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ال يعتبهر ووذهيه بهالبيا والءهراء  يمها ههو متهرد استءهارة فنيهة          هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  مسئوليةالتنبيه بإخالء ال

 .  والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به
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 .  والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بالتنيه حتا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

11161 11151 0811 0155 1.16%  0011 0119 0059 125911229 511212291 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة االوت  

اهـــحالة االوت المتوقا  االوتاه 

 اوتاه متوسط المهى عرضي ذاعه 

 اوتاه قلير المــهى  ذاعه  ذاعه 

 التعليق على المؤشر جلسة امس
درمائييلألرعوييضلءألاعييشألدرم  يياألألألسيير األداءداألدرضا يي 

 .ألألقراءيهألوسطألأءداألمتفاوتألرألسهمألدر
دعهها قويههة باسههرها وعامههل  نقطههو يمثههل يقطههة  0111مسههتوى الـههـ مههالال حيهه  

 . حماية األرباح 

القلير السيناريو المتوقا على المهى   

  شارات فنيه يتب ووخي الحذر خالل األيام المقبله حي  ظمور 

ونبئ ببهاية واهويد المؤشهر الرسيسهي و بعهس األسهما القياديهه       

ل الفتهههره المقبلهههة  سهههتعهادام للههههخول بموجهههة قمههه للسهههوق خهههال 

التلحيح التى قه يختبر بما مناطق الهعا الرسيسية في محاولة 

 . إللتقاط األيفاس و  عادة شحد عزم األسما
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EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2ا دع  1دعا    قيمة التهاول بالتنيه حتا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

610 615 502 508 1.28%  611 500 619 125911229 511212291 

 

 

 ملخص حالة االوتـــــــــــاه

 االوتاه حالة االوتـــــــاه المتوقا

 اوتاه متوسط المهى عرضي عرضي

ير المــهى اوتاه قل ذاعه ذاعه  

 التعليق على المؤشر جلسة امس

مسهتمهفا  , استمر مؤشر االفهراد فهي اداسهه االيتهابي الملحهو       

وعهزل مهد كلهك عمليهات شهراء االفهراد       , يقطهة   611مستوي 

ومهها لال , واقتههرام مع هها اسههما االمؤشههر مههد يقههاط دعوممهها 

واالوتههاه العههام ذههاعه علههي  , يقطههة  621مسههتمها المؤشههر 

   . قلير والمتوسط المهي ال

القليرالسيناريو المتوقا على المهى   
ميييا دؤألم  ييياألداسيييهمألدرويييسرا ألوألدرمتلسييي  أل

 ضيياألدإألتسييت ا ألألمحافظيياعألاعييشألأءدئييهألد ي ييا  ألألأل
أل066تسترضابألدربائعألوألدرثبياتألأاعيشألمويتللألدريييألألألألأل

 .نق  أل
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ال يعتبهر ووذهيه بهالبيا والءهراء  يمها ههو متهرد استءهارة فنيهة          هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  مسئوليةالتنبيه بإخالء ال

 .  والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به

 

 

 االسما اال ثر يءاطا مد حي  احتام التهاوالت

 

يسبة 

%التغير  
 السما حتا التهاول

6700% 34495442 
دوردسكلمألرالتواالتأل

ألوألدااالمألأل

 درضا ر ألرالستثماردت 59292351 9704%

 ااماألجاوب 54999541 6%

 ألجعل اؤألترعكلمأل 5349451 8792%

 درقعضهأل 5941955 6720%

 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 

                                                                                      feb. 11, 2015                                             10
th

 feb. 2015 
 

ال يعتبهر ووذهيه بهالبيا والءهراء  يمها ههو متهرد استءهارة فنيهة          هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  مسئوليةالتنبيه بإخالء ال

 .  والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به

 
 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق يسبة الربح المها "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  االولسعر الءراء  السما

