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2017,30الثالثاء  مايو 

(88.30:االغالق)  SWDY.CA-السوٌدى للكابالت  (5.92:االغالق)  UNBE.CA-بنك االتحاد الوطنى  

اخترق السهم مستوى عرضى طويل االجل بإختراقه 

 الى اعلى والجدير بالذكر ان هذا المستوى 5.70مستوى 

 وبذلك تحول السهم الى اتجاه 2015لم يخترق منذ عام 

صاعد طويل ومتوسط وقصير االجل فى الوقت الحالى 

 هام جدا فى الوقت الحالى وقد 5.70االرتكازاعلى مستوى 

 وتراجع منه فى 6.70حقق السهم مستهدف هام عند 

موجه جنى ارباح فى االجل القصير ومن المتوقع ان يعوق 

 هبوط السهم الحالى  مع 5.40 -5.70المستوى من  

 هو مستوى ايقاف الخسائر فى 5.30العلم ان مستوى 

ينصح بالتجميع فى السهم فى حاله الوقت الحالى لولذلك  

 لتوقع عوده لصعود 5.70 -5.40هبوطه فى المنطقه بين 

 على 6.70 ثم 6.20السهم مره اخرى الختبار مستوى 

.االقل 

اليومي- تقريرالتحليل الفنى 

( 13207.00: اإلغالق   EGX30  ( 576.00: اإلغالق   EGX70     

عاود المؤشر االرتفاع بعدما اقترب من مستوى الدعم 

 وبداء 12300-12500الرئيسى له عند المستوى 

باالرتفاع مره اخرى مكوننا قاع جديد عند المستوى 

 يعتبر بمثابه مستوى اليقاف الخسائر للمستثمر 12650

قصير االجل فى الوقت الحالى وللمره الثالثه يظهر 

المشترى بمناطق اعلى من السابقه حيث ان القاع السابق 

 وبذلك يظهر 11800 والسابق له كان 12300كلن 

ارتقاء المشترى ليتقبل ارقام اعلى داخل المؤشر وذلك 

يعتبر اشاره من اشارات القوه بدايه الصعود هى اختراق 

ويليه (اول اشاره قوه )  فى الوقت الحالى 13100 مستوى

-12650 ينصح بمراقبه مستوى لذلك 13500مستوى 

 جيدا  حيث انه هو الفيصل بين الصعود او 12300

الدخول فى تصحيح هابط وال ينصح باعاده تكوين مراكز 

 على االقل 13100شرائيه اال فى حاله اختراق مستوى 

 13500وتاكيد الصعود ياتى بعد كسر مستوى المقاومه 

.بوجه عام 

مازال المؤشر فى اتجاه صاعد على كافه المستويات سواء 

طويله االجل او متوسطه وقصيره حتى االن اال انه وصل 

 نقطه ثم بدا بالتراجع 600لمستهدف هام عند المستوى 

 نقطه متوقع فى حاله 650يظل مستهدف المؤشر عند 

 نقطه فى الوقت الحالى اما 581بقائه اعلى مستوى 

اختراقها الى اسفل هو اول اشاره لبدايه جنى ارباح جزئى 

باسهم المؤشر ولكن ايضا من المتوقع ان اى تراجع يحدث 

اسفل المستوى المذكور من المرجح ان يعرقله المستوى 

 نقطه فى االجل القصير مع االحتفاظ بهذا المستوى 555

ينصح كمستوى ايقاف خسائر فى االجل القصير ايضا  

باالحتفاظ باسهم المؤشر والترقب وعدم فتح مراكز شرائيه 

 نقطه الى اعلى فى 600جديده االفى حاله اختراق مستوى 

.االجل القصير 

السهم فى اتجاه صاعد االن على كافه المستويات تميز اداء 

السهم فى الفتره االخيره بانه كان مواجه قوى لموجات 

الهبوط بالتصحيح فى السوق والجدير بالذكر ان السهم كان 

 85 ومنطقه 75.50يتحرك بشكل عرضى بين منطقه 

 85.00 ثم قام باختراق مستوى 2017جنيه من فبراير 

الى اعلى خالل االسبوع السابق ليتحول من اتجاه عرضى 

قصير ومتوسط الى اتجاه صاعد مره اخرى ومنه المتوقع 

 فى االجل القصير 85فى حاله االستقرار اعلى المستوى 

 على االقل 104 ثم 93.00ان يستهدف السهم مستوى 

 جنيه فى الوقت الحالى    80ايقاف الخسائر اصبح منطقه 

 (85بالقرب من )ينصح بالشراءفى االنخفاضات  .  

