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 9574:االغالق

, نقطة كما كان متوقعا  9499استطاع المؤشر الوصول الي مستوي 

ولكن مرلت هذه المنطقة منطقة مقاومة بالنسبة للمؤشر مما ساعد علي 

ه من مستوي ايقاف وتيرة الصعود المصاةبة للمؤشر منذ ارتداد

 .مستوي دعم قصير االجل 9639واصبح مستوي , نقطه  9549

 435:االغالق

ولكن شهد ضعف في السيولة في , نقطة  439ما زال المؤشر فوق مستوي 

, نقطه مرة اخري  449تلر المنطقه مما يعزز وصوله الي مستوي دعم 

طة نق 479وما زال مستوي , ليستجمع قواه وتكون فرصة جيدة للتجميع 

 .مستوي مقاومة جيد للمؤشر
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 تحليل الهم االسهم
 بايونيرز 

 

 

 يمر السهم االن بمنطقه عرضيه هامه -                 

 من الممكن ان يتم التجميع  في هذه الفتره -

 85.99مقاومه اولي خالل الجلسه                            88.19دعم اول خالل الجلسه  

               

 85.84مقاومه تانيه داخل الجلسه                           88.79دعم تاني خالل الجلسه 
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ة للتجميع واعدة فتح مراكز شرائية مما اوصل السهم الي اسعار مغري, دفعت السهم الي وصوله الي نقطة تشبع بيعية جديدة , شهد السهم موجة تصحيحية عنيفة في الفترة االخيرة 

 .بيع  5.85شراء  5.93ونقاط الشراء والبع في زات الجلسه ,   5.56 5.87ونقاط المقاومة  ,  6.91, 5.99ةيث ان نقطة دعم قصير االجل هي , جديدة 
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  جلوبال تليكوم 

 
 

, لذا  نيه ليشهد تماسر عندها في شكل ةركة عرضية تجميعية مصحوبة بأةجام تداول ذات ثبات نسبي ج 6.34في نطاق ةركة التصحيحية وصواًل لمستوى دعم قوي السهم  مازال

 .التى قد تستمر لبعض الجلسات  السهم على ةركة العرضية و من المتوقع ان يظل 

 .الشراء التجميعي بالقرب من القاع  ببدألذلر ينصح 

 

 . جنية  6.41ثم  6.34الدعم عند الــ 

  . جنيه  5.85ثم  6.95عند الــ  المقاومه
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

8 5 8 5 

 هابط TMGH 88.95 89.18 89.54 89 88.64 88.639 85 طلعت مصطفي

إرتد السهم من مستوى الدعم الرئيسي مع بدأ ظهور 

قد تصل به الى مستوى المقاومة لذلر عالمات فنيه 

 .ينصح بالمتاجره   

 عرضي  NHD 65.16 65.59 66.99 66.99 64.99 67.99 59.99 مدينة نصر
يسير السهم في اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين 

 الدعم والمقاومه 

 زء عند المقاوماتينصح بتخفيف ج عرضي HELI 34.15 35.89 39.99 35.19 37.69 39.54 79.99 مصر الجديدة 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي PHDC 5.89 6.91 6.74 6.11 5.84 5.56 5.69 بالم هيلز

 هابط OCDI 86.45 86.69 86 86 86.16 85.88 85.39 السادس من اكتوبر

نجح السهم في التماسر عند مستوى الدعم وسط 

هم للدخول في إرتفاع ملحوظ بأةجام التداول يؤهل الس

 . مرةلة عرضية تجميعية  

 EGTS 8.83 8.99 8.99 8.99 8.84 8.59 8.54 المصرية للمنتجعات
 

 هابط 
 من الممكن التجميع بالقرب من نقاط وقف الخسائر 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

8 5 8 5 

 هابط  HRHO 83.39 83.54 84.74 84.74 87.85 87.67 87.13 هيرمس

إرتد السهم من مستوى الدعم الرئيسي مع بدأ ظهور 

عالمات تجميعية قد تصل به الى مستوى المقاومة لذلر 

 .   ينصح بالمتاجره 

 عرضي  PIOH 85.51 88.49 88.99 88.99 85.99 85.49 86.49 بايونيرز
ي اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين يسير السهم ف

 الدعم والمقاومه 

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط AMER 8.86 8.99 8.93 8.96 8.83 8.81 8.55 عامر جروب

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي CCAP 5.97 5.19 5.35 5.19 6.94 6.85 6.59 القلعة

 عرضي  AIND 8.77 8.37 8.54 8.54 8.71 8.99 8.99 العربية لالسترمارات
يسير السهم في اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين 

 الدعم والمقاومه 

 عرضي  ABRD 4.38 4.54 4.65 4.65 4.43 4.15 4.94 المصريون في الخارج
مازال السهم على ةركة العرضية بين الدعم و المقاومة 

