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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالبي     هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالبي     هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بال نيه ح ا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

9777 9567 9615 9622 2072%  9656 9656 9756 96771565 675515265 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة االو   

اهـــحالة االو  المتوق   االو اه 

 او اه متوسط المهى عرضي عرضي 

 او اه قلير المــهى  هابط هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
يالت موجة جنهي أربهاع عنيفهة مهد أداء المؤشهر ب لسهة أمهس وذهال  لمسهتوى          

يسي مهفوعة مد ضغط عمليات البي  القويهة علهى اهسهما القياديهه و     الهعا الرئ

 . الذي غززة وخوف المتعامليد مد وواب  العمل اهرهابي بليبيا 

القلير السيناريو المتوق  على المهى   

أكه المؤشر الرئيسي خالل اهيام الماضية كسهر مسهتوى دعها      

ب اهسما القياديه بالتزامد م  وخلي أغل( القاع السابق ) قوي 

عد مناطق الهعا عليما ليعلد المؤشر عد بهء موجهة ولهحي    

 . قه وستمر لعهة أيام وذوال  لمناطق الهعا التاليه 
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالبي     هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا   ييريسبة التغ   قيمة التهاول بال نيه ح ا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق 

696 697 676 677 2065%  656 656 69905 96771565 675515265 

 

 

 ملخص حالة االو ـــــــــــاه

 االو اه حالة االو ـــــــاه المتوق 

 او اه متوسط المهى عرضي عرضي

 او اه قلير المــهى  ذاعه هابط

ليق على المؤشر جلسة امسالتع  
يالت موجة جني أرباع عنيفة مهد أداء المؤشهر ب لسهة أمهس وذهال  لمسهتوى       

الهعا الرئيسي مهفوعهة مهد ضهغط عمليهات البيه  القويهة علهى اهسهما والهذي          

 .وخوف المتعامليد مد وواب  العمل اهرهابي بليبيا 

القليرالسيناريو المتوق  على المهى   

ان يشمه أروهاد خالل وعامالت اهسبوع ال هاري  مد المتوق   .

حيث   يقطهة   577قه ولل بنا مرة أخهرى لحههود مسهتوى الـهـ     
  تتوقف اإلرتداده على مدى تسارع ضخ السيولة
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالبي     هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 

 

 االسما االكثر يشاطا مد حيث اح ام التهاوالت

 

يسبة 

%التغير  
 السما ح ا التهاول

71.3% 33,352,503 
اوراسكوم 

 لالتصاالت و األعالم

 عامر جروب 14,294,346 61.2%

.1.2% 12,445,481 
العربية 

 لالستثمارات

 القلعه 8,486,017 %..1.

 الصعيد 6,585,526 %.716
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالبي     هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة يسبة مخاطرة اليوم سعر البي  اءسعر الشر السما

 1019 1016 عامر 
 

عالي الخطورة جها %  97 – 57

 1.11 1.11 اوراسكوم لالتصاالت  ال ينل  به

 13.61 18.51 هيرمس
 

اعلى مد المتوسط %  79 – 57

 1015 1012 المنتجعات  ومد الممكد المغامرة به

 11.11 11.51 طلعت

 
الخطورة متوسط %  69 – 27

 ويسبة الرب  موجودة
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالبي     هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 تحليل الهم االسهم

   عربية حليج 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

45.3 45.3 45.3 45.3 

 

نالت موجة جنيي ارببياع عني ين ميا  داء السيهم مق ربياس ميا مسي و  اليدعم          
 .إبت اع  حجام ال داول ينبئ بأس مراب موجة الجني اربباع  الرئيسي وسط

 
 .إعادة الشراء بالقرب ما الدعم  وال خ يف بلذلك ينصح 
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالبي     هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 
 

 حديد عز
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

0.5.1 00531 005.0 0.5.1 

 

نقطة حماية اربباع وسط إبت اع مق رباس ما  غلق السهم بجلسة  مس 
ظ بقيم ال داوالت لذلك يجب مراقبة السهم جيداس خالل جلسة اليوم ملحو

 .    جنين بجلسة اليوم  0.5.1 س ل مس و  الــ اذا  غلق 
 

 .ب  عيل نقاط إيقاف الخسائرلذلك ينصح 
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالبي     هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 قصيرة االجلتوصيات 

 تعليق توصية هدف مقاومة دعم ادنى اعلى آخر سعر السهم
وقف 
 الخسابة

نسبة 
 الربح

 99.11 يرزبايون
96.21 

 
96.26 00501 

0.5.1 

 
015.. 

 
 تخفيف عند المقاومات تخفيف

015.. 

 
 

العربية حليج 
 اقطان

  45.1 تخفيف عند المقاومات تخفيف 45.1 45.1 ..45 1.23 1.13 1.22

 اوباسكوم لالعالم
9.91 

 
9.61 

 
9.91 

 
  1011 تخفيف عند المقاومات تخفيف 1011 1026 1016

مصر الجديدة 
 السكانل

 تخفيف عند المقاومات تخفيف 57097 55027 52057 21.99 22.33 21.99
5706

7 
 

 تخفيف عند المقاومات تخفيف 67096 62077 62027 11.11 11.33 11.21 مدينة نصر
6709

6 
 

المجموعة المالية 
 هيرمس

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 15057 15067 16027 91.13 92.21 92.93
1606

7 
 

  2077 تخفيف عند المقاومات تخفيف 2077 2095 2056 6.11 1.96 6.11 القلعة لالس شابات 

  6092 تخفيف عند المقاومات متاجرة 2027 2079 6092 1.33 1.61 1.31 بالم هيلز

السادس ما 
 اك وبر

 تخفيف عند المقاومات تخفيف 12092 16077 16067 91.13 91.13 91.16
1209

2 
 

ية المصر
 للمن جعات

  1076 تخفيف عند المقاومات تخفيف 1076 1016 1079 9.93 9.66 9.91

  6097 تخفيف عند المقاومات تخفيف 6097 2079 6095 1.31 1.13 1.31 جلوبال تيلكوم

المصريون في 
 الخابج

  6076 تخفيف عند المقاومات تخفيف 6076 6062 6061 1.13 1.23 1.13
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالبي     هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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