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 مقاومة 6,600

 دعم 6,230

 ھدف √6,600

 وقف خسائر 6,225

6,318.63 

 
 

 اغ�ق

 

  التغير % 0.57% -

 اعلى مستوي 7,693.46
اسبوع 52 خ�ل   

 

 اقل مستوى 5,936.49
اسبوع 52 خ�ل   

 

     

Trend Status Summary   6,600-6,230عرضى بين مستويين ه المدى القصير اتجا .للمؤشرات المصرية متضاربوسط اداء  %0.57 -  ھبط المؤشر بنسبة 
 6,600يعني ارتداد الي مستوى  6,230ا8رتداد من عند او قبل مستوى . 6,600المؤشر ارتد من عند المقاومة العرضية عند مستوى 

 5,900-5,800يعني ھبوط الي مستويات  6,225نى من مستوى و من ناحية اخري ا8غ;ق اد. 6,900مرة اخرى و قد تمتد الي 
 . 6225مستوى وقف الخسائر للمستثميرين قصيرى ا8جل . 6,600 و مستوى 6,250 توى سننصح المستثمريين بالمتاجرة بين م.

  .اداء مؤشر ا�سواق الناشئة   يتساوى مع   EGX30اداء المؤشر  
  

  المتوقع    الحالي ا4تجاه

MT trend عرضي عرضي  

ST trend عرضي عرضي 

 

 

Pick of the day 

 Stock Name Code 
Last 
Price 

Supports 
       S1           S2 

Resistances 
    R1            R2 

Target Stop Loss Rec. 

           

           
         
       

■▲▼ 

 

 

 

موضوع التداول:   يوضح ا8سھم التي تتحرك في اتجاه عرضي بين حد اعلى و حد ادنى. و يقوم 
 عند البيع و ا8دنى حدال عند بالشراء يقوم حيث تقديره حسب كل المدى ذلك في بالتداول المتاجر

.ا8علىحدال  

ا8ھداف:   يجب بيع جزء من ا8سھم التي تم شراءھا في حالة ادراك الھدف، يجب اعتبارالھدف مستوى 
.ا8رباح لجني  

نقطة وقف الخسارة:  ھي توصية بيع في حالة اغ;ق السھم اسفل نقطة معينة ( ا8غ;ق اسفل تلك النقطة 
kسفل%  2-1او تخطيھا بنسبة ) لمدة يومين  
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:المتاجرة توصياتالتحليل الفني ل�سھم المصرية و   

السھم اسم  
 كود

 رويترز

 الدعم
سعر اخر  

 المقاومة
الخسارة وقف الھدف  التوصية الموقف 

المحلل 
 S1 S2 R1 R2 الفني

الخارج في المصريين  ABRD 4.45 4.00 4.61 5.00 5.50 - 4.45 
يوم  4.57تم الشراء على 

22/6/2010  
4.90- 4.80بيع علي    ابراھيم النمر 

لحليج ا8قطانالعربية   ACGC 3.40 3.10 3.59 3.85 4.05 - 3.40 
يوم  3.56على راء الشتم 

22/06/2010  
  ابراھيم النمر  3.80- 3.70بيع علي 

ا8ستثمار و للتنمية ا8ھلي  AFDI 14.15 13.50 14.65 15.75 16.50 - 14.15 
يوم  18.95تم البيع على 

3/05/2010  
  ابراھيم النمر  احتفاظ بالنقدية

لعربية و بوليفارا للغزل و ا
 APSW 3.25 2.90 3.60 3.85 4.00 - 3.25 ا النسيج

يوم  3.15تم البيع على 
26/05/2010  

  ابراھيم النمر  احتفاظ بالنقدية

 COMI 68.40 64.50 البنك التجاري الدولي
69.10 

 73.00 75.00 - 68.40 
يوم  71.21على  الشراءتم 

20/06/2010  
  ابراھيم النمر  73.50-72.50بيع علي 

الجوھرة –سلين رالعز للبو  ECAP 4.00 3.70 4.15 4.50 5.00 - 4.00 
يوم  4.12على  الشراءتم 

20/06/2010  
  ابراھيم النمر  4.30- 4.20بيع علي 

 EFIC 17.20 16.15 المالية و الصناعية المصرية
 

18.00 
 

19.00 20.50 - 17.20 
يوم  17.65الشراء على تم 

22/06/2010  
  ابراھيم النمر   18.40-18.30بيع علي 

 EGTS 1.98 1.90 2.05 2.20 2.30 - 1.90 المصرية للمنتجعات السياحية
يوم  2.09تم الشراء على 

21/06/2010  
  ابراھيم النمر  2.20- 2.15بيع علي 

السھم اسم  
 كود

 رويترز

 الدعم

سعر اخر  

 المقاومة

 الھدف
 وقف

 الخسارة
 التوصية الموقف

المحلل 
 S1 S2 R1 R2 الفني

 EKHO 1.58 1.50 1.69 1.75 1.90 - 1.50 القابضة المصرية الكويتية
يوم  2.27تم البيع على 

