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  ة.نقط 10176ليغلق عند مستوى  انخفاضاالسبوعيه علي تعامالت الانهي المؤشر 

  10000عاودت الضغوط البيعيه في دفع المؤشر هبوطا الي مستوى الدعم  حيث 10500جاء هذا االداء بعد فشل المؤشر في تاكيد اختراقه لمستوى المقاومه  

  قوه قدره ال يزنا اليه بشكل كبير و مراقبه مديمنذ منتصف مارس الماضي لذا يتجه تركبخط اتجاه صاعد يصل قيعان المؤشر تقاء لو اال يوم 20اختبار لخط المتوسط المتحرك الي انه يمثل  10000مستوى اهميه  ترجع

 جنيه  61.00بالتوزاي مع استقرار سهم البنك التجاري الدولي اعلي  في البقاء اعاله الشرائيه

  11000-10800يستهدف و التى باختراقها س  10500 -10300حيث يواجه مستويات المقاومه استمرار محاوالت االرتداد العلي  يعزز االستقرار اعلي الدعم المذكور في 

 نقطه 9200ثم  نقطه 9770سيقف مستوى الدعم التالي حول  10000و كسر مستوىى ي حاله استمرار التراجع اما ف 

  

 نبقي علي رؤيتنا المتحفظه بان اي ارتداد العلي سيعد فرص جيده لتخفيض المراكز و اغالق المراكز الهامشيه .
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EGX30 Index (10,293.95, 10,312.70, 10,173.99, 10,176.73, -117.220)
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EGX50 EWI  
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 هالرؤيه الفني

  نقطه 1524ليغلق عند انخفاض لي ع االسبوعيةتعامالت الانهي المؤشر . 

  و الذي يتوافق مع خط المتوسط ه الهابطه السابقه % من الموج61.8و الذي يمثل نسبه ارتداد و الذي اوضحنا اهميته في تقريرنا االسبوعي االخير  نقطه 1630بار مستهدفه االرتدادي بعد ما حقق اختجاء هذا االداء

 غوط بيعيه قويهضو الذي واجه عنده  اسبوع  20المتحرك 

  رباح و غلق المراكز خاصه الهامشيهلجني االو التي ستكون فرصه جيده  1630العاده اختبار مستوى اعالها ان يشهد المؤشر محاوالت ارتداد ننتظر نقطه و التى  1525يجد المؤشر مستوى الدعم االول عند 

 1320ثم  1450ستعد اشاره سلبيه و مزيد من االنخفاض الي  من جانب اخر في حاله تاكيد كسر الدعم المذكور 
 

 بجني االرباح التدريجي علي االرتفاعات وغلق المراكز الهامشية ننصح المستثمر قصير االجل 
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 السهم

 كود
 رويترز

اغالق 
 عاسبو

االتجاه 
قصير 
 االجل 

مقارنه االداء 
 بالمؤشر

 فني تحليل

 افضل اداء عرضي COMI 63.27 الدولي التجاري البنك البنوك
و التى في حاله ، 66.00مستويات  اليالصعود  محاوالت يعزز من استمرار اعالهالبقاء و االستقرار حيث ان  61.00يتجه تركيزنا الي مستوى الدعم 

 جنيه 58.50كما ننصح بوضع ايقاف الخسائر اسفل  70.00تاكيد اختراقها يستهدف 

  

غير  ماليهخدمات 
 مصرفيه

 افضل اداء صاعد HRHO 10.12 هيرميس الماليه المجموعه
و  11.85 -11.00 رتداد العلي اما عن مستويات المقاومه هياولت امح اهر حولهحيث نتوقع ان تظ 8.50 – 9.90يتجه تركيزنا الي مستوي الدعم 

 هي مناطق جني ارباح

 افضل اداء عرضي PIOH 3.33 بايونيرز
و هي  3.90 -3.5رتداد العلي اما عن مستويات المقاومه هي اولت امح اهر حولهحيث نتوقع ان تظ 3.00 –3.35يتجه تركيزنا الي مستوي الدعم 

 مناطق جني ارباح

  1.10 – 1.05ومه المقامستويات  جني ارباح عند 0.97االحتفاظ بالسهم طالما البقاء اعلي ننصح ب اداء مساوي عرضي EKHO 1.01 القابضه المصريه الكويتيه

 0.40 -0.38اي محاول لالرتداد ستعيد التجربه علي مستويات  0.33و  0.35الدعم يستهدف السهم مستويات  اداء مساوي عرضي OIH 0.357 اورسكوم لالستثمار القابضه

 ناطق جني ارباحو هي م 1.45 -1.35 ي محاول لالرتداد ستعيد التجربه علي مستويات 1.05و  1.22الدعم يستهدف السهم مستويات  افضل اداء صاعد CCAP 1.28 الماليه لالستشارات القلعه

 

 العقارات

 اداء مساوي عرضي TMGH 5.20  مصطفي طلعت
المقاومه  وياتستعيد التجربه علي مستننصح باستغاللها لتخفيض المراكز و اي محاول لالرتداد  4.70و  5.00الدعم يستهدف السهم مستويات 

