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EGX30 EGX70 

 

 

 

في  أخفقنقطة بعد ما  9259اغالق المؤشر على تراجع عند مستوى الــ 

ة وسط إستمرار نقط 9099منطقة المقاومة الصعبة عند الــ  إختراق

  .بأستمرار األداء العرضي للمؤشر ينبئضعف قيم التداوالت 

 . نقطة  9509ثم  9069الدعم عند الــ 

 .نقطة  9099ثم  9317المقاومة عند الــ 

بعد موجة التصحيح العنيفة التى مر بها نقطة  222أسفل منطقة الدعم المؤشر  أغالق

 مازال المؤشر دون العزم الكافي لذلك من المتوقع ان يدخل السهم في تحركات حيث

 . عرضية مائلة للهبوط 
 .نقطة  205ثم  200الدعم عند الــ 

 .ة نقط 261ثم  222المقاومة عند الــ 
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 تحليل الهم االسهم
 بايونيرز 

 

 

 يمر السهم االن بمنطقه عرضيه هامه -                 

 من الممكن ان يتم التجميع  في هذه الفتره -

 11.09مقاومه اولي خالل الجلسه                            11.62دعم اول خالل الجلسه  

               

 15.99مقاومه تانيه داخل الجلسه                             11.29دعم تاني خالل الجلسه 
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 مصر الجديدة
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عزز وعزز من ذلك زيادة احجام التداول مع الهبوط مما ي, وهو يسير في حركة تصحيحية السفل , جنيه  31.99منذ وصول السهم الي مستهدف ,  66.99اغلق السهم عند مستوي 

ثم 63.09ويكون البيع في زات الجلسة عند مستوي , والتخفيف مع االرتداد ألعلي , بين مقاوماته ودعومه , لذلك ننصح بالمتاجرة علي السهم  66.09وصول السهم الي منطقة دعم 

 .62.09اعادة الشراء عند مستوي 
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 اوراسكوم لالتصاالت و األعالم 
 

 
 

هور مشتري رضية المائله للهبوط ضمن موجة التصحيح مع إستمرار ال بات النسبي بأحجام التداول التى تؤيد إستمرار عمليات جني األرباح علية لحين ظعلى حركتة الع  السهم مازال

 .بالقرب من مناطق الدعم ا من المتوقع ان يدخل السهم في تحركات عرضية تجميعية لذقوي بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية 

 .   المتاجرةب لذلك ينصح

 .   جنيه  1.56ثم   1.55فنجد ان مستوى المقاومة عند الــ 

  . جنيه   1.10ثم  1.16ثم  1.13عند الــ  الدعم
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

1 5 1 5 

 عرضي TMGH 11 19.07 19.27 19.27 11.79 11.29 15 طلعت مصطفي

مر السهم بموجة جني أرباح عنيفة بعد أن أخفق في إختراق 

جنيه, حيث من المتوقع ان يدخل  15مستوى المقاومة 

لذا ينصح  السهم في تحركات عرضية مائلة للهبوط , 

    بالتخفيف عند المقاومة و الشراء بالقرب من الدعم

 NHD 70.25 70.59 77.99 77.99 73.99 70.99 09.99 مدينة نصر

 

 عرضي 

 

يسير السهم في اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين 

 الدعم والمقاومه 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي HELI 66.99 66.59 60.99 62.69 60.79 69.39 31.99 مصر الجديدة 

 لسهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوما عرضي PHDC 0.10 0.99 0.97 0.99 0.59 0.56 0.77 بالم هيلز

 عرضي OCDI 10.93 17.09 17.27 17 10.26 12 12.30 السادس من اكتوبر

إخفق السهم في إختراق خط اإلتجاه الصاعد ل اني مرة 

عالتوالي ما قد يدخل السهم في حركة عرضية  لذلك 

 . ينصح بالتخفيف مع المتاجره 

 EGTS 1.13 1.59 1.19 1.99 1.52 1.79 1.09 المصرية للمنتجعات

 

 عرضي 

 

بعد تحقيق اول تارجت ننصح بجني االرباح عند 

 1.50مستويات 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

1 5 1 5 

 رضيع HRHO 13.12 13 16.31 16.25 13.06 10.73 19.51 هيرمس

 13.90عرضيًا أعلى مستوى الدعم  السهم يتحرك

لذلك يجب  ثبات نسبي بأحجام التداولجنيه وسط 

لذلك ينصح  مراقبته جيدًا خالل الجلسات القادمة

  . بالمتاجره 

 PIOH 11.62 11.29 11.99 11.99 15.29 17.99 17.29 بايونيرز

 

 عرضي 

 

 

