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 ِصش - اٌسىق نبض

 

    اٌسىق يشتفع ٌٍيىَ اٌثأي عًٍ اٌتىاٌي 
EGX 30 

 المقاومى  الدفم

5,625  5,850 

 الذساُر ايقاف المستودف

6,500 5,625    

اإلتجاه خالٌ  

 المتوقع الحالي المدى

المدى 

 المتوسط
 صاعد صاعد

المدى 

 القصير
 صاعد صاعد

  

 5,895.63 اإلغالق

 1.27% التغير %

 5,666.55 اسبوع 25 قمة

 3,676.07 اسبوع 25 قاع
 

 

 .% 0.76بنسبٌ EGX70مؤشر  %َ بينما ارتفك1.27الرُيسً بنسبٌ  EGX30ؤشر م ارتفك ◄

َ ومن ثم فإننا نقتقد 5,500لير اتجاهى فلٍ المدى المتوسط الٍ اتجاه صافد بقد كسر مستوى المؤشر الرُيسً  ◄

 . 6,500أن الخركٌ الصقوديٌ قد تستمر ختٍ الخد القلوي من القناة الصافدة بالقرب من مستوى 

 .5625خد ايقاف الذساُر  للشراءَكفرصٌ  باستمّل الوبوطننصد المستثمرين  ◄

   

EGX 70 

 المقاومى الدفم

550 600 

 الذساُر ايقاف المستودف

575√ 533 

اإلتجاه خالٌ  

 المتوقع الحالي المدى

المدى 

 المتوسط
 صاعد صاعد

المدى 

 القصير
 صاعد صاعد

  

 571.73 اإلغالق

 0.76% التغير %

 662.88 اسبوع 25 قمة

 372.20 اسبوع 25 قاع
 

 َ 535فقب نجاخى فً تجاوز نطاق المقاومٌ السابقٌ  فلٍ المدى المتوسط ذل فً اتجاه صافدد المؤشر الثانوي ◄

 .660ثم  575ومن ثم فوو يستودف مستوى 

 .533اف الذساُر هو قَ خد ايمرين بإستمّل الوبوط كفرصٌ للشراءننصد المستث ◄
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Blue Chip Charts 

 (OCIC.CA)  والصنافٌ أوراسكوم لّنشاء   (COMI.CA)ًالبنك التجاري الدول 

 

 

 

جم سوف يتخول الٍ اتجاه صافد ػؿظخالٌ نجاخى فً تجاوز مستوى المقاومٌ الرُيسً سوم أوراسكوم لإلنشاء والصنافٌ 

.جمضضغجم ثم ضػع-ضغعمتوسط األجل مك مستودف فند نطاق   

مما أدى الٍ استُناف اِتجاه الصافد مرة اذرىَ مستودف السوم َ ػط.ضعأللق فوق مستوى المقاومٌ سوم البنك التجاري  

  جم.ضض.ؿعجم ثم مستوى ضغ.ؼع

 (HRHO.CA) ٌهيرميس - الماليٌ المجموف   SODIC (OCDI.CA) سوديك 

 

 

 

جم مما أدى الٍ دذول السوم فً اتجاه صافد قصير ضض.ظطكسر مستوى المقاومٌ السابق سوم المجموفٌ الماليٌ )هيرمس( 

.جمضؿ.عطجم ثم ضؾ.ظطالمدىَ مستودف السوم   

 

جم مما أدى الٍ استُناف ػؼ.ؾطكسر مستوى المقاومٌ السابق  (شركٌ السادس من أكتوبر للتنميٌ واإلستثمار )سوديك سوم 

.جمػؽ.ؾظجم ثم مستوى ضؾ.ػظاِتجاه الصافد مرة اذرىَ مستودف السوم   
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Technical Analysis of Egyptian Stocks and Trading Ideas 

 األسوم القياديٌ 

 

 الرمز السهم
 الدعم

1د 2د              

 المقاومة السعر

1م 2م             
 التوصية اإلتجاه إيقاف الخسائر المستهدف

 OCIC 286.00 265.00 294.00 305.00 330.00 284.00√ 286.00  أوراسكوم لّنشاء والصنافٌ
شراء فً خالٌ نجاح 

جمػؿظتجاوز   

 COMI 32.85 31.05 34.10 35.05 36.40 36.40 32.85  البنك التجاري الدولً 
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 ORTE 3.55 3.45 3.74 3.90 4.35 3.75√ 3.55  أوراسكوم تليكوم القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

هيرميس -المجموفٌ الماليٌ   HRHO 12.45 11.50 12.60 14.50 16.75 14.10 12.45  
بيك بالقرب من 

