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 وأ بتوزيع القيام تحذرمن كما رالتقري هذا إستخدام عن ناتجه  رمباشرةغي 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
  

 

EGX30 

 

 10357 االغالق

 10287 اغالق سابق

 عرضي االجل قصير اتجاه

 عرضي  االجل متوسط اتجاه

 الدعوم المقاومات

10570 10000 

10800 9770 

11200 9200 

 احجام تداول اق من المتوسطمصحوبا ب 10357نقطه ليغلق عند مستوى  70انهي المؤشر تعامالت جلسه االحد علي ارتفاع طفيف 

 عليالذي يعمل كحد ادني للحركه العرضيه علي مدار الثالثه اسابيع االخيره و مراقبه مدي قدره القوه الشرائيه في االرتداد منه النقطه  10000يتجه تركيزنا حاليا الي مستوى الدعم 

 11000-10800والذي  باختراقه سيستهدف  10570يواجه مستوي المقاومه  يعزز االستقرار اعلي الدعم المذكور استمرار محاوالت االرتداد حيث 

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

 ايقاف الخسائر المحدده كما نالحظ تبيان واضح بين اداء اغلب االسهم لذا ننصح بالتعامل مع كل سهم علي حدي حسب نقاط الدعم و

 

  ننصح باستغالل اي ارتفاعات لغلق المراكز خاصه الهامشيه و االحتفاظ بالسيوله 
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EGX50 EWI 
 

 

 1508 االغالق

 1498 اغالق سابق

 صاعد اتجاه قصير االجل

 عرضي االتجاه متوسط االجل

 الدعوم المقاومات

1525 1450 

1630 1385 

1700 1320 

 هالرؤيه الفني

.0851 مستوى ليغلق عندنقاط  10ارتفاع طفيف لسه امس علي انهي المؤشر تعامالت ج   

 و لم يتمكن من العوده اعاله حتي نهايه االسبوع و تحول هذا المستوى لمقاومه علي االجل القصير  1525كسر المؤشر مستوى دعمه االول 
  1385ثم  1450 مستويات الدعم التاليه استمرار التراجع اسفله يعرضه لمزيد من االنخفاض الي

 رباح و غلق المراكز خاصه الهامشيهو التي ستكون فرصه جيده لجني اال 1630مستوى ستفتح الطريق الختبار   1525ن جانب اخر في حاله العوده لالرتداد اعلي م

 

  ننصح باستغالل اي ارتفاعات لغلق المراكز خاصه الهامشيه و االحتفاظ بالسيوله 
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EGX50EWI (1,498.28, 1,513.94, 1,498.28, 1,508.51, +10.2300)
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 هم االكثر نشاطساال

 االغالق الكود   السهم
االتجاه  
قصير 
 االجل 

مقارنه االداء 
 بالمؤشر

 الدعم المقاومه
ايقاف 
   خسائر 

اضافه مراكز 
 اعلي 

 قطاع البنوك
 - - 55.00 58.50 60.00 70.00 66.00 64.00 اداء مساوي عرضي COMI 64.90 البنك التجاري الدولي

 - - 7.70 8.50 9.00 10.60 10.00 9.50 اداء افضل عرضي ADIB 8.97 مصرف ابو ظبي

   6.32 7.30 8.00 9.75 9.00 8.50 اداء افضل عرضي EXPA 8.34 بنك تنمية الصادرات

يس بنك قناه السو  CANA 6.52 4.50 5.00 5.50 7.70 6.70 6.20 اداء افضل عرضي - - 

هقطاع الخدمات المالي  
 - - 9.00 9.50 10.00 13.00 12.00 11.00 اداء مساوي عرضي HRHO 11.11 المجموعه الماليه هيرميس

 - - 2.00 2.85 3.00 4.30 4.00 3.50 اداء مساوي عرضي PIOH 3.25 بايونيرز القابضه

قلعه لالستشاراتال  CCAP 1.23 1.00 1.05 1.10 1.50 1.40 1.20 اداء مساوي عرضي - - 

 - - 50.00 60.00 65.00 80.00 75.00 69.00 اداء مساوي عرضي ORAS 66.01 اوراسكوم كونستراكشون

 قطاع االتصاالت
اداء اقل  صاعد OIH 0.35 اوراسكوم لالستثمار القابضه  0.41 0.43 0.45 0.35 0.33 0.30 - - 

 - - 9.30 9.70 10.00 12.00 11.20 10.90 اداء افضل عرضي ETEL 10.89 المصريه لالتصاالت

  قطاع االسكان
 - - 3.20 3.70 4.00 6.00 5.50 5.00 اداء افضل صاعد HELI 4.44 مصر الجديدة

