
1دعم 2دعم 1مقاومه 2مقاومه 1دعم 2دعم 1مقاومه 2مقاومه 

13200129001180012300650600555581

1دعم 2دعم 1مقاومه 2مقاومه 1دعم 2دعم 1مقاومه 2مقاومه 

7.806.705.305.702.902.702.382.50

تحول اتجاه السهم الى اتجاهه صاعد قصير االجل بعد ان 

 الى اعلى محققا 2.56كان هابط وذلك بإختراق مستوى 

شكل انعكاسى بالفعل كما موضح بالرسم وهو وتد هابط تم 

 الى اعلى وبالتالى من 2.56نجاحه بعد اختراق مستوى 

المتوقع المزيد من االرتفاع لتحقيق اول مستهدف عند 

 ثم من المتوقع ايضا ان نصل الى مستهدف الوتد 2.70

 والجدير بالذكر ان السهم مازال يتحرك 2.90الهابط عند 

 2.40حركه عرضيه متوسطه االجل بيين المستوى 

 شهور حتى االن 4 كحد ادنى واعلى لمده تزيد عن 2.90و

 هو مستوى ايقاف الخسائر فى 2.38كما ان مستوى 

كذلك اى فرصه للهبوط الى مستوى من ,الوقت الحالى 

.   مره اخرى هى فرصه جيده للشراء   2.56-2.50

ينصح بالشراء واالحتفاظ حتى تحقق المستهدفات المذكوره 

 على االقل مع االحتفاظ بمستوى 2.90 ثم 2.70عند 

. كمنطقه اليقاف الخسائر2.38

.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 

( 13064.00: اإلغالق   EGX30  ( 593.00: اإلغالق   EGX70     

 نقطه 12300ارتد المؤشر من مستوى الدعم االول عند 

مع مالحظه بدايات جديده الرتفاع احجام التداول مع 

الصعود مره اخرى كما عاد المؤشر ليؤكد بدايات عوده 

   12700سيطره المشترى مره اخرى بإختراق مستوى 

الى اعلى مره اخرى وتزداد احتماالت الصعود فى حاله 

 فى 12700-12800استقرارالمؤشر اعلى المستوى 

 13200الوقت الحالى الى المستهدفات قصيره االجل عند 

 نقطه مع العلم ان المؤشر مازال فى اتجاه 13544ثم 

 10200صاعد طويل االجل حيث انه يستقر اعلى مستوى 

كما انه مازال فى اتجاه عرضى متوسط االجل ماببن 

 مع العلم ان مستوى ايقاف الخسائر 11800-13500

ينصح باالحتفاظ لذلك .  فى االجل القصي12300اصبح 

باسهم المؤشر وعدم اضافه مراكز اال بعد اختراق مستوى 

. الى اعلى مره اخرى 13544

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 581بقائه 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 

2017,18الخميس  مايو 

(2.58:االغالق)  EMFD.CA-اعمار مصر للتنمٌه (5.99:االغالق)  UNBE.CA-بنك االتحاد الوطنى  

اخترق السهم مستوى عرضى طويل االجل بإختراقه 

 الى اعلى والجدير بالذكر ان هذا المستوى 5.70مستوى 

 وبذلك تحول السهم الى اتجاه 2015لم يخترق منذ عام 

صاعد طويل ومتوسط وقصير االجل فى الوقت الحالى 

 هو اكبر دليل على 6.20االرتكاز اعلى القمه السابقه عند 

سيطره المشترى كليا حتى االن وفى حاله التماسك الكلى 

اعلى ذلك المستوى فمن المتوقع ان يستكمل السهم مسيره 

 مره اخرى 6.70الصعود فى االجل القصير الى المستوى 

 على االقل منطقه ايقاف الخسائر اصبحت مستوى 7.80ثم 

ينصح بالشراء و االحتفاظ  بالسهم    ولذلك  5.30الدعم 

 ج  بوجه عام مع التركيز 5.70طلما اننا اعلى مستوى 

 كمستوى اليقاف الخسائر فى الوقت 5.30على مستوى 

.الحالى 
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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.CA15.0014.8814.3515.4016.0014.8715.3913.76صاعدصاعد

