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 الزخم    االتجاه التوصيه  
 (السعر و حجم التداول)

 إسم السھم كود رويترز اخر سعر دعم اول دعم ثاني مقاومة اولى مقاومة ثانيه وقف خساره
 متوسط
 (أسابيع)

 قصير
 (أيام)

 طويل
 (شھور)

 متوسط
 (أسابيع)

 قصير
 (أيام)

 متوسط
 (أسابيع)

 قصير
 (أيام)

 30إيجي إكس  EGX30 7,253 7,000 6,700 7,450 7,700 - سلبي سلبي ↓ ↔ ↑ بيع  بيع 

 70إيجي إكس   EGX70 348 344 330 359 365 - سلبي سلبي ↓ ↔ ↔ بيع  بيع 

 مصر -البنك التجاري الدولي  COMI.CA 41.85 40.25 40.25 38.75 44.50 41.0 سلبي متعادل ↓ ↔ ↑ بيع  إحتفاظ

 مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMGH.CA 5.45 5.40/5.25 5.0 5.65 6.20 - سلبي سلبي ↓ ↔ ↔ بيع  بيع 

 المجموعه الماليه ھيرميس القابضه HRHO.CA 11.25 11.0 10.70 11.50 12.50 10.70 سلبي متعادل ↔ ↑ ↑ بيع  إحتفاظ

 مدينة نصر لإلسكان والتعمير MNHD.CA 12.90 12.85 12.50 13.20 13.80 - سلبي سلبي ↓ ↓ ↔ بيع  بيع 

 مصر الجديدة لإلسكان HELI.CA 45.52 44.0 42.0 46.50 50.0/50.75 - سلبي متعادل ↓ ↔ ↔ بيع  بيع 

 السادس من أكتوبر للتنمية OCDI.CA 10.32 10.10 9.60 10.70 11.30 10.0 متعادل متعادل ↓ ↔ ↑ بيع  إحتفاظ

 حديد عز ESRS.CA 7.85 7.75/7.50 7.20 8.25/8.40 8.80 7.50 متعادل إيجابي  ↔ ↔ ↔ إحتفاظ إحتفاظ

 جنوب الوادى لألسمنت SVCE.CA 4.91 4.60 4.35 5.10 5.70 - سلبي متعادل ↓ ↔ ↑ بيع  بيع 

 برايم القابضة PRMH.CA 2.20 2.10 1.90 2.45 2.80 - سلبي متعادل ↓ ↔ ↔ بيع  بيع 

 الجيزة العامة للمقاوالت GGCC.CA 2.51 2.45 2.15 2.75 2.90 - متعادل متعادل ↔ ↓ ↔ بيع  بيع 
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 جدول المتاجرة خالل الجلسة
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 الجزيرة لتداول األوراق المالية
 

 إسم السھم كود رويترز آخر سعر مستوى الشراء مستوى البيع مستوى وقف الخسائر

0.27 0.31 0.28 0.29 AMER عامر جروب القابضة 

2.46 2.56 2.49 2.52 ACGC العربية لحليج األقطان 

0.80 0.84 0.81 0.83 AIND العربية لإلستثمارات والتنمية القابضة 

1.04 1.11 1.06 1.09 CCAP القلعة لإلستشارات المالية 

0.69 0.74 0.70 0.71 EGTS المصرية للمنتجعات السياحية 

0.87 0.91 0.88 0.89 UEGC الصعيد العامة للمقاوالت 

2.22 2.34 2.25 2.29 EMFD إعمار مصر للتنمية 

0.55 0.59 0.56 0.57 OTMT أوراسكوم لإلتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا 

2.28 2.42 2.31 2.34 PHDC بالم ھيلز للتعمير 

0.73 0.77 0.74 0.76 UASG العربية المتحدة للشحن والتفريغ 
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ام ل  ھ حد  89إخترق المؤشر ألعلى متوسطه المتحرك األسى ال زامن مع ال ت م ا ال وم ي
ة  ري العلوى من القناة السعرية طويلة األجل الھابطة (اللون البنى) مما يحدد مستھدفات سع

م  7,650-6,950صاعدة قرب مستويات  ھدف  8,200ث مست ل وصول ل د ال ع طة. ب ق ن
مؤشر  رق ال وسط. إخت ت م السعرى الثانى, تحول المؤشر للحركة العرضية على المدى ال

ا  89متوسطه األسى ل  جھ ت يوما والمتزامن مع خط العنق لشكل الرأس والكتفين السلبى م
دات  6,650ثم  6,950نحو مستھدفات  داول ب ت نقطة.  مؤشرات الزخم السعرية وأحجام ال

جانب اآلخر الشراء مع  ى ال ع. عل تظھر إشارات سلبية. ينصح جميع  المتاجرون بالبي
 نقطة 7,700اإلختراق الحاسم أعلى مستوى 

  :مستويات ھامة

  األول الثاني الثالث

 الدعم 7,000/6,900 6,700 6,500

 المقاومة 7,700 7,900 8,200

 وقف الخسائر - - -

 المستھدف 6,950 6,650 -

 نقطة)7,253 (أخر سعر  التوصية :
 ينصح جميع المتاجرون بالبيع.

