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بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح مؤشر السوق الرئيسى  EGX30فى مواصلة ارتداده ألعلى فى اتجاه مستوى
المقاومه السابق قرب ال  ٩٦٠٠نقطه ولكنه فشل فى تجاوزه ألعلى ليعاود تراجعه السيما مع النصف الثـانى
من االسبوع فى اتجاه مستوى ال  ٩٢٢٠نقطـه قبـل ان يغلـق مـع نھايـة جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال
 ٩٢٦٠نقطعه تأثرا بالضغوط البيعيه وعمليات جنى االرباح التى تعرضت لھا بعض االسھم القياديه وعلى رأسھا
سھم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النـسبى األعلـى والـذى نجـح مـع النـصف االول مـن االسـبوع فـى
تحقيق أعلى مستوى سعرى له منذ االدراج قرب ال  ٥١,٩٠جنيه ولكنه فشل فى الثبات أعاله ليعاود تراجعـه
فى اتجاه مستوى الدعم الجديد قرب ال  ٤٩جنيه قبل ان يغلق مع نھايـة جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال
 ٤٩,٦٠جنيه  ..كما فشل ايضا سھم جلوبال تيليكوم فى مواصـلة صـعوده بعـد اقترابـه مـن مـستوى المقاومـه
القوى قرب ال  ٤,٨٥جنيه ليعاود تراجعه بشكل حاد فى اتجاه مستوى الدعم الجديد قرب ال  ٤,٢٥جنيـه قبـل
ان يغلق مع نھاية جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال  ٤,٣٥جنيـه  ..وايـضا سـھم مجموعـة طلعـت مـصطفى
القابضه والذى فشل ھو االخر فى تجاوز مستوى المقاومـه الجديـد قـرب ال  ١٠,٨٠جنيـه ليعـاود تراجعـه فـى
اتجاه مستوى الدعم السابق قـرب ال  ١٠,١٠جنيـه وان اغلـق مـع نھايـة جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال
 ١٠,٢٥جنيه  ..اما سھم المجموعه الماليه ھيرميس القابـضه فقـد بـدا واضـحا التـأثر االيجـابى للـسھم عقـب
االعالن عن نتائج اعمال الشركه خالل التسعة شـھور الماضـيه والتـى اظھـرت نمـو فـى االربـاح بحـوالى ١٠٠
مليون جنيه معظمھا من نشاط الوساطه فى االوراق الماليه ليميل السھم الى التحرك عرضيا أغلـب جلـسات
االسبوع بين مستوى الدعم الجديد قرب ال  ١٧,٢٠جنيه ومستوى المقاومه السابق قرب ال  ١٨,١٠جنيه قبل
ان يغلق مع نھاية جلسة الخميس قرب مستوى ال  ١٨جنيه  ..واما فيما يتعلـق باسـھم قطـاع االسـكان فقـد
فشلت ھى االخرى فى استعادة ادائھا االيجابى تأثرا بالضغوط البيعيه التى تعرضت لھا غالبية اسھمه ليغلـق
سھم مصر الجديده لالسكان قـرب مـستوى ال  ٥٣,٥٩جنيـه وسـھم مدينـة نـصر لالسـكان قـرب مـستوى ال
 ٤٢,٨٥جنيه
واما فيما يتعلق بمؤشر االسھم الصغيره والمتوسطه  EGX70فقد تباين ادائـه بجلـسات االسـبوع الماضـى مـا
بين النصف االول والنصف الثانى منه  ..حيث نجح بجلستى االحد واالثنـين فـى مواصـلة صـعوده بـشكل قـوى
ليقترب من مستوى المقاومه السابق قرب ال  ٦٣٥ - ٦٣٣نقطه ولكنـه فـشل فـى تجـاوزه ألعلـى تمامـا كمـا
سبق وتوقعنا مطلع االسبوع الماضى ليعاود تراجعه مع النصف الثانى من االسبوع فى اتجاه مـستوى ال ٦١٦
نقطه بفعل عمليات جنى االرباح القويه التى تعرضت لھا غالبية االسھم الصغيره والمتوسطه بما فيھا االسھم
ذات الوزن النسبى العالى وان كـان نجاحھـا فـى التماسـك ومعـاودة ارتـدادھا ألعلـى مـع النـصف الثـانى مـن
جلسة الخميس دفعه على االغالق مع نھايتھا قرب مستوى ال  ٦٢٦نقطه
واما فيما يتعلق باھم االحداث التى شھدھا االسـبوع الماضـى فقـد كـان ابرزھـا اجتمـاع الـرئيس عبـد الفتـاح
السيسى مع وفد كبير من رجال االعمـال االمـريكيين للتأكيـد علـى قـوة االقتـصاد المـصرى وفـرص االسـتثمار
