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ي شهري   -المؤشر العام للبورصة المرصية 
 
 (EGX 30)رسم بيان

ق مستوي المقاومة الرئيس  الكامن عند الـــ    الشهري أعاله أن المؤشر العام للبورصة المرصية واجه قد إختر
نقطة. حيث ظهرت القوي  007,11يوضح الرسم البيان 

 منطقة المقاومة السابق ذكرها، األمر الذي أدي إل  إرتفاع المؤشر صوب مستوي المقاومة الثانوي
ائية بشكل مكثف عند إختبار المؤشر نقطة.  007,11د الـــ عن الشر

  ظل المؤشر يتداول بداخلها طوال العامي   السابقي   
  النر

اقة لمنطقة التداول العرض  الل الربــع األول من العام  خو نتوقع أن يؤكد المؤشر العام للبورصة المرصية إختر

اق مستوي المقاومة الحال  الكامن عند الـــ 2122الحال  
  أخر نتوقع إختر

 نقطة.  027121، بمعن 

  حالة السيناريو اإليجانر  ، فإن  007,11يختتر منطقة المقاومة الثانوية الواقعة عند الــــ  EGX 30أما عن الوقت الراهن فإن المؤشر العام للبورصة المرصية 
 
نقطة. ف

اق أعل  من مستوي الـــ 
ائية جديدة مما ستؤدي إل  اإلرتفاع لمستوي المقاومة الكامن بالقرب  027121اإلختر

نقطة يلية  027,11نقطة سيؤدي إل  وجود موجة شر

اقه أعل  من مستوي الــــ  007111مستوي الــــ 
  حالة إختر

 
 ف
ً
 حادا

ً
  أخر ، سيشهد المؤشر إرتفاعا

 027,11و الذي يعتتر مستوي مقاومة رئيس  لألجل المتوسط. بمعن 

اق أعل  من مستوي الــــ 
اء المبكرة ه  تأكيد اإلختر  نقطة 027121نقطة، مع ذلك فإن إشارة الشر

  تستهدف الدعم الرئيس  الذي يقع بالقرب من منطقة الـــ 
 عل وضع السوق الحال  ، قد يشهد المؤشر موجة تصحيحية و النر

ً
.  007,11و بناءا

ً
نقطة كما ذكرنا سابقا

ب مؤشر البورصة الرئيس     حالة إقتر
 
 منطقة  و ف

ً
ائية قوية مما ستؤدي إل إرتفاع قصت  األجل مستهدفا من المستوى الالحق ، فمن المحتمل أن يواجه قوة شر

 نقطة مرة أخرى.  027121المقاومة الكامنة بالقرب من مستوي الــ 

. حيث أن ثت  ننصح مستثمري األجل الطويل بتكوين مراكزهم بالقرب من مستوي الدعم السابق ذكره حيث أننا نعتقد أن المؤشر سيصل إل مستهدفات أعل بك

 المقاومة الرئيسية عند مستوي الـــ 
ً
اء جديدة عل  األجل المتوسط مستهدفا

 سيولد إشارة شر
ً
  حالة تأكيد  027,11اإلرتداد من مستوى الدعم المذكور آنفا

 
نقطة. وف

اق أعل  هذا المستوى سيمهد الطريق إلستمرار اإلتجاه الرئيس  الصاعد لإلجل الطويل. 
 اإلختر

  الوقت الراهن ، نتوقع إرتداد من مستوي  الدعم الكامن بالقرب من الــ 
 
اب من مستوي المقاومة الهام األول عند الــ  007,11ف  نقطة.  027,11نقطة لإلقتر



ة و المتوسطة  ي أسبوعي  -مؤشر األسهم الصغير
 
 (EGX 70)رسم بيان

  األسبوع  أعاله
ق مستوي المقاومة الرئيس  الكامن عند الــــ  يوضح الرسم البيان  نقطة يختتر  007,11أن المؤشر الرئيس  للبورصة المرصية قد إختر

 منطقة المقاومة لألجل القصت  و الواقعة بي   مستوي الدعم الــــــ 
ً
  حالة  027121نقطة و مستوي الدعم الـــــ  027111المؤشر العام حاليا

نقطة . ف 

 مستوى المقاومة بالقرب من الـ
ً
اء جديدة  مستهدفا  عند منطقة الدعم المذكورة ، سيعد ذلك بمثابة إشارة شر

ً
ائية مجددا ـ  ظهور القوة الشر

 نقطة.  027,11

اء اإلنخفاضات عند الدعم ال وي ثانو من الجدير بالذكر ، إن رؤيتنا الفنية للمؤشر العام إيجابية عل األجل المتوسط،  وننصح المستثمرين بشر

  بشكل صارم دون مستوي الـــ   007,11نقطة و مستوي الـــ  007,11الكامن بي   مستوي الـ 
 نقطة.  007211نقطة مع وضع حد اإليقاف الوقان 

ة و المتوسطة منطقة الدعم  إختتر مؤشر األسهم الصغت 

نقطة خالل تعامالت الشهر  07,11 –07,02الرئيسية عند الـــ 

  األسبوع  المرفق أن المؤشر أرتد 
السابق. و يوضح الرسم البيان 

ائية    حالة ظهور القوي الشر
من منطقة الدعم سالفة الذكر ، وف 

  أحجام التداوالت عند 
من جديد بشكل مؤكد و واضح ف 

، فسيتبع ذلك موجة صاعدة جديدة  المستويات الحالية للمؤشر

 27,21حادة مستهدفة مستوي المقاومة التال  بالقرب من الـــ  

 نقطة. 

