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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 البن  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  777تماس  المؤشر عند مستوى الدعم 

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

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

 .بجلسة اليوم 
 .نقطة  760ثم  777الدعم عند الــ 

 .نقطة  740ثم  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 وردوث موجه ارتدادية من تل  النقطة لتكون اول مقاومة لدي ,  7879د مستوي والسهم لديه دعم قوي عن,  7870اغلق السهم عند مستوي 

 . 7879والبيع عند مستوي  7879وغعادة الشراء عند مستوي الدعم علي ان يكون الشراء في زات الجلسىة عند مستوي , لذا ننصح باالرتفاظ ,  7870ثم  7874السهم عند مستوي 
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 الشمس لألسكان 
 

 
 

لمواصلة وسط زخم شرائي قوي إنعكس على أرجام التداول تؤهل السهم  جنيه مستهدفًا خط اإلتجاه الهابط  7897شهد السهم إرتفاع قوي في محالوة ألختراق مستوى المقاومة عند الــ 

 . ا مناطق المقاومة التالية ا من المتوقع ان يستمر السهم على تحركاته اإليجابية مستهدفإرتفاعاته لذ

 . باألرتفاظ بجزء و المتاجرة بأخرى لذل  ينصح 

 .  جنيه  7849ثم  7809يستهدف منطقة الــ جنيه ,  7897لذل  بتأكيد أختراق كستزى 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 77807 77895 79809 79879 77859 70 70876 طلعت مصطفي

واصل السهم إرتفاعه نحو منطقة القمة السابقة وسط إرتفاع 

ملحوظ بأرجام 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 97865 96809 99899 99899 95899 90899 69899 مدينة نصر

 

 عرضي 

 

يسير السهم في اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين 

 الدعم والمقاومه 

 اتجاه عرضي بين المقاومات والدعومالسهم في  عرضي HELI 45809 45896 49899 44809 5907 57859 50899 مصر الجديدة 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي PHDC 6894 6899 9806 9804 6879 6874 6807 بالم هيلز

 عرضي OCDI 76869 76876 76 79879 76809 77870 77856 السادس من اكتوبر

نجح السهم في إستكمال إرتفاعه وسط إرتفاع بأرجام 

له لألقتراب من خط اإلتجاه الصاعد في التداول تؤه

 . محاولة ألختراقة لذل  ينصح بالتخفيف مع المتاجره 

 EGTS 7800 7809 7879 7899 7899 7897 7869 المصرية للمنتجعات

 

 عرضي 

 

بعد تحقيق اول تارجت ننصح بجني االرباح عند 

 7800مستويات 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

7 0 7 0 

 عرضي HRHO 75890 75 74857 74870 75804 70895 70807 هيرمس

جنيه  75890عند الــ  إرتد السهم من مستوى الدعم

وسط زخم شرائي يؤهل السهم لمواصلة تقدمه و لكن 

عند مستوى قد يجد بعض جني األرباح الطفيف 

  . لذل  ينصح بالمتاجره  المقاومة

 PIOH 77800 77879 77899 77899 70879 79899 79879 بايونيرز

 

 عرضي 

 

 

والذي  70879وصل السهم الي مستوي المقاومه 

 (لجني االرباح ) ينصح عنده بالبيع الجزئي 

 قاومات والدعومالسهم في اتجاه عرضي بين الم عرضي AMER 7870 7890 7899 7895 7877 7870 7870 عامر جروب

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي CCAP 0804 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 7876 7867 7897 7897 7850 7806 7807 المصريون في الخارج
مازال السهم على رركة العرضية بين الدعم و المقاومة 

 . لذل  ينصح بالمتاجره مع مراقبة أرجام التداول

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 0 7 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 7809 7809 7870 7875 7806 7804 7899 أوراسكوم لالعالم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي GTHE 9850 9856 9849 9840 9804 9806 6890 جلوبال تيلكوم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 77807 77870 79800 77899 77899 77869 77849 المصرية لالتصاالت
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 االغالق الكود االسم   
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 0 7 0 

