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EGX30 EGX70 

  
  6835:االغالق

وصل المؤشر االمس الي مستویات متدنیھ جدا متخلیا عن كل الدعوم 
  . نقطھ 6500وبذلك اصبح مستوي الدعم الرئیسي للمؤشر 

اما عن احتمالیھ االرتداده مره اخري من ھذه المستویات فمن الممكن 
  . نقطھ 7000الوصول مره اخري 

  .ر ومراقبھ المؤشر لذلك من االفضل االنتظا
  .6250اما عن احتمالیھ كسر الدعم المحدد سابقا فیصبح 

  

  372:االغالق
وصل المؤشر االمس الي مستویات متدنیھ جدا متخلیا عن كل الدعوم وبذلك 

  . نقطھ 350اصبح مستوي الدعم الرئیسي للمؤشر 
من المحتمل االرتداد من ھذه المنطھ واعاده الوصول مره اخري الي 

  .410ویات مست
  .لذلك یفضل مراقبھ االسعار الحالیھ 

 

  



                                                         Technical Analysis Daily Report                             Aug 26 2015                               
     

ر توصیھ بالبیع والشراء إنما ھو مجZرد استZشارة فنیZة والمZستثمر یملZك حریZة ھذا التقریر مبني على أسس التحلیل الفني و المعلومات الواردة فیھ یتم الحصول علیھا من مصادر معروفة نعتقد في صحتھا و ھذا التقریر ال یعتب:  التنبیھ بإخالء المسئولیة
  . البیع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص بھ 

  تحلیل الھم االسھم  
 بایونیرز 

  

  
   )ایضا وقف الخساره ( كسر السھم اھم مستوي دعم لھ   

  من الممكن اعاده الشراء مره اخري عند مستویات)  7.20(ظھر بیاع قوي عند المستویات 
  6.70 مقاومھ اولي خالل الجلسھ                      6.45دعم اول خالل الجلسھ 

                
  6.90                     مقاومھ تانیھ داخل الجلسھ  6.30دعم تاني خالل الجلسھ
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  جلوبال تلیكوم
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١.٩٠٠٠٠، ١.٩٥٠٠٠، ١.٨٢٠٠٠، ١.٩٠٠٠٠، -٠.٠٨٠٠٠جلوبال تیلكوم (اوراسكوم تلیكوم) القابضة ( )

  
مما یعزز من النظرة السلبیة للسھم في الفترة  ، 2.14الق اسفل الدعم القوي والسھم واجھ موجة ھبوط عنیفة في الفترة االخیرة دفعتھ لالغ ، 2.06أغلق السھم عند مستوي 

 وانتظار مستوي 2.14 2.10 لذا فننصح بالبیع في مستویات المقاومة 1.55 ثم 1.60والسھم من ھذه المستویات لدیھ مستوي دعم ومستھدف ھابط قوي عند مستوي ، القادمة 
  .الدعم المذكور العادة الشراء
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   ز للحدید الع

  

  
 جنیھ الذي إرتد منھا بشكل قوي وسط زخم شرائي واضح إنعكس بأرتفاع 7.25ًأستكمل السھم إتجاھھ الھابط طویل األجل خالل الفتره الماضیة وصوال لمنطقة الدعم الرئیسیھ  •                

لیشھد بعض التحركات اإلیجابیة خالل تداوالت األسبوع المنقضي في محاولة لإلقتراب من )  ل متوسط األج( على أحجام التداول ، أستطاع معھا أختراق خط األتجاه الھابط 
  .، لذا ینصح بالشراء التجمیعي مع المتاجره  جنیھ 9.53مستوى قمة في داللھ إیجابیة إلستعداد السھم لعكس إتجاھھ لصاعد بمجرد تأكید إختراق مستوى المقاومة 

  .جنیھ  10.50  ثم 9.53 عند الــ مقاومةال

    .جنیھ 7.25  ثم 7.72 عند الــ دعمال
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  قطاع العقـارات

  
  

  2  1  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  التعلیق  االتجاه  المستھدف  2  1  الخسائر