3/05/2010  
  احتفاظ بالنقدية

 ابراھيم النمر

 ELKA 4.60 4.15 4.87 5.25 5.70 - 4.15 القاھرة لrسكان و التعمير
يوم  4.87تم البيع على 

23/6/2010  

 4.82- 4.78شراء علي 
مع  5.00- 4.95مستھدف 

4.75وقف خسارة   

  ابراھيم النمر

 ESRS 18.05 17.10 18.95 19.45 20.00 - 18.05 حديد عز
يوم  19.24علي  بيعالتم 

22/06/2010  
  ابراھيم النمر  احتفاظ بالنقدية

 ETEL 16.00 15.20 17.00 17.65 18.10 - 16.00 المصرية ل;تصا8ت

و  16.77على  الشراءتم 
 17.00البيع في ذات الجلسة 

17/06/2010يوم   
  لنمرابراھيم ا  احتفاظ بالنقدية

ھيرمس  الماليةالمجموعة 
 HRHO 28.50 28.50 30.45 32.00 35.00 34.00 28.50 القابضة

يوم  30.90تم الشراء على 
21/06/2010  

  32.00-31.75بيع علي 
 ابراھيم النمر

 IFAP 4.45 3.85 4.71 5.15 5.30 - 4.45 الدولية للمحاصيل الزراعية
يوم  4.67على  الشراءتم 

21/06/2010  
 ابراھيم النمر   4.90- 4.80علي بيع 

 IRON 8.80 8.30 9.06 9.80 10.65 - 8.30 الحديد و الصلب المصرية
يوم  13.50تم البيع على 

22/04/2010  
 ابراھيم النمر  احتفاظ بالنقدية

 مصر لصناعة الكيماويات
 MICH 9.05 8.75 9.33 10.60 11.50 - 9.05 

و البيع  9.80على  الشراءتم 
يوم   9.75سة في ذات الجل

01/06/2010  
 ابراھيم النمر  احتفاظ بالنقدية
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السھم اسم رويترز كود   

 الدعم

سعر اخر  

 المقاومة

 الھدف
 وقف

 الخسارة
 S1 S2 R1 R2 المحلل الفني التوصية الموقف

 MILS 17.20 16.00 17.70 18.25 19.45 - 17.20 مطاحن شمال القاھرة
يوم  17.75على  البيعتم 

22/06/2010  
 ابراھيم النمر احتفاظ بالنقدية

مدينة نصر لrسكان و 
 التعمير

MNHD 29.70 28.50 32.10 33.50 34.50 - 29.70 
يوم   31.45تم البيع على 

26/05/2010  
 ابراھيم النمر احتفاظ بالنقدية

 NCGC 11.65 10.50 12.80 13.60 14.65 - 11.65 النيل لحليج اkقطان
يوم  13.60تم البيع على 

29/04/2010  
 ابراھيم النمر احتفاظ بالنقدية

 السادس من أكتوبر للتنمية
 OCDI 82.00 77.00 82.83 86.25 90.00 - 77.00 و ا8ستثمار

و  79.25علي  الشراءتم 
 78.00البيع في ذات الجلسة 

01/06/2010يوم    
 ابراھيم النمر احتفاظ بالنقدية

 
 اوراسكوم لrنشاء و الصناعة

 
OCIC 217.00 210.00 235.75 248.00 255.00 - 217.00 

يوم  229.00تم البيع علي 
25/05/2010  

 235.00شراء علي 
مع  245-241مستھدف 

233.00وقف خسارة   
 ابراھيم النمر

 ORTE 5.20 4.90 5.38 5.60 5.80 - 5.20 اوراسكوم تليكوم القابضة
يوم  5.30تم الشراء علي 

22/06/2010  
 ابراھيم النمر  5.60- 5.50بيع علي 

 SKPC 10.55 9.70 11.82 11.95 12.85 - 10.50 سيدي كرير

والبيع  10.65تم الشراء علي 
يوم  10.80في ذات الجلسة 

08/06/2010  
 ابراھيم النمر احتفاظ بالنقدية

ا8سكندرية للغزل و النسيج 
)سبينالكس(  SPIN 1.23 1.17 1.36 1.41 1.48 - 1.17 

وم ي 1.62تم البيع على 
29/4/2010  

 ابراھيم النمر احتفاظ بالنقدية

 SWDY 60.00 55.25 67.50 68.00 71.50 - 60.00 السويدي للكاب;ت
يوم  73.00تم البيع على 

4/05/2010  
 ابراھيم النمر احتفاظ بالنقدية

 TMGH 7.60 7.40 7.70 8.25 8.60 - 7.40 مجموعة طلعت مصطفى
و البيع  7.85تم الشراء على 

