
 عربية أون الين للوساطة في األوراق المالية

 إحدي شركات مجموعة بنك عوده 



المصرية الرئيسيالبورصة مؤشر   EGX30 

       

نقطة، ليعود  13.300توقفت القوة الشرائية حول مستوى                    

المؤشر لجني أرباح الصعود اآلخير، وهو ما يعيد التجربة حول مستويات 

نقطة، عودة القوة الشرائية حول  13.050ثم المستوى المحوري  13.150

المستوى اآلخير تعيد الصعود القوي للمؤشر من جديد مستهدفاً مستوى 

خطورة العودة للهبوط تأتي فقط أسفل مستوى  ،نقطة مباشرةً  13.550

 .نقطة 13.050

الصعود مازالت هي األقوى إحتماالً، لكن مع األخذ في فرص معاودة 

األعتبار أن فرص المتاجرة عالية المخاطرة في األسهم واأللتزام بإيقاف 

 .  الخسارة فوراً وقت حدوثها

 االداء المدى المتوسط اتجاه صاعد على المدى القصير، عرضي على
 الوزن في المحافظ  أعلى من المتوسط

 13.250 – 13.200األرباح حول مستويات  بجنيننصح 
 التوصية  .نقطة 13.050نقطة، واستعادتها حول مستوى 

(باأللف)قيمة التداول  اغالق التغير 
865 0.02% 13.207 

2مقاومة  1 مقاومة  2دعم  1دعم    

13.550 13.350 12.880 13.050 
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لالسهم الصغيرةالبورصة المصرية مؤشر   EGX70 

 
مازال الضغط البيعي يضع المؤشر السبعيني أسفل مستوى                    

نقطة، التحرك  572نقطة، ليفتح الطريق ألستهداف مستوى  580الدعم 

 . نقطة 580ثم  572األفضل يكون مع المتاجرة بين مستويي 

 االداء القصير، صاعد على المدى المتوسط اتجاه هابط على المدى
 الوزن في المحافظ  متوسط

 التوصية  نقطة 580ثم  576ثم  572المتاجرة من خالل المستويات 

 اغالق التغير (باأللف)قيمة التداول
865 -0.14% 576.12 

 1دعم  2دعم 1 مقاومة 2مقاومة 

590 580 569 572 
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 التوصية 2مقاومة  1 مقاومة 1دعم  2دعم  سعر اخر كود رويترز اسم السهم

 OCDI 15.19 14.80 15.00 15.20 15.75 سوديك
 أعلى من المتوسط:  في المحافظ الوزن  نفس أداء السوق    :  األداء

 15.20مراكز الشراء أعلى مستوى  ننصح بزيادة:  التوصية

 .جنية 16.75ثم  15.75مستهدفاً مستويات 

 أعلى من المتوسط:  في المحافظ الوزن  نفس أداء السوق    :  األداء ESRS 19.20 18.70 19.00 20.00 20.70 عز للحديد

 .جنية 20.70،  18.70بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  نفس أداء السوق    :  األداء OTMT 0.76 0.72 0.75 0.80 0.85 أوراسكوم لألتصاالت

 .جنية 0.80،  0.75بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  أقل من أداء السوق    :  األداء ARCC 9.54 8.90 9.30 9.65 9.90 العربية لألسمنت

 .جنية 9.90،  9.30بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  أداء السوق     من أقل:  األداء SKPC 17.20 16.30 16.70 17.75 18.70 سيدي كرير

 .جنية 17.75،  16.70بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية
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 نظرة علي السوق



 التوصية 2مقاومة  1 مقاومة 1دعم  2دعم  سعر اخر كود رويترز اسم السهم

 AMOC 9.55 8.95 9.38 9.85 10.20 أموك
أعلى من :  في المحافظ الوزن  أداء السوق     من أعلى:  األداء

 المتوسط

 .جنية 9.85،  9.38بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 أعلى من المتوسط:  في المحافظ الوزن  نفس أداء السوق    :  األداء ETEL 10.30 9.75 10.10 10.70 11.40 لإلتصاالت المصرية

 .جنية 10.70،  10.10بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  نفس أداء السوق    :  األداء GTHE 6.37 6.23 6.30 6.50 6.64 تليكوم جلوبال

 .جنية 6.64،  6.30بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  أقل أداء السوق    :  األداء HELI 26.06 24.75 25.50 26.60 27.50 مصر الجديدة لإلسكان

 .جنية 26.60،  25.50بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  نفس أداء السوق    :  األداء MNHD 21.04 20.40 20.70 21.30 21.90 مدينة نصر لإلسكان

 .جنية 21.30،  20.70بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية
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كود  اسم السهم
 التوصية 2مقاومة  1 مقاومة 1دعم  2دعم  سعر اخر رويترز

 متوسط:  في المحافظ الوزن  أداء السوق     من أقل:  األداء PHDC 3.02 2.90 2.98 3.07 3.15 بالم هيلز

 .جنية 3.15،  2.98بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 EMFD 2.70 2.60 2.67 2.91 3.13 إعمار
أعلى من :  في المحافظ الوزن  أداء السوق     من أعلى:  األداء

 المتوسط

 2.67مراكز الشراء كلما اقترب من مستوى  ننصح بزيادة:  التوصية

 .جنية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  نفس أداء السوق    :  األداء PIOH 8.67 8.30 8.60 9.10 9.45 بايونيرز

 .جنية 9.10،  8.60بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  أداء السوق     من أعلى:  األداء ORAS 118.00 113.00 115.00 121.00 124.00 أوراسكوم لإلنشاءات

 .جنية 121،  115بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 أقل من المتوسط : في المحافظ الوزن أداء السوق     من أقل:  األداء CCAP 0.81 0.74 0.79 0.86 0.91 القلعة لإلستشارات

 .جنية 0.86،  0.79بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية
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 التوصية 2مقاومة  1 مقاومة 1دعم  2دعم  سعر اخر كود رويترز اسم السهم

 متوسط:  في المحافظ الوزن  أداء السوق     من أقل:  األداء EFIC 16.87 16.00 16.30 17.00 17.50 والصناعية المالية

 .جنية 17.50،  16.30بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 أعلى من المتوسط:  في المحافظ الوزن  نفس أداء السوق    :  األداء EFIC 10.35 9.60 10.15 10.80 11.15 األهلي للتنمية

 .جنية 11.15،  10.15بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  نفس أداء السوق    :  األداء ETRS 8.46 7.90 8.30 8.75 9.10 إيجي ترانس

 .جنية 9.00،  8.30بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  أقل أداء السوق    :  األداء CSAG 8.01 7.60 7.90 8.40 8.78 القناة للتوكيالت

 .جنية 8.40،  7.90بين مستويي  ننصح بالمتاجرة:  التوصية

 متوسط:  في المحافظ الوزن  نفس أداء السوق    :  األداء EGTS 0.97 0.92 0.95 1.00 1.03 المصرية للمنتجعات

 .جنية 1.00،  0.95مستويي بين  ننصح بالمتاجرة:  التوصية
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 نظرة علي السوق
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 عمر حسين
 خدمة العمالءإدارة  –مدير 
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بأن هذا التقرير ال يجب  علما  . من مصادر متوفرة ومتاحة للجميع، وتم الحصول علي البيانات والمعلومات بالشركةالتحليل الفني إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة تم 
ن . وقت نشرهاودقيقة في إعتقادنا إنها عادلة ومعلومات ما به من آراء وأن أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية  تتحمل ال الشركة إدارة وا 

 . أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية
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