدينة 11

 6.11 6.03 5.95 5.87 5.79 أعلى صاعد 5.94 مصطفى طلعت مجموعه 12

 0.750 0.741 0.732 0.723 0.714 أعلى صاعد 0.731 جروب عامر 13

 1.64 1.62 1.61 1.59 1.58 أعلى صاعد 1.60 هيلز بالم 14

 0.826 0.812 0.798 0.784 0.770 أعلى صاعد 0.801 بورتو 15

 1.74 1.69 1.64 1.60 1.55 أعلى صاعد 1.64 حليج عربية 16

 3.47 3.37 3.27 3.17 3.07 أعلى عرضي 3.32 لالسمنت العربيه 17

 1.675 1.631 1.587 1.543 1.498 مساوي عرضي 1.593 لألسمنت الوادي جنوب 18

 7.25 7.11 6.97 6.83 6.69 مساوي عرضي 7.01 للحاويات األسكندرية 19

 7.56 7.50 7.44 7.39 7.33 أعلى صاعد 0.00 ايجيترانس 20

 3.33 3.29 3.25 3.22 3.18 مساوي هابط 3.25 كيما 21

 74.57 72.12 69.67 67.22 64.77 أعلى عرضي 69.90 موبيكو 22

 16.38 16.01 15.64 15.27 14.90 أعلى صاعد 15.86 سوديك 23

 2.58 2.54 2.50 2.46 2.41 مساوي عرضي 2.50 أموك المعدنية للزيوت االسكندريه 24

 32.80 31.26 29.72 28.18 26.64 أعلى صاعد 29.69 مصر غاز 25

 3.63 3.56 3.49 3.42 3.35 أعلى صاعد 3.48 أوتو بي جي 26

 4.38 4.32 4.26 4.20 4.14 أقل هابط 4.25 دومتي 27

 5.65 5.57 5.49 5.42 5.34 أعلى عرضي 5.51 جهينة 28

 1.366 1.348 1.330 1.312 1.293 مساوي هابط 1.324 السياحية للمنتجعات المصرية 29

 N/A N/A 0.288 0.294 0.299 0.304 0.309 0.299 المالية اوراسكوم 30
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 التحليل الفني تم اإلعداد بواسطة إدارة
 
 

 ريهام ياسر                   عمر حسين
 مؤسساتلتداول امدير إدارة                                            تداول األفرادمدير إدارة              

OHussein@arabeyaonline.com           RYasser@arabeyaonline.com  
  

 ليلي طارق         معتز عشماوي                   
 الفروع –العضو المنتدب                 العضو المنتدب                        

MHassan@arabeyaonline.com      LTarek@arabeyaonline.com    
 
 

www.arabeyaonline.com   موقع الشركة اإللكتروني        
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