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 الى اعلى وترجع اهميه هذه 8.50اخترق السهم منطقه 

المنطقه الى انها تعتبر القمه السابقه له والتى حققها من 

قبل فى شهر يناير السابق وسبق وكان السهم مخترق 

 والتى ادت الى تغيير اتجاهه من عرضى 7.60لمنطقه 

طويل ومتوسط االجل الى صاعد مع مالحظه ان تاكيد 

 8.50االتجاه الصاعد جاء بارتفاع السهم ليخترق مستوى 

مره اخرى باحجام تداول مرتفعه غير مسبوقه وبذلك فإنه 

من المتوقع المزيد من الصعود خالل االيام القادمه الى 

 على االقل مع 11.90 ثم 9.80مستهدفات السهم عند 

 فى 7.80العلم ان منطقه ايقاف الخسائر هى مستوى 

ينصح باالحتفاظ وتكوين مراكز شرائيه .  الوقت الحالى  

 8.50جديده فى حاله اى انخفاض للسهم باتجاه مستوى 

 كمستوى 8.30فى الوقت الحالى مع وضع مستوى 

.لاليقاف الخسائر 

.هذا التقرير تم بناء علي وجهة نظر شركة تايكون لتداول االوراق المالية وال يعد هذا التقرير تأكيد من الشركة بالشراء او البيع اووعد لتحقيق ارباح مؤكده ولكن تبذل شركة تايكون الجهد لتوفر لعمالئها ادق المعلومات الفنية بناء على دراسة دقيقة من قسم التحليل الفنى إال أنها تخلى مسؤلتيها تماما عن أى قرار إستثمارى يتم إتخاذة بناء على ما ورد بالتقرير

اليومي- تقريرالتحليل الفنى 

( 12671: اإلغالق  ) EGX30  ( 586: اإلغالق  ) EGX70     

بعد ثبات المؤشر الكثر من شهرين اعلى الدعم قصير االجل 

 اخترقه الى اسفل ليؤكد مظاهر الضعف 12700الهام عند 

الواضحه منذ فتره عليه من انخفاض احجام تداول وعد 

كسر مستويات جديده الى اعلى وبذلك فإن المؤشر تحول 

الى اتجاه هابط على المدى القصير وكذلك اصبح اى تجربه 

 من المتوقع ان تعرقل 12900-12700على مستوى من 

الصعود فى الوقت الحالى وتظل مستهدفات المؤشر الهابطه 

 قائمه فى حاله الفشل فى 11800 ثم 12300عند 

ينصح  فى االجل القصير ولذلك 13200اختراق مستوى 

بتخفيف المراكز فى حاله اى صعود باسهم المؤشر باتجاه 

مستويات المقاومه المذكوره وعدم فتح مراكز شرائيه 

.جديده حتى ظهور اشارات شراء جديده 

مازال المؤشر فى اتجاه صاعد على كافه المستويات سواء 

طويله االجل او متوسطه وقصيره حتى االن اال انه وصل 

 نقطه ثم بدا بالتراجع 600لمستهدف هام عند المستوى 

 نقطه متوقع فى حاله 650يظل مستهدف المؤشر عند 

 نقطه فى الوقت الحالى اما 576بقائه اعلى مستوى 

اختراقها الى اسفل هو اول اشاره لبدايه جنى ارباح جزئى 

باسهم المؤشر ولكن ايضا من المتوقع ان اى تراجع يحدث 

اسفل المستوى المذكور من المرجح ان يعرقله المستوى 

 نقطه فى االجل القصير مع االحتفاظ بهذا المستوى 555

ينصح كمستوى ايقاف خسائر فى االجل القصير ايضا  

باالحتفاظ باسهم المؤشر والترقب وعدم فتح مراكز شرائيه 

 نقطه الى اعلى فى 600جديده االفى حاله اختراق مستوى 

.االجل القصير 

2017,27الخميس  أبريل 

(9.23:االغالق)  AFDI.CA-االهلى للتنمٌه واالستثمار  (6.99:االغالق)  GTHE.CA-جلوبل تلٌكوم  

