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EGX30 EGX70 

 
  ٦٨٧٣:االغالق

وصل المؤشر االمس الي مستويات متدنيه جدا متخليا عن آل الدعوم 
  .نقطه  ٦٥٠٠وبذلك اصبح مستوي الدعم الرئيسي للمؤشر 

اما عن احتماليه االرتداده مره اخري من هذه المستويات فمن الممكن 
  .نقطه  ٧٠٠٠الوصول مره اخري 

  .ر ومراقبه المؤشر لذلك من االفضل االنتظا
  .٦٢٥٠اما عن احتماليه آسر الدعم المحدد سابقا فيصبح 

  

  ٣٧٣:االغالق
وصل المؤشر االمس الي مستويات متدنيه جدا متخليا عن آل الدعوم وبذلك 

  .نقطه  ٣٥٠اصبح مستوي الدعم الرئيسي للمؤشر 
من المحتمل االرتداد من هذه المنطه واعاده الوصول مره اخري الي 

  .٤١٠ويات مست
  .لذلك يفضل مراقبه االسعار الحاليه 
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  تحليل الهم االسهم  
 بايونيرز

  

  
   )ايضا وقف الخساره ( آسر السهم اهم مستوي دعم له   

  من الممكن اعاده الشراء مره اخري عند مستويات)  ٧.٢٠(ظهر بياع قوي عند المستويات 
  ٦.٧٠مقاومه اولي خالل الجلسه                       ٦.٤٥دعم اول خالل الجلسه 

                
  ٦.٩٠مقاومه تانيه داخل الجلسه                       ٦.٣٠دعم تاني خالل الجلسه
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  جلوبال تليكوم

 
  

September October November December 2015 February March April May June July August Sept

10000
20000
30000

x1000

20
30
40
50
60Relative Strength Index (19.4189)

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

0.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

100.0%

(١.٩٠٠٠٠، ١.٩٥٠٠٠، ١.٨٢٠٠٠، ١.٩٠٠٠٠، -٠.٠٨٠٠٠القابضة ) اوراسكوم تليكوم(جلوبال تيلكوم  )

  
مما يعزز من النظرة السلبية للسهم في الفترة ،  ٢.١٤الق اسفل الدعم القوي والسهم واجه موجة هبوط عنيفة في الفترة االخيرة دفعته لالغ،  ٢.٠١أغلق السهم عند مستوي 

وانتظار  ٢.٠٨ ٢.٠٥لذا فننصح بالبيع في مستويات المقاومة  ١.٥٥ثم  ١.٦٠والسهم من هذه المستويات لديه مستوي دعم ومستهدف هابط قوي عند مستوي ، القادمة 
  .مستوي الدعم المذآور العادة الشراء
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   ز للحديد الع

  

  
جنيه الذي إرتد منها بشكل قوي وسط زخم شرائي واضح إنعكس بأرتفاع  ٧.٢٥أستكمل السهم إتجاهه الهابط طويل األجل خالل الفتره الماضية وصوًال لمنطقة الدعم الرئيسيه  •  

ليشهد بعض التحرآات اإليجابية خالل تداوالت األسبوع المنقضي في محاولة لإلقتراب من )  ل متوسط األج( على أحجام التداول ، أستطاع معها أختراق خط األتجاه الهابط 
  .، لذا ينصح بالشراء التجميعي مع المتاجره جنيه  ٩.٥٣مستوى قمة في دالله إيجابية إلستعداد السهم لعكس إتجاهه لصاعد بمجرد تأآيد إختراق مستوى المقاومة 

  .جنيه  ١٠.٥٠  ثم ٩.٥٣عند الــ  مقاومةال

    .جنيه ٧.٢٥ثم   ٧.٧٢عند الــ  دعمال



                                                         Technical Analysis Daily Report                             Agu 27 2015                           
     

ة   ال يعتهذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليها من مصادر معروفة نعتقد في صحتها و هذا التقرير :  التنبيه بإخالء المسئولية ك حري بر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنية والمستثمر يمل
  . البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  
  قطاع العقارات

  
  

وقف   الدعم االغالق  الكود  االسم
 الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  التعليق  االتجاه المستهدف  المقاومة

  هابط  ٨.٥٦  ٧.٧٠  ٧.٤٨  ٦.٦٠  ٦.٣٥  ٦.٦٠  ٦.٨٥ TMGH  طلعت مصطفي

المتوقع ان  لهبوط هو المسيطر و الذي منامازال  األداء 
يستمر خالل الفتره القادمة بعد ان أآد آسر نقطة إيقاف 

الخسائر خاصة في ظل األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا 
  . ينصح بالمتاجره لحين وصوح اإلتجاه 

