
 2016يوليو  24االحد   

 االتجاه العام الحركة نطاق

 األجل قصير 7700 األولى المقاومة

 
 عرضى

   

 عرضى  األجل متوسط 7436 الحالية القيمة

 عرضى األجل طويل 7300 األول الدعم

 تقرير التحليل الفني

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 

 نائب رئيس قسم التحليل الفنى -محمد رضوان / أ  -الفنى    رئيس قسم التحليل  -  CMTأحمد خالد / أ

تعليق على 

 السوق

 قطاع

 البنوك 
 قطاع العقارات

قطاع التشيد ومواد 

 البناء

 قطاع

 النقل 
 خدمات مالية

قطاع 

 االتصاالت

 قطاع

 الغزل 
 قطاع السياحة قطاع الكيماويات

 المتبعة االستراتيجية السوق على التعليق

و لكن احجام التداول و االخبار المحيطه  7700بعد محاوالت عديده لتخطى مستويات المقاومه عند ال 

 7300لم تمكن السوق من ذلك و بالتالى فاالرجح االن التراجع الى مستوى الدعم الرئيسي ما بين ال 
 . 7400و ال 

البيع فى االرتفعات والشراء فى التراجعات بعد التاكد  المستثمر قصير االجل 

و متوسط االجل ينصح باالحتفاظ الى ان . من ظهور قوى شرائيه حقيقيه 
 .لتكوين مراكز جديده  7300يستقر المؤشر فوق مستوى ال 



تعليق على 

 السوق

 قطاع

 البنوك 
 قطاع العقارات

قطاع التشيد ومواد 

 البناء

 قطاع

 النقل 
 خدمات مالية

قطاع 

 االتصاالت

 قطاع

 الغزل 
 قطاع السياحة قطاع الكيماويات

 البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك قطـــــاع

 تقرير التحليل الفني

 4.00 30.00 46.70 2 مقاومة

 3.80 25.00 44.50 1 مقاومة

 3.64 االسالمى ظبى ابو 22.84 اجريكول كريدى 42.40 الدولى التجاري السهم

 3.45 21.60 42.00 1 دعم

 3.30 18.00 39.50 2 دعم

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 



 تقرير التحليل الفني

تعليق على 

 السوق

 قطاع

 البنوك 
 قطاع العقارات

قطاع التشيد ومواد 

 البناء

 قطاع

 النقل 
 خدمات مالية

قطاع 

 االتصاالت

 قطاع

 الغزل 
 قطاع السياحة قطاع الكيماويات

 قطـــــاع العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 6.00 2.90 13.50 0.98 52.00 14.60 2.70 0.32 2 مقاومة

 5.80 2.75 13.00 0.90 51.00 14.25 2.55 0.30 1 مقاومة

 السهم
  بورتو

0.26 

  ارـــــــإعم

2.41 

 نصر مدينة

13.46 

 مصر

  الجديدة

50.80 

  الصعيد

0.88 

  سوديك

12.55 

  هيلز بالم

2.49 
 5.35طلعت

 5.35 2.40 12.30 0.83 48.00 13.00 2.10 0.23 1 دعم

 5.00 2.30 12.00 0.75 46.50 12.00 2.00 0.20 2 دعم

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 



تعليق على 

 السوق

 قطاع

 البنوك 
 قطاع العقارات

قطاع التشيد ومواد 

 البناء

 قطاع

 النقل 
 خدمات مالية

قطاع 

 االتصاالت

 قطاع

 الغزل 
 قطاع السياحة قطاع الكيماويات

 البناء ومواد التشييد قطـــــاع

 6.30 60.00 5.70 9.00 2 مقاومة

 6.00 56.00 5.50 8.50 1 مقاومة

 5.25 الصلب و الحديد 51.50 كونستراكشن 5.00 الوادى جنوب 7.94 عز حديد السهم

 5.25 53.00 5.00 7.90 1 دعم

 4.80 50.00 4.85 7.50 2 دعم

 تقرير التحليل الفني

 :  ةخالء مسؤليإ
قسم عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالين من المعتقد ون أ ةلعربي يالفنالتحليل 

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 



 تقرير التحليل الفني

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 

تعليق على 

 السوق

 قطاع

 البنوك 
 قطاع العقارات

قطاع التشيد ومواد 

 البناء

 قطاع

 النقل 
 خدمات مالية

قطاع 

 االتصاالت

 قطاع

 الغزل 
 قطاع السياحة قطاع الكيماويات

 النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قطـــــاع

 5.40 3.60 0.86 560 2 مقاومة

 5.30 3.40 0.80 510 1 مقاومة

 5.07 للتوكيالت القناه 3.22  ايجيترانس 0.76 للشحن المتحده العربيه 472 للحاويات االسكندريه السهم