اللسهم يتحرك فى اتجاه صاعد متوسط وطويل االجل وهابط 

قصير االجل فى الوقت الحالى وذلك الستقراره اسفل 

 جنيه  ولكن من المالحظ انه بدا فى تكوين 7.05مستوى 

قاع جديد اعلى من القاع السابق وذلك يدعو الى جذب 

االنتباه وذلك نظرا لحاله المؤشر السلبيه الحاليه فان 

المشترى فضل الشاراء فى اسعار اعلى بالقرب من مستوى 

المقاومه الهام المذكور سابقا السهم كون قاع جديد يعتبر 

 ج يجب مراقبته 6.38هو مستوى ايقاف الخسائر له عند 

 الى 7.05حيث ان اول اشاره قوه هى اختراق مستوى 

 فى هذه الحاله 8.00 ثم 7.40اعلى لمستهدفاته عند 

ينصح باالحتفاظ بالسهم  طلما اننا اعلى مستوى ولذلك  

 ج مع االضافه للمراكز فى حاله كسر مستوى 6.38

. ج الى اعلى 7.05
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(2)مقاومه (1)مقاومه (2)دعم (1)دعم اإلغالقكود روٌتر

االتجاه 

متوسط 

االجل

اإلتجاه 

قصٌر االجل
احتفاظ

 شراء

االنخفاضات

بيع إلغالق 

المراكز 

باالرتداد

شراء 

للمتاجره 

قصيره 

االجل

بيع لجنى 

ارباح جزئى

مستهدف 

1صعود 

مستهدف 

2صعود 

مستهدف 

1هبوط 

مستهدف  

2هبوط 

وقف 

الخسائر

OCDI.CA13.6013.5013.3013.7213.9014.4012.9012.90عرضىصاعد

HELI.CA26.3625.8025.0026.5027.3025.0022.7728.20هابطصاعد

PHDC.CA2.992.972.903.003.072.753.28هابطصاعد

TMGH.CA8.218.007.858.228.387.687.208.80هابطصاعد

UEGC.CA0.730.720.680.750.780.680.590.81هابطعرضى

OTMT.CA0.680.670.640.720.740.640.570.74هابطعرضي

ETEL.CA10.2610.109.8010.8011.2511.2511.579.809.80 عرضىصاعد

ESRS.CA19.5018.9118.5019.7520.0018.91عرضىصاعد

IRON.CA4.764.634.404.955.304.704.405.57هابطصاعد

ARCC.CA10.6610.509.7510.8211.2512.1610.42صاعدصاعد

HRHO.CA24.6324.0021.8025.6027.0025.6027.0024.0024.00عرضىصاعد

PIOH.CA9.209.008.209.509.808.207.3510.50هابطصاعد

COMI.CA75.0074.0072.0076.7078.5079.8082.2874.0074.00عرضىصاعد

CANA.CA8.058.007.848.509.437.758.507.25صاعدصاعد

هٌرمس

باٌونٌرز القابضة

التجاري الدولً

بنك قناة السوٌس

السهم

مصر الجدٌدة

قطاع الخدمات المالٌة

اليومى-تقريرالتحليل الفنى

2017,27الخميس  أبريل 

سودٌك

قطاع العقارات

بالم هٌلز

طلعت مصطفى

الصعٌد العامة

اوراسكوم االعالم

قطاع االتصاالت

المصرٌة لالتصاالت

حدٌد عز

الحدٌد والصلب المصري

العربٌة لالسمنت

قطاع التشٌٌد ومواد البناء
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(2)مقاومه (1)مقاومه (2)دعم (1)دعم اإلغالقكود روٌتر

االتجاه 

متوسط 
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اإلتجاه 

قصٌر االجل
احتفاظ

شراء 
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بيع إلغالق 

المراكز 

باالرتداد

شراء 

للمتاجره 

قصيره 

االجل

بيع لجنى 

ارباح جزئى

مستهدف 

1صعود 

مستهدف 

2صعود 

مستهدف 

1هبوط 

مستهدف  

2هبوط 

وقف 

الخسائر

EGCH.CA5.665.425.175.856.255.505.176.40هابطصاعد

AMOC.CA9.469.308.909.509.809.268.5510.12هابطصاعد

ABUK.CA172.99168.00160.00176.00184.00172.00184.00150.00عرضىصاعد

MPCO.CA8.007.797.508.258.757.809.427.00صاعدصاعد

DOMT.CA8.207.907.408.308.508.507.407,9عرضىعرضى

ACGC.CA4.454.384.274.504.654.273.864.75هابطصاعد

PRCL.CA3.983.903.604.164.273.903.604.56هابطصاعد

UASG.CA0.710.700.680.750.790.700.640.82هابطعرضى

CSAG.CA7.387.307.007.808.007.196.707.00صاعدعرضى

ELWA.CA9.279.188.909.4210.009.4210.328.70صاعدصاعد

AUTO.CA2.422.372.012.462.592.012.60هابطهابط

TORA.CA15.3515.2013.9516.8818.8015.3518.8013.00صاعدصاعد

شٌنً

عربٌه حلٌج

اسمنت بورتالند طرة

جى بى اوتو

الوادى لإلستثمار

اسهم اخرى

.هذا التقرير تم بناء علي وجهة نظر شركة تايكون لتداول االوراق المالية وال يعد هذا التقرير تأكيد من الشركة بالشراء او البيع او وعد لتحقيق ارباح مؤكده ولكن تبذل شركة تايكون الجهد لتوفر لعمالئها ادق المعلومات الفنية بناء على دراسة دقيقة من قسم التحليل الفنى إال أنها تخلى مسؤلتيها تماما عن أى قرار إستثمارى يتم إتخاذة بناء على ما ورد بالتقرير