 93.00واالحتفاظ حتى تحقق المستهدفات المذكوره عند 

 80.00 على االقل مع االحتفاظ بمستوى 104.00ثم 

.كمنطقه اليقاف الخسائر

.هذا التقرير تم بناء علي وجهة نظر شركة تايكون لتداول االوراق المالية وال يعد هذا التقرير تأكيد من الشركة بالشراء او البيع اووعد لتحقيق ارباح مؤكده ولكن تبذل شركة تايكون الجهد لتوفر لعمالئها ادق المعلومات الفنية بناء على دراسة دقيقة من قسم التحليل الفنى إال أنها تخلى مسؤلتيها تماما عن أى قرار إستثمارى يتم إتخاذة بناء على ما ورد بالتقرير
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(2)مقاومه (1)مقاومه (2)دعم (1)دعم اإلغالقكود روٌتر

االتجاه 

متوسط 

االجل

اإلتجاه 

قصٌر االجل
احتفاظ

 شراء

االنخفاضات

بيع إلغالق 

المراكز 

باالرتداد

شراء 

للمتاجره 

قصيره 

االجل

بيع لجنى 

ارباح جزئى

مستهدف 

1صعود 

مستهدف 

2صعود 

مستهدف 

1هبوط 

مستهدف  

2هبوط 

وقف 

الخسائر

OCDI.CA15.1914.8014.4015.2015.3915.5016.1013.76صاعدصاعد

HELI.CA26.0625.9025.5026.5027.5027.5024.8524.85عرضىعرضى

PHDC.CA3.023.002.903.083.183.252.902.90عرضىعرضى

TMGH.CA7.747.727.587.908.007.088.70هابطعرضى

EMFD.CA2.702.692.602.903.103.103.702.50صاعدعرضى

OTMT.CA0.760.760.740.790.820.760.820.65صاعدعرضي

ETEL.CA10.3010.2010.0010.4010.7010.6010.959.80 صاعدعرضى

ESRS.CA19.2019.0018.6919.7020.0017.3221.30هابطصاعد

IRON.CA4.654.604.504.905.085.085.384.60صاعدصاعد

ARCC.CA9.549.329.109.669.889.088.639.88هابطصاعد

HRHO.CA25.5024.9024.4025.7525.9825.5026.3023.70صاعدصاعد

PIOH.CA8.678.608.308.949.098.667.3510.50هابطصاعد

COMI.CA79.8079.5078.5081.0082.0080.0082.0075.45صاعدعرضى

CANA.CA9.509.259.0010.0011.008.967.7011.00هابطصاعد

بالم هٌلز

طلعت مصطفى

إعمار مصر

اوراسكوم االعالم

قطاع االتصاالت

المصرٌة لالتصاالت

حدٌد عز

الحدٌد والصلب المصري

العربٌة لالسمنت

قطاع التشٌٌد ومواد البناء

اليومى-تقريرالتحليل الفنى

2017,30الثالثاء  مايو 

سودٌك

قطاع العقارات

هٌرمس

باٌونٌرز القابضة

التجاري الدولً

بنك قناة السوٌس

السهم

مصر الجدٌدة

قطاع الخدمات المالٌة
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(2)مقاومه (1)مقاومه (2)دعم (1)دعم اإلغالقكود روٌتر