 4.60 3.05 0.68 445 1 دعم

 4.50 3.00 0.70 400 2 دعم



تعليق على 

 السوق

 قطاع

 البنوك 
 قطاع العقارات

قطاع التشيد ومواد 

 البناء

 قطاع

 النقل 
 خدمات مالية

قطاع 

 االتصاالت

 قطاع

 الغزل 
 قطاع السياحة قطاع الكيماويات

 مـــــــــــــــــــــــالية خدمــــــــــــات

 1.00 10.00 1.09 12.50 12.50 2 مقاومة

 0.91 9.00 1.05 12.15 12.30 1 مقاومة

 0.84 سي اى ايه 8.40 بلتون 1.00  القلعه 11.38  بايونيرز 11.75  هيرمس السهم

 0.80 7.40 0.95 10.70 11.25 1 دعم

 0.73 6.00 0.89 9.70 10.60 2 دعم

 تقرير التحليل الفني

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 



 0.63 4.10 9.90 2 مقاومة

 0.60 3.90 9.50 1 مقاومة

 0.55 لالعالم اوراسكوم 3.73 تليكوم جلوبال 9.17 لالتصالت المصريه السهم

 0.52 3.17 9.00 1 دعم

 0.50 2.90 8.25 2 دعم

 تقرير التحليل الفني

 :  ةخالء مسؤليإ
قسم عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالين من المعتقد ون أ ةلعربي يالفنالتحليل 

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 

تعليق على 

 السوق

 قطاع

 البنوك 
 قطاع العقارات

قطاع التشيد ومواد 

 البناء

 قطاع

 النقل 
 خدمات مالية

قطاع 

 االتصاالت

 قطاع

 الغزل 
 قطاع السياحة قطاع الكيماويات

 قطـــــاع االتصـــــــــــــــــــــــــــــــاالت



تعليق على 

 السوق

 قطاع

 البنوك 
 قطاع العقارات

قطاع التشيد ومواد 

 البناء

 قطاع

 النقل 
 خدمات مالية

قطاع 

 االتصاالت

 قطاع

 الغزل 
 قطاع السياحة قطاع الكيماويات

 الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل قطـــــاع

 0.83 2.50 3.00 2 مقاومة

 0.78 2.10 2.90 1 مقاومة

 0.72 كابو 1.92 بوليفارا 2.75  حليج عربيه السهم

 0.68 1.90 2.60 1 دعم

 0.62 1.85 2.50 2 دعم

 تقرير التحليل الفني

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 



تعليق على 

 السوق

 قطاع

 البنوك 
 قطاع العقارات

قطاع التشيد ومواد 

 البناء

 قطاع

 النقل 
 خدمات مالية

قطاع 

 االتصاالت

 قطاع

 الغزل 
 قطاع السياحة قطاع الكيماويات

 الكيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويات قطـــــاع

 0.87 36.00 12.80 2 مقاومة

 0.83 35.00 12.50 1 مقاومة

 0.79  الزيوت 34.00اموك   12.38 كرير سيدى السهم

 0.70 33.35 11.25 1 دعم

 0.65 29.25 11.00 2 دعم

 تقرير التحليل الفني

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 



تعليق على 

 السوق

 قطاع

 البنوك 
 قطاع العقارات

قطاع التشيد ومواد 

 البناء

 قطاع

 النقل 
 خدمات مالية

قطاع 

 االتصاالت

 قطاع

 الغزل 
 قطاع السياحة قطاع الكيماويات

 قطـــــاع السيـــــــــــــــــــــــــــــــاحة

 تقرير التحليل الفني

 3.80 5.40 0.85 2 مقاومة

 3.50 4.90 0.80 1 مقاومة

 3.29  دريمز شارم 4.20   للتنمية اوراسكوم 0.73  المنتجعات السهم

 3.00 4.15 0.68 1 دعم

 2.50 3.50 0.62 2 دعم

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 



 قسم التحليل الفني

 CMTأحمد خالد / أ

 رئيس قسم التحليل الفنى

Email: akhaled@arabeyaonline.com 

 محمد رضوان/ أ

 نائب رئيس قسم التحليل الفنى

Email: mradwan@arabeyaonline.com 

 إدارة خدمة العمالء والفروع

 أشرف راشد/ أ

 العضو المنتدب للفروع

Email: arashed@arabeyaonline.com 

 عمر حسين/ أ

 نائب مدير إدارة خدمة العمالء

Email: ohussein@arabeyaonline.com 

 قسم المؤسسات

 ريهام ياسر/ أ

 المؤسساترئيس قسم 

Email: ryasser@arabeyaonline.com 

 :  ةخالء مسؤليإ
الين من ون أ ةلعربي يالفنقسم التحليل عده أفى هذ التقرير الذى  ةراء الوارداألالمعلومات و وكانت  ,ةالمذكور ةوراق المالياألالبيع و ألشراء  ستدراجا  إ وأبيع و ألشراء  عرضا  بها المقصود  ليسو , للجمهور ةالمعلومات المتاح لىإيستند هذا التقرير 

 .رباح تنشأأى أ يفال تشارك  يضا  وأضرار األعن الخسائر و  ةالقانوني ةوال المسائل ةى مسؤليأال يقبل  يالفنقسم التحليل , النشروقت ليها عيمكن التعويل نه أالمعتقد 

 قسم البحوث المالية

 هشام الشبيني/ أ

 رئيس قسم البحوث المالية

Email: HElShebeini@arabeyaonline.com 