والذي  15.29وصل السهم الي مستوي المقاومه 

 (لجني االرباح ) نصح عنده بالبيع الجزئي ي

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي AMER 1.11 1.99 1.97 1.93 1.10 1.10 1.10 عامر جروب

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي CCAP 5.01 5.36 5.60 5.30 5.00 5.97 7.99 القلعة

 AIND 1.30 1.63 1.02 1.02 1.02 1.99 1.99 العربية لالست مارات
 

 عرضي 
 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 عرضي  ABRD 2.01 2.72 2.72 2.90 2.35 2.00 2.92 المصريون في الخارج
مازال السهم على حركة العرضية بين الدعم و المقاومة 

 . لذلك ينصح بالمتاجره مع مراقبة أحجام التداول
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

1 5 1 5 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 1.19 1.16 1.99 1.17 1.55 1.50 1.56 أوراسكوم لالعالم

 هابط GTHE 7.60 7.67 7.29 7.23 7.30 7.09 7.09 جلوبال تيلكوم
 

 السهم االن في اتجاه هابط مستهدف الدعم 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 11.96 19.95 19.65 19.09 11.15 11.59 11.59 المصرية لالتصاالت

 

 

 االغالق الكود االسم   
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

1 5 1 5 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  عرضي ACGC 7.60 7.62 7.50 7.50 7.99 0.99 0.59 العربية لحليج االقطان

 APSW 5.69 5.22 5.22 5.22 5.09 7.99 7.59 العربية وبوليفارا
 

 عرضي 
 ينصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  عرضي  PRCL 2.59 2.99 2.99 2.99 2.69 2.39 6.99 (شيني)العامة للخزف
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

1 5 1 5 

الصعيد العامة 

 للمقاوالت
UEGC 1.06 1.06 1.77 1.00 1.23 1.67 1.39 من الممكن التجميع قرب نقطه وقف الخساير   عرضي 

جنوب الوادي 

 لالسمنت
SVCE 6.09 6.39 6.19 6.19 3.59 3.77 3.29  عرضي 

ينصح بالتجميع قرب وقف )في حاله كسر الدعم االول 

 (الخساير

الجيزة العامة 

 للمقاوالت
GGCC 2.92 2.19 2 0.99 2.03 2.63 2.05 طه وقف الخسايرمن الممكن التجميع قرب نق هابط 

 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

1 5 1 5 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EGCH 2.93 2.99 0.39 0.00 2.12 2.55 2.55 كيما

 عرضي EFIC 9.50 9.59 0.92 9.90 9.05 9.26 9.09 المالية والصناعية
 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم

 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي SMFR 0.05 0.72 0.59 0.50 0.27 0.69 0.69 سماد مصر
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

1 5 1 5 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  EPCO 5.00 5.77 5.10 5.50 5.60 5.39 5.92 ية للدواجنالمصر

 MPCO 55.27 55.59 51.99 55.99 55.63 55.09 55.09 المنصورة للدواجن
 عرضي

 

 

 (تجميعي ) يسير في اتجاه عرضي 

 هابط  JUFO 9.79 9.10 0.90 9.96 9.07 9.29 9.29 جهينة
 

 لسهم االن في اتجاه هابط مستهدف الدعم ا

 

 
 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

1 5 1 5 

  صاعد ESRS 16.10 16 12.30 12.30 13.15 13.36 10 العز لحديد التسليح

 12.30مازال السهم يتحرك عرضيًا أعلى مستوى الدعم 

 عند المقاومة  بعض جني األرباح الطفيفوجد جنيه بعد أن 

بالتخفيف مع  لذلك ينصح قد يدخله في تحركات عرضية

 .المتاجره 

 عرضي IRON 6.03 6.09 6.77 6.09 3.76 3.02 0.16 الحديد والصلب

و  مازال السهم على حركة العرضية بين الدعم و المقاومة

لذلك  لدعم ال اني بكسر الدعم األول يستهدف مستوى ا

 .لحين وضوح األتجاه القادمة  ينصح بالمتاجره

 هابط ASCM 0.90 0.29 0.00 0.00 9.20 19.99 19.99 اسيك للتعدين

األ انه يمر بموجة جني األرباح مازال السهم  بالرغم من أن

لذا وجب مراقبة السهم  بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع

 .  لذلك ينصح بالمتاجره جيدًا 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

1 5 1 5 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  عرضي  ELEC 1.15 1.10 1.19 1.19 1.59 1.79 1.79 الكهربائية الكابالت

 CSAG القناة للتوكيالت
0.59 

 
 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  عرضي  19.99 9.29 0.39 3.09 3.09 0.29

العربية المتحدة 

 للشحن والتفريغ
UASG 1.95 1.96 .93 .93 1.19 1.12 1.59 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  عرضي 
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