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EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم    اولـــــــــتال 

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة الت اول بالينيه حيا الت اول باتس ا اعلى ادقى اغالق قسبة التغيير 

11331 11161 0811 0169 1902%  11109 0090 11166 191900012 808669111 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة اتبي  

اهـــحالة اتبي المتوقن  اتبياه 

 ابياه متوسط الم ى عرضي  اع  

 ابياه قلير المــ ى   اع    اع  

 التعليق على المؤشر جلسة امس
موجة الصعود نحو مستهدفاتها وسط إستكمل المؤشر 

القياديه  ققاهاا العقها ا  و    عودة نشاط أغلب األسهه   
سههه  الك ههت الت هها ل الههدولل زههالب الههو   ال سههكل 
األككر دافعًا إياه لتحقيق قم  جديده أعلى مسهتو  الههه   

أالف نقاة مدعوما قالمشا كة الكثيف  للمؤسسها    01
التى إت هت للشهرا  اننتقها ل و عمليها  التكهديل قهي       

أسههه  األسههه  و القااعهها  ليههن تكههاي  وتيههرة زههعود  
  المؤشر

القلير السيناريو المتوقن على الم ى   

ييههت بههوخي الحههذر خههالل اقيههاح المقبلههه حيهه    ههور عالمههات    

بنبئ بب اية بكهوي  المؤشهر الرسيسهي و بعهس اقسه ا القياديهه       

قمههه للسهههوق خهههالل الفتهههره المقبلهههة  سهههتع ادا  للههه خول بموجهههة  

ية في محاولة التلحيح التى ق  قختبر ب ا مناطق ال عا الرسيس

 إللتقاط اققفاس و  عادة شح  عزح اقس ا

 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 

                                                                                      feb. 05, 2015                                             04
th

 feb. 2015 
 

مه  ملهادر معروفهة قعتقه  فهي  هحت ا و ههذا التقريهر ت يعتبهر بو هيه بهالبين والوهراء  قمها ههو ميهرد استوهارة فنيهة                  هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول علي ها     :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البين والوراء طبقا لقراره اتستثماري الخاص به 

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم    اولــــــــــــــالت 

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة الت اول بالينيه حيا الت اول باتس ا اعلى ادقى اغالق قسبة التغيير 

611 610 919 901 1921%  906 901 901 191900012 808669111 

 

 

 ملخص حالة اتبيـــــــــــاه

 اتبياه حالة اتبيـــــــاه المتوقن

 ابياه متوسط الم ى عرضي عرضي

 ابياه قلير المــ ى   اع   اع 

 التعليق على المؤشر جلسة امس

لههى مسههيرة  ههعودة مؤ هه ا  ع   أمههس وا ههل المؤشههر بيلسههة   

وسهط بحر هات  ييابيهه للكثيهر       ختراق مستوى القمة السهابقة 

  . م  اقس ا اللغيره يؤهل المؤشر إلستكمال مسيره  عودة 

القليرالسيناريو المتوقن على الم ى   
أدا   اني اقل مقترقهًا مه    مؤشر األفراد إستكمل 

شههد ففهرا  سهعرية قويهة      نقاة ، لين 011الهه 
ى ن حت فى إختراق الحهد  على أغلب األسه  الت

العلول ل ااقها العرضل مصحوقا قإ تفهاا قحل ها    
التداول قعهد تحهول الكثيهر مه  المتعهاملي  خازهة       

 .األفراد الى شرا ها وسط موجة م  التفاؤل
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 اتس ا ات ثر قواطا م  حي  احياح الت اوتت

 

قسبة 

%التغير  
 الس ا حيا الت اول

05.1% 0110.001 
لالتصاال  او اسكو  

 و األعال   

  جلوقال تيلكو   001.1000 0511%

 عامر جروب 0.1010.1 05.1%

 القلع  القاقضة 00102011 0522%

  المصرية للم ت عا   1.21051 05.5%
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 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق قسبة الربح ال  ف "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  اتولسعر الوراء  الس ا

 شراء أمن عند مستويات الدعم %31 01.11 02.21 00.11 03.21 رية لالبلاتتالمل

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

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..0 0.21 1..2 1..2 جلوبال بليكوح

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحو ة قسبة مخاطرة اليوح ينسعر الب سعر الوراء الس ا

 1929 1920 عامر 
 

عالي الخطورة ج ا %  01 – 11

 11..0 .0 هيرمس ت ينلح به

 1..01 01.11 حديد عز 
 

اعلى م  المتوسط %  80 – 61

 11911 11991 طلعت  وم  الممك  المغامرة به

 .0.3 منتجعات 
0.3. 

