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 - ٢٨سبتمبر ٢٠١٤ -

بالفعل نجح مؤشر السوق الرئيسى  EGX30فى مواصلة صعوده بجلسات االسبوع الماضى السيما مع بدايته
ليقترب من اعلى مستوى سعرى له منذ عام  ٢٠٠٨عند ال  ٩٨١٨نقطه ومقتربا من مستھدفه خالل المرحله
الحاليه عند ال  ١٠٠٠٠نقطه ولكنه فشل فى الثبات أعاله تأثرا باالحـداث المؤسـفه والتفجيـرات الغـادره التـى
شھدتھا بعض محافضات مصر يوم االحد الماضى االمر الذى دفع المؤشر على فقدان كامل مكاسـبه واالغـالق
متراجعا بجلسة الخميس قرب مستوى ال  ٩٦٩٧نقطه بعد الضغوط البيعيه التى تعرضـت لھـا غالبيـة االسـھم
القياديه وعلى رأسھا سھم البنك التجارى الدولى والذى كان قد نجح فى تحقيق اعلـى مـستوى سـعرى لـه
منذ االدراج عند ال  ٥٠,٨٩جنيه ولكنه فشل بطبيعة الحال فى التماسك بالقرب منه ليعاود تراجعه ويغلـق مـع
نھاية جلسة الخميس قرب مستوى ال  ٤٩,٥٠جنيه ..وايضا سھم المجموعه الماليه ھيرميس القابضه والـذى
كان قد اقترب ايضا من اعلى مستوى سعرى له منذ عام  ٢٠١١عنـد ال  ١٩,٩٠جنيـه ولكنـه فـشل ايـضا فـى
التماسك بالقرب منه ليعاود تراجعه ويغلق مع نھاية جلسة الخمـيس قـرب مـستوى ال  ١٨,٤٣جنيـه ..وكـذلك
الحال فيما يتعلق بسھم مجموعة طلعت مصطفى القابضه والذى نجح ھو االخر فـى تحقيـق أعلـى مـستوى
سعرى له فى ست سنوات عند ال  ١١,٦٢جنيه ولكنه عجز ايضا على الثبات اعـاله ليغلـق مـع نھايـة جلـسة
الخميس قرب مـستوى ال  ١١,٤٧جنيـه..واخيـرا سـھم جلوبـال تيليكـوم والـذى واصـل تحركاتـه العرضـيه بـين
مستوى الدعم السابق قرب ال  ٥جنيه ومستوى المقاومه الجديد قـرب ال  ٥,٣٠جنيـه لالسـبوع الرابـع علـى
التوالى ..واما فيما يتعلق باسھم قطاع االسكان صاحبة االداء المميز على مدار االسابيع الماضيه فقد فـشلت
ايضا فى مواصلة صعودھا بفعل عمليات جنى االرباح التى تعرضت لھا تواكبا مع االحداث المؤسفه التى سبق
واشرنا اليھا ليفشل سھم مصر الجديده لالسكان والتعمير فى مواصلة صعوده ليكتفى باالقتراب من مـستوى
ال  ٦٦جنيه قبل ان يعاود تراجعه ويغلق مع نھاية جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال  ٦٠جنيـه وكـذلك الحـال
فيما يتعلق بسھم السادس من اكتوبر "سـوديك" والـذى اكتفـى ھـو االخـر بـاالقتراب مـن مـستوى ال ٤٩,٢٥
جنيه قبل ان يعاود تراجعه ويغلـق مـع نھايـة جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال  ٤٥,٧٨جنيـه  ..حتـى سـھم
مدينة نصر لالسكان والذى كان يعد احد افضل االسھم ادائا بجلسات االسبوع المنقضى فقد فـشل ھـو االخـر
فى مواصلة صعوده بعد اقترابه من قمته السابقه قرب ال  ٥٠جنيه ليعاود تراجعه بفعـل عمليـات جنـى االربـاح
ويغلق قرب مستوى ال  ٤٦جنيه
واما فيما يتعلق بمؤشر االسھم الصغيره والمتوسطه  EGX70فقد فشل ھو االخر فى تأكيـد تجـاوزه لمـستوى
المقاومه قرب ال  ٦٣٥ - ٦٣٠نقطه بفعل الضغوط البيعيه القويـه التـى عـاودت ظھورھـا علـى غالبيـة االسـھم
الصغيره والمتوسطه بما فيھا االسھم ذات الوزن النسبى العالى فـى اعقـاب االحـداث المؤسـفه التـى سـبق
واشرنا اليھا يوم االحد الماضى ليغلق مع نھاية جلسة الخميس قرب مستوى ال  ٦٢٠نقطه
واما فيما يتعلق بـابرز االحـداث التـى شـھدھا االسـبوع فبطبيعـة الحـال كـان اھمھـا يتعلـق بـالتفجيرات التـى