 - - 2.00 2.40 2.70 3.40 3.25 3.00 اداء اقل عرضي MNHD 2.56 مدينة نصر

مصطفيطلعت   TMGH 5.06 4.00 4.50 5.00 6.50 5.85 5.50 اداء اقل عرضي - - 

ديكسو-السادس من اكتوبر  OCDI 9.84 6.00 8.00 9.00 11.00 10.00 9.50 اداء مساوي عرضي - - 

 - - 1.00 1.05 1.10 1.50 1.30 1.20 اداء مساوي عرضي PHDC 1.09 بالم هيلز

اداء اقل ا عرضي EMFD 2.30 اعمار مصر للتنميه  2.45 2.60 2.75 2.30 2.15 2.00   

رعايه صحيه و أدويةقطاع   
 - - 3.20 3.85 4.20 5.50 5.00 4.65 اداء مساوي عرضي CLHO 4.89 شركه مستشفي كليوباترا

  - 6.00 6.50 7.30 8.90 8.60 8.38 اداء افضل عرضي ISPH 8.80 ابن سينا فارما

 القطاع السياحي
ات السياحيهالمصريه للمنتجع  EGTS 1.60 0.95 1.20 1.45 1.85 1.75 1.65 اداء مساوي عرضي - - 

 - - 2.50 2.85 3.20 4.50 4.00 3.70 اداء افضل عرضي ORHD 3.46 اوراسكوم للفنادق و التنميه

 قطاع خدمات و منتجات صناعيه 
 - - 1.45 1.60 1.75 2.30 2.05 1.90 اداء مساوي عرضي AUTO 1.65 جي بي اوتو  

 - - 6.50 7.00 7.80 10.50 9.50 9.00 اداء مساوي عرضي SWDY 7.35 السويدي للكبالت 

 - - 0.35 0.42 0.18 0.77 0.64 0.58 اداء افضل عرضي UASG 0.51 العربيه للشحن و التفريغ

اداء افضل  صاعد ETRS 6.55 اجيترانس  7.50 8.00 8.40 6.50 6.00 5.00 - - 

ساسيهقطاع الموارد اال  



 تقرير التحليل الفني اليومي 
2020مايو    18 

وراق الماليهميير لتداول االيبر  

ةالبورصه المصري  

2 
 
 

 وأ بتوزيع القيام تحذرمن كما رالتقري هذا إستخدام عن ناتجه  رمباشرةغي 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
  

 - - 5.50 6.20 6.60 7.88 7.60 7.20 اداء مساوي عرضي ESRS 6.20 حديد عز

 - - 4.00 4.50 4.75 6.00 5.50 5.20 اداء افضل صاعد ASCM 4.40 اسيك للتعدين 

 قطاع الكيماويات
 - - 2.50 3.00 3.50 4.70 4.30 4.00 اداء مساوي عرضي EGCH 3.55 كيما 

 - - 7.00 7.40 8.00 10.50 10.00 9.00 اداء افضل عرضي EFIC 8.15 المالية و الصناعية

 - - 5.50 5.70 6.00 7.80 7.20 6.70 اداء مساوي عرضي SKPC 5.80 سيدي كرير 

موكا-اسكندريه للزيوت المعدنيه  AMOC 2.22 1.50 2.00 2.30 3.70 3.20 2.80 اداء مساوي عرضي - - 

منتجات منزليهقطاع   
االقطان  العربيه لحليج  ACGC 1.16 0.90 1.00 1.10 1.65 1.50 1.30 اداء اقل صاعد - - 

   1.0 1.25 1.50 2.00 1.90 1.70 اداء افضل صاعد DSCW 1.49 دايس للمالبس الجاهزه

 - - 4.95 5.05 5.20 5.90 5.65 5.55 اداء اقل عرضي ORWE 5.03 النساجون الشرقيون

 قطاع االغذيه و التبغ
لدخانالشرقيه ل  EAST 12.95 10.00 11.00 12.00 14.30 13.00 12.50 اداء مساوي عرضي - - 

   6.00 6.50 7.00 8.80 8.00 7.50 اداء افضل عرضي JUFO 7.11 جهينه للصناعات الغذائية
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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 االتجاة الهابط

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

 نتيجه لكسر هذا المستوى المحدد

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

ة لجنى االرباح  عند المستهدفات المحدده و انتظار اشارة شراء جديدةبيع جزء من المراكز المفتوح 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 المقاومةالعرضى بشراء  بين نطاق 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

ختبار المستويات المقاومه التاليه و التى تكون فرص لجنى االرباحاشاره لى استكمال الصعود للسهم ال  

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

 

 