المتاحه خالل المرحله القادمه وھو االجتماع الذى شھد اھتمام كبير من مجتمع المال واالعمال نظرا للرساله
الھامه التى يمكن ارسالھا للخارج عبر ھذه االجتماعات والمناقشات التى تبرز وتؤكد على اھتمام اعلى قيادة
سياسيه فى البالد بمناخ االستثثمار المصرى
واما على صعيد السوق فقد شھد االسبوع الماضى االعالن عن نتائج اعمـال التـسعة شـھور االخيـره للعديـد
من الشركات الكبرى بالبورصه وابرزھا كانت نتائج اعمال شركة جلوبال تيليكوم والتـى جـاءت صـادمه نوعـا مـا
للسوق السـيما وانھـا اظھـرت ارتفـاع بحـوالى  %٦٢لخـسائر الـشركه ..باالضـافه ايـضا لنتـائج اعمـال شـركة
المصريه لالتـصاالت والتـى اظھـرت تراجـع فـى االربـاح بحـوالى  .. %٢٥باالضـافه كـذلك لنتـائج اعمـال شـركة
المجموعه الماليه ھيرميس القابضه والتى اظھرت كما سبق واشرنا ارتفاعا ملحوظا فى نمـو االربـاح باالضـافه
ايضا لشركة السادس من اكتوبر "سوديك" والتى اظھـرت نتـائج اعمالھـا ارتفاعـا ايـضا فـى معـدل نمـو االربـاح
بالمقارنه مع ذات الفتره من عام  .. ٢٠١٣واخيـرا البنـك التجـارى الـدولى والتـى اظھـرت نتـائج اعمالـه ارتفـاع
االرباح المجمعة خالل الشھور التسعة األولي إلى  ٢,٧مليار جنيه بنمو بلـغ  %٢٠,٥مقارنـة بـصافى ربـح يبلـغ
 ٢,٢مليار جنيه خالل الفترة ذاتھا من .٢٠١٣
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واما فيما يتعلق بقيم واحجام التعامالت بجلسات االسبوع الماضى فقد شھدت تراجعـا ملحوظـا بالمقارنـه مـع
جلسات االسبوع قبل الماضى للتراوح بين ال  ٨٠٥ - ٥٣٥مليون جنيه بمتوسط تعامالت يوميه بلغ  ٦٩٥مليـون
جنيه بالمقارنه مع  ٩١٦مليون جنيه متوسط تعامالت يوميه بجلسات االسبوع قبل الماضـى  ..وبطبيعـة الحـال
كانت لعمليات جنى االرباح والضغوط البيعيه التى تعرضت لھا بعض االسـھم القياديـه االثـر الواضـح فـى تراجـع
قيم واحجام التعامالت باالسبوع الماضى
واما فيما يتعلق بفئات المستثمرين فلم تشھد اى تغييـرات كبيـره بالمقارنـه مـع االسـبوع قبـل الماضـى فقـد
واصل المستثمرين االجانب سلوكھم الشرائى وان استمر التراجع فـى نـسبتھم مـن قـيم واحجـام التعـامالت
اليوميه لتتراوح بين ال  % ١٦ - ١٢لالسبوع الثانى على التوالى  ..واما فيما يتعلق بالمـستثمرين العـرب فقـد
واصلوا ايضا سلوكھم الشرائى وان اسـتمر ايـضا التراجـع فـى نـسبتھم بالمقارنـه مـع قـيم التعـامالت اليوميـه
للتراوح بين ال  % ١٢ - ٧فقط  ..واخيرا وفيما يتعلق بالمستثمرين المصريين فقد شـھدت تعـامالتھم تباينـا مـا
بين النصف االول من االسبوع والذى سيطر فيه الـسلوك الـشرائى علـى ادائھـم السـيما االفـراد مـنھم فيمـا
تحول االمر مع النصف الثانى الى السلوك البيعى  ..فيما عاودت المؤسسات المحليه سـلوكھا البيعـى اغلـب
جلسات االسبوع
واما فيما يتعلق بتوقعاتنا تجاه اداء كال المؤشرين بجلسات االسبوع الحالى والبدايه كما ھى العاده مع مؤشـر
السوق الرئيسى  EGX30فالتركيز سيكون منصبا على مستوى الدعم الجديـد قـرب اتـل  ٩١٠٠ - ٩١٥٠نقطـه
والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة تراجعه ليدفعه على اعادة تجربة مستوى المقاومه قرب ال  ٩٦٠٠نقطه
واما فيما يتعلق بمؤشر االسھم الصغيره والمتوسطه  EGX70فمـازال التركيـز منـصبا علـى مـستوى المقاومـه
السابق قرب ال  ٦٣٥ - ٦٣٣نقطـه والـذى ان نجـح ھـذا االسـبوع فـى تجـاوزه ألعلـى فنتوقـع معـه ان يواصـل
صعوده فى اتجاه مستوى المقاومه التالى قرب ال  ٦٤٧ - ٦٤٥نقطه
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