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تخذه علي اؤشر بذلك من النطاق العرضي الذي نقطه ليخرج الم 13000ستوى دعمه الرئيسي لكسر مضغوطا بيعيه قويه دفعته  ؤشرنقطه ، حيث شهد الم 12347انهي المؤشر التعامالت االسبوعيه علي انخفاض ليغلق عند مستوى 

 مدار عام و يتحول االتجاه الي هابط معلنا عن سيطره قوي البيع علي االداء .

 ئيه حوله و لو بشكل مؤقت.الشرا من المفترض ان تتماسك القوهحيث  2008تاريخيه لعام  و هو ايضا قمه 2018نقطه و الذي يمثل ادني مستوى مسجل في عام  12000يقترب  المؤشر حاليا من مستوى الدعم الهام 

 ع ان تعوق الصعود مجددا .نقطه حيث نتوق 13000ثم  12600في حاله نجاح القوه الشرائيه في التماسك و االرتداد سيواجه المؤشر مستويات المقاومه حول 

 نقطه . 11000ثم  11750سيجد المؤشر مستويات الدعم التاليه حول  12000من جانب اخر في حاله استمرار التراجعات و كسر الدعم المذكور حول 

 

  باستغالل اي محاوله لالرتداد لتخفيض المراكز خاصه الهامشيه و انتظار اشاره شراء مؤكدهننصح المستثمر قصير االجل 
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EGX30 Index (12,182.46, 12,358.18, 12,182.46, 12,347.65, +165.190)
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 أو بتوزيع القيام تحذرمن كما رالتقري هذا إستخدام عن ناتجه  غيرمباشرة او مباشره خسائر الى نتيجه قانونى إلتزام أى أو المسئوليه  تتحمل ال انها كما إنذار سابق بدون رايها تعديل فى بالحق لنفسها تحتفظ الشركة و الشراء او بالبيع توصية يعد ال و الخاصة رؤيتها و الشركة نظر وجهه عن يعبر التقرير هذا

                                           الشركة إذن على الحصول دون التقارير هذه نسخ
  

 

 

EGX50 EWI  

 

 1697 االغالق

 هابط اتجاه قصير االجل

 هابط االتجاه متوسط االجل

 الدعوم المقاومات

1750 1650 

1800 1600 

1870 1550 

 هالرؤيه الفني

 جديدحيث تمكن المؤشر  من التماسك خالل تعامالت االسبوع الماضي و لم يسجل قاع  نقطه 1697، ليغلق عند مستوى  رتفاععلي االتعامالت االسبوعيه انهي المؤشر 

 نقطه. 1652ليسجل ادني مستوى له  1800و الجدير بالذكر فقد شهد المؤشر ضغوطا بيعيه قويه منذ منتصف الشهر الماضي دفعته لكسر مستوى الدعم 

 رتفاعات.حاوله لالرتداد في الوقت الحالي ستعد في اطار التصحيح المؤقت قصير االجل و ننصح بالتعامل معاها بحذر و كفرص لتخفيض المراكز علي االاي م
 

 االجل باستغالل اي محاوله لالرتداد لتخفيض المراكز خاصه الهامشيه و انتظار اشاره شراء مؤكدهننصح المستثمر قصير 
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 السهم

 كود
 رويترز

اغالق 
 عاسبو

االتجاه 
قصير 
 االجل 

مقارنه االداء 
 بالمؤشر

 فني تحليل

 افضل اداء هابط COMI 77.30 الدولي التجاري البنك البنوك
ق جيده لتخفيض جنيه و هي مناط 82.00ثم  79.00يعزز من فرص االرتداد العلي العاده اختبار مستويات  77.00اعلي مستوى الدعم االستقرار 

  70.00ثم  74.00المراكز الهامشيه اما عن مستويات الدعم التاليه في حاله استمرار الضغوط البيعيه هي 

  

غير  ماليهخدمات 
 مصرفيه

 اقل اداء ابطه HRHO 13.40 هيرميس الماليه المجموعه
لي منطقه ايتجه تركيزنا حاليا ده و تحول لمقاومه في حاله ان يشهد السهم محاوله ارتداد و اشاره سلبيه جديا 15.50 -16.00منطقه الدعم بين  كسر

 فترض ان تظهر قوي الشراء حولهاحيث من الم 2014قمه سابقه لعام و التى تمثل  12.00 -13.00الدعم بين 

