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EGX30 EGX70 

 

 

 

 3179:االغالق

نقطة دعم اولية للمؤشر عززت من ردوث  3999اصبح مستوي  

مما اودي بالمؤشر , ارتداده واضحة في المؤشر من تل  النقطه 

وما ,واإلغالق فوقها  3099للصعود الي مستوي المقاومة الفرعي 

 .مستوي مقاومة مهم( مستوي مقاومه متحرك )3179زال مستوي

 755:االغالق

ولكن ما , والذي شكل دعم لمؤشر االفراد  779شهدت  ارتداده من مستوي 

ومرل الربات فوق , زالت السيولة غائبة بشكل كبير عن اسهم المؤشر 

عنصر ايجابي مما يعزز وصول المؤشر الي مستوي المقاومة  759مستوي 

 .نقطه 717
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 تحليل الهم االسهم
 بايونيرز 

 

 

 يمر السهم االن بمنطقه عرضيه هامه -                 

 من الممكن ان يتم التجميع  في هذه الفتره -

 71.09مقاومه اولي خالل الجلسه                            71.79دعم اول خالل الجلسه  

 71.79سه   مقاومه تانيه داخل الجل                          71.99دعم تاني خالل الجلسه 
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 عامر جروب
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ومن المتوقع ان يسير السهم في اتجاه صاعد قصير االجل في الفترة القادمة للوصول للمستدف ,  7.91عند مستوي , ريث كان قد بلغ نقطة تشبع بيعية , ارتد السهم كما كان متوقعا 

وفي رالة الشراء , مستويات مقازمة  7.19ثم  7.73ويكون مستوي , مستوي دعم 7.79 7.71وبذل  يكون مستوي ,  7.75مستوي اغلق السهم الجلسة السابقة عند ,  7.73

 .7.71والبيع  7.77والبيع في زات الجلسة يكون الشراء 
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 الشمس لالسكان 
 

 
 

 

من المتوقع ان يقابل عنده بعض القوي البيعية قبل  لذا ون العزم الكافي ألختراق خط اإلتجاه الهابط مازال د لكنجنيه و  0.59إرتد السهم بقوة من مستوى الدعم القوي عند الــ 

 .التى قد تستمر لبعض الجلسات  , لذا مازال السهم على رركة العرضية و إستئناف مسرة صعودة 

 .لذل  ينصح بالتخفيف عند المقاومة و أعادة الشراء التجميعي بالقرب من القاع 

 . جنية  7.17ثم  7.97عند الــ  مقاومة ال

  . جنيه  0.59ثم  0.17عند الــ  الدعم
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

7 1 7 1 

 صاعد TMGH 77.71 77.95 77.90 79.79 77.19 71 71.70 طلعت مصطفي

اعه نحو منطقة القمة السابقة وسط واصل السهم إرتف

إرتفاع ملحوظ بأرجام التداوالت ولكن من المتوقع ان يشهد 

جنيه  71موجة جني ارباح طفيفه بالقرب من مستوى الــ 

لذا ينصح بالتخفيف عند المقاومة و الشراء بالقرب من 

    الدعم

 NHD 95.71 90.19 99.99 99.99 91.99 91.99 09.99 مدينة نصر

 

 ي عرض

 

يسير السهم في اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين 

 الدعم والمقاومه 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم صاعد HELI 53.15 51.51 59.99 55.199 19.37 17.19 11.99 مصر الجديدة 

 مقاومات والدعومالسهم في اتجاه عرضي بين ال عرضي PHDC 0.19 0.71 0.99 0.79 0.13 0.99 0.09 بالم هيلز

 عرضي OCDI 70.59 70.99 70 79.79 70.19 77.71 77.10 السادس من اكتوبر

نجح السهم في إستكمال إرتفاعه وسط إرتفاع بأرجام 

التداول تؤهله لألقتراب من خط اإلتجاه الصاعد في 

 . محاولة ألختراقة لذل  ينصح باألرتفاظ مع المتاجره 

 EGTS 7.11 7.19 7.79 7.99 7.99 7.97 7.09 المصرية للمنتجعات

 

 عرضي 

 

بعد تحقيق اول تارجت ننصح بجني االرباح عند 

 7.11مستويات 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

7 1 7 1 

 عرضي HRHO 71.57 71.97 75.17 75.71 71.15 71.91 73.17 هيرمس

إقترب السهم من مستوى القمة السابقة عند الــ 

جنيه وسط زخم شرائي قوي يؤهل السهم  71.19

لمواصلة تقدمه و لكن قد يجد بعض جني األرباح 

  . الطفيف عندها لذل  ينصح بالمتاجره 

 PIOH 71.17 77.79 77.99 77.99 71.79 79.99 79.79 بايونيرز

 

 عرضي 

 

 

والذي  71.79المقاومه وصل السهم الي مستوي 

 (لجني االرباح ) ينصح عنده بالبيع الجزئي 

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط AMER 7.75 7.79 7.91 7.79 7.71 7.11 7.15 عامر جروب

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي CCAP 1.33 1.35 1.11 1.11 9.95 9.70 9.19 القلعة

