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EGX30 EGX70 

 

 

 

 0759نجح المؤشر في األرتداد من مستوى الدعم الفرعي عند الــ 

 0099نقطة مستكماًل محاوالته في إختراق منطقة المقاومة عند الــ 

نقطة مدفوع بإرتفاع سهم البنر التجاري الدولي أل انه مازال المؤشر 

 .للمؤشر  يعاني من ضعف السيولة ينبئ بأستمرار األداء العرضي

 . نقطة  0649ثم  0757الدعم عند الــ 

 .نقطة  0099ثم  0579المقاومة عند الــ 

بعد موجة التصحيح العنيفة نقطة  777تماسر المؤشر عند مستوى الدعم 

التى مر بها و لكن مازال المؤشر دون العزم الكافي لألرتداد لذلر من المتوقع 

ان يشهد إرتفاع ملحوظ بجلسة ان يدخل السهم في تحركات تجميعية على 

 .اليوم 
 .نقطة  760ثم  777الدعم عند الــ 

 .نقطة  746ثم  747المقاومة عند الــ 
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 تحليل الهم االسهم
 بايونيرز 

 

 

 يمر السهم االن بمنطقه عرضيه هامه -                 

 من الممكن ان يتم التجميع  في هذه الفتره -

 70899مقاومه اولي خالل الجلسه                            77809دعم اول خالل الجلسه  

               

 70879مقاومه تانيه داخل الجلسه                             77849دعم تاني خالل الجلسه 
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 عامر جروب
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من المتوقع وصول السهم الي دعمه وةدوث موجه ارتدادية من تلر النقطة لتكون اول مقاومة لدي ,  7879د مستوي والسهم لديه دعم قوي عن,  7870اغلق السهم عند مستوي 

 . 7879والبيع عند مستوي  7879وإعادة الشراء عند مستوي الدعم علي ان يكون الشراء في زات الجلسة عند مستوي , لذا ننصح باالةتفاظ ,  7870ثم  7874السهم عند مستوي 
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 الشمس لألسكان 
 

 
 

تؤهل قد  ترجع بأةجام التداول  وسط  جنيه, 7897في إختراق خط اإلتجاه الهابط ةيث قوبل عنده بعمليات جني األرباح قوية أدت به ألعادة التداول أسفل مستوى المقاومة  السهم إخفق

 .ركات عرضية تجميعية ا من المتوقع ان يدخل السهم في تحلذ في الدخول في منطقة عرضية  السهم

 .   المتاجرةبلذلر ينصح 

 .   جنيه  7809ثم  7897فنجد ان مستوى المقاومة عند الــ 

  . جنيه  6849ثم  6807عند الــ  الدعم
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

7 0 7 0 

 صاعد TMGH 77800 77895 79809 79879 77859 70 70876 طلعت مصطفي

واصل السهم إرتفاعه نحو منطقة القمة السابقة وسط إرتفاع 

ملحوظ بأةجام التداوالت ولكن من المتوقع ان يشهد موجة 

جنيه لذا  70جني ارباح طفيفه بالقرب من مستوى الــ 

    ينصح بالتخفيف عند المقاومة و الشراء بالقرب من الدعم

 NHD 97899 96809 99899 99899 95899 90899 69899 مدينة نصر

 

 عرضي 

 

يسير السهم في اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين 

 الدعم والمقاومه 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي HELI 45850 45896 49899 44809 5907 57859 50899 مصر الجديدة 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي PHDC 6809 6877 6899 6890 6800 6897 6879 بالم هيلز

 عرضي OCDI 76899 76876 76 79879 76809 77870 77856 السادس من اكتوبر

إخفق السهم في إختراق خط اإلتجاه الصاعد لراني مرة 

عالتوالي ما قد يدخل السهم في ةركة عرضية  لذلر 

 . لمتاجره ينصح بالتخفيف مع ا

 EGTS 7809 7809 7879 7899 7899 7897 7869 المصرية للمنتجعات

 

 عرضي 

 

بعد تحقيق اول تارجت ننصح بجني االرباح عند 

 7800مستويات 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

7 0 7 0 

 عرضي HRHO 75897 75 74857 74870 75804 70895 70807 هيرمس

 75890عرضيًا أعلى مستوى الدعم  السهم يتحرك

لذلر يجب  ثبات نسبي بأةجام التداولجنيه وسط 

لذلر ينصح  مراقبته جيدًا خالل الجلسات القادمة
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  . بالمتاجره 

 PIOH 77809 77879 77899 77899 70879 79899 79879 بايونيرز

 

 عرضي 

 

 

والذي  70879السهم الي مستوي المقاومه وصل 

 (لجني االرباح ) ينصح عنده بالبيع الجزئي 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي AMER 7870 7890 7899 7895 7877 7870 7870 عامر جروب

