أدهم جمال الدين
رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال
أسم الشركة

جريدة البورصه

EGX30

المؤشر لدية مستوي المقاومة  0567نقطة خالل االسبوع الجاري والذي في حالة تمكن المؤشر
من اختراقة باحجام تداوالت كثيفة تعتبر فرصة اضافة للمراكز ويتحرك المؤشر حينها باتجاة 0077
نقطىة ,اما بخصوص مستويات الدعم فيجد المؤشر دعما عند  0077نقطة والذي قد يتمكن المؤشر
من التماسك اعالة في حالة الوصول الية.

EGX70

قد يتحرك المؤشر لمستوي  066نقطة ببداية التداوالت وفي حاله تمكن من التماسك عليها يتحرك
الي  056نقطة والتمكن من اختراق هذا المستوي يتحرك المؤشر الي  006نقطة ,بينما الدعوم
للمؤشر فهي  060ثم  066ثم  046نقطة.

البنك التجاري الدولي

يتداول السهم داخل قناة سعريه هابطة وهو االن قريب من الحد العلوي للقناة المذكورة والتي تعتبر
مستوي مقاومة ,في حالة تمكن السهم من اختراق المقاومة (وهي مقاومة متحركة) والثبات اعلي
الحد العلوي قد يشهد تحركا باتجاة  44.67ثم  45.77جنيه بينما استمرار مواجهه الضغوط البيعية
يتراجع الي  45.67جنيه ,بصفه عامة نتخذ الثبات اعلي مستوي  40.67كتاكيد علي اختراق القناة
المذكورة.

جلوبال تليكوم

من االسهم القوية والتي تمكنت من الدخول في اتجاة صاعد علي االجل المتوسط حيث السهم يعتبر
فرصة شرائية في االنخفاضات ,حيث يعتبر من مستويات الدعم الهامة  3.04جنيه والتي طالما
استقر السهم اعالة نتوقع استمرار التحرك االيجابي ويواجة السهم مستويات المقاومة  4.77ثم
 4.57ثم  4.36بينما مستويات الدعم هي  0.04ثم  0.07ثم  0.60واتخاذ مستوي وقف الخسائر
عند  0.07جنيه

المصريه لألتصاالت

السهم لدية فرصة الستكمال العود الي مستوي  0.07جنيه و يواجة السهم مستوي المقاومة 0.30
بينما الدعم االول للسهم هو  0.06ثم  0.44جنيه علي التوالي.

أوراسكوم لالتصاالت
واألعالم والتكنولوجيا
القابضة

من المستويات الهامة بالنسبة للسهم والتي في حالة ما اذا نجح في تجاوزها قد تدعم من تحركة
لمستويات اعلي هو مستوي المقاومة  7.57جنيه حيث النجاح في اختراقة يدفع بالسهم الي 7.50
مرورا بالمقاومة  ,7.53بينما استمرار الضغوط البيعية علي المستوي المذكور يدفع بالسهم الي
مستوي  7.65ثم  7.64جنيه

المجموعة الماليه
هيرمس القابضة

لم يتمكن السهم خالل تداوالت االسبوع الجاري من الوصول الي المقاومة  53.67والتي تعتبر
مقاومة هامه بالنسبة للسهم وفي حالة تمكن من اختراقها يدفع بالسهم لمستوي  ,50.77من جانب
اخر مستويات دعم السهم خالل تداوالت االسبوع الجاري مستوي الدعم  55.57ثم  55.47جنيه

بايونيرز القابضه
لألستثمارات المالية

تمكن السهم بنهاية تداوالت االسبوع الماضي من االغالق اعلي المقاومة الهامة  55.56وفي حالة
تمكن من االستقرار اعلي المستوي المذكور والتاكيد علي اختراقة يتحرك السهم باتجاة 53.67
مرورا بالمقاومة  ,55.04من جهه اخري مستويات الدعم بالنسبة للسهم هي  55.56ثم 55.77
ثم  57.67جنيه

العربية لالستثمارات

من المستويات الهامة علي االجل القصير وخالل االسبوع الجاري هو مستوي الدعم والذي في حالة
تم اختراقة قد يتراجع السهم الي  , 7.07بينما التمكن من البقاء اعلي الدعم المذكور ودخول القوة
الشرائية يدفع السهم مرة اخري الختبار  7.00جنيه

السهم في اتجاة صاعد علي االجل القصير شرط استمرارية الثبات اعلي الدعم  7.43حيث يستهدف
القابضة المصرية الكويتية مستوي  ,7.40بينما مستوي المقاومة القريب هو  , 7.46وبصفه عامة قد ال يحقق السهم مستوي
ادني من القاع المحقق السابق  7.05دوالر
ال يزال مستوي الدعم  5.07قادرا علي ايقاف تراجع السهم لمستويات ادني ولكن من المهم اختراق
جهينة للصناعات الغذائية مستوي  0.37لكي نطمئن للسهم  ,في حالة مواجهه ضغوط بيعية والتراجع اسفل  5.07يجد دعما
عند  5.47جنيه
السهم لدية فرصة جيدة للثبات اعلي الدعم  3.60خالل تداوالت االسبوع الجاري وهو ما يدفع بة
العربيه لحليج األقطان
للتحرك باتجاة مستوي المقاومة  3.06مرورا بالمقاومة االولي  3.07جنيه

