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االسواق االمرٌكٌة و االوربٌة

G D Rاألسواق العربٌة

فــئــات المستثمرٌن

 %0.32- 6343 السعودية

 %  3.29+ التغير منذ بداية العام   

  
 %0.30- 6653 الكويت

 5.02- %التغير منذ بداية العام 

 %0.59+ 1551 دبى

 13.98- %العام  التغير منذ بداية

 %0.01+ 1552 ابو ظبى  

 7.00- %التغير منذ بداية العام 
 

+0.05% 29101 Dow Jones  

    %1.25-التغير منذ بداية العام

-9300% 1152 NASDAQ 

  %1.74- غير منذ بداية العام الت

-0.30% 2901 S&P 500  

  %2.06- التغير منذ بداية العام

-2309% 5211 FTSE 100 

 %4.32-  التغير منذ بداية العام
 

الذهب والبترول

المؤشرات المصرٌة

 ِسّٛد شىزٞ/ ِصُّ اٌخمز٠ز     

-0.48% 1234 Gold 

 13.00+%  العام  التغير منذ بداية

-2.72% 75.73 Oil  

 4-  %العام التغير منذ بداية

 

  
قيمة البيع 

 (جنيه)
قيمة الشراء 

 (حنيه)
صافى القيمة 

 (جنيه)

 11,649,887 138,348,778 126,698,891 أجانة

 13,847,352 32,434,673 18,587,321 عرب

 25,497,240- 597,966,609 623,463,848 مصريين

 
قيمة البيع 

 (جنيه)
قيمة الشراء 

 (حنيه)
صافى القيمة 

 (جنيه)

 26,743,102- 341,224,744 367,967,846 أفراد

 26,743,102 427,525,317 400,782,215 مؤسسات

 

-9351% 8021 EGX 30 

 التغير منذ بداية العام

 %2311+ 

+0.22% 521 EGX 70 

 التغير منذ بداية العام

 %22319- 

   -9390% 020 EGX 100 
 العام التغير منذ بداية

-10.95% 
 

 

•12.18$

ج  69.06•

•11.10 $

ج 31.47•

•4.68$

ج  5.31•

•41.06 $

ج  232.81•

OCIC OT
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EGX 70 

ػٍٟ حّبسه  ثسبػذػٛدة بؼط اٌمٛٞ اٌشزائ١ت السُٙ اٌّإشز ٚاٌخٟ ٠الزع 

ز٠ذ ِٓ اٌخّبسه فٟ ٘ذٖ ِاالِز اٌذٞ ٠دؼٍٕب ٔخٛلغ خالي خٍست اِس اٌّإشز 

إٌّطمت اٌؼزظ١ت اٌع١مت زخٟ حخعر اٌزؤ٠ت ٠ٚسذد اٌسٛق بصفت ػبِٗ 

 .احدب٘ٗ خالي اٌّززٍت اٌمبدِت 

فٟ اسؼبر االسُٙ زخٟ  فبعاٌب١غ ِغ وً ززوت ارح ومازال االقتراح االفضل هو

ٌخى٠ٛٓ ِزاوز شزائ١ت  اٌّسخٛٞ ٔمطت ٠085سخمز اٌّإشز فٛق ِسخٛٞ 

 خذ٠ذة

 

 

 

المقاومه

6800

6600

الدعم

6230

6000

المقاومه

610
580

الدعم

540
513

 757.007.000 5 قٌمة التداول 

 EGX 30 

ٚاٌخٟ بذا٠ت خٍست حذاٚي اِس  فٟ ٗاْ ٚاصً اٌّإشز أخفبظبؼذ 

ٛدة بؼط اٌمٛٞ ػٌىٓ ٠الزع ٔمطت  1786سدً ف١ٙب ِسخٛٞ 

االِز ٔمطت  ١ٌ1868غٍك ػٍٟ ِسخٛٞ  ٌّإشزبب ثاٌخٟ ػبداٌشزائ١ت 

حسبػذ ٚاٌخٟ لذ ا١ٌَٛ ػ١ٍّبث اٌشزاء ٠دؼٍٕب ٔخٛلغ ِز٠ذ ِٓ اٌذٞ 

ػٍٟ حّبسه اٌّإشز فٟ ٘ذٖ إٌّطمت اٌؼزظ١ت اٌع١مت وّب ٠ظٙز ِٓ 

 .اٌزسُ اٌب١بٟٔ ٌٍّإشز

طبق اٌؼزظٟ زخٟ حخعر اٌزؤ٠ت ٠ٚسذد ببٌّخبخزة فٟ ٘ذا ا٠ٌٕٕصر 

 .اٌسٛق احدب٘ٗ خالي اٌفخزة اٌمبدِت
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 5885 2هقاّهَ 

 5.60 1هقاّهَ 

 5.20 1دعن 

 4880 2دعن 

 

 

 

 

 2هقاّهَ 
35... 