 المستودف

 TMGH 4.50 4.30 5.17 6.00 7.50 7.85 4.50  طلقت مصطفٍ القابـٌ
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 EKHO 1.29 1.25 1.34 1.43 1.51 1.41 1..29  القابـٌ المصريٌ الكويتيٌ )دوِر(
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 ETEL 13.85 13.25 14.51 14.65 15.40 16.10 13.85  المصريٌ لّتصاِت
بيك بالقرب من 

 المستودف

 ESRS 9.90 9.45 11.60 12.35 15.00 12.35√ 9.45  خديد فز
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 SWDY 26.00 24.60 26.77 28.00 29.95 27.60 24.60  السويدي للكابّت
بيك بالقرب من 

 المستودف

 OCDI 25.15 23.75 25.50 26.75 28.80 28.80 23.75  سوديك
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء
 

 

 باقٍ األسوم

 

 الرمز السهم
 الدعم

1د 2د              

 المقاومة السعر

1م 2م             
 التوصية اإلتجاه إيقاف الخسائر المستهدف

 ABRD 5.95 5.65 6.13 6.75 7.00 8.25 5.95  المصرين فً الذارج
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 ACGC 3.40 3.25 4.15 4.30 4.80 4.90 3.25  القربيٌ لخليح األقطان
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 AFDI 8.80 7.90 10.35 11.00 11.45 13.00 8.80  األهلً للتنميٌ واِستثمار
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 APSW 2.40 2.25 2.74 2.85 3.05 3.65 2.25  بوليفارا
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 CCAP 3.45 3.20 3.93 4.05 4.35 4.00√ 3.45  القلقٌ القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

الجوهرة -القز بورسلين   ECAP 3.15 2.90 3.43 3.75 4.20 3.55√ 2.90  
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 EDBM 16.65 15.55 17.60 19.10 21.95 19.00 16.65  ليفت سّب
بيك بالقرب من 

 المستودف

 EFIC 12.85 12.10 12.96 13.90 15.00 13.90 12.10  الماليٌ والصنافيٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 EGTS 1.22 1.14 1.33 1.55 1.90 1.50 1.22  المنتجقات السياخيٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 EHDR 3.40 3.20 3.86 4.30 4.75 4.50 3.20  المصريين لّسكان والتقمير
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 ELEC 0.87 0.83 0.90 0.93 0.97 1.00 0.87  الكابّت الكورباُيٌ المصريٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 ELKA 5.05 4.80 5.66 5.85 6.30 7.00 5.05  القاهرة لّسكان
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 GGCC 16.50 15.15 18.35 19.70 21.70 20.50√ 16.50  الجيزة القامٌ للمقاوِت
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 HELI 20.80 19.00 21.66 22.40 24.00 24.00 19.00  مصر الجديدة لّسكان
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 IFAP 4.15 3.95 4.22 4.65 4.85 4.60√ 3.95  الدوليٌ للمخاصيل الزرافيٌ
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

كابو -النصر للمّبس والمنسوجات   KABO 0.84 0.75 0.84 0.88 0.94 0.88√ 0.84  
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء
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 MICH 6.65 6.40 7.40 7.85 8.40 7.80 6.40  مصر لصنافٌ الكيماويات
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 MILS 18.60 17.30 19.27 19.80 20.95 19.80√ 18.60  مطاخن شمال القاهرة
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 MNHD 20.00 18.80 22.00 24.30 25.45 24.25 20.00  مدينٌ نصر لّسكان
بيك بالقرب من 

 المستودف

ماريدايف )دوِر( –الذدمات المّخيٌ   MOIL 1.21 1.16 1.29 1.33 1.55 1.34 1.21  
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 منطقٌ متاجرة NCGC 6.30 5.45 NA 7.65 8.85 - 6.30  النيل لخليح األقطان

 PHDC 2.45 2.30 3.19 3.20 4.45 3.75 2.45  بالم هيلز
إستمّل الوبوط 

للشراءكفرصٌ   

 PIOH 4.85 4.40 5.15 5.30 5.70 - 4.39  بايونيرز القابـٌ
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 POUL 8.55 8.30 9.04 9.20 10.00 9.40 8.55  دواجن القاهرة
بيك بالقرب من 

 المستودف

 SKPC 13.05 12.80 13.52 13.60 14.35 13.80 13.05  سيدي كرير
إستمّل الوبوط 

للشراءكفرصٌ   

سبينالكس -اِسكندريٌ للمزل والنسيح   SPIN 1.27 1.18 1.38 1.40 1.50 1.65 1.18  
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 UEGC 1.39 1.31 1.55 1.65 2.05 1.60 1.39  الصقيد القامٌ للمقاوِت
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 ZEOT 1.01 0.91 1.08 1.10 1.15 1.05√ 1.01  الزيوت المستذلصٌ
شراء فً خالٌ نجاح 