  
ة ما سيحدث ف  و نعتقد أن هذا الشهر سيوضح بصورة كبت 

ة و المتوسطة و هل سيستمر اإلتجاه العام  األسهم الصغت 

الصاعد لألجل المتوسط أم أن هناك المزيد من اإلنخفاضات قد 

 تحدث. 

نصيحتنا للعمالء ه  مراقبة السوق عن كثب عند إختبار أقرب 

واإلستعداد  27221مستوي مقاومة للمؤشر عند مستوي الــــــــ 

 بأن حد إيقاف الخسائر لإلجل القصت  
ً
لحركة صاعدة ، علما

نقطة ، و لإلجل المتوسط بالقرب  07,11يكمن عند مستوي الــ  

 نقطة.  1,,07من مستوي الدعم الرئيس  الكامن عند الـــــ  

ي أسبوعي  -المؤشر العام للبورصة المرصية 
 
 (EGX 30)رسم بيان



ي لبعض أسهم السوق  األداء النسن 

حة من قبلنا .    قائمة األسهم الرئيسية المقتر
ة ف  ات كبت    حدثت تغت 

حة من  خالل الشهر الماض   مقارني    21و تتكون مجموعة األسهم المقتر
ً
سهما

كات التالية:  ، ABUK ،ACAMD ،AIFI ،AIH ،AJWA ،AMOC ،AREH ،AUTO ،BTFH)  -مع اإلداء النسنر  لمؤشر البورصة الرئيس  من الشر

CCAP ،CICH ،CIEB ،CIRA ،CLHO ،COM ،DOMT ،DSCW ،EAST ،EFID ،EGCH ،EGTS ،EKHO ،ELWA ،EMFD ،ESRS ،ETEL ،

EXPA ،FWRY ،GOCO ،HELI ،HRHO ،IRON ،ISMA ،ISPH ،JUFO ،MNHD ،OCDI ،OIH ،ORAS ،ORHD ،ORWE ،PHAR ،

PHDC ،PIOH ،PORT ،RMDA ،RTVC ،SKPC ،SWDY،TMGH  (  

 بسهم  AUTOحيث نالحظ أن سهم 
ً
 أن سهم    EKHOثم   PHDCقد تفوق عل  الجميع متبوعا

ً
   ORHDو  EGTSكما سنالحظ أيضا

 
قد بدأوا ف

؛ بينما أخفق كال من 
ً
كات أداءا و تراجعا خالل الشهر السابق عل  عكس المتوقع كما أن  MNHDو  OIHالتحسن و الظهور  من ضمن أفضل الشر

AIFI   وGOCO  وELWA  .
ً
  خالل الشهر السابق أيضا

 اليزل أدائهم النسنر  متدن 

  إظهار بعض التحسن و من المتوقع أن  PHARو  CICHو من المالحظ أن سهم  
 خالل األشهر السابقة قد بدآ ف 

ً
ا من أقل األسهم أداءا و اللذان يعتتر

 ، و عل  الصعيد األخر فأن أسهم 
ً
 خالل الشهر السابق قد تشهد  MNHDو  EDFMو  OIHيشهدا بعض اإلرتفاعات قريبا

ً
  كانت األعل  أداءا

و النر

ظهر أسهم 
ُ
اجعات. بينما ت .  EGCHو  PHARو  EGTSو  AJWAبعض التر   أدائها النسنر 

 تحسن واضح ف 

ض أن تتفوق عل  أداء المؤشر 
 و من المفتر

ً
 واضحا

ً
  منتصف التصنيف قد أظهرت تحسنا

و من الجدير الذكر، أن هناك مجموعة من األسهم ف 

  أظهرت بعض الضعف من  TMGHو  JUFO و  PHAR و  CICHالرئيس  خالل الشهر الجاري و تتكون تلك المجموعة من : 
. أما عن األسهم النر

 :  . ORASو  RMDAو  EASTو  OCDIمجموعة المنتصف فكانت كالتال 

اء األسهم التالية خالل األسابيع القادمة. إختيارنا األول هو   و  PHARو  TMGHو  EGCHو  EGTSو   CICHثم  AJWAو مما سبق فإننا نوض  بشر

AUTO  و ننصح المستثمرين بتجنب .  . EASTو  OCDIو  CIRAو   CLHOو  OIHعل  التوال 

  اإلرتفاع و أي منها سيتدهور  أدائه. 
 لتقيمها و معرفة أي منها سيبدأ ف 

ً
  تحديث األداء النسنر  لهذه األسهم شهريا

 سنستمر ف 



 ابمس أ بو غنمية

 CFTe, CETA   

 حملل فين إ سرتإتيجي