شھدتھا بعض محافظات الجمھوريه واكثرھا تأثيرا كان التفجير الذى شھده محـيط وزارة الخارجيـه صـباح االحـد
الماضى والـذى اثـر بـشكل واضـح علـى اداء الـسوق بتلـك الجلـسة تحديـدا السـيما بعـد ان المـس المؤشـر
الرئيسى اعلـى مـستوى لـه فـى سـت سـنوات قـرب ال  ٩٨١٨نقطـه مـع بـدايتھا فـشل فـى مواصـلة ادائـه
االيجابى ليعاود تراجعه ويغلق مع نھايتھا قرب مستوى ال  ٩٧١٨نقطه
واما الحدث االبرز االخر كان فى زيارة الرئيس عبد الفتـاح السيـسى للواليـات المتحـده االمريكيـه ولقاءاتـه مـع
بعض رجال السياسه والمال واالعمال باالضافه الى لقائه مع الرئيس االمريكى بارارك اوباما وكذلك كلمته حول
برنامج االصالح االقتصادى المصرى المزمع تطبيقه فى مصر امام االمم المتحده نتصور ان تلـك الزيـارة سـيكون
لھا اثار غايه فى االيجابيه على الوضع االقتصادى المصرى مع امكانية عودة االستثمارات االجنبيه خالل الفتـره
المقبله مما سوف يعود بالقطع ايجابا على اداء البورصه المصريه على االجل المتوسط والطويل
واما فيما يتعلق بقيم واحجام التعامالت بجلسات االسبوع الماضى فقد واصلت تراجعھا لالسبوع الثانى علـى
التوالى وان كان بنسب طفيفه للتراوح بين ال  ٦٦٠ - ٥١٠مليون جنيه بمتوسط تعامالت يوميه بلغ  ٥٨٥كليـون
جنيه بالمقارنه مع  ٦٨٧مليون جنيه متوسط تعامالت االسـبوع قبـل الماضـى وتعـود تلـك التراجعـات فـى قـيم
واحجام التعامالت الى التحركـات العرضـيه المائلـه للتراجـع التـى سـيطرت علـى اداء بعـض االسـھم القياديـه
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باالضافه الى عودة االداء السلبى لغالبية االسھم الصغيره والمتوسطه وھو ما ادى الحجام شريحه كبيـره مـن
المتعاملين السيما االفراد عن التداول انتظارا لوضوح الرؤيه بشكل اكبر باالضافه الى رغبة البعض فى االحتفاظ
بالسيوله الى ما بعد عطلة عيد االضحى المبارك
واما فيما يتعلق بفئات المستثمرين بجلسات االسـبوع الماضـى فقـد واصـل المـستثمرون االجانـب سـلوكھم
الشرائى الواضح اغلب جلسات االسبوع مع مالحظة استمرار االرتفاع فى نسبتھم بشكل واضح للتـراوح بـين
ال  %٢٥ - ١٩من قيم التعامالت الكليه  ..واما فيما يتعلق بالمستثمرين العرب فقد سيطر التباين على ادائھم
بين البيع والشراء اغلب جلسات االسبوع وان ارتفعت نسبتھم بـشكل طفيـف لتتـراوح بـين ال  % ١٠ - ٧مـن
قيم التعامالت الكليه  ..واما فيما يتعلق بالمستثمرين المصريين فقد سيطر التوجه البيعى على ادائھـم اغلـب
جلسات االسبوع سواء االفراد او المؤسسات..
واما عن توقعاتنا تجاه كال المؤشرين بجلسات االسبوع الحـالى والبدايـه كمـا ھـى العـاده مـع مؤشـر الـسوق
الرئيسى  EGX30فالتركيز سيتحول الى مستوى الدعم الجديد قرب ال  ٩٤٠٠ - ٩٥٠٠نقطـه والـذى نتوقـع ان
يعوقه على مواصلة تراجعه ليدفعـه علـى اعـادة تجربـة قمتـه الـسابقه قـرب ال  ٩٨٠٠نقطـه مـع مالحظـة ان
المؤشر مازال يتحرك فى اتجاه صاعد على االجل القصير والمتوسط والطويل
واما فيما يتعلق بمؤشر االسھم الصغيره والمتوسطه  EGX70فالتركيز سيتحول الـى مـستوى الـدعم الـسابق
قرب ال  ٥٩٥ - ٦٠٠نقطه والذى نتوقع ان يعوقع ان يعوقه على مواصلة تراجعه
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