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 فى مواصلة صعوده وتجاوز مستوى المقاومـه EGX30بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح مؤشر السوق الرئيسى 
 نقطـه وان تجـاوزه ٩٤٠٠ نقطه ليقترب من مستھدفه الذى سبق واشـرنا اليـه قـرب ال ٩١٠٠ - ٩٠٥٠قرب ال 

 مستوى جاوزا بذلكمت نقطه C٩٦٢٢على محققا أعلى مستوى سعرى له منذ بداية ديسمبر الماضى عند ال 
 نقطه ٩٥٥٥وان اغلق مع نھاية جلسة الخميس قرب مستوى ال  نقطه ٩٦٠٠المقاومه التالى واIھم قرب ال 

بدعم من نجاح غالبية اIسھم القياديه فى معاودة صعودھا وبشكل خاص سھم البنك التجارى الدولى صاحب 
Xربعاء والتى نجح خIعلى وخاصة بجلسة اI٥٢ - ٥١,٩٠لھا فى تجاوز قمته السابقه قرب ال الوزن النسبى ا 

 جنيـه والـذى يعـد اعلـى ٥٤,٥٠ جنيه وتحديـدا عنـد مـستوى ال ٥٥جنيه ليقترب من مستھدفه اIول عند ال 
ولكنه فشل فى الثبات أعXه ليعاود تراجعه ويغلق مـع نھايـة جلـسة الخمـيس مستوى سعرى له منذ اIدراج 

لك سھم المجموعه الماليـه ھيـرميس القابـضه والـذى نجـح ھـو اIخـر فـى وكذ جنيه ٥١,٧٦قرب مستوى ال 
 وان اغلـق قـرب  جنيـه١٧,٧٥ جنيـه ليقتـرب مـن مـستوى ال ١٦,٥٠تجاوز مستوى المقاومه السابق قـرب ال 

 وايـضا سـھم مجموعـة طلعـت مـصطفى القابـضه والـذى نجـح فـى تجـاوز مـستوى  جنيـه١٧,٢٨مستوى ال 
 قبـل ان يغلـق مـع نھايـة جلـسة  جنيه١١,٠٥يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال  جنيه ل١٠المقاومه قرب ال 

واما سھم جلوبال تيليكوم فقد نجـح ھـو اIخـر فـى التماسـك اعلـى ..  جنيه١٠,٦٣الخميس قرب مستوى ال 
 جنيـه ليعـاود ارتـداده Cعلـى بـشكل قـوى فـى اتجـاه مـستوى ٣,٨٠ - ٣,٨٥مستوى الدعم السابق قـرب ال 

وامـا فيمـا يتعلـق ..  جنيـه٤,٠٦قبـل ان يغلـق قـرب مـستوى ال  جنيـه ٤,٣٠ - ٤,٢٠سابق قرب ال المقاومه ال
باسھم قطاع اIسكان فقد بدا واضحا التحسن الواضح فى اداء معظمھا Iسيما سھم مصر الجديـده لXسـكان 

ستوى سـعرى  جنيه ليقترب من أعلى م٦١والتعمير والذى نجح فى تجاوز مستوى المقاومه السابق قرب ال 
 جنيه وكذلك الحال فى سھم مدينة نصر لXسكان والتعمير والـذى ٦٤,٦٠له منذ مطلع اكتوبر الماضى عند ال 

 جنيـه واخيـرا وعـن اداء سـھم الـسادس مـن ٣٣,٥٠نجح ھو اIخر فى مواصلة صعوده فى اتجـاه مـستوى ال 
 مـستوى ال ليغلـق قـربات العرضـيه فقد اختلف عن نظيريه السابقين فى ميله الـى التحركـ" سوديك"اكتوبر 
   جنيه ١٤,٦٥

  
 فقد جاء ادائه اقل كثيرا من نظيره السابق مؤشر EGX70واما فيما يتعلق بمؤشر اIسھم الصغيره والمتوسطه 

 نقطـه واقترابـه مـن ٥٧٤ حتى مـع نجاحـه علـى تجـاوز مـستوى المقاومـه قـرب ال EGX30السوق الرئيسى 
ه ولكن بـدا واضـحا سـيطرة التحركـات العرضـيه علـى اداء غالبيـة اIسـھم  نقط٥٨٥مستھدفه التالى قرب ال 

