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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             :  ء المسئوليةالتنبيه بإخال

 . ص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخا
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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             :  ء المسئوليةالتنبيه بإخال

 . ص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخا

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

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

9604 9595 9022 9512 1114%  9559 9055 9561 115456355 545190955 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة االوت  

اهـــحالة االوت المتوقا  االوتاه 

 اوتاه متوسط المهى عرضي عرضي 

 اوتاه قلير المــهى  هابط هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
وماسك المؤشر أعلى مستوى الهعا ليءمه  روهاده جيههه و لنهد مالالهح أحتها      

  . ول ضعيفة لذلك يتب ووخي الحذر  التها

القلير السيناريو المتوقا على المهى   

أكه المؤشر الرئيسي خالل األيا  الماضية كسهر مسهتوى دعها      

بالتزامد ما وخلي أغلب األسما القياديه ( القاع السابق ) قوي 

عد مناطق الهعا عليما ليعلد المؤشر عد بهء موجهة ولهحي    

و التههى قههه ا  وذههوالل لمنههاطق الهههعا التاليههه قههه وسههتمر لعهههة أيهه

يءمه مد عنهها بعض األروهاد و الذي يعتمهه قوومها علهى ضه      

 . السيولة 
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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             :  ء المسئوليةالتنبيه بإخال

 . ص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخا

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

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

535 531 594 595 1156%  599 56919 599 115456355 545190955 

 

 

 ملخص حالة االوتـــــــــــاه

 االوتاه حالة االوتـــــــاه المتوقا

 اوتاه متوسط المهى عرضي عرضي

 اوتاه قلير المــهى  ذاعه هابط

جلسة امس التعليق على المؤشر  
وماسك المؤشر أعلى مستوى الهعا ليءمه  روهاده جيهه و لند مالالح أحتها   

 .   التهاول ضعيفة لذلك يتب ووخي الحذر 

القليرالسيناريو المتوقا على المهى   

أكه المؤشر الرئيسي خالل األيا  الماضهية كسهر مسهتوى دعها     

سهههما بهههالتزامد مههها وخلهههي أغلهههب األ( القهههاع السهههابق ) قهههوي 

القياديه عد مناطق الهعا عليما ليعلد المؤشر عد بهء موجة 

ولحي  قه وسهتمر لعههة أيها  وذهوالل لمنهاطق الههعا التاليهه و        

التى قه يءمه مهد عنههها بعهض األروههاد و الهذي يعتمهه قوومها        

 .على ض  السيولة 
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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             :  ء المسئوليةالتنبيه بإخال

 . ص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخا

 

 

 االسما االكثر يءاطا مد حيث احتا  التهاوالت

 

يسبة 

%التغير  
هاولحتا الت  السما 

.3.3% 46842682 
اوراسكوم 

 لالتصاالت و األعالم

 عامر جروب 662110.1 0

 القلعه 60801126 63.1%

6388% 24.3261 
العربية 

 لالستثمارات

 المنتجعات  1466448 0363%
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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             :  ء المسئوليةالتنبيه بإخال

 . ص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخا

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ظةملحو يسبة مخاطرة اليو  سعر البيا سعر الءراء السما

 1119 1110 عامر 
 

عالي الخطورة جها %  94 – 34

 1.04 1.02 اوراسكوم لالتصاالت  ال ينل  به

 0.00 0.12 مصريين لالستثمار
 

اعلى مد المتوسط %  99 – 64

 10129 10145 سوديك ومد الممند المغامرة به

 11.12 12.90 طلعت

 
متوسط الخطورة %  59 – 04

 ويسبة الرب  موجودة

 5..0 .0.7 لعربية لحليج األقطان ا
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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             :  ء المسئوليةالتنبيه بإخال

 . ص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخا

 تحليل الهم االسهم

 أوراسكوم لإلتصاالت و األعالم 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 

 

ة إستكمل السهم إرتداده بجلسة األمس في محاولة ألختراق مستوى المقاوم  
جني  و و لك  ج واج  و ب   ب جن  ي أرب  ال المني  م و ال     م  ج المراج  ع   1.1.

يواصل ب ب الضغط البي ي بجلسة اليوم بس ب  تس ويات أس  ار جلس ة ي وم      
 .الثالثاء   

 
 .بالمتاجره و الشراء بالقرب مج الدعم ل لك ينصح 
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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             :  ء المسئوليةالتنبيه بإخال

 . ص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخا

 

 سوديك
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

.1111 .11.4 .1111 .1118 

 

جني  و م  ره أخ  رى و لك  ج    1.نج  ح الس  هم ف  ي األل  الق أعل  ـ مس  توى الـ  ـ    
مازل   ح أمج   ام الت   داون ئ    ينة تنب   ل بلمتمالي   ة دخ   ون الس   هم ف   ي ب    ب  

 .  التحركات ال رئية لحيج ظهور مشتر  
 

 .ل لك ينصح بالمتاجره و الشراء بالقرب مج الدعم 
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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             :  ء المسئوليةالتنبيه بإخال

 . ص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخا

 قصيرة االجلتوصيات 

 ت ليق توصية هدف مقاومة مدع ادنـ اعلـ آخر س ر السهم
وقم 

 الخسارة
نسبة 
 الربح

 30.21 بايونيرز
30.31 

 
33.12 ..111 

..1.1 

 
..111 

 
 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة

.1181 

 
 

ال ربية مليج 
 اقمان

  11.1 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 11.4 1181 1141 1..1 1.11 1.10

 ماوراسكوم لالعال
3.00 

 
3.01 

 
3.02 

 
1113 1120 1126 

زيادة 
 مراكز

  1115 زيادة مراكز عند الدعوم

مصر الجديدة 
 لالسكان

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 69154 66104 65134 1.22. 5.52. .1.3.
6215

4 
 

 مات والدعومعمل تريدات بين المقاو متاجرة 55194 55164 55194 11.12 15.03 15.21 مدينة نصر
5219

5 
 

المجموعة المالية 
 هيرمس

3..21 3..12 3..22 15134 16154 16134 
زيادة 
 مراكز

 زيادة مراكز عند الدعوم
1515

4 
 

  2194 تخفيف عند المقاومات احتفاظ 5114 5146 2194 1.23 1.21 1.23 القل ة لالستشارات 

 0154 0124 0141 1.24 1.02 1.33 بالم هيلز
زيادة 
 مراكز

  5192 زيادة مراكز عند الدعوم

السادس مج 
 اكتوبر

31.32 31.32 31.15 15134 10125 10154 
زيادة 
 مراكز

 زيادة مراكز عند الدعوم
1514

4 
 

المصرية 
 للمنتج ات

  1145 تخفيف عند المقاومات متاجرة 1113 1116 1149 3.33 3.35 3.31

  5194 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم جرةمتا 5194 0149 5196 1.23 1.31 1.21 جلوبان تيلكوم

المصريون في 
 الخارج

  5145 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 5134 5169 5155 5.15 2..5 5.52
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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             :  ء المسئوليةالتنبيه بإخال

 . ص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخا
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