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 ، الحظنا ظهور القوه الشرائيه 2012ر منذ عام خط اتجاهه الصاعد الذي يصل قيعان المؤشبذلك مختبرا  8100نقطه الي ان وصل الي مستوى  13000من مستوى  علي مدار اربعه اسابيع متتاليهشهد المؤشر ضغوطا بيعيه عنيفه 

 نقطه مره اخري . 9000المذكور ما دفع المؤشر للعوده اعلي بنهايه تعامالت جلسه الخميس الماضي حول الدعم 

 عاد عندها اختبار القوه الشرائيه.سي و التى 11500- 10500ات المقاومه التاليه التماسك اعلي الدعم المذكور يعزز من استمرار محاوالت االرتداد علي االجل القصير في اطار موجه تصحيح صاعده حيث سيواجه المؤشر مستوي

 5500ثم  7500 -8100ما عن مستويات الدعك التاليه هي ا

 

ضي كحد ايقاف خسائربتخفيض المراكز الهامشيه مع االرتفاع كما يمكن فتح متاجرات سريعه ذات المخاطره العاليه مع وضع اقل مستوى مسجل في جلسه الخميس الماننصح   
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 هالرؤيه الفني

  نقطه 1199، ليغلق عند مستوى نخفاضعلي االتعامالت االسبوعيه انهي المؤشر 

و التى قد تتجدد الضغوط البيعيه حولها مره اخري  5041ثم  0031المقاومه التاليه في حاله االرتداد من المستويات الحاليه ستعد موجه تصحيحيه مؤقته ستواجه مستويات   

 لذا ننصح بالتعامل مع ارتداد بحذر و تجنب فتح مراكز جديده حيث انه فرص جيده للبيع علي االرتفاعات خاصه المراكز الهامشيه .
 

 المراكز خاصه الهامشيه و انتظار اشاره شراء مؤكده ننصح المستثمر قصير االجل باستغالل اي محاوله لالرتداد لتخفيض
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 رويترز
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االتجاه 
قصير 
 االجل 

مقارنه االداء 
 بالمؤشر

 فني تحليل

 افضل اداء هابط COMI 62.52 الدولي التجاري البنك البنوك
ن محاوالت االرتداد العلي و هي فرص لتخفيض المراكز الهامشيه او تعزز م 57.00-53.60حفاظ السهم علي حركته اعلي منطقه الدعم الرئيسيه 

  70.00 -65.00المقاومه مستويات  عن  ةالمتاجرات السريعه ذات المخاطره العالي

  

غير  ماليهخدمات 
 مصرفيه

 اقل اداء هابط HRHO 7.77 هيرميس الماليه المجموعه
لمتاجرات السريعه تعزز من محاوالت االرتداد العلي و هي فرص لتخفيض المراكز الهامشيه او ا 6.00كته اعلي منطقه الدعم حرحفاظ السهم علي 

 10.50-9.00ذات المخاطره العالية عن  مستويات المقاومه 

 اقل اداء هابط PIOH 2.80 بايونيرز
هي فرص لتخفيض المراكز الهامشيه او  وزز من محاوالت االرتداد العلي يع 2.00-1.50علي منطقه الدعم الرئيسيهحفاظ السهم علي حركته ا

 3.50-3.20المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات المقاومه 

 1.12ثم  1.05-1.03ي مستويات الدعم المنكسره  اختبارها كمقاومات و هي قد يشهد السهم محاوالت ارتداد العاده التجربه عل اقل اداء هابط EKHO 0.992 القابضه المصريه الكويتيه

 اقل اداء هابط OIH 0.314 اورسكوم لالستثمار القابضه
لتخفيض المراكز  محاوالت االرتداد العلي و هي فرصيعزز من و البقاء اعاله  0.35حول  2009عند قاع  الدعم الرئيسي من مستوىالسهم اقترب 

 0.37-0.34مه ة عن  مستويات المقاوالهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالي

 اقل اداء هابط CCAP 0.983 الماليه لالستشارات القلعه
الرتداد العلي و هي فرص لتخفيض امحاوالت يعزز من و البقاء اعاله  0.80حول   2017 -2016عند قاع  الدعم الرئيسي مستوى اليالسهم  وصل

 1.40-1.20-1.10مه ة عن  مستويات المقاوالمراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالي

 

 العقارات

 اقل اداء هابط TMGH 4.91  مصطفي طلعت
لي و هي فرص لتخفيض و البقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتداد الع 4.00حول   2016 -2013وصل السهم الي مستوى الدعم الرئيسي عند قاع 

 6.20-5.70-5.30لمراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات المقاومه ا

 افضل اداء هابط PORT 0.41 بورتو جروب
-0.35ستويات الدعم ماما عن  0.52-0.47  اي محاوله لالرتداد ستعد في اطار التصحيح المؤقت كفرص لتخفيض المراكز و عن مستويات المقاومه

0.30-0.20 

 اقل اداء هابط MNHD 2.90 نصر مدينه
تخفيض المراكز لو هي فرص  و البقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتداد العلي 2.40 حول  2013الدعم الرئيسي عند قاع  وصل السهم الي مستوى