HELI.CA26.7026.5026.0026.9327.5027.5031.6024.85عرضىعرضى

PHDC.CA3.243.183.083.183.283.263.402.90عرضىصاعد

TMGH.CA7.817.697.587.938.207.088.70هابطعرضى

UEGC.CA0.740.730.700.750.780.760.810.70عرضىعرضى

OTMT.CA0.730.720.710.740.760.760.820.65عرضىعرضي

ETEL.CA10.0910.059.8010.4010.8010.6011.009.809.80 عرضىصاعد

ESRS.CA21.0320.5019.8021.1021.8020.9021.8019.0018.91صاعدصاعد

IRON.CA4.914.884.695.085.215.085.384.60صاعدصاعد

ARCC.CA9.389.309.009.609.909.088.8210.40هابطصاعد

HRHO.CA27.0026.8626.5027.5028.2526.5028.2524.90صاعدصاعد

PIOH.CA9.279.068.939.379.628.667.3510.50هابطصاعد

COMI.CA77.7076.7276.0078.0080.0078.2080.0072.50عرضىصاعد

CANA.CA9.699.508.969.7510.009.408.967.70صاعدصاعد

هٌرمس

باٌونٌرز القابضة

التجاري الدولً

بنك قناة السوٌس

السهم

مصر الجدٌدة

قطاع الخدمات المالٌة

اليومى-تقريرالتحليل الفنى

2017,18الخميس  مايو 

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 

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

EGCH.CA5.815.705.205.856.065.204.776.40عرضىصاعد

AMOC.CA9.219.008.999.269.529.268.5510.12هابطصاعد

ABUK.CA191.02189.30186.40194.00198.50195.00200.00186.40صاعدصاعد

MPCO.CA7.857.787.508.388.758.80صاعدصاعد

DOMT.CA9.028.788.509.199.388.829.438.467,9صاعدعرضى

ACGC.CA4.514.404.314.674.784.273.864.75عرضىصاعد

PRCL.CA4.204.153.984.444.564.704.15عرضىصاعد

UASG.CA0.720.720.680.740.750.780.680.68عرضىعرضى

CSAG.CA7.357.307.167.808.007.807.167.16عرضىعرضى

ELWA.CA8.478.308.008.688.808.309.40هابطصاعد

AUTO.CA2.362.312.152.392.512.152.012.60هابطهابط

UNIT.CA7.777.507.208.008.408.609.607.20عرضىصاعد

CPCI.CA31.0029.9029.2030.0032.0033.2038.5026.60صاعدصاعد

0.380.450.30صاعدعرضىport0.320.310.300.330.34بورتو

0.360.460.30عرضىعرضىAMER.CA0.320.320.310.340.36عامر

شٌنً

عربٌه حلٌج

جى بى اوتو

الوادى لإلستثمار

اسهم اخرى

المتحده السكان

القاهره لالدوٌه

اليومى-تقريرالتحليل الفنى

2017,18الخميس  مايو 

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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TORA.CA15.0114.3214.0015.6016.8815.3518.8013.00صاعدصاعد

 

إرشادات القراءة الصحٌحة للتقرٌرإخالء المسؤولٌة القانونٌة

تاٌكون لألوراق المالٌة

CFTe-CETA

sayoub@tycoonsecurities.com

asadek@tycoonsecurities.comمدير إدارة التداول اإللكترونىاحمد صادق

عضو مجلس اإلدارة المنتدبسيد ايوب
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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 

.مسؤنتيها تماما عه أي لشاس إستثماسي يتم إتخارة بىاء عهً ما وسد بانتمشيش

اسمنت بورتالند طرة

.(%5% - 3)اختراق السعر الدعم او المقاومه  بنسبه من        .2

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

.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

2017,18الخميس  مايو 
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