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طع)  ق ت م بعد إختراق المؤشر لخط إتجاه متوسط األجل صاعد (األخضر ال
راق  تحول المؤشر للحركة العرضیة مكونا شكل المستطیل (اللون البنى). إخت

وى  رب مست  12,000المؤشر للحد السفلى منھ حدد مستھدفا سعرىا ھابطا ق
ط  اب ھ د ال وت نقطة (تحقق). حالیا بدأ المؤشر بإختراق الحد العلوى من شكل ال

ات  وی رب مست  12,700(اللون األزرق) مما یحدد مستھدف سعرى صاعد ق
ر  13,000ثم  ظھ دأت ت داول ب ت ام ال نقطة.  مؤشرات الزخم السعریة وأحج

ى األجل  وسط ت الشراء وم ھیكل إیجابى. ینصح المتاجرون قصیرى األجل ب
ل  ف ر أس ائ ف خس وى وق ت رام مس ت ب إح ج ر ی باإلحتفاظ. على الجانب اآلخ

 نقطة.  11,900

  :مستویات ھامة

  األول الثاني الثالث

 الدعم 12,000 11,800 11,500

 المقاومة 12,700 13,200 13,600

 وقف الخسائر 11,900 - -

 المستھدف 12,700 13,000 -

 نقطة)12,623 (أخر سعر  التوصیة :
 ینصح المتاجرون قصیرى األجل بالشراء ومتوسطى األجل باإلحتفاظ.
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ر  اعد (األخض بدأ المؤشر باإلرتداد بعد إختباره لخط إتجاه متوسط األجل ص
ون  ل طة (ال اب ھ ة ال ری المتقطع) متجھا نحو إختبار الحد العلوى من القناة السع
د  األزرق). إختراق المؤشر للحد العلوى المذكور یحدد مستھدف سعرى صاع

ل   نقطة. 505قرب مستوى  ك ی ر ھ ظھ ام ت ة وأحج ری مؤشرات الزخم السع
سلبى. ینصح المتاجرون قصیرى األجل بالشراء ومتوسطى األجل باإلحتفاظ. 

وى  ت ل مس ف ر أس ائ ف خس  469على الجانب اآلخر یجب إحترام مستوى وق
 نقطة.

  :مستویات ھامة

  األول الثاني الثالث

 الدعم 484 470 458

 المقاومة 505/500 530 550

 وقف الخسائر 469 - -

 المستھدف 505 - -

 نقطة)494 (أخر سعر  التوصیة :
 ینصح المتاجرون قصیرى األجل بالشراء ومتوسطى األجل باإلحتفاظ.

 تقریرالتحلیل الفني الیومي الجزیرة لتداول األوراق المالیة
 2017مارس،  07الثالثاء، 

 70إیجى إكس  EGX70 كود رویترز: رسم بیانى یومى
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 إسم السھم كود رویترز مستوى الشراء مستوى جني األرباح مستوى وقف الخسائر نسبة الربح نسبة المخاطرة معدل العائد للمخاطرة