حديد عز

السهم يتحرك خالل قناة سعرية هابطة واغلق بالقرب من حدها العلوي .اي تحرك ايجابي ودخول قوة
شرائية بالسهم تدفعة الختراق الحد العلوي المذكور وبالثبات اعلي مستوي  0.47يتم التاكيد علي
االختراق ومن ثم استهداف  ,57.77بينما الدعم الحالي هو  0.03جنيه

السويدي اليكتريك

السهم ال يزال يتداول عرضيا بين  43.77وهو يمثل مستوي دعم وبين مستوي  44.67وهي
المستويات المتوقع التحرك بينها خالل االسبوع الجاري وفي حالة تمكن السهم من اختراق المقاومة
يتحرك باتجاة مستوي  ,40.77بينما الدعم التالي للدعم  43.77هو  47.77جنيه

بالم هيلز

دخول القوة الشرائية بالسهم تدفعة نحو اختبار مستوي المقاومة  3.57والتي في حالة النجاح في
اختراقها يتحرك الي  ,3.07بينما تتاح فرص الشراء كلما اقترب السهم من مستوي الدعم  3.00او
اختراق مؤكد للمقاومة  3.57جنيه

مجموعة طلعت مصطفي الثبات اعلي مستوي منطقة الدعم فيما بين  6.35\6.03امر هام بالنسبة للسهم علي االجل القصير
قد يدفع بالسهم للتحرك باتجاة  6.06ثم  6.00جنيه
القابضة
ســـــــــــوديك

من االسهم التي شهدت طفرة جيدة علي المستوي المتوسط وشرط استكمال االداء االيجابي استمرار
الثبات اعلي الدعم  53.67حيث يستهدف مستويات  54.77ثم  ,56.77بينما مستوي المقاومة
القريب هو  ,50.30بينما الدعم التالي للدعم  53.67هو  53.77جنيه

عامر جروب

في حالة تمكن السهم من الثبات اعلي مستوي الدعم  7.30يعزز من امكانية التحرك باتجاة مستوي
المقاومة  7.05والتي في حالة النجاح في اختراق هذا المستوي خالل الفترة المقبلة يدخل السهم في
اتجاة صاعد علي االجل القصير ,بينما الدعم التالي ل  7.30هو  7.35جنيه

مصر الجديدة لألسكان
والتعمير

وصل السهم للمستهدف قصير االجل عند مستوي  65.77واالن نتابع اداء السهم حيث تعتبر مستوي
المقاومة  65.77مستوي مقاومة هام علي االجل القصير في حالة التمكن من اختراقة والتاكيد يعتبر
فرصة شراء ويستهدف حينها  ,64.77بينما مستوي الدعم الحالي هو  40.77ثم  40.77جنيه

اديتا

السهم لدية مستوي دعم عند  54.77والذي قد يتمكن من التماسك اعالة ليتحرك باتجاة  56.36ثم
 55.77بينما التراجع ادني  54.77يواجة دعما عند  50.77جنيه

السهم يتحرك داخل قناة سعريه هابطة وهو االن قريب من الحد العلوي والذي يعتبر مقاومة وبصفة
عامة ال تاكيد علي اختراق القناة المذكورة اال باختراق مستوي المقاومة  7.03والذي نستخدمة
الصعيد العامة للمقاوالت
كنوع من التاكيد علي االختراق والذي في حالة حدوثة يدفع بالسهم للمستهدف االول  .7.05الدعم
الحالي للسهم هو  7.05بينما المقاومات هي  7.07ثم  7.03ثم  7.05جنيه
ال يزال السهم يواصل التحرك العرضي خالل الفترة الحاليه ولدية دعوما عند  60.77ثم 67.07
اوراسكوم كونستركشن
والتي كلما اقترب منها يفضل الشراء الجزئي ,بينما مستويات المقاومة هي  65.77ثم  60.67جنيه

القلعه لالستشارات
الماليه

السهم لدية مستوي مقاومة عند  5.70\5.70خالل تداوالت االسبوع الجاري في حالة ما اذا نجح
في اختراقة يدخل في اتجاة صاعد علي االجل القصير ويواجة مقاومة  5.55حينها ,من جهه اخري
مستوي الدعم هو  5.73ثم  7.05جنيه

المالية والصناعة
المصرية

مستوي الدعم الحالي للسهم هو  5.47اختراقة يستكمل السهم االتجاة الهابط ويواجة دعما عند
 5.77بينما المقاومة الحالية هي  0.70\0.77ثم  0.47جنيه

المصريه للمنتجعات
السياحيه

السهم كون دعما عند مستوي  7.00والذي طالما تمكن من الثبات اعالة مع دخول القوة الشرائية
يتحرك الي  7.00ثم  7.05ويستهدف  ,7.06بينما الدعم التالي ل  7.00هو  7.05جنيه