 علي ي حاله اختراق المستوى االخير الكمقاومه اما اول اشاره ايجابه تظهر ف 4.70 -4.50اي محاوله لالرتداد ستعيد اختبار مستويا  اقل اداء هابط PIOH 4.22 بايونيرز

 اقل اداء ابطه EKHO 1.20 القابضه المصريه الكويتيه
و ننصح  1.03-1.07 الدعم هي  مستويات ما عناالتى تحولت لمقاومه هامه، و  1.17 -1.20 كسره نه المدعمه الرئيسي منطقه ربايعيد السهم اخت 

 بتخفيض المراكز مع اي محاوله لالرتداد

 اداء مساوي رضيع OIH 0.492 اورسكوم لالستثمار القابضه
-0.52ات المقاومه اما عن مستوي، و تفعيل ايقاف خسائر في حاله تاكيد كسره  0.50مستوي الدعم الرئيسي  ننصح باالحتفاظ طالما البقاء اعلي 

0.555  

 اقل اداء هابط CCAP 1.75 الماليه لالستشارات القلعه
اي محاوله لالرتداد ستعد في اطار التصحيح المؤقت و فرص  2017مثل قمه سابقه لعام تو التى  1.55-1.70يسي بين تبر السهم دعمه الرئيخ

 2.33-2.20ستويات المقاومه ملتخفيض المراكز حتي تاكيد تعافي القوه الشرائيه اما عن 

 

 العقارات

 اقل اداء ابطه TMGH 7.04  مصطفي طلعت
د تعافي القوه اي محاوله لالرتداد ستعد في اطار التصحيح المؤقت و فرص لتخفيض المراكز حتي تاكي جنيه 7.00يختبر السهم دعمه الرئيسي 

 8.00-7.40ه ن مستويات المقاومالشرائيه اما ع

 0.52و وضع ايقاف الخسائر  0.67ثم  0.645للمستهدف  0.58 -0.60 ى منطقه الدعم باالحتفاظ طاالما البقاء اعلننصح  افضل اداء اعدص PORT 0.642 بورتو جروب

 اداء مساوي ابطه MNHD 3.96 نصر مدينه
 -3.65الدعوم  اما عن 4.35 -4.10اي محاوله لالرتداد ستعد في اطار التصحيح المؤقت كفرص لتخفيض المراكز و عن مستويات المقاومه هي 

3.40 

 اقل اداء ابطه OCDI 11.18 سوديك- اكتوبر من السادس
 -11.00 اما عن الدعوم 12.00-11.50اي محاوله لالرتداد ستعد في اطار التصحيح المؤقت كفرص لتخفيض المراكز و عن مستويات المقاومه هي 

10.25 

 1.20 -1.25 الدعم التاليه حول يواجه مستوياتلحامل السهم علي االجل القصيرحيث ايقاف خسائر  اشاره لتفعيل 1.45مستوى كسر  اقل اداء ابطه PHDC 1.40 هيلز بالم

 اقل اداء هابط HELI 4.82 لالسكان الجديده مصر
اله استمرار الضغوط حاما في  6.00-5.50 اي محاوله لالرتداد ستعد في اطار التصحيح المؤقت كفرص لتخفيض المراكز و عن مستويات المقاومه

 3.30-4.00يجد السهم دعوما حول 

  

 االساسيه الموارد
 8.20-7.80 اي محاوله لالرتداد ستعد في اطار التصحيح المؤقت كفرص لتخفيض المراكز و عن مستويات المقاومه اقل اداء ابطه ESRS 7.05 عز حديد

 8.30-8.00 اي محاوله لالرتداد ستعد في اطار التصحيح المؤقت كفرص لتخفيض المراكز و عن مستويات المقاومه اقل اداء ابطه SKPC 7.55 سيدي كرير للبتروكيماويات
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الصناعات الكيماويه 

 كيما -المصريه
EGCH 4.25 اقل اداء ابطه 

لالرتداد ستعد في اطار التصحيح المؤقت كفرص  اي محاوله  4.80 -5.00عمه الرئيسي بين قويه بعد كسر مستوى دبيعيه يتعرض السهم لضغوط 

 3.10-4.00اما عن مستويات الدعم  لتخفيض المراكز

 