رعيه  ومراقبه ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الف  هابط   ٢٥.٠٠  ٢٥.٠٠  ٢٢.٠٠  ١٦.٠٠  ١٥.٥٠ ١٧.٠٠ ١٨.٨٠ MNHD  مدينة نصر
  الدعوم الرئيسه 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  ٤٤.٨٠  ٤٣.٠٠  ٤٢.٠٠  ٣٥.٠٠  ٣٥.٠٠ ٣٧.٤٣ ٣٨.٧٠ HELI  مصر الجديدة 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  ٢.١٢  ٢.٠١٢  ٢.٠٦  ١.٦٥  ١.٤٠  ١.٧٥  ١.٩٦ PHDC  بالم هيلز

  هابط  ١٠.٨٢  ١٠.٣٥  ١٠  ٨.٣٨  ٨.٣٨  ٨.٤٦  ٩.٠٩ OCDI  السادس من اآتوبر

مازال األداء للهبوط الذي مازال مسيطر و الذي من المتوقع 
ان يستمر خالل الفتره القادمة خاصة في ظل األنخفاض 

النسبي ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين وصوح 
  .اإلتجاه 

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط   ١.٢٠  ١.١٥  ١.٠٩  ٨٠.  ٨٠..  ٨٥..  ٩٨. EGTS  المصرية للمنتجعات
  الدعوم الرئيسه 
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  خدمات الماليهقطاع ال

  
  

وقف   الدعم  االغالق  الكود  االسم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق  االتجاه  المستهدف  المقاومة

  عرضي  ١١ ١٠.٤٥  ٩.٨٨  ٧.٤٨  ٧.٤٨  ٧.٧٠  ٨.٢٥ HRHO  هيرمس

المائل للهبوط الذي مازال مسيطر و الذي من  مازال ا
المتوقع ان يستمر خالل الفتره القادمة بعد ان أآد آسر 
نقطيو إيقاف الخسائر خاصة في ظل األنخفاض النسبي 

ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين وصوح 
  .اإلتجاه 

تخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ينصح ب  هابط  ٩.٢٠  ٩.٠٠  ٧.٨٠  ٥.٨٠  ٥.٨٠  ٦.٠٠  ٦.٤٧ PIOH  بايونيرز
  ومراقبه الدعوم الرئيسه 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٠.٩٢  ٠.٩٠  ٠.٨٨  ٠.٧٦  ٠.٧٠  ٠.٧٩  ٠.٨١ AMER  عامر جروب

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١.٧٠  ١.٦٧  ١.٦٣  ١.٢٨  ١.٢٢  ١.٣٤  ١.٥٦ CCAP  القلعة

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه    عرضي   ١.٢٠  ١.٢٠  ١.١٠  ٩٠.  ٨٥.  ٩٠.  ٩٨. AIND  العربية لالستثمارات
  ومراقبه الدعوم الرئيسه 

المصريون في 
  هابط  ٤.٢٠  ٤  ٣.٨٠  ٢.٦٦  ٢.٤٣  ٢.٦٦  ٢.٩١ ABRD  الخارج

مازال األداء العرضي المائل للهبوط هو المسيطر و 
ن يستمر خالل الفتره القادمة خاصة الذي من المتوقع ا

في ظل األنخفاض النسبي ألحجام التداول و آسر نقطة 
جنيه لذا ينصح  ٤.٥١إيقاف الخسائر السابقة عند الــ 

  .بالمتاجره لحين وصوح اإلتجاه 
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  تصاالتقطاع اال                                                                      

  

وقف   الدعم  االغالق  الكود  سماال
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق    المستهدف  المقاومة
  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٠.٧٧  ٠.٧٥  ٠.٧٠  ٠.٥٥  ٠.٥٠  ٠.٦٠  OTMT٠.٦٧  أوراسكوم لالعالم
  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢.٢٢  ٢.١٥  ٢.١٠  ١.٧٧  ١.٧٥  ١.٩٤  ٢.٠١ GTHE  جلوبال تيلكوم

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٧.١٥  ٧.٠٥  ٦.٩٠  ٦.٠٥  ٥.٨٠  ٦.٢٠  ٦.٥٣ ETEL  المصرية لالتصاالت

  
  ات المنزليهمنتجقطاع ال

  
وقف   الدعم االغالق  الكود  االسم

  الخسائر
  ٢  ١  ٢  ١  تعليق    المستهدف  المقاومة

  ٣.٢٠  ٢.٩٠  ٢.٦٠  ٢.٠٥  ٢.٠٥  ٢.١٥  ٢.٤٠ ACGC عربية لحليج االقطانال
  

  هابط 
  

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه 
  الدعوم الرئيسه 

  هابط  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٢٠  ١.٨٠  ١.٧٠  ١.٧٥  ١.٩٠ APSW  العربية وبوليفارا
  

