تقرير االسھم األسبوعي لجريدة البورصه
"عين على السوق"  - ٢نوفمبر ٢٠١٤ -

مؤشر  : EGX70بالفعل وكما سبق وتوقعنا مطلع االسبوع الماضى نجح المؤشر فى مواصلة صـعوده فـى اتجـاه
مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ٦١٠ - ٦٠٥نقطه واالغالق مع نھاية جلسة الخميس بالقرب منـه  ..بـشكل عـام
التركيز خالل االسبوع الحالى سيكون منصبا على مستوى المقاومه الھام قرب ال  ٦١٨ - ٦١٠نقطه والذى نتوقع ان
يعوقه على مواصلة صعوده
مؤشر  : EGX30بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح المؤشر فى مواصلة صعوده فى اتجاه مستوى المقاومه الجديد
قرب ال  ٩٢٠٠ - ٩٠٠٠نقطه وان اغلق مع نھاية جلسة الخميس قرب مستوى ال  ٩١١٥نقطه  ..بشكل عام التركيز
خالل االسبوع الحالى سيكون منصبا على مستوى المقاومـه الھـام قـرب ال  ٩٣٠٠ - ٩٢٠٠نقطـه والـذى نتوقـع ان
يعوقه على مواصلة صعوده
االسماعيليه للدواجن  :فشل السھم فى مواصـلة تماسـكه اعلـى مـستوى الـدعم الرئيـسى قـرب ال ٣,٦٠
جنيه ليواصل تراجعه فى اتجاه مستوى ال  ٣,٠٥جنيه قبل ان يعاود ارتداده ويغلق مع نھاية جلـسة الخمـيس قـرب
مستوى ال  ٣,٢٩جنيه  ..بشكل عام مازلنا ننصح باستغالل اى ارتفاع تصحيحي فى اتجاه مستوى ال ٣,٧٠ - ٣,٦٠
جنيه فى البيع واعادة الشراء أقل
اإلنتاج االعالمى  :نجح السھم بجلسات االسبوع الماضى فـى التماسـك قـرب مـستوى ال  ٣,٦٠جنيـه ليعـاود
ارتداده ألعلى ويغلق مع نھاية جلسة الخميس قرب مستوى ال  ٣,٨٦جنيه ..بشكل عام التركيز االن سيتحول الى
مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ٤ - ٣,٩٠جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده ألعلى
الشمس لإلسكان  :بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الـدعم عنـد ال - ٥,٤٠
 ٥,٣٠جنيه ليعاود ارتداده ألعلى فى اتجاه مـستوى ال  ٥,٩٢جنيـه قبـل ان يغلـق قـرب مـستوى ال  ٥,٧٣جنيـه ..
بشكل عام التركيز االن سيتحول الى مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ٦,١٠ - ٦جنيه والذى نتوقع ان يعوقه علـى
مواصلة ارتداده ألعلى
مدينة نصر لالسكان  :نجح السھم بجلسات االسـبوع الماضـى فـى التماسـك قـرب مـستوى ال  ٣٧,٥٠جنيـه
ليعاود ارتداده ألعلى فى اتجاه مستوى ال  ٤١,٦٩جنيه قبل ان يغلق مع نھاية جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال
 ٤١جنيه ..بشكل عام التركيز االن سيتحول الى مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ٤٢,٥٠ - ٤٢جنيـه والـذى نتوقـع
ان يعوقه على مواصلة ارتداده ألعلى
القناة للتوكيالت  :بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الدعم عند ال  ٩,٣٠جنيه
ليعاود ارتداده ألعلى فى اتجاه مستوى ال  ١٠,٥٠جنيه قبل ان يغلق قـرب مـستوى ال  ٩,٨٦جنيـه  ..بـشكل عـام
مازال التركيز منصبا على مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ١٠,٥٠جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده
ألعلى
سبينالكس  :نجح السھم بجلسات االسبوع الماضى فى التماسك قرب مـستوى ال  ١,١٠جنيـه ليعـاود ارتـداده
ألعلى فى اتجاه مستوى ال  ١,٢٤جنيه قبل ان يغلق مـع نھايـة جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال  ١,٢١جنيـه..
بشكل عام التركيز االن سيتحول الى مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ١,٢٦ - ١,٢٥جنيـه والـذى نتوقـع ان يعوقـه
على مواصلة ارتداده ألعلى
راية  :عكس السھم توقعنا السابق ونجح فى تجاوز مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ٦,٥٠ - ٦,٣٠جنيـه ليقتـرب
من مستوى ال  ٦,٩٤جنيه قبل ان يغلق مع نھاية جلسة الخميس قرب مستوى ال  ٦,٦٠جنيه  ..بشكل عـام االن
سنعاود التركيز مجددا على مستوى المقاومـه الـسابق قـرب ال  ٧,٢٠ - ٧,١٠جنيـه والـذى نتوقـع ان يعوقـه علـى
مواصلة ارتداده
الزيوت المستخلصة  :بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح الـسھم فـى التماسـك قـرب مـستوى الـدعم عنـد ال ١
جنيه ليعاود ارتداده ألعلى فى اتجاه مستوى ال  ١,١٨جنيه قبل ان يغلـق قـرب مـستوى ال  ١,١٦جنيـه  ..بـشكل
عام مازال التركيز منصبا على مستوى المقاومه الجديـد قـرب ال  ١,٢٠ - ١,١٨جنيـه والـذى مازلنـا نتوقـع ان يعوقـه
على مواصلة ارتداده ألعلى
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الجوھرة  :نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الدعم عند ال  ٧,٢٠جنيه ليعاود ارتداده ألعلـى بـشكل قـوى
فى اتجاه مستوى ال  ٩,١٤جنيه قبل ان يغلق قرب مستوى ال  ٨,٨٠جنيه  ..بشكل عام مازال التركيز منصبا على
مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ٩جنيه والذى ان نجح فى تجاوزه ألعلى فقد يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال
 ١٠جنيه
اليكو  :بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الـدعم عنـد ال  ١جنيـه ليعـاود ارتـداده
ألعلى فى اتجاه مستوى ال  ١,١٢جنيه ويغلق مع نھاية جلسة الخميس بالقرب منه  ..بـشكل عـام مـازال التركيـز
منصبا على مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ١,١٥ - ١,١٣جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده ألعلى
المصريه للمنتجعات  :نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الدعم عند ال  ١,١٠جنيه ليعاود ارتداده ألعلـى
فى اتجاه مستوى ال  ١,٢٨جنيه قبل ان يغلق قرب مستوى ال  ١,٢٦جنيه  ..بشكل عام مازال التركيز منصبا على
مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ١,٣٠ - ١,٢٨جنيه والذى مازلنا نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده ألعلى
المصريين لالسكان  :عكس السھم توقعنا السابق ونجح فـى تجـاوز مـستوى المقاومـه الجديـد قـرب ال ٦,٨٠
جنيه ليقترب من مستوى ال  ٧,٠٥جنيه ويغلق مع نھاية جلسة الخميس بـالقرب منـه ..بـشكل عـام االن سـنعاود
التركيز مجددا على مستوى المقاومه السابق قرب ال  ٧,٤٠جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده
المصريين في الخارج  :بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الدعم عند ال ٥,٥٠
جنيه ليعاود ارتداده ألعلى فى اتجاه مستوى ال  ٦,٣٩جنيه قبل ان يغلق قرب مستوى ال  ٦,٣٠جنيه  ..شكل عام
مازال التركيز منصبا على مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ٦,٥٠ - ٦,٤٠جنيه والـذى مازلنـا نتوقـع ان يعوقـه علـى
مواصلة ارتداده ألعلى
العقاريه للبنوك الوطنيه ----- :