 ...32 1هقاّهَ 

 28850 1دعن 

 25850 2دعن 

 

 

 

 2هقاّهَ  262

 1هقاّهَ  248  

 1دعن  220   

 2دعن  200

 2هقاّهَ  75800 

 1هقاّهَ  72.75

 1دعن  68800

 2دعن  64850 

واسل حلوخْسط ، ٗالحظ ٔ إحجاٍ عرضٖ فٔ الودٕ اٗخحرك السِن ف:  اٚراسىَٛ ٌالٔشبء

 .رٕهرة اخ ترحاا خعداداً لوعاّدة االاسالسِن اهس 

 

السِن  بْطُٔ إحجاٍ عرضٖ فٔ الودٕ الوخْسط ، ٗالحظ حْقف ٗخحرك السِن ف:   ح١ٍىَٛ

 .ظِْتر بعض القْٕ الشرائ٘ت فٖ السِنّبداٗت االّل  دعنخْٕ البالقرب هي هس

 

 

ٗالحظ حْقف , سط عرضٖ علٔ الودٕ الوخْٗخحرك السِن فٔ إحجاٍ :  ١٘زِس

ظِْتر بعض القْٕ الشرائ٘ت فٖ ّبداٗت االّل  دعنخْٕ الالسِن بالقرب هي هس بْطُ

 .السِن

 

واسل حٗالحظ  ،ٗخحرك السِن فٔ إحجاٍ صاعد فٔ الودٕ الوخْسط :  اٌخدبرٜ اٌذٌٚٝ

 س.السِن فْق هسخْٕ الدعن االّل
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 خالل االسبْ  اسِن للوخاجرة

لفنى وخطة المتاجرةالتعلٌق ا أخز سؼز اٌسُٙ  

 7.70 غٍؼج ِصطفٝ
 زٟ اٌّذٞ اٌمص١فٚػزظٟ اٌّخٛسػ  اٌّذٞ ٝػٍ صبػذ ٠خسزن اٌسُٙ فٟ احدبٖ

 ج7.40ج ِغ ا٠مبف اٌخسبئز بىسز ِسخٛٞ 8.25اٌشزاء ٚاالزخفبظ بٙذف ٠ّىٓ 

 18.95 زـــزذ٠ذ ػ
 ػٍٟ اٌّذٞ اٌمص١ز ٚػزظٟ اٌّخٛسػ  اٌّذٞ فٝ صبػذ ٠خسزن اٌسُٙ فٟ احدبٖ

 ج18.60بف اٌخسبئز بىسز ِسخٜٛ ج ِغ ا٠م20.50 االزخفبظ بببلٝ اٌى١ّت بٙذف٠ّىٓ 

 11.82 س١ذٞ وز٠ز
 ػٍٟ اٌّذٞ اٌمص١ز ٚػزظٟ اٌّخٛسػ اٌّذٞ فٝ  صبػذ ٠خسزن اٌسُٙ فٟ احدبٖ

 ج11ج ِغ ا٠مبف اٌخسبئز بىسز ِسخٜٛ 12.60االزخفبظ بببلٝ اٌى١ّت بٙذف ٠فعً 

 42.02 خٟ بٟ اٚحٛ
 ٌّذٞ اٌمص١ز ػٍٟ اٚػزظٟ اٌّخٛسػ  اٌّذٞ فٝ صبػذ ٠خسزن اٌسُٙ فٟ احدبٖ