 AIND 7.11 7.51 7.07 7.07 7.17 7.39 7.39 السترماراتالعربية ل
 

 عرضي 
 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 عرضي  ABRD 7.11 7.71 7.97 7.97 7.11 7.10 7.37 المصريون في الخارج
مازال السهم على رركة العرضية بين الدعم و المقاومة 

 . تداوللذل  ينصح بالمتاجره مع مراقبة أرجام ال
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 1 7 1 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 7.17 7.19 7.71 7.17 7.11 7.99 7.99 أوراسكوم لالعالم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي GTHE 0.91 9.35 9.11 9.13 0.93 0.77 0.19 جلوبال تيلكوم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 77.30 77.17 77.70 77.51 71.93 71.71 71.11 المصرية لالتصاالت

 

 

 االغالق الكود االسم   
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 1 7 1 

 ACGC 9.11 9.57 9.11 9.11 9.39 0.99 0.19 العربية لحليج االقطان

 

 عرضي

 

 

 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 

 

 APSW 1.15 1.77 1.77 1.77 1.19 9.99 9.19 العربية وبوليفارا

 

 عرضي 

 

 

 ينصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 

 PRCL 7.59 7.99 7.99 7.99 7.59 7.19 5.99 (شيني)لعامة للخزفا
 عرضي 

 

 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 1 7 1 

الصعيد العامة 

 للمقاوالت
UEGC 7.75 7.05 7.99 7.05 7.71 7.59 7.19  عرضي 

, مازال السهم على رركة العرضية بين الدعم و المقاومة

إرتد السهم معلنًا عن تكوين قاع وسط إرتفاع ملحوظ بأرجام 

 .و الشراء التجميعي لذل  ينصح بالمتاجره  التداول,

جنوب الوادي 

 لالسمنت
SVCE 1.77 1 5.39 5.19 1.19 1.99 1.73  عرضي 

سهم على رركة العرضية بين الدعم و المقاومة لذل  مازال ال

 .ينصح بالمتاجره

الجيزة العامة 

 للمقاوالت
GGCC 7.09 7.99 7.17 7 7.01 7.51 7.11 هابط 

وسط إرتفاع ملحوظ بأرجام  معلنًا عن تكوين قاعإرتد السهم 

التداول األ انه مازال على رركة العرضية بين الدعم و 

المتاجره لحين وضوح األتجاه القادمة المقاومة لذل  ينصح ب

. 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 1 7 1 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EGCH 7.95 7.11 7.91 7.19 7.79 7.51 7.19 كيما

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EFIC 3.57 3.01 3.97 3.99 3.11 3.35 79.79 المالية والصناعية

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي SMFR 0.17 0.50 0.01 0.71 0.11 0.35 7.77 سماد مصر
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 1 7 1 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  EPCO 1.77 1.99 1.71 1.10 1.51 1.13 1.37 المصرية للدواجن

 MPCO 11.99 17.15 73.19 73.19 11.99 19.99 17.99 المنصورة للدواجن
 عرضي

 
 (تجميعي ) يسير في اتجاه عرضي 

 السهم االن يسير في منطقه عرضيه عرضي  JUFO 3.17 3.51 3.00 3.71 3.39 79.91 79.09 جهينة

 

 
 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 1 7 1 

  صاعد ESRS 75.19 75.09 75 75 71.71 71.15 71 العز لحديد التسليح

القمة السابقة وسط  إستكمل السهم إرتفاعه مستهدفًا منطقة

زخم شرائي قوي في محاولة ألختراقها أال انه من المتوقع 

ان يشهد بعض جني األرباح الطفيف خاصة في ذات الجلسة 

 .لذل  ينصح بالمتاجره 

 عرضي IRON 1.11 1.79 5.15 5.19 1.95 1.17 1.75 الحديد والصلب

 األ مازال السهم على رركة العرضية بين الدعم و المقاومة

 لذل  ينصح بالمتاجره انه بدء في أعطى عالمات تجميعية

 .لحين وضوح األتجاه القادمة 

 هابط ASCM 3.91 3.10 3.90 1.00 3.70 79.93 79.93 اسي  للتعدين

األ انه يمر بموجة جني األرباح مازال السهم  بالرغم من أن

بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع فقد نجد إرتداده خالل 

وسط إرتفاع ملحوظ بقيم التداوالت لذل  القادمه الجلسات 

 . ينصح بالشراء التجميعي 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

7 1 7 1 

 الكابالت

 الكهربائية
ELEC 7.75 7.70 7.79 7.79 7.19 7.99 7.99 ضي عر 

 
 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 

القناة 

 للتوكيالت
CSAG 1.71 1.79 1.19 1.19 1.19 3.79 79.99  عرضي 

 
 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 

العربية 

المتحدة 

للشحن 

 والتفريغ

UASG 7.79 7.95 .31 .31 7.79 7.77 7.19 عرضي 
 

 مستويات الدعم والمقاومه ننصح بالمتاجره بين 

 

 

 

 

 

 

by:prepared  
Mona Moustafa                                                zeinab.mostafa@miragebrokerage.net 
Islam Fathy                                                       islam.fathi@miragebrokerage.net  
Mustafaa Ra'fat                                                 mustafa@miragebrokerage.net 