 قاومات والدعومالسهم في اتجاه عرضي بين الم عرضي CCAP 0805 0809 0840 0856 0806 9897 9895 القلعة

 AIND 7850 7845 7867 7867 7807 7809 7809 العربية لالسترمارات
 

 عرضي 
 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 عرضي  ABRD 7877 7867 7897 7897 7850 7806 7807 المصريون في الخارج
مازال السهم على ةركة العرضية بين الدعم و المقاومة 

 . متاجره مع مراقبة أةجام التداوللذلر ينصح بال

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 0 7 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 7807 7870 7870 7877 7806 7804 7899 أوراسكوم لالعالم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي GTHE 9807 9856 9849 9840 9800 9806 6890 جلوبال تيلكوم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 77809 77870 79800 77899 77899 77869 77849 المصرية لالتصاالت

 

 

 االغالق الكود االسم   
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 0 7 0 

 عرضي ACGC 9854 9847 9800 9800 9809 6899 6809 العربية لحليج االقطان
 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 
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 APSW 0847 0877 0877 0877 0809 9899 9809 العربية وبوليفارا
 

 عرضي 

 

 يات الدعم والمقاومهينصح بالمتاجره بين مستو

 عرضي  PRCL 7897 7899 7899 7899 7849 7859 4899 (شيني)العامة للخزف
 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 0 7 0 

الصعيد العامة 

 تللمقاوال
UEGC 7860 7864 7899 7866 7875 7849 7859  عرضي 

مازال السهم على ةركة العرضية بين الدعم و المقاومة, 

إرتد السهم معلنًا عن تكوين قاع وسط إرتفاع ملحوظ بأةجام 

 .التداول, لذلر ينصح بالمتاجره و الشراء التجميعي 

جنوب الوادي 

 لالسمنت
SVCE 4809 4850 4879 4879 5809 5899 5870  عرضي 

مازال السهم على ةركة العرضية بين الدعم و المقاومة لذلر 

 .ينصح بالمتاجره

الجيزة العامة 

 للمقاوالت
GGCC 7877 7879 7 6809 7865 7845 7800 هابط 

إرتد السهم معلنًا عن تكوين قاع وسط إرتفاع ملحوظ بأةجام 

و التداول األ انه مازال على ةركة العرضية بين الدعم 

المقاومة لذلر ينصح بالمتاجره لحين وضوح األتجاه القادمة 

. 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 0 7 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EGCH 7875 7890 6800 7890 7899 7840 7809 كيما

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EFIC 0894 0809 0807 0890 0860 0874 0809 ية والصناعيةالمال

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي SMFR 6879 6864 6899 6864 6850 6800 7899 سماد مصر
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 اومةالمق
 تعليق  المستهدف

7 0 7 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  EPCO 0877 0899 0870 0806 0840 0850 0807 المصرية للدواجن

 MPCO 00899 00809 07890 00899 00845 00809 00809 المنصورة للدواجن
 عرضي

 
 (تجميعي ) يسير في اتجاه عرضي 

 السهم االن يسير في منطقه عرضيه عرضي  JUFO 0870 0860 0879 0899 0856 0800 79899 جهينة

 

 
 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 0 7 0 

  صاعد ESRS 74890 74 77856 77856 75870 75854 70 العز لحديد التسليح

إرتفاعه مستهدفًا منطقة القمة السابقة وسط  إستكمل السهم

 وجد عندهازخم شرائي قوي في محاولة ألختراقها أال انه 

 قد يدخله في تحركات عرضية بعض جني األرباح الطفيف

 .المتاجره بالتخفيف مع  لذلر ينصح

 عرضي IRON 4800 4800 4804 4859 5894 5807 0874 الحديد والصلب

األ  العرضية بين الدعم و المقاومةمازال السهم على ةركة 

 لذلر ينصح بالمتاجره انه بدء في أعطى عالمات تجميعية

 .لحين وضوح األتجاه القادمة 

 هابط ASCM 0879 0 0879 0866 0876 79890 79890 اسير للتعدين

األ انه يمر بموجة جني األرباح مازال السهم  بالرغم من أن

قد نجد إرتداده خالل بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع ف

بقيم التداوالت لذلر وسط إرتفاع ملحوظ الجلسات القادمه 

 .  ينصح بالمتاجره
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

7 0 7 0 

 الكابالت

 الكهربائية
ELEC 7876 7876 7879 7879 7809 7899 7899  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  عرضي 

القناة 

 للتوكيالت
CSAG 0899 0879 5809 5809 0859 0879 79899  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  عرضي 

العربية 

المتحدة 

للشحن 

 والتفريغ

UASG 7897 7894 .05 .05 7879 7877 7809 بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  ننصح عرضي 
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