 ج38.50ج ِغ ا٠مبف اٌخسبئز بىسز ِسخٜٛ 44.50ج ٚبٙذف ٠40ّىٓ اٌشزاء ببٌمزة ِٓ 

 2.05 بث ـــٌّٕخدؼا
 اٌمص١ز  ٚ اٌّخٛسػ اٌّذٞ فٝ ػزظٟ ٠خسزن اٌسُٙ فٟ احدبٖ

 ج2ج ِغ ا٠مبف اٌخسبئز بىسز ِسخ٠2.17ّٜٛىٓ االزخفبظ بببلٝ اٌى١ّت بٙذف 

 5.21 ببٌُ ١ٍ٘ز
 اٌمص١ز  ٚ اٌّخٛسػ اٌّذٞ فٝ ػزظٟ فٟ احدب٠ٖخسزن اٌسُٙ 

 ج5.20بىسز ِسخٜٛ بخأو١ذ ِغ ا٠مبف اٌخسبئز ج ٠5.75ّىٓ االزخفبظ بببلٝ اٌى١ّت بٙذف 

 9.94 ئ٠ىْٛ
 اٌمص١ز  ٚ اٌّخٛسػ اٌّذٞ فٝ ػزظٟ ٠خسزن اٌسُٙ فٟ احدبٖ

 ج9.50ِغ ا٠مبف اٌخسبئز بىسز ِسخٜٛج 10.25بٙذف  االزخفبظ٠ّىٓ 

 3.60 ٌٛفبراــــب
 اٌمص١ز  ٚصبػذ ػٍٝ اٌّخٛسػفٝ اٌّذٞ  ٘ببػ ٠خسزن اٌسُٙ فٟ احدبٖ

 ج3.45ج ِغ ا٠مبف اٌخسبئز بىسز ِسخٜٛ ٠4ّىٓ االزخفبظ بببلٝ اٌى١ّت بٙذف 

 1.36 سب١ٕبٌىس
 اٌمص١ز  ٚػزظٝ ػٍٝ اٌّخٛسػفٝ اٌّذٞ  ٘ببػ ٠خسزن اٌسُٙ فٟ احدبٖ

 ج1.23بف اٌخسبئز بىسز ِسخٜٛ ج ِغ ا٠م٠1.45ّىٓ االزخفبظ بببلٝ اٌى١ّت بٙذف 
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لالب٘اًاث االساس٘ت لشرماث بْترصت الٌ٘  
 اٌم١ّت حبر٠خ االٔشبء

