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13 September 2012 

 مصش - اٌسُق نبض

 

    عٍّ تبايه بيه مؤششاتً اٌمختٍفتٌسُق يغٍك ا
EGX 30 

 المقاومى  الدفم

5,570  5,850 

 الذساُر ايقاف المستودف

5,850 5,465    

اإلتجاه خالٌ  

 المتوقع الحالي المدى

المدى 

 المتوسط
 صاعد صاعد

المدى 

 القصير
 صاعد صاعد

  

 5,725.68 اإلغالق

 0.49% التغير %

 5,666.55 اسبوع 25 قمة

 3,676.07 اسبوع 25 قاع
 

 

 .% 0.28بنسبٌ EGX70مؤشر  %َ بينما انذفض0.49الرُيسً بنسبٌ  EGX30ؤشر م ارتفك ◄

َ نجاح المؤشر فً تجاوز تلك المقاومٌ يؤهلى تماما ضؼؼػمستوى المقاومٌ الرُيسً إقترب من المؤشر الرُيسً  ◄

 .كمستودف ثان ضضضؼثم مستوى  ضػؾػللصقود صوب مستوى 

 .5465خد ايقاف الذساُر  للشراءَكفرصٌ  باستمّل الوبوطننصد المستثمرين  ◄

   

EGX 70 

 المقاومى الدفم

500 550 

 الذساُر ايقاف المستودف

575 500 

اإلتجاه خالٌ  

 المتوقع الحالي المدى

المدى 

 المتوسط
 صاعد صاعد

المدى 

 القصير
 صاعد صاعد

  

 544.49 اإلغالق

 0.28% التغير %

 662.88 اسبوع 25 قمة

 372.20 اسبوع 25 قاع
 

-ضغغفقب نجاخى فً تجاوز نطاق المقاومٌ السابقٌ  ردذل فً اتجاه صافد فلٍ المدى القصي المؤشر الثانوي ◄

 .ػؽػثم  ػعػَ ومن ثم فوو يستودف مستوى ػغغ

 .ضضػاف الذساُر هو قَ خد ايمرين بإستمّل الوبوط كفرصٌ للشراءننصد المستث ◄
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Blue Chip Charts 

 (OCIC.CA)  والصنافٌ أوراسكوم لّنشاء   (COMI.CA)ًالبنك التجاري الدول 

 

 

 

جم سوف يتخول الٍ اتجاه صافد ػؿظخالٌ نجاخى فً تجاوز مستوى المقاومٌ الرُيسً سوم أوراسكوم لإلنشاء والصنافٌ 

.جمضضغجم ثم ضػع-ضغعمتوسط األجل مك مستودف فند نطاق   

َ تأكيد إذتراق السوم لتلك المقاومٌ سوف يكون بمثابٌ فرصٌ للشراء ػط.ضعفوق مستوى المقاومٌ أللق سوم البنك التجاري  

  .ضض.ععبمستودف فند مستوى 

 (HRHO.CA) ٌهيرميس - الماليٌ المجموف   SODIC (OCDI.CA) سوديك 

 

 

 

جم مما أدى الٍ دذول السوم فً اتجاه صافد قصير ضض.ظطكسر مستوى المقاومٌ السابق سوم المجموفٌ الماليٌ )هيرمس( 

.جمضؿ.عطجم ثم ضؾ.ظطالمدىَ مستودف السوم   

 

جم مما أدى الٍ استُناف ػؼ.ؾطكسر مستوى المقاومٌ السابق  (شركٌ السادس من أكتوبر للتنميٌ واإلستثمار )سوديك سوم 

.جمػؽ.ؾظجم ثم مستوى ضؾ.ػظاِتجاه الصافد مرة اذرىَ مستودف السوم   
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Technical Analysis of Egyptian Stocks and Trading Ideas 

 األسوم القياديٌ 

 

 الرمز السهم
 الدعم

1د 2د              

 المقاومة السعر

1م 2م             
 التوصية اإلتجاه إيقاف الخسائر المستهدف

 OCIC 274.00 265.00 290.80 295.00 305.00 284.00√ 274.00  أوراسكوم لّنشاء والصنافٌ
شراء فً خالٌ نجاح 

جمػؿظتجاوز   

 COMI 30.50 29.90 33.49 34.75 36.40 33.00√ 29.90  البنك التجاري الدولً 
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 ORTE 3.55 3.45 3.60 3.75 4.00 3.75√ 3.55  أوراسكوم تليكوم القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

هيرميس -المجموفٌ الماليٌ   HRHO 12.45 11.50 12.89 14.50 16.75 14.10 12.45  
بيك بالقرب من 

 المستودف

 TMGH 4.50 4.30 4.85 5.15 5.30 4.90√ 4.50  طلقت مصطفٍ القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 EKHO 1.29 1.25 1.32 1.43 1.51 1.41 1..25  القابـٌ المصريٌ الكويتيٌ )دوِر(
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 ETEL 13.90 13.25 14.00 14.65 15.40 16.10 13.90  المصريٌ لّتصاِت
بيك بالقرب من 