  ھابط  TMGH 7  6.60  6.35  6.60  7.48  7.70  8.56  طلعت مصطفي

متوقع ان لھبوط ھو المسیطر و الذي من الامازال  األداء 
یستمر خالل الفتره القادمة بعد ان أكد كسر نقطة إیقاف 

الخسائر خاصة في ظل األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا 
  . ینصح بالمتاجره لحین وصوح اإلتجاه 

ھ  ومراقبھ ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعی  ھابط   MNHD 19.50  17.00  15.50  16.00  22.00  25.00  25.00  مدینة نصر
  الدعوم الرئیسھ 

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  HELI 39.87  37.43  35.00  35.00  42.00  43.00  44.80  مصر الجدیدة 

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  PHDC 2.00  1.75  1.40  1.65  2.06  2.012  2.12  بالم ھیلز

  ھابط  OCDI 9.19  8.46  8.38  8.38  10  10.35  10.82  السادس من اكتوبر

مازال األداء للھبوط الذي مازال مسیطر و الذي من المتوقع 
ان یستمر خالل الفتره القادمة خاصة في ظل األنخفاض 
النسبي ألحجام التداول لذا ینصح بالمتاجره لحین وصوح 

  .اإلتجاه 

ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ومراقبھ   ھابط   EGTS 1.02  ..85  ..80  .80  1.09  1.15  1.20  المصریة للمنتجعات
  الدعوم الرئیسھ 
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  خدمات الماليهقطاع ال

  
  

  2  1  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعلیق  االتجاه  المستھدف  2  1  الخسائر

  عرضي  HRHO 8.40  7.70  7.48  7.48  9.88  10.45  11  ھیرمس

لمائل للھبوط الذي مازال مسیطر و الذي من مازال ا ا
المتوقع ان یستمر خالل الفتره القادمة بعد ان أكد كسر 
نقطیو إیقاف الخسائر خاصة في ظل األنخفاض النسبي 

ألحجام التداول لذا ینصح بالمتاجره لحین وصوح 
  .اإلتجاه 

فیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ینصح بتخ  ھابط  PIOH 6.57  6.00  5.80  5.80  7.80  9.00  9.20  بایونیرز
  ومراقبھ الدعوم الرئیسھ 

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  AMER 0.84  0.79  0.70  0.76  0.88  0.90  0.92  عامر جروب

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  CCAP 1.57  1.34  1.22  1.28  1.63  1.67  1.70  القلعة

ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ    عرضي   AIND 1.02  .90  .85  .90  1.10  1.20  1.20  عربیة لالستثماراتال
  ومراقبھ الدعوم الرئیسھ 

المصریون في 
  ھابط  ABRD 2.93  2.66  2.43  2.66  3.80  4  4.20  الخارج

مازال األداء العرضي المائل للھبوط ھو المسیطر و 
 یستمر خالل الفتره القادمة خاصة الذي من المتوقع ان

في ظل األنخفاض النسبي ألحجام التداول و كسر نقطة 
 جنیھ لذا ینصح 4.51إیقاف الخسائر السابقة عند الــ 

  .بالمتاجره لحین وصوح اإلتجاه 
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  تصاالتقطاع اال                                                                      

  
  2  1  االغالق  الكود  ماالس  المقاومة  الدعم

وقف 
  تعلیق    المستھدف  2  1  الخسائر

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  OTMT 0.68  0.60  0.50  0.55  0.70  0.75  0.77  أوراسكوم لالعالم
  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  GTHE 2.06  1.94  1.75  1.77  2.10  2.15  2.22  جلوبال تیلكوم

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  ETEL 6.70  6.20  5.80  6.05  6.90  7.05  7.15  المصریة لالتصاالت

  
  ات المنزليهمنتجقطاع ال

  
  2  1  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم

وقف 
  تعلیق    المستھدف  2  1  الخسائر

  ACGC 2.49  2.15  2.05  2.05  2.60  2.90  3.20  عربیة لحلیج االقطانال
  

  ھابط 
  

ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ومراقبھ 
  الدعوم الرئیسھ 

  ھابط  APSW 1.96  1.75  1.70  1.80  2.20  2.50  2.50  العربیة وبولیفارا
  

ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ومراقبھ 
  عوم الرئیسھ الد

ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ومراقبھ   ھابط  PRCL 3.37  3.00  2.90  3.00  3.70  3.90  4.00  )شیني(العامة للخزف
  الدعوم الرئیسھ 
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  تشيد والبناءقطاع ال