 3.70-3.40الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات المقاومه 

 اقل اداء هابط OCDI 7.31 سوديك- اكتوبر من السادس
علي و هي فرص الالبقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتداد و 2013هو اقل مستوى منذ عام و  6.50حول اقترب السهم من مستوى الدعم الرئيسي 

 8.00-7.80رات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات المقاومه لتخفيض المراكز الهامشيه او المتاج

 اقل اداء هابط PHDC 0.948 هيلز بالم
اد العلي و هي فرص و البقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتد 2011اقل مستوى منذ عام  و هو  0.80حول  السهم من مستوى الدعم الرئيسي  اختبر

 1.15-1.05قاومه لتخفيض المراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات الم

 اقل اداء هابط HELI 3.19 لالسكان الجديده مصر
الت االرتداد العلي و البقاء اعاله يعزز من محاو 2009هو يمثل قمه سابقه منكسره في عام و  0.80حول  السهم من مستوى الدعم الرئيسي  اختبر

 4.40-3.80قاومه و هي فرص لتخفيض المراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات الم

  

 االساسيه الموارد
 اقل اداء هابط ESRS 4.88 عز حديد

اد العلي و هي فرص و البقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتد 2012و هو  اقل مستوى منذ عام  4.00اختبر السهم من مستوى الدعم الرئيسي  حول 

 6.00-5.30 ات المقاومهلتخفيض المراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستوي

 اقل اداء هابط SKPC 4.95 سيدي كرير للبتروكيماويات
اد العلي و هي فرص و البقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتد 2009و هو  اقل مستوى منذ عام  4.00 سهم من مستوى الدعم الرئيسي  حولاختبر ال

 7.00-6.00-5.50 لتخفيض المراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات المقاومه
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الصناعات الكيماويه 

 كيما -المصريه
EGCH 2.76 اقل اداء هابط 

داد العلي و هي فرص و البقاء اعاله يعزز من محاوالت االرت 2016و هو  اقل مستوى منذ عام  2.40 من مستوى الدعم الرئيسي  حول  اختبر السهم

 4.10-3.70-3.20 لتخفيض المراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات المقاومه

 

اعالم   االتصاالت
 و تكنلوجيا

 افضل اداء هابط ETEL 8.78 لالتصاالت المصريه
د العلي و هي فرص و البقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتدا 2011و هو  اقل مستوى منذ عام  7.5اختبر السهم من مستوى الدعم الرئيسي  حول 

 10.50-10.00-9.50 لتخفيض المراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات المقاومه

 

مقاوالت و 
 إنشاءات 

 اقل اداء هابط ORAS 60.29 اوراسكوم كونستركشون
لمراكز الهامشيه او او البقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتداد العلي و هي فرص لتخفيض  60.30اقترب السهم من مستوى الدعم الرئيسي عند قاع 

 68.00-66.00مستويات المقاومه  ة عن ات المخاطره العاليالمتاجرات السريعه ذ

 

خدمات و منتجات 
 و سيارات صناعيه

 اقل اداء هابط SWDY 6.40 للكبالت السويدي
ي و هي فرص اد العلو البقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتد 2017و هو  اقل مستوى منذ عام  5.25اختبر السهم من مستوى الدعم الرئيسي  حول 

 8.00-7.00 لتخفيض المراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات المقاومه

 

اغذيه و مشروبات 
 و تبغ

 اداء مساوي   هابط JUFO 6.00 جهينه
د العلي و هي فرص و البقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتدا 2017اقل مستوى منذ عام  و هو  5.00حول السهم من مستوى الدعم الرئيسي  اختبر

 7.00-6.50 قاومهلتخفيض المراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات الم

 اداء مساوي هابط EAST 10.50 الشرقيه للدخان
داد العلي و هي بقاء اعاله يعزز من محاوالت االرتو ال 2017و هو  اقل مستوى منذ عام  10.50اختبر السهم من مستوى الدعم الرئيسي  حول 

 13.00-12.50-11.50فرص لتخفيض المراكز الهامشيه او المتاجرات السريعه ذات المخاطره العالية عن  مستويات المقاومه
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الفنيت االساسيه للتحليل ارشادات 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 االتجاة الهابط

المؤشريتفوق اداء السهم عن اداء حركه  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
رباح من مزيد من االنخفاض المتوقع اول مستوى دعم هام للسهم و استقرار السهم اعاله يعد اشاره احتفاظ للمراكز اما فى حاله كسره تكون التوصيه بتخفيض المراكز لحمايه االهو 

 نتيجه لكسر هذا المستوى المحدد

نقاط المقاومةهو تخفيض المراكز المفتوحة كلما صعد السهم ليختبر  الصعود تخفيض مع  

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

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

اشارة شراء جديدة العادة الدخولالبيع الغالق المراكز المفتوحة و ذلك ليقاف الخسائر و انتظار  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

 اشاره لى استكمال الصعود للسهم الختبار المستويات المقاومه التاليه و التى تكون فرص لجنى االرباح

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

 

 