                          
3.2  0.54% 1.75% 74.0 75.70 74.40 COMI.CA البنك التجارى الدولى 

                          
2.5  1.24% 3.09% 23.95 25.0 24.25 HRHO.CA المجموعة المالیة  ھیرمس القابضة 

                          
2.3  1.49% 3.48% 9.90 10.40 10.05 PIOH.CA بایونیرز القابضة لإلستثمارات المالیة 

                          
2.5  1.31% 3.33% 11.27 11.80 11.42 ETEL.CA المصریة لإلتصاالت 

                          
3.0  1.35% 4.05% 0.73 0.77 0.74 UEGC.CA الصعید العامة للمقاوالت 

                          
2.0  1.90% 3.81% 1.03 1.09 1.05 CCAP.CA القلعة لإلستشارات المالیة 

                          
2.5  1.82% 4.55% 1.08 1.15 1.10 EGTS.CA المصریة للمنتجعات السیاحیة 

                          
4.0  1.01% 4.04% 0.98 1.03 0.99 AIND.CA العربیة لإلستثمارات والتنمیة 

                          
3.0  1.47% 4.41% 0.67 0.71 0.68 OTMT.CA أوراسكوم لإلتصاالت واإلعالم والتكنولوجیا 

                          
3.6  1.13% 4.07% 4.37 4.60 4.42 ACGC.CA العربیة لحلیج األقطان 

                          
2.5  1.47% 3.68% 2.68 2.82 2.72 EMFD.CA إعمار مصر للتنمیة 

                          
2.4  1.52% 3.66% 3.23 3.40 3.28 PHDC.CA بالم ھیلز للتعمیر 

                          
2.0  1.39% 2.78% 0.71 0.74 0.72 UASG.CA العربیة المتحدة للشحن  والتفریغ 

                          
2.0  1.60% 3.20% 6.77 7.10 6.88 GTHE.CA جلوبال تیلكوم القابضة 

 جدول المتاجرة خالل الجلسة
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 * نحن نستخدم معایر و شروط خاصة في عملیة المتاجرة.
 * یجب اإلعتداد بایقاف الخسائر فى اى من المراكز المفتوحة فى حالة اإلغالق أسفل السعر المحدد.

 % اعلى او ادنى من سعر التوصیة. 1* یمكن تعدیل أوامر الشراء و البیع حسب مجریات التداول فى السوق بنسبة 
 



 تقریرالتحلیل الفني الیومي الجزیرة لتداول األوراق المالیة
 2017مارس،  07الثالثاء، 

 إسم السھم كود رویترز مستوى الشراء مستوى جني األرباح مستوى وقف الخسائر نسبة الربح نسبة المخاطرة معدل العائد للمخاطرة

                          
2.0  3.45% 6.90% 0.28 0.31 0.29 AMER.CA مجموعة عامر القابضة 

                          
2.0  4.00% 8.00% 0.24 0.27 0.25 PORT.CA مجموعة بورتو القابضة 

                          
3.5  0.90% 3.17% 21.90 22.80 22.10 MNHD.CA مدینة نصر لإلسكان والتعمیر 

                          
4.1  1.23% 5.11% 28.0 29.80 28.35 HELI.CA مصر الجدیدة لإلسكان 

                          
2.3  1.16% 2.71% 12.75 13.25 12.90 OCDI.CA السادس من أكتوبر للتنمیة 

                          
3.0  1.23% 3.68% 8.05 8.45 8.15 TMGH.CA مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

                          
4.5  1.12% 5.03% 17.70 18.80 17.90 ESRS.CA حدید عز 

                          
2.0  1.23% 2.47% 0.80 0.83 0.81 ZEOT.CA الزیوت المستخلصة ومنتجاتھا 

                          
4.0  1.06% 4.26% 4.65 4.90 4.70 SVCE.CA جنوب الوادى لالسمنت 

                          
2.6  1.52% 3.95% 3.24 3.42 3.29 PRMH.CA برایم القابضة لالستثمارات المالیة 

                          
3.3  1.16% 3.76% 17.10 17.95 17.30 ORWE.CA النساجون الشرقیون للسجاد 

                          
3.0  1.02% 3.06% 0.97 1.01 0.98 KABO.CA النصر للمالبس والمنسوجات 

                          
2.4  1.43% 3.43% 3.45 3.62 3.50 SDTI.CA شارم دریمز لالستثمار السیاحى 

                          
3.0  1.35% 4.05% 0.73 0.77 0.74 ELEC.CA الكابالت الكھربائیة المصریة 

 جدول المتاجرة خالل الجلسة (تابع)
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 * نحن نستخدم معایر و شروط خاصة في عملیة المتاجرة.
 * یجب اإلعتداد بایقاف الخسائر فى اى من المراكز المفتوحة فى حالة اإلغالق أسفل السعر المحدد.