5.50- 5.80 

 افضل اداء رضيع PORT 0.456 بورتو جروب
 المقاومه وياتستعيد التجربه علي مستننصح باستغاللها لتخفيض المراكز و اي محاول لالرتداد  0.40و 0.42 الدعم يستهدف السهم مستويات 

0.48-0.50 

 اقل اداء عرضي MNHD 2.66 نصر مدينه
جديده و عن  تظار اشارهننصح بغلق المراكز الهامشيه و ان 2.40يه تفتح الطريق لمزيد من االنخفاض الي اشاره سلب 2.70ى  ويعد كسر مست

  3.25 -3.00مستويات المقاومه 

 افضل اداء اعدص OCDI 9.46 سوديك- اكتوبر من السادس
 المقاومه وياتستعيد التجربه علي مستننصح باستغاللها لتخفيض المراكز و اي محاول لالرتداد  8.00و 9.00 الدعم يستهدف السهم مستويات 

10.00-10.50 

 اداء مساوي عرضي PHDC 1.12 هيلز بالم
 المقاومه توياتستعيد التجربه علي مسننصح باستغاللها لتخفيض المراكز و اي محاول لالرتداد  1.00و   1.10 الدعميستهدف السهم مستويات 

1.20-1.30 

 افضل اداء عرضي HELI 4.21 لالسكان الجديده مصر
 المقاومه توياتستعيد التجربه علي مسننصح باستغاللها لتخفيض المراكز و اي محاول لالرتداد  3.50و  4.00 الدعم يستهدف السهم مستويات 

4.50 4.20 

  

 االساسيه موارد
  5.50-6.20 في حاله كسره سيواجه مستويات رتداد العلي اما اولت امح اهر حولهان تظ ننتظريث ح 6.50 يتجه تركيزنا الي مستوي الدعم  افضل اداء عرضي ESRS 6.76 عز حديد

 افضل اداء عرضي SKPC 6.29 للبتروكيماوياتسيدي كرير 
 المقاومه وياتستعيد التجربه علي مستننصح باستغاللها لتخفيض المراكز و اي محاول لالرتداد  5.50و 6.00 الدعم يستهدف السهم مستويات 

7.00- 7.25 
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الصناعات الكيماويه 

 كيما -المصريه
EGCH 3.59 اداء مساوي عرضي 

ما ننصح باستغالل اي محاوله لالرتداد ك 3.20 -3.45 مستويات الدعم  يجنيه يعرض السهم لمزيد من االنخفاض ال 3.70استمرار التراجع اسفل 

 لتخفيض المراكز

 

اعالم   االتصاالت
 و تكنلوجيا

 جنية 9.35 – 9.50اما في حاله كسرها سيجد دعوما حول  10.00لي كما يمكن االحتفاظ طالما البقاء اع 11.00ننصح بجني االرباح حول  افضل اداء عرضي ETEL 10.60 لالتصاالت المصريه

 

مقاوالت و 
 إنشاءات 

 جنيه  75.00 – 73.00ن مستويات المقاومه هي اما ع 62.00 -65.00جنيه يعرض السهم لمزيد من االنخفاض الي  69.00استمرار التراجع اسفل  اقل اداء رضيع ORAS 67.99 اوراسكوم كونستركشون

 

خدمات و منتجات 
 و سيارات صناعيه

 افضل اداء صاعد SWDY 8.17 للكبالت السويدي
 المقاومه ياتستعيد التجربه علي مستوننصح باستغاللها لتخفيض المراكز و اي محاول لالرتداد  7.00و 8.00الدعم يستهدف السهم مستويات 

8.50-9.00 

 

اغذيه و مشروبات 
 و تبغ

 جنيه 8.0ثم  7.50يعزز من استمرار الصعود الي مستويات   7.00اء اعلي منطقه الدعم بين حفاظ السهم البق اداء مساوي   عرضي JUFO 7.20 جهينه

 اداء مساوي عرضي EAST 12.35 الشرقيه للدخان
ر سيواجه مستويات ، في حاله التراجع اسفل الدعم المذكو 13.00و مستوي المقاومه  12.00يتخذ السهم اداء عرضيا للمتاجره بين مستوى الدعم 

 العلي  13.00ضافه مراكز باختراق ايمكن  11.00 -11.50



االسبوعيتقرير التحليل الفني    

 2020 مايو 10  
ميير لتداول االوراق الماليهيرب  

ةالبورصه المصري  

 
 

 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
  

 

االساسيه للتحليل الفني تارشادات 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

عن اداء حركه المؤشريتفوق اداء السهم  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 

 االرباح مستوى حمايه
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 المراكز لحمايه

 نتيجه لكسر هذا المستوى المحدد

هم ليختبر نقاط المقاومةهو تخفيض المراكز المفتوحة كلما صعد الس 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   

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

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

التجميع عند مستوى 
 الدعم

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

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

 

 