يوم  8.15الجلسة  في ذات
27/5/2010  

 7.63- 7.58شراء علي 
مع  7.85- 7.75مستھدف 

7.55وقف خسارة   
 ابراھيم النمر

السھم اسم  
 كود

 رويترز

 الدعم
سعر اخر  

 المقاومة
 الھدف

 وقف
 الخسارة

 التوصية الموقف
المحلل 
 S1 S2 R1 R2 الفني

 MENA 3.30 3.00 3.47 3.75 3.90 3.90 3.00 مينا ل;ستثمار السياحي
و البيع  3.52تم الشراء على 

 3.65فى ذات الجلسة على 
8/6/2010يوم   

 احتفاظ بالنقدية
 احمد خالد

 MOIL 3.30 3.00 3.49 3.75 4.00 - 3.00 الخدمات الم;حية ماريديف
يوم  3.62على  الشراءتم 

22/6/2010  
  3.75- 3.70بيع علي 

 احمد خالد

مصر الجديدة ل;سكان و 
ميرالتع  HELI 26.00 21.50 27.20 28.50 31.00 30.00 25.00  

و  27.75تم الشراء علي 
البيع في ذات الجلسة علي 

13/06/2010يوم  28.50  
 احمد خالد احتفاظ بالنقدية

 PHDC 5.25 5.00 5.21 5.50 5.70 5.70 5.00 بالم ھيلز
يوم  5.35تم الشراء على 

21/06/2010  
  5.55- 5.50بيع علي 

لداحمد خا  

 COSG 44.00 40.00 46.20 49.50 53.00 60.00 50.00 القاھرة للزيوت و الصابون
يوم  54.40تم البيع علي 

18/05/2010  
 احمد خالد احتفاظ بالنقدية

الشركة المصرية لخدمات 
 EMOB 168.00 160.00 178.00 185.00 190.0 )موبينيل(التليفون المحمول 

180.0
0 

168.00 
يوم  180.52تم البيع علي 

27/05/2010  
 احمد خالد احتفاظ بالنقدية

 SVCE 5.75 4.50 5.82 6.50 6.80 - 7.00hit جنوب الوادي ل;سمنت
و البيع  6.62تم الشراء علي 

 6.75في ذات الجلسة علي 
12/5/2010يوم   

 احمد خالد احتفاظ بالنقدية

 UEGC 1.10 0.90 1.13 1.19 1.25 - 1.05 الصعيد العامة للمقاو8ت
و البيع  1.11تم الشراء علي 

 1.13في ذات الجلسة علي 
23/6/2010يوم   

 1.11- 1.10شراء علي 
  1.14- 1.13مستھدف 

 احمد خالد

 احمد خالد احتفاظ بالنقدية - HDBK 18.50 17.50 19.34 20.60 22.00 - 18.00 بنك التعمير و ا8سكان
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السھم اسم  
 كود

 رويترز

 الدعم
سعر اخر  

 المقاومة
 الھدف

 وقف
 الخسارة

 التوصية الموقف
المحلل 

 S1 S2 R1 R2 الفني

زھراء المعادي ل;ستثمار و 
  التعمير

ZMID 91.00 84.00 96.97 106.00 117.00 
117.0

0 
 احتفاظ بالنقدية -  85.00

 انجي تركي

المصرية لتطوير صناعة 
ليفت س;ب-البناء  EDBM 27.00 26.00 27.41 28.50 31.60 40.00 27.00 

يوم  31.50علي  الشراءتم 
 انجي تركي  احتفاظ 01/06/2010

الخليجية الكندية ل;ستثمار 
 CCRS 32.00 29.25 36.03 39.00 43.00 39.00 30.00 العقارى العربى

يوم  34.95تم البيع على 
16/6/2010  

 احتفاظ بالنقدية
 انجي تركي

 NCMP 14.50 13.50 15.04 16.00 17.10 - 14.50 الوطنية لمنتجات الذرة
يوم  17.20تم البيع علي 

19/05/2010  
 انجي تركي احتفاظ بالنقدية

 TRTO 0.23 0.19 0.23                                              0.27 0.31 0.26 0.19 عبر المحيطات للسياحه
يوم  0.23تم الشراء على 

22/6/2010  
 انجي تركي  0.25بيع علي 

و التوزيع بي تك للتجارة  
OSTD 3.00 2.75 3.12 3.45  3.80 3.50 2.75  يوم  3.10تم الشراء علي

21/06/2010  
3.25- 3.20بيع علي   انجي تركي 

 جي بي أوتو
AUTO 38.00 36.00 42.02 44.00 47.00 42.00 35.00  يوم  39.97تم البيع على