 

 
متوسط الخطورة %  90 – 01

 جودةوقسبة الربح مو
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 تحليل الهم االسهم

 سوديك
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

51 51.51 54.61 51 

 

بالقرب من الحد العلوي من نموذج فنيي ييجيابي و ل ين ميا ا      يتحرك السهم 
 .يحتاج لمزيد من العزم ألختراق المقاومة 

 
باألضياف  لت يوين مراكيز     راكز عنيد اليدعوم   يادة ملذلك ينصح باألحتفاظ مع 

 .شرائية جديده مع تاكيد اختراق المقاومة 
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  طلعت مصطفى
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

55.16 51.11 52.11 51.01 

 

صعود قوية يستطاع معها يختراق مستوى القمة شهد السهم موجة 
السابقة وسط أحجام تداو  مرتفع  تؤهل السهم للوصو  لمستهدف  

 . 
 

 . الدعوم   يادة مراكز عند و باألتجاه ببدء التخفيفلذلك ينصح 
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 قصيرة االجلتوصيات 

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

نسبة 
 بحالر

 67.21 بايونير 
67.22 

 
67.21 51.11 

52.11 

 
52.51 

 
 تخفيف عند المقاومات متاجرة

55.11 

 
2.27% 

العربية حليج 
 اقطان

 2.12 2.41 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 6.11 6.51 2.01 2.21 1.66 2.21

 اوراس وم لالعالم
6.26 

 
6.21 

 
6.21 

 
 %7.71 1921 يدات بين المقاومات والدعومعمل تر احتفاظ 1931 1936 1921

مصر الجديدة 
 لالس ان

 تخفيف عند المقاومات احتفاظ 86911 80911 81911 21.11 27.26 26.11
6391

1 
7.27% 

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 38931 36981 30911 22.11 21.11 21.11 مدينة نصر
2191

1 
2.21% 

المجموعة المالية 
 هيرمس

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 11901 11911 16909 62.22 62.12 62.22
1999

1 
1.21% 

 %2.27 3911 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 3901 3933 3911 2.71 2.22 2.72 القلعة لالستشارات 

 1.76 0929 تتخفيف عند المقاوما متاجرة 0981 0991 0931 1.22 1.11 1.22 بالم هيلز

السادس من 
 اكتوبر

 تخفيف عند المقاومات متاجرة 16911 19991 19929 62.21 62.21 62.22
1991

1 
1.71 

المصرية 
 للمنتجعات

 2.12 1921 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 1930 1931 1926 6.71 6.22 6.71

 1.72 0919 مل تريدات بين المقاومات والدعومع متاجرة 9931 0981 0901 1.11 1.16 1.11 جلوبا  تيل وم

 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 

                                                                                      feb. 05, 2015                                             04
th

 feb. 2015 
 

مه  ملهادر معروفهة قعتقه  فهي  هحت ا و ههذا التقريهر ت يعتبهر بو هيه بهالبين والوهراء  قمها ههو ميهرد استوهارة فنيهة                  هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول علي ها     :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البين والوراء طبقا لقراره اتستثماري الخاص به 

 
 
 
 

 محفظة استثمارية طويلة االجل

 السهم
من  نسبة السهم
 المحفظة

 سعر الشراء
21-51-1156 

  سعر التقيم
21-51-1156 

 هدف اتجاه متوسط االجل  خسارة/ نسبة ربح 

 72.2 صاعد 1 51.45 51.41 %51 هيرمس

%5 6.55 6.52 %51 بالم هيلز  2.21 صاعد 

%5 56.60 56.61 %51 سوديك  71 صاعد 

%5 2.12 2.11 %51 العربية لحليج االقطان  2 هابط 

%5 5.54 5.51 %51 العربية لالستثمارات  7.21 صاعد 

 1.22 صاعد 1 6.15 6.15 %51 جلوبا  تلي وم

 62.21 صاعد 1 56.12 56.12 %51 حديد عز 

       

       

 5.111.111بتقييم سابق  1156-51-21المحفظة االستثمارية الثالثة بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ  تم بداية: بداية المحفظة 
  51111:    هدف المحفظة االستثمارية 

 
 

 تقييم المحفظة االستثمارية طويلة االجل
 %نسبة الربح  1156-51-21 خالقيمة بتاري 1156-51-21القيمة بتاريخ  المقارنة

 1 0111 0111 المؤشر

 1 5.111.511 5.111.111 المحفظة
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