جمضط.طتجاوز   

 األسوم النشطٌ من خيث خجم التداول

 

 الرمز السهم
 الدعم

1د 2د              

 المقاومة السعر

1م 2م             
 المستهدف

إيقاف 

 الخسائر
 التوصية اإلتجاه

هيرميس -المجموفٌ الماليٌ   HRHO 12.45 11.50 12.60 14.50 16.75 14.10 12.45  
بيك بالقرب من 

 المستودف

 ORTE 3.55 3.45 3.74 3.90 4.35 3.75√ 3.55  أوراسكوم تليكوم القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 OCIC 286.00 265.00 294.00 305.00 أوراسكوم لّنشاء والصنافٌ
330.0

0 

284.00

√ 
286.00  

شراء فً خالٌ نجاح 

جمػؿظتجاوز   

 TMGH 4.50 4.30 5.17 6.00 7.50 7.85 4.50  طلقت مصطفٍ القابـٌ
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 PHDC 2.45 2.30 3.19 3.20 4.45 3.75 2.45  بالم هيلز
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 األسوم النشطٌ من خيث قيمٌ التداول

 

 الرمز السهم
 الدعم

1د 2د              

 المقاومة السعر

1م 2م             
 المستهدف

إيقاف 

 الخسائر
 التوصية اإلتجاه

 ORTE 3.55 3.45 3.74 3.90 4.35 3.75√ 3.55  أوراسكوم تليكوم القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 PHDC 2.45 2.30 3.19 3.20 4.45 3.75 2.45  بالم هيلز
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 CCAP 3.45 3.20 3.93 4.05 4.35 4.00√ 3.45  القلقٌ القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

هيرميس -المجموفٌ الماليٌ   HRHO 12.45 11.50 12.60 14.50 16.75 14.10 12.45  
بيك بالقرب من 

 المستودف

 TMGH 4.50 4.30 5.17 6.00 7.50 7.85 4.50  طلقت مصطفٍ القابـٌ
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء
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Disclosure Appendix 

 تقريفات

: أخش سعش. اإللّق   

أسابيع. 1-4ِٓ   :   المدى قصير اإلتجاه 

أشهش. 9شهىس اًٌ  3ِٓ   : المدى متوسط اإلتجاه   

: ليعاْ ِتصاعذة ولُّ ِتصاعذة. صافد اتجاه   

: هى تحشن بيٓ ِستىيياث دعُ وِستىياث ِماوِت أفميت. فرـً إتجاه   

: لُّ هابطت وليعاْ هابطت. هابط إتجاه   

: حشوت في عىس اإلتجاٖ اٌصاعذ. هابط تصخيخً إتجاه   

اٌهابط.حشوت في عىس اإلتجاٖ   : صافد تصخيخً إتجاه   

: بيع جزئي عٕذ اٌّستهذف أو إٔتظاس اٌهذف اٌتاٌي. جنً األرباح   

: هى عٍّيت ششاء لصيشة األجً إلستغالي فشصت اتجاٖ تصحيحي صاعذ او ِتاجشة في خالي حشوت عشضيت. شراء للمتاجرة    

: هي تىصيت باٌبيع إلستغالي فشصت إتجاٖ تصحيحي صاعذ. استمّل اإلرتفافات للبيك   

% تغيش ألعًٍ أو ألسفً.1تُ اٌىصىي ٌٍّستهذف بٕسبت   :() 

ا إٌطاق ٌٍّتاجشة عٓ طشيك اٌششاء لشب هي حاٌت تصف تٍه األسهُ اٌتي تتحشن في اتجاٖ عشضي "بيٓ ِستىي دعُ وِستىي ِماوِت أفمييٓ" يّىٓ ٌٍّستثّشييٓ إرا سغبىا في إستغالي هز:نطاق متاجرة

  . اٌذعُ واٌبيع لشب اٌّماوِت

  % .2-1هي تىصيت باٌبيع عٕذِا يىسش سعش اإلغالق ٌسهُ ِا ِٕطمت ِعيٕت ألسفً ٌّذة يىِيٓ اوتخطيها بٕسبت  :الذسارة  وقف

 

 

Disclaimer 

This report is based on information available to the public. It is not intended as an offer to buy or sell or a solicitation of an offer to buy or 

sell the securities mentioned. The information and opinions in this report were prepared by Naeem Technical Analysis Department from 

sources it believes to be reliable at time of publication. Naeem Technical Analysis Department accepts no liability or legal responsibility for 

losses or damages incurred arising from the use of this publication or its contents. Naeem Technical Analysis Department has the right to 

change opinions expressed in this report without prior notice. 
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