 عرضي ACGC 9857 9847 9800 9800 9809 6899 6809 العربية لحليج االقطان
 

 قاومه ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والم

 APSW 0845 0877 0877 0877 0809 9899 9809 العربية وبوليفارا
 

 عرضي 

 

 ينصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه

 عرضي  PRCL 7867 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 

 عرضي  UEGC 7877 7864 7899 7864 7875 7849 7859 الصعيد العامة للمقاوالت

مازال السهم على رركة العرضية بين الدعم و المقاومة, 

إرتد السهم معلنًا عن تكوين قاع وسط إرتفاع ملحوظ 

 .ول, لذل  ينصح بالمتاجره و الشراء التجميعي بأرجام التدا

 عرضي  SVCE 4807 4850 4859 4859 5809 5899 5870 جنوب الوادي لالسمنت
مازال السهم على رركة العرضية بين الدعم و المقاومة 

 .لذل  ينصح بالمتاجره

 هابط GGCC 7877 7879 7 7 7865 7845 7800 الجيزة العامة للمقاوالت

معلنًا عن تكوين قاع وسط إرتفاع ملحوظ  إرتد السهم

بأرجام التداول األ انه مازال على رركة العرضية بين الدعم 

و المقاومة لذل  ينصح بالمتاجره لحين وضوح األتجاه 

 .القادمة 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

7 0 7 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EGCH 7874 7890 6800 7890 7899 7840 7809 كيما

 عرضي EFIC 0804 0877 0807 0890 0860 0874 0809 المالية والصناعية
 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم

 

 في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعومالسهم  عرضي SMFR 6870 6864 6899 6864 6850 6800 7899 سماد مصر

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 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 00867 00809 07890 00899 00845 00809 00809 المنصورة للدواجن
 عرضي

 

 

 (تجميعي ) يسير في اتجاه عرضي 

 عرضي  JUFO 0846 0860 0879 0899 0856 0800 79899 جهينة
 

 السهم االن يسير في منطقه عرضيه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 يقتعل  المستهدف

7 0 7 0 

  صاعد ESRS 74809 74 77856 77856 75870 75854 70 العز لحديد التسليح

إستكمل السهم إرتفاعه مستهدفًا منطقة القمة السابقة وسط 

 وجد عندهازخم شرائي قوي في محاولة ألختراقها أال انه 

 قد يدخله في تحركات عرضية بعض جني األرباح الطفيف

 .المتاجره يف مع بالتخف لذل  ينصح

 عرضي IRON 4807 4800 4804 4859 5894 5807 0874 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 0879 0 0879 0866 0876 79890 79890 اسي  للتعدين

األ انه يمر بموجة جني األرباح مازال السهم  بالرغم من أن

بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع فقد نجد إرتداده خالل 

بقيم التداوالت لذل  وسط إرتفاع ملحوظ الجلسات القادمه 

 .  ينصح بالمتاجره



                                                         Technical Analysis Daily Report                             mar 15, 2015                                                                    

     

لة  رريةة   لحصول عليها من مصادر معروفة نعتقد في صحتها و هذا التقرير ال يعتبر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنيةة والمسةترمر يم  هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم ا:  التنبيه بإخالء المسئولية

 . البيع والشراء طبقا لقراره االسترماري الخاص به 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 لخسائرا

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

7 0 7 0 

 الكابالت

 الكهربائية
ELEC 7876 7876 7879 7879 7809 7899 7899  عرضي 

 
 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 

القناة 

 للتوكيالت
CSAG 0804 0879 5809 5809 0859 0879 79899  عرضي 

 
 ويات الدعم والمقاومه ننصح بالمتاجره بين مست

 

العربية 

المتحدة 

للشحن 

 والتفريغ

UASG 7895 7894 .05 .05 7879 7877 7809 عرضي 
 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 

 

 

 

 

by:prepared  
Mona Moustafa                                                zeinab.mostafa@miragebrokerage.net 
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