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه 
  عوم الرئيسه الد

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ٤.٠٠  ٣.٩٠  ٣.٧٠  ٣.٠٠  ٢.٩٠  ٣.٠٠  ٣.٣٦ PRCL  )شيني(العامة للخزف
  الدعوم الرئيسه 
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  تشيد والبناءقطاع ال

  
  

وقف   الدعم  االغالق  الكود  االسم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق    المستهدف  المقاومة
يد العامة الصع

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط   ١.٢٥  ١.١٥  ١.٠٩  ٠.٨٩  ٠.٨٩  ٠.٩١  ٩٧.UEGC  للمقاوالت
  الدعوم الرئيسه 

جنوب الوادي 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ٥.٠٠  ٤.٨٠  ٤.٥٠  ٣.١٧  ٣.٣٨  ٣.٤٥  ٣.٥٢ SVCE  لالسمنت

  م الرئيسه الدعو
الجيزة العامة 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ٣.١٠  ٣.٠٠  ٢.٨٠  ٢.٠٦  ٢.٠٦  ٢.١٧  GGCC٢.٢٨  للمقاوالت

  الدعوم الرئيسه 
  
  
  
  

  كيماوياتقطاع ال
  

  

وقف   الدعم  االغالق  الكود  االسم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق    المستهدف  المقاومة

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٣.٣٠  ٣.٢٢  ٣.١٥  ٢.٦٥  ٢.٥٤  ٢.٧٧  EGCH٣.٠٨  آيما

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٧.٥٠  ٧.٢٠  ٧.٠٠  ٥.٥٠  ٥.٣٠  ٥.٨٠  ٦.٥٠ EFIC  المالية والصناعية

  ي اتجاه عرضي بين المقاومات والدعومالسهم ف  عرضي  ٣.٠٦  ٣.٠٠  ٣.٠٠  ٢.٦٦  ٢.٦٦  ٢.٧٠ SMFR٢.٩٠  سماد مصر
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  غذيةقطاع اال

        
وقف   الدعم  االغالق  الكود  االسم

  الخسائر
  ٢  ١  ٢  ١  تعليق  االتجاه  المستهدف  المقاومة

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٨.٤٠  ٨.٢٢  ٨.١٠  ٧.٤٠  ٦.٩٠  ٧.٧٠  ٨.١٠ JUFO  جهينة

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١٧.١٠ ١٧.٠٠  ١٦.٨٠  ١٦.٠٠  ١٦.٠٠  ١٦.٢٠  MPCO١٦٤٠  المنصورة للدواجن

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١.٥٥  ١.٤٨  ١.٤٨  ١.٢٤  ١.٢٠  ١.٣٠  ١.٣٨ EPCO  المصرية للدواجن

  
  موارد االساسيهطاع الق                                                                

  
  

وقف   الدعم االغالق  الكود  االسم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق    المستهدف  المقاومة

  هابط   ١١.٢٢ ١٠.٥٠  ٩.٤٤  ٧.٧٥  ٧.٢٨  ٧.٧٥  ٨.١٨ ESRS  العز لحديد التسليح

يدخل في  المتوقع ان لذا من تماسك السهم أعلى نقطة الدعم 
القادمة خاصة في ظل خالل الفتره  مرحلة تجميعيه

األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين 
  .وصوح اإلتجاه 

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط  ٥.٦٨  ٥.٥٣  ٤.٦٩  ٣.٥٧  ٣.٥٧  ٣.٧٠  ٣.٥٣ IRON  الحديد والصلب
  لالسهم

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط  ٨.٠٠  ٧.٥٩  ٧.٢٠  ٥.٠٦  ٥.٠٦  ٥.٣٧ ASCM٥.٦٤  اسيك للتعدين
  لالسهم
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ة   ال يعتهذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليها من مصادر معروفة نعتقد في صحتها و هذا التقرير :  التنبيه بإخالء المسئولية ك حري بر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنية والمستثمر يمل
  . البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  
  خدمات والمنتجات الصناعيهقطاع ال

  
  
  

وقف   الدعم  االغالق  الكود  االسم
 الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق  االتجاه المستهدف  المقاومة
الكابالب 
نصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه ي  هابط   ١.٢٠ ١.٢٠  ١.١٠  ٨٠.  ٧٢.  ٨٠.  ٨٧. ELEC  الكهربائية

  الدعوم الرئيسه 
القناة 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ٨.٠٠ ٧.٢٠  ٧.٠٠  ٦.٠٠  ٥.٨٠ ٦.٠٠  ٦.٤٠ CSAG  للتوآيالت

  الدعوم الرئيسه 
العربية 

المتحدة للشحن 
  والتفريغ

UASG .٩٢ ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ١.٢٥ ١.٢٥  ١.١٠  ٧٥.  ٧٥.  ٩٠. 
  الدعوم الرئيسه 
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