تاالس١ّ  

تاٌغزض ِٓ اٌشزو ػذد األسُٙ  تاٌشزو 

 خبِبحٙب ٚحس٠ٛك ٚإٌّبخُ اٌّسبخز ٚأػّبي اٌخٛر٠ذاث بأػّبي اٌم١بَ 1,500,000 2 2001

اٌخدبر٠ت ثٚاٌخٛو١ال ٚاٌخصذ٠ز ٚاالسخ١زاد ٚخبرخ١ب ِس١ٍب  
ٌٍخدبرة اٌؼزٚبت  

 وبفت ِٓ ٚاٌّصٕؼت اٌبالسخ١ه اٌبطبلبث ٌخص١ٕغ ِصٕغ ٚحشغ١ً البِت 2,159,186 5 2002

 اٌّزٚدة اٌذو١ت اٌبطبلبث-ِؼبٌح ٚٚرق ب١ٌٛسخز االخزٞ اٌخبِبث أٛاع

ٚاٌّسخخذِت بذاوزة  

 اٌّصز٠ت ٌٍبطبلبث

  اٌصٕبػ١ت ٚاٌىٍٝ اٌطب١ت ٌمسبغزبب اٌخبصت اٌطب١ت اٌّسخٍزِبث حص١ٕغ 3,300,000 5 2000

اٌشزوت بّٕخدبث اٌخبصت ٚاٌخغ١ٍف اٌخؼبئت ِٛاد ٚصٕبػت  
 أ١ِىٛ ١ِذ٠ىبي ٌٍصٕبػبث

 اٌزخبج اٚ اٌىزحْٛ اٚ اٌبالسخ١ه اٌؼبٛاث ٌخص١ٕغ ِصٕغ ٚحشغ١ً البِت 1,700,000 1 2002

 ٚحص١ٕغ ِٛاد ِٓ ٠سخٍزِٗ ِٚب ػ١ٍٙب ٚاٌطببػت اخزٞ ِٛاد اٞ اٚ

ػ١ٍٙب ٚاٌطببػت بأٔٛاػٗ سخ١هاٌبال ِٕخدبث  

 اٌبذر ٌٍبالسخ١ه

 ٌٍغ١ز شب١ٗ ِشزٚػبث ٚادارة ٚاسخصالذ االراظٟ ٚاسخزراع اسخصالذ 2,400,000 5 1991

 اٌطؼُ ِٚىسببث اٌغذائ١ت ٚاٌّٛاد ٚاٌفبوٙت اٌخعز ٚحصذ٠ز ٚاسخ١زاد

اٌشزوت غزض زذٚد فٟ اٌخدبر٠ت اٌٛوبٌت ٚاػّبي ٚاٌزائست  

 وبحٛ ٌٍخ١ّٕت

 ٚاٌّٛاح١ز اٌس١براث ٚاوسسٛاراث غ١بر لطغ ٚحس٠ٛك حدبرة 10,000,000 1 2008

اٌؼ١ِّٛت ٚاٌخٛر٠ذاث ٚاٌىبٚحش ٚاٌبطبر٠بث  
 بٟ أٞ خٟ ٌٍخدبرة

 اٌزراػ١ت ٚاٌخمبٚٞ ٚاٌبذٚر اٌزراػ١ت ٚاٌّخصببث األسّذة فٟ االحدبر 10,000,000 2 1998

اٌخبَ دٚاٌّٛا ٚاالػالف ٚاٌسبٛة ٚاٌزراػ١ت اٌسشز٠ت ٚاٌّب١ذاث  
 اٌذ١ٌٚت ٌألسّذة

 بّخخٍف ٚحطب١مٙب اال١ٌت اٌسبسببث ٚأظّت اٌبزِد١بث ٚأخبج حص١ُّ 7,073,000 1 2009

ٚاالٔخزٔج اٌّعبفت خذِبث ٚحمذ٠ُ ٚحشغ١ٍٙب أٛاػٙب   
 اٌّإشز ٌٍبزِد١بث

NA 5 1,000,000 اٌمب١ٔٛٔت ِبػذ أٛاػٗ بد١ّغ إٌٙذس١ت ٚاالػّبي اٌؼمبرٞ االسخثّبر 

 اٌفٕبدق ٚالبِت  اٌّمبٚالث ِذْ ٚحخط١ػ االراظٟ ٚحمس١ُ اثٚأشبء

اٌس١بز١ت ٚاٌّسبي  

 ٠ٛحٛب١ب ٌالسخثّبر

 00:11علٔ اى ٗخن الخٌا٘ذ فٔ حوام  آ ّقج خالل العشرة دقائق األخ٘رةفٔ  ّحغلق الجلست 00:11الٔ  00:11هي  الٌ٘ل ْٗه٘ا هْاع٘د جلست بْترصت: هلحْظَ 
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الكوبونات

المصرٌٌه 
 لالتصاالت

 للسهمجنٌة  0.55
 ٌونٌو72تارٌخ االستحقاق 

 ٌونٌو 03صرف تارٌخ ال

 هٌرمس
 نٌة للسهمج  7

 ٌولٌو 27تارٌخ االستحقاق
 ٌولٌو 21تارٌخ الصرف 

 

االحداث الهامةاالكتتاباتالجمعٌات العامة

بلتون 
 القابضة

 عادٌةغٌرعمومٌة 
 ٌونٌو 72

المصرٌة 
للزجاج 
 المسطح

 ةعادٌ ةعمومٌ
 ٌونٌو  72

الشروق 
 للطباعة

 ةعادٌ ةعمومٌ
 ٌونٌو  73

البنك 
المصرى 
لتنمٌة 
 الصادرات

 ةعادٌ ةعمومٌ
 ٌونٌو  73

المصرٌة 
 للدواجن

 عمومٌة عادٌة
 ٌونٌو  74

الجونة 
اوراسكوم )

للفنادق 
 (سابقا  

 عادٌةغٌرعمومٌة 
 ٌونٌو  74

النصر 
لالعمال 
 المدنٌه

 عادٌةغٌرعمومٌة 
 ٌونٌو  74

المصرٌه 
لخدمات 
التلٌفون 
 المحمول

 عمومٌه عادٌه وغٌرعادٌه
 ٌولٌو 0

 