اليومى-تقريرالتحليل الفنى

2017,27الخميس  أبريل 

اسكندرٌه للزٌوت

كٌما

قطاع الكٌماوٌات

السهم

قطاع الخدمات المنزلٌه والشخصٌه

دومتى

المنصورة للدواجن

قطاع االغذٌه والمشروبات

ابوقٌر لالسمدة

القناة للتوكٌالت

العربٌةالمتحدة للشحن

قطاع النقل
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إرشادات القراءة الصحٌحة للتقرٌرإخالء المسؤولٌة القانونٌة

تاٌكون لألوراق المالٌة

CFTe-CETA

sayoub@tycoonsecurities.com

02-26908078 - 02-26908079

asadek@tycoonsecurities.comمدير إدارة التداول اإللكترونىاحمد صادق

عضو مجلس اإلدارة المنتدبسيد ايوب

http://www.tycoonsecurities.com

facebook.com/tycoonegypt

Call Center      01022983220

مصر الجديدة-  شارع الميرغنى 70

الدور الرابع

محهم فىً

مذيش إداسة انتحهيم انفىً احمذ سعذ

عبذ انمىعم جمال

asaad@tycoonsecurities.com

amonem@tycoonsecurities.com

           تعنى االحتفاظ بالسهم حيث توقع ارتفاعه فى المستوى قصير االجل لتحقيق المستهدفات : احتفاظ

.المحدده بالتقرير

         تعنى الشراء فاالتجاه الصاعد فى حاله اى هبوط للسهم بالقرب من الدعوم :  شراءاالنخفاضات

.المذكوره بالتقرير

         تعنى الشراء للبيع بالقرب من اول مستهدف محدد وليس الغرض :  شراء للمتاجره قصير االجل

.منها االحتفاظ بالسهم

         اى توصيه بيع يشار اليها بالون االحمر

         اى توصيه شراء يشار اليها بالون اللبنى

المستهدفات

           فى حاله استبعاد سهم من التقرير يرجى حفظ نقاط ايقاف الخسائر به واالهتمام بها.

          تعنى بيع للشراء اقل  او عدم الشراء مره اخرى على حسب مدى تحديد :  بيع لجنى ارباح جزئى

. المستثمر لالستراتيجيه المستخدمه فى استثماره بالسهم

          تعنى البيع وعدم الرجوع للسهم مره اخرى حيث اختراق مستوى ايقاف :   بيع  لإلغالق المراكز

. الخسائر

.ينصح بإغالق جزء من المركز عند وصول السعر للمستهدف 

االسهم المظلله هى االسهم المضافه حديثا ومتوقع لها اداء ايجابى فى الفتره القصيره  وتحدث هذه 

.االسهم تبعيا كل يوم على حسب االهميه

التظلٌل

نصائح عامه

         اى توصيه احتفاظ يشار اليها بالون االخضر

          حاله تحقق المستهدف يشار فى خانه المستهدف بالون

.االصفر 

هزا انتمشيش تم بىاء عهي وجهت وظش ششكت تايكىن نتذاول االوساق انمانيت وال يعذ هزا انتمشيش تأكيذ مه انششكت بانششاء او انبيع او وعذ نتحميك 

اسباح مؤكذي ونكه تبزل ششكت تايكىن انجهذ نتىفش نعمالئها ادق انمعهىماث انفىيت بىاء عهً دساست دليمت مه لسم انتحهيم انفىً إال أوها تخهً 

.(%5% - 3)اختراق السعر الدعم او المقاومه  بنسبه من        .2.مسؤنتيها تماما عه أي لشاس إستثماسي يتم إتخارة بىاء عهً ما وسد بانتمشيش

ننصح باحترام نقاط ايقاف الخسائر المحدد فى التقرير مع العلم انه يتاكد اختراقها دائما بالفلتر 

:-السعرى وهو اما

.اختراق السعر للدعم او المقاومه  المحدد بيوميين متتاليين       .1
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