 شراء أمن عند مستويات الدعم %31 01.11 02.21 00.11 03.21 الملرية لالولاالت

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..2 2.11 1..3 2.01 القلعة

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..4 4.21 1..2 1..2 جلوبال ولياوم

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة يسبة مخاطرة اليوم سعر البيا سعر الءراء السما

 19.01 19.61 سوديك 
 

عالي الخطورة جها %  01 – 11

 0.36 0.34 اوراسكوم لالتصاالت  ال ينلح به

 0.32 0.33 عامر 
 

د المتوسط اعلى م%  80 – 61

 16.95 16.21 حديد عز  ومد المماد المغامرة به

 4.11 4.41 جلوبال 

 
متوسط الخطورة %  50 – 91

 ويسبة الربح موجودة
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ال يعتبهر ووذهيه بهالبيا والءهراء  يمها ههو متهرد استءهارة فنيهة          هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  مسئوليةالتنبيه بإخالء ال

 .  والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به

 
 تحليل الهم االسهم

  حديد عز 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

08.51 08.58 02.78 08.21 

 

إقترر  السرهم مرس مسرتوم المقاومرة صرر اة علرل السرهم ليجرد ع ردها ب رر           
ج رري ابابرراط ال قيررد قررد يرردخل السررهم الررل مرحلررة عر ررية خرر   القتررر         

 .  القادمة 
 

 .التخقيد مع إعادة الشراء بالقر  مس الدعم  بلذلك ي صح 
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 .  والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به

 

 هيرمس
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

02.01 02.58 05.82 02 

 

وسط تراجع وا ح  التجمي ي مازا  السهم علل أدائه  ال ر ي
 .   ي ائ بإستمراا ابداء ال ر ي  بقيم التداوالت 

 
 .  المتاجر بابحتقاظ مع لذلك ي صح 

 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 

                                                                                      feb. 11, 2015                                             10
th

 feb. 2015 
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 قصيرة االجلتوصيات 

 ت ليق توصية هدف مقاومة دعم ادنل اعلل آخر س ر السهم
وقد 
 الخسااة

نساة 
 الربح

 21.66 بايونيرز
22.12 

 
21.66 07.81 

08.01 

 
08.71 

 
 تخفيف عند المقاومات متاجرة

00.51 

 
2..1% 

ال ربية حليج 
 اق ان

 2.63 8.81 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 3.08 3.18 8.58 3..2 2.33 3..2

 اوااسكوم ل ع م
2.16 

 
2.22 

 
2.16 

 
 %.1.1 1.21 ات والدعومعمل تريدات بين المقاوم احتفاظ 1.21 1.20 1.29

مصر الجديدة 
 ل سكان

 تخفيف عند المقاومات احتفاظ 82.11 81.11 66.11 8..63 ...38 82..6
61.1

6 
1.21% 

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 28.11 26.51 29.11 28..2 26.66 2...2 مدي ة نصر
21.1

1 
2.3.% 

المجموعة المالية 
 هيرمس

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 11.11 18.81 18.15 .23.2 23.68 23.28
15.5

1 
6..6% 

 %1..2 2.11 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 2.21 2.21 2.18 2.22 .2.1 2.26 القل ة ل ستشااات 

 6.12 9.25 تخفيف عند المقاومات متاجرة 9.51 9.25 9.21 .6.1 .6.1 6.13 بالم هيلز

ادس مس الس
 اكتوبر

 تخفيف عند المقاومات متاجرة 15.11 19.01 19.21 26.62 18..2 ...26
15.1

1 
6.1. 

المصرية 
 للم تج ات

 .2.6 1.21 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 1.21 1.21 1.21 2.11 .2.1 2.12

 6.12 9.15 مقاومات والدعومعمل تريدات بين ال متاجرة 9.58 9.52 9.26 6.61 6.61 6.61 جلوبا  تيلكوم

المصريون في 
 الخااج

 %.1.2 5.61 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 6.11 5.01 5.65 32.. 36.. .3..
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