الدوليه للمحاصيل الزراعيه ------ :
الكابالت الكھربائية  :بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قـرب مـستوى الـدعم عنـد ال ١,١٠
جنيه ليعاود ارتداده ألعلى فى اتجاه مستوى ال  ١,٣٤جنيه قبل ان يغلـق قـرب مـستوى ال  ١,٣١جنيـه  ..بـشكل
عام مازال التركيز منصبا على مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ١,٣٥جنيه والذى ان نجح فـى تجـاوزه ألعلـى فقـد
يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال  ١,٤٨ - ١,٤٥جنيه
ايكون  :بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسـك اعلـى مـستوى الـدعم قـرب ال  ٨,٢٥جنيـه ليعـاود
صعوده بشكل قوى فى اتجاه مستوى ال  ٩,٦٩جنيه واالغالق مع نھاية االسبوع بالقرب منه ..بـشكل عـام التركيـز
االن سيكون منصبا على مستوى المقاومه الرئيسة قرب ال  ١٠,٥٠جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصة صعوده
القلعه  :بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فـى التماسـك قـرب مـستوى الـدعم عنـد ال  ٣,٦٠جنيـه ليعـاود
ارتداده ألعلى فى اتجاه مستوى ال  ٤,٠٧جنيه قبـل ان يغلـق قـرب مـستوى ال  ٣,٩٦جنيـه  ..بـشكل عـام مـازال
التركيز منصبا على مستوى المقاومه الجديد قرب ال  ٤,٢٠ - ٤,١٠جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده
ألعلى
ليفت سالب  :بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الدعم عند ال  ١٢جنيه ليعـاود
ارتداده ألعلى فى اتجاه مستوى ال  ١٣,٨٧جنيه قبل ان يغلق قرب مستوى ال  ١٣,٦٩جنيه  ..بـشكل عـام مـازال
التركيز منصبا على مستوى المقاومه السابق قرب ال  ١٤ - ١٣,٧٠جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده
ألعلى
العربيه المتحده للشحن  :بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قرب مـستوى الـدعم عنـد ال
 ١,١٥جنيه ليعاود ارتداده ألعلى فى اتجاه مـستوى ال  ١,٣٤جنيـه قبـل ان يغلـق قـرب مـستوى ال  ١,٣١جنيـه ..
بشكل عام مازال التركيز منصبا على مستوى المقاومه السابق قرب ال  ١,٣٨ - ١,٣٥جنيه والـذى نتوقـع ان يعوقـه
على مواصلة ارتداده ألعلى
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النصر للمالبس "كابو"  :نجح السھم فى التماسك قـرب مـستوى ال  ٠,٨٧قـرش ليعـاود ارتـداده ألعلـى فـى
حركه تصحيحيه اقترب فيھا من مستوى ال  ٠,٩٩قرش قبل ان يغلق مع نھايـة جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال
 ٠,٩٨قرش ..بشكل عام مازال التركيز منصبا على مستوى المقاومه السابق قرب ال  ١,٠٣ - ١جنيـه والـذى نتوقـع
ان يعوقه على مواصلة ارتداده ألعلى

تم إعداد ھذا التقرير بواسطة إدارة البحوث
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