 . التداول لذلر ينصح بالمتاجره مع مراقبة أةجام

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

8 5 8 5 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 8.55 8.59 8.86 8.81 8.53 8.51 8.69 أوراسكوم لالعالم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي GTHE 6.19 6.76 6.44 6.35 6.17 5.99 6.35 جلوبال تيلكوم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 88.15 88.74 88.45 88.35 85.99 85.87 85.57 المصرية لالتصاالت
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 االغالق الكود االسم   
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  دفالمسته

8 5 8 5 

 من الممكن ان يتم التجميع بالقرب من نقاط وقف الخسائر  هابط ACGC 6.71 6.34 6.51 6.51 6.19 5.99 5.59 العربية لحليج االقطان

 من الممكن ان يتم التجميع بالقرب من نقاط وقف الخسائر  هابط APSW 5.36 5.44 5.44 5.44 5.19 6.99 6.59 العربية وبوليفارا

 من الممكن ان يتم التجميع بالقرب من نقاط وقف الخسائر  هابط PRCL 4.58 4.99 4.99 4.99 4.69 4.79 3.99 (شيني)العامة للخزف

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

8 5 8 5 

الصعيد العامة 

 للمقاوالت
UEGC 8.53 8.53 8.66 8.53 8.46 8.39 8.79 

عرضي 

مائل 

 للهبوط 

مازال السهم على ةركة العرضية بين الدعم و المقاومة لذلر 

 . ينصح بالمتاجره و مراقبة نقاط إيقاف الخسائر  

جنوب الوادي 

 لالسمنت
SVCE 7 3.11 3.79 3.79 7.89 7.59 7.49  عرضي 

مازال السهم على ةركة العرضية بين الدعم و المقاومة لذلر 

 . ينصح بالمتاجره

الجيزة العامة 

 للمقاوالت
GGCC 4.56 4.89 4 5.17 4.67 4.45 4.16 هابط 

إرتد السهم بجلسة أمس وسط إرتفاع ملحوظ بأةجام التداول 

لر األ انه مازال على ةركة العرضية بين الدعم و المقاومة لذ

 . .ينصح بالمتاجره لحين وضوح األتجاه القادمة 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

8 5 8 5 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EGCH 4.56 4.81 5.94 4.89 4.69 4.59 4.39 كيما

 عرضي EFIC 9.59 9.69 1.11 9.81 9.33 9.75 89.89 ةالمالية والصناعي
 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم

 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي SMFR 5.81 5.86 6.17 5.99 5.69 5.67 5.49 سماد مصر

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  هدفالمست

8 5 8 5 

 عرضي  EPCO 5.51 5.75 5.47 5.47 5.75 5.99 6.59 المصرية للدواجن

 

 السهم االن كسر الدعم االول ننصح بالترقب 

 للمستوي المتوسط االجل 

 MPCO 58.55 58.49 89.15 81.99 56.99 54.99 54.99 المنصورة للدواجن
 عرضي

 

 

 (تجميعي ) يسير في اتجاه عرضي 

 عرضي  JUFO 89.96 89.89 1.49 1.49 88.49 85.49 85.49 جهينة
 

 السهم االن يسير في منطقه عرضيه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

8 5 8 5 

 عرضي  ESRS 83.99 84.75 84.69 84.69 83.38 83.13 87.56 العز لحديد التسليح

بجلسة أمس وسط إرتفاع ملحوظ بأةجام السهم  إرتد

و على ةركة العرضية بين الدعم التداول األ انه مازال 

المقاومة لذلر ينصح بالمتاجره لحين وضوح األتجاه القادمة 

 . 

 عرضي IRON 7.85 3.16 3.79 3.79 7.63 7.14 1.83 الحديد والصلب

األ  بين الدعم و المقاومة مازال السهم على ةركة العرضية

 لذلر ينصح بالمتاجره انه بدء في أعطى عالمات تجميعية

 . لحين وضوح األتجاه القادمة 

 هابط ASCM 9.55 9 1.55 1.55 9.45 89.99 89.99 اسير للتعدين

األ انه يمر بموجة جني األرباح مازال السهم  بالرغم من أن

إرتداده خالل  بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع فقد نجد

 .  الجلسات القادمه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

8 5 8 5 

الكابالب 

 الكهربائية
ELEC 8.84 8.85 8.89 8.89 8.85 8.59 8.69  عرضي 

 الترقب السهم االن كسر الدعم االول ننصح ب

 للمستوي المتوسط االجل 

القناة 

 للتوكيالت
CSAG 1.86 1.49 7.19 7.19 1.49 9.49 89.99  عرضي 

 السهم االن كسر الدعم االول ننصح بالترقب 

 للمستوي المتوسط االجل 

العربية 

المتحدة 

للشحن 

 والتفريغ

UASG 8.95 8.93 .97 .97 8.93 8.85 8.59 عرضي 
 االول ننصح بالترقب السهم االن كسر الدعم 

 للمستوي المتوسط االجل 
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