الصغيره والمتوسطه بما فيھا اIسـھم ذات الـوزن النـسبى العـالى اIمـر الـذى لـم يـشعر معـه حـاملى ھـذه 
النوعيه من اIسھم بالصعود الحاد الذى نجحت البروصه فى تحقيقه مممثله فى مؤشرھا الرئيسى بجلـسات 

  ماضىاIسبوع ال
  

فقد كـان ابرزھـا واھمھـا بطبيعـة الحـال ھـو طـرح وثـائق واما عن ابرز اIحداث التى شھدھا اIسبوع الماضى 
 جنيه للوثيقه وھو اIمر الذى Iقى ١٠ بسعر "بصناديق المؤشرات"مؤشر السوق الرئيسى والمعروفه اعXميا 

Iربعـاء الماضـى باIضـافه الـى تأثيرھـا الواضـح اقباI كبيرا من جانب المتعاملين مع اولى ايام الطرح بجلـسة ا
على اداء بعض اIسھم القياديه ذات الوزن النسبى العالى وبشكل خاص سھم البنك التجارى الدولى صـاحب 
الوزن النسبى اIعلى Iسـيما وان تلـك الوثيقـه ھـى عبـاره عـن مجموعـة اسـھم مؤشـر الـسوق الرئيـسى 

النسبيه اIمر الذى يعنى ان السھم صاحب النـصيب اIكبـر فـى صـندوق الثXثون سھما مقسمه تبعا Iوزانھا 
 %٢٧ھم البنك التجارى الدولى والـذى يـصل وزنـه النـسبى علـى المؤشـر الـى قرابـة ال سصانع السوق ھو 

وھذا ان عنى فانما يعنى ان زيادة الطلب على تلك الوثائق انما يعد ايضا زيادة فى الطلب بـشكل اوتومـاتيكى 
Iسـيما علـى على اI حسب وزنه النسبى وھو ما بدا واضحا مع اولى ايـام الطـرح Xسھم المكونه للمؤشر ك

سھم البنك التجارى الـدولى والـذى كمـا سـبق واشـرنا حقـق اعلـى مـستوى سـعرى لـه منـذ اIدراج بتلـك 
  الجلسه

 سـھًما ٣٠ تمثـل الــ EGX30قائمه على إصدار وثائق خاصة بالمؤشـر  وتجدر اIشاره الى ان فكرة ھذه الوثائق
 سھًما كXً ٣٠المدرجة به كيما تتيح الفرصة لتنويع اIستثمارات خاصة لصغار المتعاملين دون الحاجة لشراء الـ 

على حدا وإنما اIكتفاء بشراء وثائق لھذا المؤشر والتى بعد إصدارھا اCولى يتم تداولھا كأى سھم آخر يـصعد 
 ھى الشركه المنـشئه للـصندوق والتـى ومن يقوم باصدار تلك الوثيقه.. ق ويھبط تبًعا لحركة مؤشر عام السو

فالمسألة ببـساطة أن صـانع الـسوق يقـوم " صانع السوق" أو Market Makerالـ ب يسمى تتعاقد بدورھا مع ما
بشراء عدد كبير من اCسھم المدرجة على مؤشـر الـسوق الرئيـسى ويقـوم بإصـدار وثـائق بـذات قيمـة ھـذه 
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 طالمـا مازالـت تلـك Market Makerع تحديد قيمة إسمية لھا وتظل تلك اCسـھم محفوظـة لـدى الــ اCسھم م
وبجانب تلك الوظيفة فكمـا ھـو معلـوم أن إدارة البورصـة .. الوثائق تتداول بالسوق وتلك ھى وظيفته الرئيسية 

روط والمعـايير الواجـب  أشھر ل�سھم المدرجـة علـى المؤشـر لتعـديلھا طبقـاً للـش٦تقوم بمراجعة دورية كل 
توافرھا �دراج أو حذف أسھم جديدة وھنا يأتى دور صانع السوق مجدًدا ليقوم بالتخلص من اCسھم التـى تـم 
حذفھا من المؤشر بالبيع وشراء اCسھم التى تم إدراجھا بدIً منھا ولھذا يعد خبر إدراج سـھم جديـد بالمؤشـر 