االتجاه 

متوسط 

االجل

اإلتجاه 

قصٌر االجل
احتفاظ

شراء 

االنخفاضات

بيع إلغالق 

المراكز 

باالرتداد

شراء 

للمتاجره 

قصيره 

االجل

بيع لجنى 

ارباح جزئى

مستهدف 

1صعود 

مستهدف 

2صعود 

مستهدف 

1هبوط 

مستهدف  

2هبوط 

وقف 

الخسائر

EGCH.CA5.615.575.465.855.975.976.325.205.20عرضىصاعد

AMOC.CA9.559.509.389.9010.0910.0910.809.38صاعدعرضى

ABUK.CA224.61222.00216.00225.00230.00236.00216.00صاعدصاعد

MPCO.CA7.207.106.837.708.15تم خصمعرضىصاعد
قيمة 

الكوبون
8.156.836.80

DOMT.CA8.588.508.128.809.009.209.408.127.907,9عرضىعرضى

ACGC.CA4.494.504.274.574.684.724.274.22عرضىصاعد

PRCL.CA3.823.703.504.004.084.433.983.703.74عرضىصاعد

UASG.CA0.700.700.680.740.760.760.680.67عرضىعرضى

CSAG.CA8.018.007.908.308.508.757.90صاعدعرضى

ELWA.CA8.007.907.708.308.687.707.119.40هابطعرضى

AUTO.CA2.152.072.002.162.222.152.012.60هابطهابط

UNIT.CA7.497.206.977.508.008.387.207.20عرضىصاعد

CPCI.CA30.0029.0028.7630.0032.0033.2038.5026.60صاعدصاعد

0.370.410.29صاعدعرضىport0.360.340.320.370.38بورتو

0.360.460.29عرضىعرضىAMER.CA0.320.310.290.340.36عامر

اليومى-تقريرالتحليل الفنى

2017,30الثالثاء  مايو 

اسكندرٌه للزٌوت

كٌما

قطاع الكٌماوٌات

السهم

قطاع الخدمات المنزلٌه والشخصٌه

دومتى

المنصورة للدواجن

قطاع االغذٌه والمشروبات

ابوقٌر لالسمدة

القناة للتوكٌالت

العربٌةالمتحدة للشحن

قطاع النقل

شٌنً

عربٌه حلٌج

جى بى اوتو

الوادى لإلستثمار

اسهم اخرى

المتحده السكان

القاهره لالدوٌه
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TORA.CA14.1714.0012.7014.7515.0015.3518.8014.00صاعدصاعد

 

إرشادات القراءة الصحٌحة للتقرٌرإخالء المسؤولٌة القانونٌة

تاٌكون لألوراق المالٌة

CFTe-CETA

اليومى-تقريرالتحليل الفنى

2017,30الثالثاء  مايو 

هزا انتمشيش تم بىاء عهي وجهت وظش ششكت تايكىن نتذاول االوساق انمانيت وال يعذ هزا انتمشيش تأكيذ مه انششكت بانششاء او انبيع او وعذ نتحميك 

اسباح مؤكذي ونكه تبزل ششكت تايكىن انجهذ نتىفش نعمالئها ادق انمعهىماث انفىيت بىاء عهً دساست دليمت مه لسم انتحهيم انفىً إال أوها تخهً 

.مسؤنتيها تماما عه أي لشاس إستثماسي يتم إتخارة بىاء عهً ما وسد بانتمشيش

اسمنت بورتالند طرة

.(%5% - 3)اختراق السعر الدعم او المقاومه  بنسبه من        .2

ننصح باحترام نقاط ايقاف الخسائر المحدد فى التقرير مع العلم انه يتاكد اختراقها دائما بالفلتر 

:-السعرى وهو اما

.اختراق السعر للدعم او المقاومه  المحدد بيوميين متتاليين       .1

.هذا التقرير تم بناء علي وجهة نظر شركة تايكون لتداول االوراق المالية وال يعد هذا التقرير تأكيد من الشركة بالشراء او البيع او وعد لتحقيق ارباح مؤكده ولكن تبذل شركة تايكون الجهد لتوفر لعمالئها ادق المعلومات الفنية بناء على دراسة دقيقة من قسم التحليل الفنى إال أنها تخلى مسؤلتيها تماما عن أى قرار إستثمارى يتم إتخاذة بناء على ما ورد بالتقرير

         اى توصيه احتفاظ يشار اليها بالون االخضر

          حاله تحقق المستهدف يشار فى خانه المستهدف بالون

.االصفر 

المستهدفات

           فى حاله استبعاد سهم من التقرير يرجى حفظ نقاط ايقاف الخسائر به واالهتمام بها.

          تعنى بيع للشراء اقل  او عدم الشراء مره اخرى على حسب مدى تحديد :  بيع لجنى ارباح جزئى

. المستثمر لالستراتيجيه المستخدمه فى استثماره بالسهم

          تعنى البيع وعدم الرجوع للسهم مره اخرى حيث اختراق مستوى ايقاف :   بيع  لإلغالق المراكز

. الخسائر

.ينصح بإغالق جزء من المركز عند وصول السعر للمستهدف 

االسهم المظلله هى االسهم المضافه حديثا ومتوقع لها اداء ايجابى فى الفتره القصيره  وتحدث هذه 

.االسهم تبعيا كل يوم على حسب االهميه

التظلٌل

نصائح عامه

           تعنى االحتفاظ بالسهم حيث توقع ارتفاعه فى المستوى قصير االجل لتحقيق المستهدفات : احتفاظ

.المحدده بالتقرير

         تعنى الشراء فاالتجاه الصاعد فى حاله اى هبوط للسهم بالقرب من الدعوم :  شراءاالنخفاضات

.المذكوره بالتقرير

         تعنى الشراء للبيع بالقرب من اول مستهدف محدد وليس الغرض :  شراء للمتاجره قصير االجل

.منها االحتفاظ بالسهم

         اى توصيه بيع يشار اليها بالون االحمر

         اى توصيه شراء يشار اليها بالون اللبنى

محهم فىً

مذيش إداسة انتحهيم انفىً احمذ سعذ

عبذ انمىعم جمال

asaad@tycoonsecurities.com

amonem@tycoonsecurities.com

sayoub@tycoonsecurities.com

asadek@tycoonsecurities.comمدير إدارة التداول اإللكترونىاحمد صادق

عضو مجلس اإلدارة المنتدبسيد ايوب
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