18/05/2010  
 محمد رضوان احتفاظ بالنقدية

 الدلتا للسكر
SUGR 14.00 12.50 15.64 17.00 18.00 16.00 14.00  يوم  15.70علي  الشراءتم

21/06/2010  
 محمد رضوان  16.25-16.10بيع علي 

النصر لتصنيع الحاص;ت 
 الزراعية

ELNA 33.00 30.50 35.75 40.00 42.00 40.00 30.50  يوم  35.00على  الشراءتم
22/06/2010  

 محمد رضوان  36.80-36.50بيع علي 

السھم اسم  
 كود

 رويترز

 الدعم
سعر اخر  

 المقاومة
 الھدف

 وقف
 الخسارة

 التوصية الموقف
المحلل 

 الفني
S1 S2 R1 R2 

اكرو مصر للشدادات و 
 السقا8ت المعدنيه

 

ACRO 30.00 28.50 33.90 35.00 37.00 37.00  29.00 
يوم  35.50تم البيع علي 

24/05/2010  
  احتفاظ بالنقدية

 محمد رضوان

 RUBX 9.00 8.00 11.82 12.80 13.80 12.80 10.50 روبكس للب;ستك
يوم  11.83علي  الشراءتم 

21/06/2010  
 محمد رضوان  12.25-12.00بيع علي 

 ELEC 0.95 0.87 0.99 1.07 1.10 1.10 0.95 الكاب;ت الكھربائية
يوم - 1.00علي  الشراءتم 

20/06/2010  
1.04- 1.02بيع علي   محمد رضوان 

ناعات الھندسية المعمارية الص
)ايكون(ل;نشاء و التعمير   ENGC   9.00 8.50 9.94 10.00 10.50 -  15.25 

يوم  16.50تم البيع علي 
1/4/2010  

 باسم ج;ل احتفاظ بالنقدية

 ASCM 12.00 10.00 12.78 14.50 16.00 - 21.80 اسيك للتعدين
يوم  21.50علي البيع تم 

12/4/2010  
ةاحتفاظ بالنقدي  باسم ج;ل 

 EPCO 3.50 3.10 3.60 3.75 4.00 4.00 3.40 المصرية للدواجن
يوم  3.57على  الشراءتم 

22/06/2010  
 باسم ج;ل  3.75بيع علي 

 MPRC 6.10 5.75 6.34 6.40 6.75 6.40 5.75 مدينة ا8نتاج ا8ع;مي
و البيع  7.40تم الشراء علي 

 7.30في ذات الجلسة علي 
28/4/2010يوم   

 باسم ج;ل  5.95- 5.90راء علي ش

 GGCC 23.50 22.80 25.35 26.00 28.70 - 36.00 الجيزة العامة للمقاو8ت
يوم  40.70تم البيع علي 

11/05/2010  
 باسم ج;ل احتفاظ بالنقدية

 باسم ج;ل احتفاظ بالنقدية - PIOH  3.70 3.50 3.92 4.07 4.25 - 4.80 بايونيرز
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 ملخص السوق
  القيمة اجمالي ملخص حركة ا�سھم

 95,761,603 167  المتداولة ا�سھم اجمالي

 61,935,810 86  المرتفعة ا�سھم

 27,380,743 65  منخفضةال ا�سھم

 6,445,050 16 تتغير لم اسھم

 
 
 
 

 تعريفات:
 اخر سعر: ا8غ;ق •
  .بوعاس 4-1من : ا8تجاه قصير المدى •
  اشھر 9- 3من : ا8تجاه المتوسط المدى •
 .قيعان اعلى و قمم اعلى: اتجاه صاعد •
  تحرك بين نقاط دعم و مقاومة افقية: اتجاه عرضي •
  قمم ادنى و قيعان ادنى: اتجاه ھابط. •
  .حركة في عكس ا8تجاه الھابط: اتجاه تصحيحي صاعد •
  . حركة في عكس ا8تجاه الصاعد: اتجاه تصحيحي ھابط •
  .عند وصول السھم للھدف تتم عملية بيع جزئي او ا8نتظار للھدف القادم:رباحجني ا8 •
  .توصية شراء على المدى القصير ل;ستفاده من حركة التصحيح الصاعد خ;ل ا8تجاه الھابط:الشراء للتداول •
  .النصح بالبيع خ;ل حركة التصحيح الصاعد: سباق البيع •
  .على او 8سفلفارق 8% 1تم الوصول للھدف بنسبة ) √( •
 .حركة بين الدعم و المقاومة في ا8تجاه العرضي: منطقة التداول •
  kسفل%  2-1او تخطيھا بنسبة ) ا8غ;ق اسفل تلك النقطة لمدة يومين( وقف الخسارة توصية بيع في حالة اغ;ق السھم اسفل نقطة معينة  •
 )ا8حمر بيع –ا8خضر شراء – ا8زرق متاجرة في ذات الجلسة( •
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