�يجابية المؤثرة على أدائه نتيجه لخلق طلـب إضـافى عليـه مـن قبـل فى البورصات العالمية أحد أھم اCخبار ا
صانع السوق والعكس صحيح فى حال حذفه من المؤشر فھذا أيًضا يعد أحد أھم اCخبار السلبية المؤثرة على 

باIضافه الى وظائف اخرى ولكنھـا تقتـصر علـى .. أدائه نتيجه لخلق عرض إضافى عليه من قبل صانع السوق 
امـا  .. Future Marketق العالميه Iسيما التى يتم التعامل على مؤشراتھا فـى اIسـواق المـستقبليه اIسوا

مدير اIستثمار فھو المسؤل عن احداث حاله من التوازن بين القيمه الفعليه للمؤشر وقيمة تلك الوثـائق علـى 
متوسط المرجح ولـيس علـى مدار جلسة التداول وھنا يجب الى ان مؤشر السوق الرئيسى محسوب طبقا لل

وھو ما يعنى ان ھناك فترة من الوقت تزيد او تنقص بين سعر الوثيقه الفعلى طبقـا " اخر تنفيذ"اسعار اIغXق 
 Iخر تنفيذات لXسھم وبين المؤشر المتأخر والمحسوب على سعر المتوسط المرجح

 
فقـد بـدا واضـحا تحـسنھا بـشكل كبيـر واما فيما يتعلق بقيم واحجـام التعـامXت بجلـسات اIسـبوع الماضـى 

 ٢١٦باستثناء جلسة اIحد التى شھدت ادنى قـيم تعـامXت للـسوق علـى مـدار اربعـة عـشر شـھرا عنـد ال 
 ٩٤٠ - ٢١٦على كل حال فقد تراوحت قيم التعامXت بجلـسات اIسـبوع الماضـى بـين ال .. مليون جنيه فقط 

 مليـون جنيـه متوسـط قـيم تعـامXت ٣٨٣ن بالمقارنـه مـع  مليـو٥٨٠مليون جنيه بمتوسط تعامXت يوميـه بلـغ 
 ٩٤٠ قد شھدت اعلى قيم تعامXت خـXل اIسـبوع عنـد ال خميسويذكر ان جلسة ال..اIسبوع قبل الماضى 

  مليون جنيه فى اعقاب بدء التعامل على وثائق المؤشر
  

سبة المتعـاملين اIجانـب مـن واما فيما يتعلق بفئات المستثمرين بجلسات اIسبوع الماضى فقـد تراجعـت نـ
مــن قــيم التعــامXت اليوميــه مــع % ١٨ - ١٢اجمــالى قــيم التعــامXت اليوميــه بــشكل نــسبى لتتــراوح بــين ال 

فيمـا لـم يـشھد المـستثمرين العـرب اى تغييـر يـذكر فيمـا .. استمرار التوجه الشرائى اغلب جلسات اIسبوع
وان اسـتمر سـلوكھم الـشرائى % ٨ - ٤لتتـراوح بـين ال يتعلق بنسبتھم من اجمالى قيم التعـامXت اليوميـه 

واخيرا وعن سلوك المستثمرين المصريين فقد تحول سلوكھم الى البيع اغلـب .. لXسبوع الثانى على التوالى
فيما انعكس سلوك المؤسسات المحليه الى .. جلسات اIسبوع الماضى بعد ثXثة اسابيع من اIداء المتباين 

  ت اIسبوع الماضى تقريباالشراء طيلة جلسا
  

واخيرا وعن توقعاتنا تجاه اداء كX المؤشرين بجلـسات اIسـبوع الحـالى والبدايـه كمـا ھـى العـاده مـع مؤشـر 
 نقطه ٩٦٠٠ فالتركيز سيتحول اIن الى مستوى المقاومه التالى والھام جدا قرب ال EGX30السوق الرئيسى 

  وده على اIقل فى الوقت الحالىوالذى نتوقع ان يعوقه مؤقتا على مواصلة صع
  

 فالتركيز خـXل اIسـبوع الحـالى سـيكون منـصبا EGX70واما فيما يتعلق بمؤشر اIسھم الصغيره والمتوسطه 
   نقطه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده Cعلى ٦٠٠ - ٥٩٥على مستوى المقاومه التالى قرب ال 

  

  
  
  

  

  
  
  
  

  
  