اعالم   االتصاالت
 و تكنلوجيا

 افضل اداء اعدص ETEL 12.01 لالتصاالت المصريه
حاله كسر الدعم المذكور  اما في 13.40-12.70يعزز من استمرار محاوالت االرتداد حيث يواجه مستويات مقاومه حول  11.40اعلي البقاء 

 10.60سيستهدف

 

مقاوالت و 
 إنشاءات 

 اقل اداء هابط ORAS 83.30 اوراسكوم كونستركشون
 -93.00قاومه هي اما عن مستويات الم 75.00-  80.00حنيه يزيد من احتماليه استمرار الهبوط الي مستوى  90.00استمرار تحرك السهم اسفل 

99.00   

 

خدمات و منتجات 
 و سيارات صناعيه

 اقل اداء هابط SWDY 8.90 للكبالت السويدي
حاوله لالرتداد ستعد في اطار التصحيح المؤقت و ماما اي  8.50-9.00الدعم التاليه عند مستويات جد يتحرك السهم في اتجاه هابط قصير االجل ، ي

 10.40 -10.00ستواجه مستويات المقاومه عند 

 

اغذيه و مشروبات 
 و تبغ

 اداء مساوي   ابطه JUFO 7.42 جهينه
ير ذلك ت االرتداد و غر اعلها ليتمكن من مواصله محاوالو تحولت لمقاومه ، يحتاج السهم العوده لالستقرا 8.00الرئيسي الدعم ستوي كسر السهم م

 6.00-6.50سيكون معرض لمزيد من الضغوط البيعيه الي مستويات 

 اداء مساوي هابط EAST 13.90 الشرقيه للدخان
د و ر اعلها ليتمكن من مواصله محاوالت االرتداحتاج السهم العوده لالستقراو تحولت لمقاومه ، ي 14.5- 14.00الرئيسي كسر السهم منطقه الدعم 

 11.00 -12.00غير ذلك سيكون معرض لمزيد من الضغوط البيعيه الي مستويات 
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ت االساسيه للتحليل الفنيارشادات و تعريفات للمصطلحا  

 
 اسابيع 4 الى 1 من االتجاة قصير االجل

 السهم كون قاع اعلى من القاع السابق ثم قمة اعلى من القمة السابقة االتجاة الصاعد

 السهم كون قمة اقل من القمة السابقة ثم قاع اقل من القاع السابق الهابطاالتجاة 

 يتفوق اداء السهم عن اداء حركه المؤشر الرئيسي اداء قوى

 اداء السهم مساوى الداء المؤشر ساوياداء م

 ينخفض اداء السهم عن اداء حركه المؤشر اداء اقل

 و هي مستويات مقاومه هامه اختراقها العلي اشاره الضافه مراكز شرائيه و يتم تعديل هذه المستويات اسبوعيا او وفقا لحركه السهم  اضافه مراكز 

 مستوى حمايه االرباح
المراكز لحمايه االرباح من مزيد من االنخفاض المتوقع هو اول مستوى دعم هام للسهم و استقرار السهم اعاله يعد اشاره احتفاظ للمراكز اما فى حاله كسره تكون التوصيه بتخفيض 

 نتيجه لكسر هذا المستوى المحدد

 هو تخفيض المراكز المفتوحة كلما صعد السهم ليختبر نقاط المقاومة الصعود تخفيض مع

شراء جديدةبيع جزء من المراكز المفتوحة لجنى االرباح  عند المستهدفات المحدده و انتظار اشارة  جنى االرباح  

المفتوحة عند كسر الدعوم المراكز 1/2 او 1/3 بيع المراكزتخفيض   

 البيع الغالق المراكز المفتوحة و ذلك ليقاف الخسائر و انتظار اشارة شراء جديدة العادة الدخول ايقاف الخسائر

على الدعم و البيع على نقاط المقاومةبين نطاق العرضى بشراء  متاجره  متاجرة  

التجميع عند مستوى 
 الدعم

 يمكن البدء فى تكوين  جزء من مراكز شرائية عند مستوي الدعم المحدد مستهدفا مستويات المقاومة التالية التى تكون فرص لجنى االرباح

يستهدف مستويات 
 المقاومه

نى االرباحاشاره لى استكمال الصعود للسهم الختبار المستويات المقاومه التاليه و التى تكون فرص لج  

 اشاره الى وصول السهم للمقاومه المتوقعه و التى هى فرص لجنى االرباح و اشاره الى انتظار اشاره جديده للصعود تحقق المستهدف

 

 