 % اعلى او ادنى من سعر التوصیة. 1* یمكن تعدیل أوامر الشراء و البیع حسب مجریات التداول فى السوق بنسبة 
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 الزخم التوصیھ  
 إسم السھم كود رویترز دعم اول دعم ثاني مقاومة اولى مقاومة ثانیھ وقف خساره (السعر و حجم التداول)

 متوسط
 (أسابیع)

 قصیر
 (أیام)

 متوسط
 (أسابیع)

 قصیر
 (أیام)

 مصر -البنك التجاري الدولي  COMI.CA 72.50 70.25 75.70 78.0 72.50 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMGH.CA 7.75 7.30 8.25 8.90 7.30 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 المجموعھ المالیھ ھیرمیس القابضھ HRHO.CA 21.65 20.0 23.40 25.40 21.90 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 مدینة نصر لإلسكان والتعمیر MNHD.CA 18.0 17.50 20.65 21.65 18.0 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 مصر الجدیدة لإلسكان HELI.CA 25.40 24.0 28.0 29.90 25.40 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 السادس من أكتوبر للتنمیة OCDI.CA 11.85 11.30 12.60 13.25 11.85 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 حدید عز ESRS.CA 16.0 14.50 17.80 19.85 15.90 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 السویدى للكابالت SWDY.CA 77.50 73.75 80.0 84.10 77.50 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 بالم ھیلز للتعمیر PHDC.CA 2.95 2.80 3.18 3.30 2.90 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 كونستراكشون أوراسكوم  ORAS.CA 83.50 80.40 92.60 97.0 83.0 سلبى متعادل إحتفاظ بیع

 سعر اإلغالق

75.03 

8.29 

24.6 

22.29 

28.51 

13.02 

18.11 

78.23 

3.34 

92.4 

 المصریة لإلتصاالت ETEL.CA 10.60 9.70 11.63 11.80 12.60 10.60 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 بایونیرز القابضة لإلستثمارات المالیة PIOH.CA 9.0 8.0 10.29 10.40 11.50 9.0 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 القابضة المصریة الكویتیة EKHO.CA 0.64 0.59 0.65 0.70 0.74 0.59 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 تقریرالتحلیل الفني الیومي الجزیرة لتداول األوراق المالیة
 2017مارس،  07الثالثاء، 

 جدول المتابعة
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 الزخم التوصیھ  
 إسم السھم كود رویترز دعم اول دعم ثاني مقاومة اولى مقاومة ثانیھ وقف خساره (السعر و حجم التداول)

 متوسط
 (أسابیع)

 قصیر
 (أیام)

 متوسط
 (أسابیع)

 قصیر
 (أیام)

 إیدیتا للصناعات الغذائیة EFID.CA 16.50 15.20 17.85 20.0 15.0 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 غبور أوتو AUTO.CA 2.70 2.50 2.95 3.20 2.70 سلبى متعادل بیع إحتفاظ

 إعمار مصر للتنمیة EMFD.CA 2.50 2.40 3.0 3.15 2.49 سلبى متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 القلعة لإلستشارات المالیة CCAP.CA 1.04 0.99 1.12 1.20 1.02 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 أوراسكوم لإلتصاالت واإلعالم والتكنولوجیا OTMT.CA 0.65 0.61 0.71 0.77 - سلبى متعادل بیع بیع

 الصناعات الغذائیة العربیة DOMT.CA 8.40 7.40 9.50 10.85 8.0 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 العربیة لحلیج األقطان ACGC.CA 4.45 4.30 5.05 5.30 4.40 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 مجموعة عامر القابضة AMER.CA 0.31 0.29 0.33 0.36 0.28 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 مجموعة بورتو القابضة PORT.CA 0.27 0.25 0.30 0.35 0.28 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 العربیة لإلستثمارات والتنمیة القابضة AIND.CA 0.97 0.90 1.10 0.98 0.94 متعادل متعادل بیع إحتفاظ

 سعر اإلغالق

17.72 

2.93 

2.76 

1.07 

0.68 

7.74 

4.51 

0.3 

0.26 

1 

 الصعید العامة للمقاوالت UEGC.CA 0.79 0.72 0.75 0.85 0.94 0.77 سلبى متعادل بیع إحتفاظ