 المستودف

 ESRS 9.25 8.15 10.49 11.25 12.35 10.50√ 9.25  خديد فز
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 SWDY 24.60 23.80 25.20 26.00 28.00 27.60 24.60  السويدي للكابّت
بيك بالقرب من 

 المستودف

 OCDI 25.15 23.75 25.99 26.75 28.80 25.85√ 23.75  سوديك
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء
 

 

 باقٍ األسوم

 

 الرمز السهم
 الدعم

1د 2د              

 المقاومة السعر

1م 2م             
 التوصية اإلتجاه إيقاف الخسائر المستهدف

 ABRD 5.65 5.25 6.12 6.75 7.00 8.25 5.25  المصرين فً الذارج
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 ACGC 3.40 3.25 3.70 3.90 4.30 4.90 3.25  القربيٌ لخليح األقطان
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 AFDI 8.80 7.90 9.22 10.10 11.00 13.00 8.80  األهلً للتنميٌ واِستثمار
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 APSW 2.40 2.25 2.44 2.55 2.70 2.55√ 2.25  بوليفارا
بيك بالقرب من 

 المستودف

 CCAP 3.45 3.20 3.61 4.05 4.35 4.00 3.45  القلقٌ القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

الجوهرة -القز بورسلين   ECAP 2.90 2.75 3.13 3.50 4.20 3.55 2.90  
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 EDBM 16.30 15.55 17.09 19.10 21.95 19.00 15.55  ليفت سّب
بيك بالقرب من 

 المستودف

 EFIC 12.10 11.45 12.22 12.95 13.90 13.90 12.10  الماليٌ والصنافيٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 EGTS 1.22 1.14 1.28 1.55 1.90 1.50 1.22  المنتجقات السياخيٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 EHDR 3.40 3.20 3.45 3.70 4.30 3.60√ 3.20  المصريين لّسكان والتقمير
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 ELEC 0.87 0.83 0.88 0.93 0.97 1.00 0.87  الكابّت الكورباُيٌ المصريٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 ELKA 5.05 4.80 5.29 5.85 6.30 7.00 5.05  القاهرة لّسكان
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 اختفاظ GGCC 16.50 15.15 16.80 17.50 19.70 20.50√ 16.50  الجيزة القامٌ للمقاوِت

 HELI 19.00 18.10 19.67 20.85 22.40 21.50 19.00  مصر الجديدة لّسكان
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

للمخاصيل الزرافيٌالدوليٌ   IFAP 3.95 3.10 4.33 4.75 4.85 4.60√ 3.95  
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

كابو -النصر للمّبس والمنسوجات   KABO 0.75 0.70 0.78 0.83 0.88 0.88 0.75  
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء



EGYPT MarketPulse 13 September 2012   

 

 غ

 MICH 6.65 6.40 6.67 7.20 7.85 7.50 6.40  مصر لصنافٌ الكيماويات
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 MILS 18.20 17.30 18.81 19.80 20.95 19.80√ 18.20  مطاخن شمال القاهرة
بيك بالقرب من 

 المستودف

 MNHD 18.80 18.35 20.31 21.45 22.00 21.40 18.80  مدينٌ نصر لّسكان
بيك بالقرب من 

 المستودف

ماريدايف )دوِر( –الذدمات المّخيٌ   MOIL 1.21 1.16 1.25 1.28 1.32 1.34 1.21  
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 منطقٌ متاجرة NCGC 6.30 5.45 NA 7.65 8.85 - 6.30  النيل لخليح األقطان

 PHDC 2.45 2.30 2.83 3.20 4.45 3.75 2.45  بالم هيلز
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 منطقٌ متاجرة PIOH 4.40 4.10 4.75 4.90 5.30 - 4.39  بايونيرز القابـٌ

 POUL 8.55 8.30 8.61 9.20 10.00 9.40 8.30  دواجن القاهرة
بيك بالقرب من 

 المستودف

 SKPC 13.05 12.80 13.34 13.60 14.35 13.80 13.05  سيدي كرير
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

سبينالكس -اِسكندريٌ للمزل والنسيح   SPIN 1.16 1.10 1.23 1.25 1.40 1.35 1.10  
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 UEGC 1.36 1.31 1.41 1.50 1.65 1.60 1.36  الصقيد القامٌ للمقاوِت
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 ZEOT 0.91 0.84 1.02 1.05 1.10 1.05√ 0.91  الزيوت المستذلصٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 خجم التداولاألسوم النشطٌ من خيث 
 

 الرمز السهم
 الدعم

1د 2د              

 المقاومة السعر

1م 2م             
 المستهدف

إيقاف 

 الخسائر
 التوصية اإلتجاه

هيرميس -المجموفٌ الماليٌ   HRHO 12.45 11.50 12.89 14.50 16.75 14.10 12.45  
بيك بالقرب من 