االسكندرٌه 
ألسمنت 
 بورتالند

االكتتاب فى االسهم الغٌر 
 ملٌون سهم 2041مغطاه ، 

 ٌونٌو   24بداٌة االكتتاب 
 ٌونٌو 28نهاٌة االكتتاب 

العامه 
لصناعه 
 الورق 
 راكتا

االكتتاب فى االسهم الغٌر 
 ملٌون سهم 75414اه ، مغط

 ٌونٌو  72بداٌة االكتتاب 
 ٌولٌو 7نهاٌة االكتتاب 

 أسٌك للتعدٌن

ج 10بقٌمة سهم لكل  0.40
 للسهم
 ماٌو 24نهاٌة الحق 
 ماٌو 27بداٌة االكتتاب 
 ٌونٌو 27نهاٌة االكتتاب 

 العروبة
 للسمسرة

 ماٌو 02نهاٌة الحق 
 ٌونٌو 0بداٌة االكتتاب 
 لٌوٌو 2نهاٌة االكتتاب 

مكة للتنمٌة 
السٌاحٌة 

والمشروعات 
 العمرانٌة

ج 2+ ج للسهم233
مدفوع )مصارٌف إصدار

 (من القٌمة االسمٌة% 71
 ٌونٌو 23نهاٌة الحق 
 ٌونٌو 70بداٌة االكتتاب 
 ٌولٌو 77نهاٌة االكتتاب 

 

زهراء 
 المعادى

 الف سهم 733فتره بٌع 
 (مملوكه لبنك االستثمار)

 ماٌو 72بداٌه الفتره 
 ٌونٌو 71نهاٌه الفتره 

البنك االهلى 
 المتحد

 عرض شراء اختٌاري
 ج02بسعر 

 ٌونٌو 1 العملٌة بداٌة
 ٌولٌو 2 ملٌةالع نهاٌة

الدولٌة 
للمحاصٌل 
 الزراعٌة

 شراء اسهم خزٌنة
 سهمملٌون  0 عدد االسهم

 ٌونٌو 0 العملٌة بداٌة
 ٌولٌو 7 العملٌة نهاٌة

 براٌم القابضة

 شراء اسهم خزٌنة
 سهم 1335333 عدد االسهم

 ٌونٌو 73بداٌة العملٌة 

 ٌولٌو 19 نهاٌة العملٌة

جولدنن 
 برامٌدز بالزا

 اده رأس المالقٌد أسهم زٌ
 (االكتتاب )  
 ٌونٌو 72 
ملٌون سهم بقٌمه  204

 دوالر 2اسمٌه 
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الفني بالتقرير خاصة إرشادات  

 . االرتداد بداية من التأكد بعد الشراء تدعيم أو الشراء ويتم ألعلى منها االرتداد المتوقع من السوق سعر من اقل سعرية منطقة:  الدعم

 .  االرتداد بداية من التأكد بعد المراكز تخفيف أو البيع ويتم ألسفل منها االرتداد المتوقع من السوق سعر من أعلى سعرية منطقة:  المقاومة

 . فيها القائم المركز من( األقل على)جزء إغالق ويفضل لها السهم وصول المتوقع من منطقة:  هدفال 

                                      اآلتية الطرق أحدى طريق عن يتم( المقاومة أو)الدعم كسر

 .السهم بتنفيذات مقارنة عالي تداول حجم مع( مةالمقاو أعلى) الدعم أسفل اإلغالق -1

 %   5 :  3من بأكثر( المقاومة أعلى) الدعم أسفل اإلغالق -2

 . بيومين( المقاومة أعلى) الدعم أسفل اإلغالق -3

 :  عامة ملحوظة

 . تغيرها حتى التوصية وإستمرار السهم حالة ثبات تعنى  التوصية تغيير عدم حالة فى 

 

 

                                                     

 

 http://www.therootsbh.com/Reports/Default.aspx          من الرابط التالى يوميا تحميل التقرير الفنى ايضا عميلنا العزيز يمكنك 

 

                                                    

       للتداول

 االلكترونــي
 

 

 االسعار شاشة

 اللحظية

 االستشارات

 اثناء الفنية

 الجلسة

Call 

33865722 

35827725 

33837777 

 

اعتمادا علي  صحتها في الشركة تعتقد,  ستثمرللم الزامية غير ونصائح ومعلومات بيانات التقرير هذا يقدم:   مسئولية إخالء 

 وهو,  التقرير بهذا جاء بما اآلخذ على مترتبة مسئولية اى الشركة تتحمل وال الشراء أو بالبيع توصيات تعد وال,  دراسات فنية

 .  فقط فيه الصادر لليوم صالح

http://www.therootsbh.com/Reports/Default.aspx