  
  

  2  1  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعلیق    المستھدف  2  1  الخسائر

ید العامة الصع
ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ومراقبھ   ھابط   UEGC 1  0.91  0.89  0.89  1.09  1.15  1.25  للمقاوالت

  الدعوم الرئیسھ 
جنوب الوادي 

ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ومراقبھ   ھابط  SVCE 3.60  3.45  3.38  3.17  4.50  4.80  5.00  لالسمنت
  الرئیسھ الدعوم 

الجیزة العامة 
ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ومراقبھ   ھابط  GGCC 2.32  2.17  2.06  2.06  2.80  3.00  3.10  للمقاوالت

  الدعوم الرئیسھ 
  
  
  
  

  كيماوياتقطاع ال
  

  
  2  1  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم

وقف 
  تعلیق    المستھدف  2  1  الخسائر

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  EGCH 3.08  2.77  2.54  2.65  3.15  3.22  3.30  كیما

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  EFIC 6.50  5.80  5.30  5.50  7.00  7.20  7.50  المالیة والصناعیة

  اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومالسھم في   عرضي  SMFR 2.90 2.70  2.66  2.66  3.00  3.00  3.06  سماد مصر
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  غذيةقطاع اال

        
  2  1  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم

وقف 
  تعلیق  االتجاه  المستھدف  2  1  الخسائر

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  JUFO 7.90  7.70  6.90  7.40  8.10  8.22  8.40  جھینة

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  MPCO 16.52  16.20  16.00  16.00  16.80  17.00  17.10  المنصورة للدواجن

  السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعوم  عرضي  EPCO 1.42  1.30  1.20  1.24  1.48  1.48  1.55  المصریة للدواجن

  
  موارد االساسيهطاع الق                                                                

  
  

  2  1  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعلیق    المستھدف  2  1  الخسائر

  ھابط   ESRS 8.30  7.75  7.28  7.75  9.44  10.50  11.22  العز لحدید التسلیح

 یدخل في  المتوقع انلذا من تماسك السھم أعلى نقطة الدعم 
لقادمة خاصة في ظل  خالل الفتره امرحلة تجمیعیھ

األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ینصح بالمتاجره لحین 
  .وصوح اإلتجاه 

ینصح بجني االرباح ومراقبھ الدعوم والمقاومات الھامھ   ھابط  IRON 4.03  3.70  3.57  3.57  4.69  5.53  5.68  الحدید والصلب
  لالسھم

ینصح بجني االرباح ومراقبھ الدعوم والمقاومات الھامھ   ھابط  ASCM 5.80 5.37  5.06  5.06  7.20  7.59  8.00  اسیك للتعدین
  لالسھم
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ر توصیھ بالبیع والشراء إنما ھو مجZرد استZشارة فنیZة والمZستثمر یملZك حریZة ھذا التقریر مبني على أسس التحلیل الفني و المعلومات الواردة فیھ یتم الحصول علیھا من مصادر معروفة نعتقد في صحتھا و ھذا التقریر ال یعتب:  التنبیھ بإخالء المسئولیة
  . البیع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص بھ 

  
  خدمات والمنتجات الصناعيهقطاع ال

  
  
  

  2  1  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعلیق  االتجاه  المستھدف  2  1  الخسائر

الكابالب 
صح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ومراقبھ ین  ھابط   ELEC .89  .80  .72  .80  1.10  1.20  1.20  الكھربائیة

  الدعوم الرئیسھ 
القناة 

ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ومراقبھ   ھابط  CSAG 6.48  6.00  5.80  6.00  7.00  7.20  8.00  للتوكیالت
  الدعوم الرئیسھ 

العربیة 
المتحدة للشحن 

  والتفریغ
UASG .95 ینصح بتخفیف المراكز عند كسر الدعوم الفرعیھ  ومراقبھ   ھابط  1.25  1.25  1.10  75.  75.  90. 

  الدعوم الرئیسھ 
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