 المستودف

 OCIC 274.00 265.00 290.80 295.00 أوراسكوم لّنشاء والصنافٌ
305.0

0 

284.00

√ 
274.00  

شراء فً خالٌ نجاح 

جمػؿظتجاوز   

 COMI 30.50 29.90 33.49 34.75 36.40 33.00√ 29.90  البنك التجاري الدولً 
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

 PHDC 2.45 2.30 2.83 3.20 4.45 3.75 2.45  بالم هيلز
إستمّل الوبوط 

للشراء كفرصٌ  

 TMGH 4.50 4.30 4.85 5.15 5.30 4.90√ 4.50  طلقت مصطفٍ القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 األسوم النشطٌ من خيث قيمٌ التداول
 

 الرمز السهم
 الدعم

1د 2د              

 المقاومة السعر

1م 2م             
 المستهدف

إيقاف 

 الخسائر
 التوصية اإلتجاه

 PHDC 2.45 2.30 2.83 3.20 4.45 3.75 2.45  بالم هيلز
إستمّل الوبوط 

 كفرصٌ للشراء

هيرميس -المجموفٌ الماليٌ   HRHO 12.45 11.50 12.89 14.50 16.75 14.10 12.45  
بيك بالقرب من 

 المستودف

 ORTE 3.55 3.45 3.60 3.75 4.00 3.75√ 3.55  أوراسكوم تليكوم القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 TMGH 4.50 4.30 4.85 5.15 5.30 4.90√ 4.50  طلقت مصطفٍ القابـٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف

 EGTS 1.22 1.14 1.28 1.55 1.90 1.50 1.22  المنتجقات السياخيٌ
بيك بالقرب من 

 المستودف



 

 ػ

 

Disclosure Appendix 

 تقريفات

: أخش سعش. اإللّق   

أسابيع. 4-1مه   :   المدى قصير اإلتجاه 

أشٍش. 9شٍُس اٌّ  3مه   : المدى متوسط اإلتجاه   

متصاعذة.ليعان متصاعذة َلمم   : صافد اتجاه   

: ٌُ تحشن بيه مستُيياث دعم َمستُياث مماَمت أفميت. فرـً إتجاه   

: لمم ٌابطت َليعان ٌابطت. هابط إتجاه   

: حشوت في عىس اإلتجاي اٌصاعذ. هابط تصخيخً إتجاه   

: حشوت في عىس اإلتجاي اٌٍابط. صافد تصخيخً إتجاه   

اٌتاٌي.بيع جزئي عىذ اٌمستٍذف أَ إوتظاس اٌٍذف   : جنً األرباح   

: ٌُ عمٍيت ششاء لصيشة األجً إلستغالي فشصت اتجاي تصحيحي صاعذ اَ متاجشة في خالي حشوت عشضيت. شراء للمتاجرة    

: ٌي تُصيت باٌبيع إلستغالي فشصت إتجاي تصحيحي صاعذ. استمّل اإلرتفافات للبيك   

% تغيش ألعٍّ أَ ألسفً.1تم اٌُصُي ٌٍمستٍذف بىسبت   :() 

ا اٌىطاق ٌٍمتاجشة عه طشيك اٌششاء لشب ٌي حاٌت تصف تٍه األسٍم اٌتي تتحشن في اتجاي عشضي "بيه مستُِ دعم َمستُِ مماَمت أفمييه" يمىه ٌٍمستثمشييه إرا سغبُا في إستغالي ٌز:نطاق متاجرة

  . اٌذعم َاٌبيع لشب اٌمماَمت

  % .2-1ٌسٍم ما مىطمت معيىت ألسفً ٌمذة يُميه اَتخطيٍا بىسبت  ٌي تُصيت باٌبيع عىذما يىسش سعش اإلغالق :الذسارة  وقف

 

 

Disclaimer 

This report is based on information available to the public. It is not intended as an offer to buy or sell or a solicitation of an offer to buy or 

sell the securities mentioned. The information and opinions in this report were prepared by Naeem Technical Analysis Department from 

sources it believes to be reliable at time of publication. Naeem Technical Analysis Department accepts no liability or legal responsibility for 

losses or damages incurred arising from the use of this publication or its contents. Naeem Technical Analysis Department has the right to 

change opinions expressed in this report without prior notice. 
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Ibrahim El Nemr, CFTe Head of Technical Analysis Desk Ext. 5330 ibrahim.elnemr@naeemholding.com 

The Technical Analysis Team, 

Egypt 

+202 33005330 Fax: +2-02-33469276 The Technical Analysis Team, Egypt 

   

Sales and Trading Contacts 

Sherine Ezzat 

 

Regional Director, 

MENA Trading, Foreign Markets 

& GDRs 

+202 33042263       sherine.ezzat@naeemholding.com 

Teymour El Derini Director of MENA Sales & 

Trading 

+202 33054211       teymour.elderini@naeemholding.com 

Tarek Abaza Head of Trading Desk - Egypt +202 33037766/677    tarek.abaza@naeemholding.com 
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