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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             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . ه االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقرار
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 . ه االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقرار

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

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

6969 6659 6036 6226 3112%  6262 6290 6635 91133669 160569039 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة االوت  

اهـــحالة االوت المتوقا  االوتاه 

 اوتاه متوسط المهى عرضي عرضي 

 اوتاه قلير المــهى  هابط هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ألوألداسيي  ألسيير األداءداألدرضا ييمألدرين ييى أألاءييلألؤءداألدري  يياألألألأل

وسيي ألألؤ يي خيي تأل ضييى   ألألىرنيىسيي درقرىء يياألدرنييلألت بييي أل 
دإلسنيادرألدرود حألرضضفألدربروراألاىك أل دىألحراةألدرينضى ءرأأل،أل
فىر ىئعأل ىزدتألالأل ا دألدرنفا  ألفمألؤس يهأل نء ألداسضىرأل قى لألحذرأل

  ...وأل اقبألدريشناي

القلير السيناريو المتوقا على المهى   
لألريييذر أل يييأألدرينوقيييعألتسييينيادرألداءداألدرضا يييمألدرين يييى أألاءيييأل

دري  اد ألوألداس  ألرحرأألظ ورأل شنايأل نحي ألاءلألتسنضددءأل
رنحيلألدريخىطاهألو خألسروراأل ىربوقألقىءرةألاءلأل حد دألدإل جيىهألأل
درقييىءلألرءبييوقأل،أل ييعأل ادق يياأل ضييدءال أل ييخألدربييروراأل ىاسيي  ألأل

  .درينيىسكاألاندأل نىطقألءاو  ى
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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             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . ه االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقرار

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

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

650 699 695 693 3136%  690 690 696 91133669 160569039 

 

 

 ملخص حالة االوتـــــــــــاه

 االوتاه حالة االوتـــــــاه المتوقا

 اوتاه متوسط المهى عرضي عرضي

 اوتاه قلير المــهى  ذاعه هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ألوألداسيي  ألسيير األداءداألدرضا ييمألدرين ييى أألاءييلألؤءداألدري  يياألأل

درصغراةألوألدرينوسي األألدرنيلألت بيي أل ىالرت يى ألدرنبي مألاءيلألألألألألألأل
وسي ألدإلسينيادرألدرود يحألرضيضفألألألألألألؤ ي ألخ تأل ضى   ألألؤسضىرهىأل

وراألاىك أل دىألحرياةألدرينضيى ءرأأل،ألفىر يىئعأل يىزدتألالأل ا يدألألألألألألدربر
 درنفا  ألفمألؤس يهأل نء ألداسضىرأل قى لألحذرألوأل اقبألدريشناي

... 

القليرالسيناريو المتوقا على المهى   
رييذر أل ييأألدرينوقييعألتسيينيادرألداءداألدرضا ييمألدرين ييى أألاءييلألألألألألألألأل
دري  يياد ألوألداسيي  ألرحييرأألظ ييورأل شيينايأل يينحي ألاءييلألألألألأل

حييلألدريخيىطاهألو يخألسيروراأل ىربيوقألقيىءرةألاءيلألألألألألألألألتسنضددءألرن
 حد دألدإل جىهألدرقىءلألرءبوقأل،أل عأل ادق األ ضدءال أل خألدربروراأل

  . ىاس  ألدرينيىسكاألاندأل نىطقألءاو  ى
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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             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . ه االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقرار

 

 

 االسما االكثر يءاطا مد حيث احتام التهاوالت

 

يسبة 

%التغير  
 السما حتا التهاول

 عامر جروب 18,565,740 47.1%

37.0% 316,09918, 
اوراسكوم 

 لالتصاالت و األعالم

 القلعه 8,082,715 37.0%

 المنتجعات 4,452,465 3

 جلوبال تليكوم  3,103,161 3703%

 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 

                                                                                      feb. 23, 2015                                             22
th

 feb. 2015 
 

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             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . ه االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حرية البيا والءراء طبقا لقرار

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة يسبة مخاطرة اليوم سعر البيا سعر الءراء السما

 1112 1112 عامر 
 

 عالي الخطورة جها%  63 – 53

 01.01 09.51 هيرمس  ال ينلح به

 01 09.51 حديد عز 
 

اعلى مد المتوسط %  96 – 93

 2103 0166 جلوبال  ومد الممكد المغامرة به

 00 01.59 طلعت

 
متوسط الخطورة %  66 – 23

 ويسبة الربح موجودة
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 تحليل الهم االسهم

  احي الوادي لالستثمار السي
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

31 31 31.41 31 

 

الذي إرتد منه قلياًل و لكن  مااالن    القوي مستوى الدعم عند   السهم تماسك
 .أحجام التداوالت منخفضة جدًا 

 
 .بالمتاجره و الشراء بالقرب م  الدعم لذلك ينصح 
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 القلعه
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

1.42 1.31 1.12 1..2 

 

جنينه و   1.42التماسك أعلن  مسنتوى الندعم القنوي  عنند الـنـ       نجح السهم في
لكننم مااالنن  أحجننام التننداوي بننعيفة ينينند بلحتماليننة دخننوي السننهم فنني أداء     

 .عربي 
 

 .لذلك ينصح بالمتاجره و الشراء بالقرب م  الدعم 
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 قصيرة االجلتوصيات 

 تعليق توصية هدف مقاومة دعم ادن  اعل  آخر سعر السهم
وقف 
 الخسارة

نسية 
 الربح

 88.11 بايونيرا
88.11 

 
88.11 33.22 

31.32 

 
31.12 

 
 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة

32..2 

 
 

العربية حليج 
 اقطان

  1.12 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة .1.4 1..1 3..1 5.15 5.11 5.13

 وراسكوم لالعالما
8.22 

 
8.25 

 
8.21 

 
1115 1122 1129 

زيادة 
 مراكز

  1116 زيادة مراكز عند الدعوم

مصر الجديدة 
 لالسكان

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 99103 99123 90123 15.23 15.31 15.31
9216

3 
 

 ات بين المقاومات والدعومعمل تريد متاجرة 06193 06193 00102 55.31 53.11 55.18 مدينة نصر
0216

6 
 

المجموعة المالية 
 هيرمس

81.11 81.81 83.11 16162 19163 19153 
زيادة 
 مراكز

 زيادة مراكز عند الدعوم
1616

3 
 

  2193 تخفيف عند المقاومات احتفاظ 0110 0136 2169 5.15 5.85 5.15 القلعة لالستشارات 

 2103 2115 0162 5.11 5.82 5.11 بالم هيلز
زيادة 
 مراكز

  0162 زيادة مراكز عند الدعوم

السادس م  
 اكتوبر

85.15 85.11 85.11 10106 10166 12123 
زيادة 
 مراكز

 زيادة مراكز عند الدعوم
1013

3 
 

المصرية 
 للمنتجعات

  1136 تخفيف عند المقاومات متاجرة 1119 1112 1136 8.81 8.82 8.88

  0163 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 2116 2136 0161 5.11 5.11 5.11 جلوباي تيلكوم

المصريون في 
 الخارج

  6136 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 6153 6199 6123 3.51 3.11 3.12
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