
                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 

                                                                                      feb. 22, 2015                                             19
th

 feb. 2015 
 

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

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

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره اهستثماري الخاص به 

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

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

6969 6659 6036 6226 3566%  6251 6251 6696 60929196 612392095 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة اه    

اهـــحالة اه   المتوق   اه  اه 

 ا  اه متوسط المهى عرضي عرضي 

 ا  اه قلير المــهى  هابط هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
مازال المؤشر متكاسك أعلهى مسهتوى الههعا الرييسهية و لكهد مهازل دوم العه          

 وسط  راجعات واضحة على أغلب أسما المؤشر للك ي ب  وخي الحذرالكافي 

القلير السيناريو المتوق  على المهى   

واذهههل  المؤشهههر  راجما هههه خهههالل ا يههها  الماضهههية مههه   سهههر    

( القها  السهابق   ) مستوى دعا وذوًه لمستوى الهعا الرييسي

 بالت امد م   خلي أغلب ا سما عد مناطق الهعا عليما لهيعلد 

المؤشر عد بهء موجة  لحيح قه  ستمر لعههة أيها  و التهى قهه     

يشمه مد عنهها بعض ا ر هاد و الذي يعتمهه قو مها علهى ضه      

السهههيولة مههه  نحتماليهههة دخهههول المؤشهههر فهههي بعهههض التحر هههات  

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

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره اهستثماري الخاص به 

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

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

650 699 695 693 3590%  692 69055 651 60929196 612392095 

 

 

 ملخص حالة اه  ـــــــــــاه

 اه  اه حالة اه  ـــــــاه المتوق 

ط المهىا  اه متوس عرضي عرضي  

 ا  اه قلير المــهى  ذاعه هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
مازال المؤشر متكاسك أعلى مستوى الهعا الرييسية و لكهد مهازل دوم العه      

 الكافي وسط  راجعات واضحة على أغلب أسما المؤشر للك ي ب  وخي الحذر 

القليرالسيناريو المتوق  على المهى   

 سهههر مههه  خهههالل ا يههها  الماضهههية   راجما هههه المؤشهههر واذهههل 

( القا  السابق ) وذوًه لمستوى الهعا الرييسي مستوى دعا

بههالت امد مهه   خلههي أغلههب ا سههما عههد منههاطق الهههعا عليمهها     

ليعلد المؤشر عد بهء موجهة  لهحيح قهه  سهتمر لعههة أيها  و       

التى قه يشمه مهد عنههها بعهض ا ر ههاد و الهذي يعتمهه قو مها        

مهه  نحتماليههة دخههول المؤشههر فههي بعههض    سههيولة علههى ضهه  ال 

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

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره اهستثماري الخاص به 

 

 

 اهسما اه ثر يشاطا مد حيث اح ا  التهاوهت

 

يسبة 

%التغير  
 السما ح ا التهاول

28.0% 33,223,484 
اوراسكوم 

 لالتصاالت و األعالم

 عامر جروب 20,341,181 18.1%

 القلعه 11,931,286 2800%

 المنتجعات 77,518,77 %..18

 جلوبال تليكوم  6,584,687 %..18
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة        أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر ه يعتبهر  وذهيه بهالبي                هذا التقرير مبني على :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره اهستثماري الخاص به 

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة يسبة مخاطرة اليو  سعر البي  سعر الشراء السما

 1516 1510 عامر 
 

عالي الخطورة جها %  63 – 53

 1.11 1.11 اوراسكوم لالتصاالت  ه ينلح به

 7..7 5..7 المصريين في الخارج
 

اعلى مد المتوسط %  96 – 93

 0566 0563 جلوبال  ومد الممكد المغامرة به

 11.11 .11.1 طلعت

 
متوسط الخطورة %  66 – 23

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

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره اهستثماري الخاص به 

 تحليل الهم االسهم

  الوادي لالستثمار السياحي 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

31 31 31.41 31 

 

تراجعاته وصالال  لمسالتوا الالدعم الالري إرتالد مياله ولاليال  و لكال           إستكمل السهم
 .مازالت أحجام التداوالت ميخفضة جدا  

 
 .بالمتاجره و الشراء بالقرب م  الدعم لرلك ييصح 
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة        أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر ه يعتبهر  وذهيه بهالبي                هذا التقرير مبني على :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره اهستثماري الخاص به 

 القلعه
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

1.42 1.31 1.12 1..2 

 

ماسالالك أعلالالت مسالالتوا الالالدعم القالالويت عيالالد الـالالـ  التنجالالح السالالهم في
جييالالاله و لكالالالم مازالالالالت أحجالالالالام التالالالداو   الالالعيفة يي الالالال        1.42

 .بأحتمالية دخو  السهم في أداء عر ي 
 

 .لرلك ييصح بالمتاجره و الشراء بالقرب م  الدعم 
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة        أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر ه يعتبهر  وذهيه بهالبي                هذا التقرير مبني على :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره اهستثماري الخاص به 

 وصيرة االجلتوصيات 

 تعليق توصية هدف مقاومة دعم ادنت اعلت آخر سعر السهم
ووف 
 الخسارة

 ة نس
 الربح

 88.11 بايونيرز
81.81 

 
88.11 33.22 

31.32 

 
31.12 

 
 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة

32..2 

 
 

العربية حليج 
 اوطان

  1.12 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة .1.4 3..1 3..1 1..5 5.11 1..5

 اوراسكوم لالعالم
8.18 

 
8.11 

 
8.81 

 
1515 1522 1529 

دة زيا
 مراكز

  1516 زيادة مراكز عند الدعوم

مصر الجديدة 
 لالسكان

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 99503 99523 90523 .15.8 11.66 15.16
9256

3 
 

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 06593 06593 00502 55.11 51.86 51.18 مديية نصر
0256

6 
 

المجموعة المالية 
 رمسهي

81.16 81.16 81..8 16562 19563 19553 
زيادة 
 مراكز

 زيادة مراكز عند الدعوم
1656

3 
 

  2593 تخفيف عند المقاومات احتفاظ 0510 0536 2563 5.68 5.88 5.61 القلعة لالستشارات 

 2503 2515 0562 1..5 1.81 1.61 بالم هيلز
زيادة 
 مراكز

  0562 زيادة مراكز عند الدعوم

  السادس م
 اكتوبر

85.11 81.81 85.11 10522 12532 12563 
زيادة 
 مراكز

 زيادة مراكز عند الدعوم
1053

3 
 

المصرية 
 للميتجعات

  1536 تخفيف عند المقاومات متاجرة 1515 1519 1539 .8.6 8.81 8.86

  0563 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 0563 2536 0561 1..5 .1.6 1..5 جلوبا  تيلكوم

المصريون في 
 الخارج

  6536 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 6553 6592 6506 .1.5 1.11 1.11
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والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة        أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر ه يعتبهر  وذهيه بهالبي                هذا التقرير مبني على :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  والشراء طبقا لقراره اهستثماري الخاص به 
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