 تقريرالتحليل الفني اليومي
 2016يونيو،  26األحد، 

 الجزيرة لتداول األوراق المالية
 

 30إيجي إكس  EGX30.كود رويترز:    رسم بياني يومي 
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ا  دف ھ ت حدد مس ا ي م ني) م ب ون ال ل إخترق المؤشر القناة السعرية الھابطة طويلة األجل (ال
إخترق المؤشر الحد العلوى من قناة سعرية   . نقطة 439سعريا صاعدا بالقرب من مستوى 

قرب  ال أخرى ھابطة ذات انحدار أقل (اللون األخضر) مما يحدد مستھدفا سعريا صاعدا ب
ل  415/405ثم  385من مستويات  نقطة. ومع ذلك إخترق المؤشر خط إتجاه صاعد طوي

حد  89األجل باإلضافة للمتوسط المتحرك ل  اه ال ج يوما مرجحا حركة إرتدادية ألسفل بإت
ة  ري العلوى من القناة السعرية المخترقة قبل إستكمال اإلتجاه ألعلى. مؤشرات الزخم السع
وأحجام التداول تظھر إشارات سلبية. ينصح جميع  المتاجرون بالبيع. على الجانب اآلخر 

 نقطة. 377الشراء مع اإلختراق الحاسم أعلى مستوى 

  :مستويات ھامة

  األول الثاني الثالث

 الدعم 344 330 324

 المقاومة 359 365 376

 وقف الخسائر - - -

 المستھدف - - -

 نقطة) 348(أخر سعر  التوصية :
 ينصح جميع المتاجرون بالبيع.

 تقريرالتحليل الفني اليومي
 2016يونيو،  26األحد، 

 الجزيرة لتداول األوراق المالية
 

 70إيجي إكس  EGX70.كود رويترز:    رسم بياني يومي 



 الجزيرة للتداول االلكتروني
 يمكنك التداول عبر االنترنت من خالل موقع الشركة االلكتروني

 لمزيد من المعلومات برجاء االتصال بمدير التسويق

 الجزيرة لتداول األوراق المالية
 الجيزة -الدقى  -ش نادى الصيد  15

 جمھورية مصر العربية 
 )202( 37609941 - 37609915التليفون: 
 )202( 37609883فاكس   : 

www.jaziracapital.com 

 

 إبراء الذمة
الجزيرة لتداول األوراق المالية، شركة  تداول أوراق مالية فى البورصة المصرية تحت إشراف وترخيص من الھيئة المصرية للخدمات المالية 
جميع اآلراء والتقديرات والتوقعات الواردة بھذه التقارير والوثائق قابلة للتغيير دون إشعار 
يعة عامة وليس موجھه للظروف الخاصة ألى مستثمرطب ھذه التقارير ال يجب أن يأخذ بھا منفردة فى اتخاذ قرارات البيع والشراء لألوراق المالية ما لم يذكر خالف ذلك فھى تقدم معلومات ذات 
ن إستخدام ھذه التقارير أو محتوياتھاأ عليس على الجزيرة لتداول األوراق المالية وال شركتھا األم الجزيرة كابيتال أو أى من الشركات التابعة لھا مسئولية تجاه أى خسارة تنش 
لھاتماالمعلومات واآلراء الواردة فى تقارير الجزيرة لتداول األوراق المالية موثوق بھا ولكن ليس ھناك أى تمثيل أو ضمان صريح لدقتھا أو إك 
القيام بشراء أو بيع األوراق المالية المذكورة بالتقارير خر من المحتمل أن شركة الجزيرة لتداول األوراق المالية أو شركتھا األم أو أى من الشركات التابعة لھا أو مديريھا أو موظفيھا من وقت أل

 لذاتھم أو كوكيل
تقارير شركة الجزيرة لتداول األوراق المالية وجميع المعلومات واآلراء واالستنتاجات الواردة بھا محمية بحقوق النشر 
ةال يمكن نسخ أو إعادة صياغة ھذه التقارير جزئياً أو كلياً دون موافقة صريحة من إدارة األبحاث بشركة الجزيرة لتداول األوراق المالي 
 ھذه التقارير والوثائق والتوصيات والمعلومات قابلة للتغيير دون إشعار 

 تقريرالتحليل الفني اليومي الجزيرة لتداول األوراق المالية
 2016يونيو،  26األحد، 

 مسئولى الشركة الوظيفة الخطوط األرضية البريد اإللكترونى
helsawalhy@jaziracapital.com (+202) 3760 99 15 حسين الصوالحى العضو المنتدب 

ahelmy@jaziracapital.com (+202) 3760 98 82 أحمد حلمى مدير إدارة التداول 

mshayal@jaziracapital.com (+202) 3760 98 73 مؤمن الشيال مدير إدارة التحليل الفني 

mhammad@jaziracapital.com (+202) 3760 98 83 محمد عادل إدارة األبحاث 

gmansour@jaziracapital.com +20122 921 4069  جورج منصور مدير خدمة العمالء 

amrabdo@jaziracapital.com +20109 166 1366 عمرو عبده مدير التسويق 
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