 القاھرة للزیوت والصابون COSG.CA 22.25 20.65 23.84 26.0 28.50 22.0 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 الحدید والصلب المصریة IRON.CA 4.30 4.0 4.92 4.75 5.10 4.20 متعادل متعادل بیع إحتفاظ

 تقریرالتحلیل الفني الیومي الجزیرة لتداول األوراق المالیة
 2017مارس،  07الثالثاء، 

 جدول المتابعة
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 الزخم التوصیھ  
 إسم السھم كود رویترز دعم اول دعم ثاني مقاومة اولى مقاومة ثانیھ وقف خساره (السعر و حجم التداول)

 متوسط
 (أسابیع)

 قصیر
 (أیام)

 متوسط
 (أسابیع)

 قصیر
 (أیام)

 المصریین لالستثمار والتنمیة العمرانیة EIUD.CA 1.59 1.45 1.88 2.0 1.58 سلبى متعادل بیع إحتفاظ

 شارم دریمز لالستثمار السیاحى SDTI.CA 3.60 3.40 3.80 4.10 3.70 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 العربیة المتحدة للشحن والتفریغ UASG.CA 0.72 0.68 0.82 0.96 0.72 متعادل متعادل بیع إحتفاظ

 المصریة الدولیة للصناعات الدوائیة PHAR.CA 98.0 92.0 105.0 115.0 89.0 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 الزیوت المستخلصة ومنتجاتھا ZEOT.CA 0.80 0.74 0.92 0.97 0.79 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 االسكندریة للزیوت المعدنیة AMOC.CA 90.75 80.40 103.0 120.0 88.0 إیجابي  متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 النساجون الشرقیون للسجاد ORWE.CA 15.0 13.75 17.30 18.35 13.0 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 شركة مستشفي كلیوباترا CLHO.CA 16.0 14.60 18.20 20.30 14.0 إیجابي  متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 الجیزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى GGCC.CA 1.60 1.52 1.82 1.92 1.59 سلبى متعادل بیع إحتفاظ

 سیدى كریر للبتروكیماویات SKPC.CA 16.35 15.60 17.25 18.25 15.50 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 سعر اإلغالق

1.5 

3.53 

0.72 

104.94 

0.82 

97.27 

17.61 

14.44 

1.72 

19.19 

 الصناعات الكیماویة المصریة EGCH.CA 4.25 3.95 6.41 5.15 6.0 3.90 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 برایم القابضة لالستثمارات المالیة PRMH.CA 3.0 2.65 3.33 3.15 3.40 2.60 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 جنوب الوادى لالسمنت SVCE.CA 4.55 4.28 4.78 5.0 5.25 4.50 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 تقریرالتحلیل الفني الیومي الجزیرة لتداول األوراق المالیة
 2017مارس،  07الثالثاء، 

 جدول المتابعة
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 الزخم التوصیھ  
 إسم السھم كود رویترز دعم اول دعم ثاني سعر اإلغالق مقاومة اولى مقاومة ثانیھ وقف خساره (السعر و حجم التداول)

 متوسط
 (أسابیع)

 قصیر
 (أیام)

 متوسط
 (أسابیع)

 قصیر
 (أیام)

 اجواء للصناعات الغذائیة  AJWA.CA 1.85 1.70 1.84 2.25 2.50 - سلبى سلبى بیع بیع

 بنك كریدي اجریكول مصر CIEB.CA 37.0 34.20 35.49 42.45 45.0 32.0 متعادل إیجابي  إحتفاظ إحتفاظ

 الكابالت الكھربائیة المصریة ELEC.CA 0.78 0.71 0.75 0.82 092 0.80 متعادل متعادل بیع إحتفاظ

 االستثمار العقاري العربي RREI.CA 0.67 0.61 0.68 0.80 0.88 0.65 متعادل متعادل بیع إحتفاظ

 القاھرة لالستثمارات والتنمیة CIRF.CA 3.60 3.30 3.06 3.95 4.30 3.50 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 اطلس الستصالح االراضى والتصنیع الزراعى ALRA.CA 7.85 6.85 7.18 8.40 9.20 6.80 متعادل متعادل بیع إحتفاظ

