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 وأ 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
  

 

EGX30 

 

 10281 االغالق

 10441 اغالق سابق

 هابط االجل قصير اتجاه

 عرضي  االجل متوسط اتجاه

 الدعوم المقاومات
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  نقطه . 10281ادني مستوى له في سته اسابيع عند استمرار الضغوط البيعيه للجلسه الخامسه علي التوالي تدفع المؤشر لمزيد من الهبوط ليسجل 

  نقطه و الذي كان يعمل كدعم هام علي مدار شهر و نصف. 10575تحول االتجاه قصير االجل من عرضي لهابط بعد كسر مستوى الدعم 

  نقطه و الذي قد يعوق الهبوط و لو بشكل مؤقت 10000يقف مستوى الدعم التالي حول 

 د فرص لتخفيض المراكز خاصه الهامشيه اي محاوله لالرتداد ستع 
 

    مستويات ايقاف الخسائر لكل سهمباغالق مراكز الشراء بالهامش و احترام المستثمر قصير االجل ننصح 
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 أو بتوزيع القيام تحذرمن كما التقرير 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 
 

 

 1727 االغالق

 1743 اغالق سابق

 صاعد اتجاه قصير االجل

 عرضي االتجاه متوسط االجل

 الدعوم المقاومات
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 هالرؤيه الفني

نقطه  2717اقل مستوى مسجل في الجلسه  ليغلق عند امسالنخفاض خالل تعامالت جلسه المؤشر اتجه   

منطقه ضغوط بيعيه  ان هذهسابقه قد اشرنا في عده تقارير  ونقطه  1100الي  3100من مستوى  يه % فيبوناتشي من موجه الهبوط الرئيس38.2الذي يتوافق مع نسبه ارتداد  1900 مستوىياتي هذا االداء بعد ان اقترب المؤشر من 

  قويه قد يتعرض فيها المؤشر لعمليات نصحيح هابطه
 نقطه  1600ثم  1650اما في حاله استمرار التراجع سيقف الدعم التالي حول ،ثم و الذي قد يتوقف عنده الهبوط و لو بشكل مؤقت  1700حول  الدعم التالي قف مستويي
  1900-1850تحولت لمقاومات و هي  ي حاله االرتداد سيعيد المؤشر التجربه علي مستويات الدعم المنكسره و التىف

 

    مستويات ايقاف الخسائر لكل سهمباغالق مراكز الشراء بالهامش و احترام المستثمر قصير االجل ننصح 
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 تقرير التحليل الفني اليومي 
2020يوليو    20 

ميير لتداول االوراق الماليهيبر  

ةالبورصه المصري  

2 
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 هم االكثر نشاطس

 االغالق الكود   السهم
االتجاه  
قصير 
 االجل 

مقارنه االداء 
 بالمؤشر

 الدعم المقاومه
ايقاف 
   خسائر 

اضافه مراكز 
 اعلي 

 قطاع البنوك
 - - 58.50 60.00 62.00 70.00 67.50 66.50 اداء مساوي هابط COMI 61.51 البنك التجاري الدولي

 - - 7.70 8.50 9.00 10.60 10.00 9.50 اداء افضل عرضي ADIB 9.40 مصرف ابو ظبي

   9.00 9.50 9.75 12.00 11.00 10.60 اداء افضل عرضي EXPA 9.52 بنك تنمية الصادرات

 - - 5.50 6.15 6.70 8.70 8.50 7.90 اداء افضل عرضي CANA 7.40 بنك قناه السويس 

هالماليقطاع الخدمات   
 - - 10.00 11.00 11.95 14.80 14.00 13.00 اداء افضل صاعد HRHO 13.20 المجموعه الماليه هيرميس

 - - 2.00 2.85 3.00 4.30 4.00 3.50 اداء مساوي عرضي PIOH 3.40 بايونيرز القابضه

 - - 1.05 1.20 1.35 1.75 1.60 1.50 اداء مساوي عرضي CCAP 1.319 القلعه لالستشارات

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

 قطاع االتصاالت
اداء اقل  عرضي OIH 0.363 اوراسكوم لالستثمار القابضه  0.41 0.43 0.45 0.35 0.33 0.30 - - 

 - - 11.00 12.00 12.50 13.40 13.00 12.80 اداء افضل عرضي ETEL 12.43 المصريه لالتصاالت

  قطاع االسكان
 - - 4.90 5.20 5.50 7.00 6.40 6.00 اداء افضل صاعد HELI 5.70 مصر الجديدة

 - - 2.00 2.40 2.70 3.20 3.00 2.85 اداء مساوي عرضي MNHD 2.69 مدينة نصر

 - - 4.50 5.00 5.20 6.70 6.20 5.85 اداء اقل عرضي TMGH 5.65 طلعت مصطفي

سوديك-من اكتوبر السادس  OCDI 10.80 8.50 9.00 10.00 12.00 11.40 10.88 اداء اقل عرضي - - 

 - - 1.05 1.10 1.20 1.50 1.45 1.30 اداء مساوي عرضي PHDC 1.261 بالم هيلز

   2.13 2.20 2.25 2.60 2.50 2.40 اداء مساوي عرضي EMFD 2.19 اعمار مصر للتنميه

رعايه صحيه و أدويةقطاع   
مستشفي كليوباترا شركه  CLHO 4.69 4.15 4.50 4.80 5.85 5.50 5.10 اداء مساوي عرضي - - 

  - 7.30 8.00 8.30 10.00 9.25 8.80 اداء افضل عرضي ISPH 8.50 ابن سينا فارما

 القطاع السياحي
 - - 0.95 1.15 1.30 1.85 1.60 1.45 اداء مساوي عرضي EGTS 1.30 المصريه للمنتجعات السياحيه

 - - 2.85 3.20 3.70 5.00 4.50 4.35 اداء افضل عرضي ORHD 3.76 اوراسكوم للفنادق و التنميه

 قطاع خدمات و منتجات صناعيه 
رضيع AUTO 2.02 جي بي اوتو    - - 1.70 1.85 2.00 2.70 2.40 2.30 اداء مساوي 

 - - 5.50 6.00 6.30 7.90 7.40 7.15 اداء اقل هابط SWDY 6.32 السويدي للكبالت 

 - - 0.50 0.55 0.58 0.85 0.75 0.66 اداء افضل عرضي UASG 0.56 العربيه للشحن و التفريغ
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اداء افضل  صاعد ETRS 6.70 اجيترانس  7.50 8.00 8.40 6.50 6.00 5.00 - - 

 قطاع الموارد االساسيه
 - - 5.00 5.40 5.80 7.50 7.00 6.50 اداء مساوي عرضي ESRS 5.40 حديد عز

 - - 4.30 5.00 5.50 7.00 6.50 6.10 اداء افضل صاعد ASCM 5.23 اسيك للتعدين 

 قطاع الكيماويات
 - - 2.50 3.00 3.50 4.70 4.30 4.00 اداء مساوي عرضي EGCH 3.77 كيما 

 - - 7.00 7.40 8.00 10.50 10.00 9.00 اداء افضل عرضي EFIC 8.84 المالية و الصناعية

 - - 5.10 5.50 5.70 7.80 7.20 6.70 اداء مساوي عرضي SKPC 5.60 سيدي كرير 

موكا-اسكندريه للزيوت المعدنيه  AMOC 2.15 1.50 2.00 2.30 3.70 3.20 2.80 اداء مساوي عرضي - - 

منتجات منزليهقطاع   
 - - 1.30 1.50 1.60 2.50 1.95 1.80 اداء اقل صاعد ACGC 1.939 العربيه لحليج االقطان 

للمالبس الجاهزهدايس   DSCW 1.256 1.0 1.15 1.25 1.95 1.70 1.50 اداء مساوي عرضي   

 - - 4.95 5.25 5.60 7.10 6.70 6.20 اداء اقل عرضي ORWE 5.83 النساجون الشرقيون

 قطاع االغذيه و التبغ
 - - 10.00 11.50 12.00 14.30 13.00 12.50 اداء مساوي عرضي EAST 11.80 الشرقيه للدخان

   7.00 7.50 8.00 9.80 8.80 8.50 اداء افضل عرضي JUFO 7.65 جهينه للصناعات الغذائية
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ت االساسيه للتحليل الفنيارشادات و تعريفات للمصطلحا  

 
 اسابيع 4 الى 1 من االتجاة قصير االجل

 سابقةالسهم كون قاع اعلى من القاع السابق ثم قمة اعلى من القمة ال 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

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

 مستوى حمايه االرباح
رباح من مزيد من االنخفاض المتوقع اال 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

 هو تخفيض المراكز المفتوحة كلما صعد السهم ليختبر نقاط المقاومة 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 مراكزالتخفيض   

 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

 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 دفتحقق المسته

 

 