 جھینة للصناعات الغذائیة JUFO.CA 7.65 7.0 7.57 8.50 9.10 6.90 إیجابي  إیجابي  شراء شراء

 المنتجعات المصریة السیاحیة EGTS.CA 1.01 0.93 1.12 1.08 1.15 0.90 متعادل إیجابي  إحتفاظ إحتفاظ

 العربیة لألسمنت ARCC.CA 8.35 7.80 8.76 9.0 9.75 8.20 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 جلوبال تیلكوم القابضة GTHE.CA 6.80 5.90 6.98 8.05 9.25 5.70 إیجابي  إیجابي  إحتفاظ إحتفاظ

 الشرقیة للدخان EAST.CA 183.0 150.0 196.83 220.0 244.0 180.0 متعادل متعادل إحتفاظ إحتفاظ

 تقریرالتحلیل الفني الیومي الجزیرة لتداول األوراق المالیة
 2017مارس،  07الثالثاء، 

 جدول المتابعة



 إبراء الذمة
الجزیرة لتداول األوراق المالیة، شركة  تداول أوراق مالیة فى البورصة المصریة تحت إشراف وترخیص من الھیئة المصریة للخدمات المالیة 
جمیع اآلراء والتقدیرات والتوقعات الواردة بھذه التقاریر والوثائق قابلة للتغییر دون إشعار 
یعة عامة ولیس موجھھ للظروف الخاصة طب ھذه التقاریر ال یجب أن یأخذ بھا منفردة فى اتخاذ قرارات البیع والشراء لألوراق المالیة ما لم یذكر خالف ذلك فھى تقدم معلومات ذات

 ألى مستثمر
ن إستخدام ھذه التقاریر أو محتویاتھاأ علیس على الجزیرة لتداول األوراق المالیة وال شركتھا األم الجزیرة كابیتال أو أى من الشركات التابعة لھا مسئولیة تجاه أى خسارة تنش 
لھاتماالمعلومات واآلراء الواردة فى تقاریر الجزیرة لتداول األوراق المالیة موثوق بھا ولكن لیس ھناك أى تمثیل أو ضمان صریح لدقتھا أو إك 
القیام بشراء أو بیع األوراق المالیة خر من المحتمل أن شركة الجزیرة لتداول األوراق المالیة أو شركتھا األم أو أى من الشركات التابعة لھا أو مدیریھا أو موظفیھا من وقت أل

 المذكورة بالتقاریر لذاتھم أو كوكیل
تقاریر شركة الجزیرة لتداول األوراق المالیة وجمیع المعلومات واآلراء واالستنتاجات الواردة بھا محمیة بحقوق النشر 
ةال یمكن نسخ أو إعادة صیاغة ھذه التقاریر جزئیاً أو كلیاً دون موافقة صریحة من إدارة األبحاث بشركة الجزیرة لتداول األوراق المالی 
 ھذه التقاریر والوثائق والتوصیات والمعلومات قابلة للتغییر دون إشعار 

 مسئولى الشركة الوظیفة الخطوط األرضیة البرید اإللكترونى

helsawalhy@jaziracapital.com (+202) 3760 9915  حسین الصوالحى العضو المنتدب 

ahelmy@jaziracapital.com (+202) 37609941 أحمد حلمى مدیر إدارة التداول 

mmamdooh@jaziracapital.com (+202) 37609873 دمحم ممدوح إدارة التحلیل الفني 

amousa@jaziracapital.com (+202) 37609883 أحمد عبًادي إدارة األبحاث  

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

amrabdo@jaziracapital.com +20109 166 1366 عمرو عبده مدیر التسویق 
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 الجزیرة للتداول االلكتروني 
 یمكنك التداول عبر االنترنت من خالل موقع الشركة االلكتروني

 لمزید من المعلومات برجاء االتصال بمدیر التسویق

 الجزیرة لتداول األوراق المالیة
 الجیزة -الدقى  -االدور السابع -ش نادى الصید  15

 جمھوریة مصر العربیة 
 )202( 37609941 - 37609915التلیفون: 
 )202( 37609883فاكس   : 

www.jaziracapital.com 


