
أقل سعر :أعلى سعر :سعر اإلغالق :سعر الفتح :أقل سعر :أعلى سعر :سعر اإلغالق :سعر الفتح :
٧٤٦٥.٨٦٧٤٩٤.١٢٧٤٩٤.١٢٧٣٧٨.٤٤٣٦٠.٤٢٣٦٠.٦٦٣٦١.٧١٣٥٩.٩٣

احجام التداول :
٩٨,٧٧٧,٧٣٦

احجام التداول :
٥٧٣,٠٩٩,٠٧٢

EGX30 التحليل اليومى لمؤشرEGX70 التحليل اليومى لمؤشر

نقطة٣٧٠مقاومة ١:نقطة٣٤٥دعم ١:نقطة٧٦٠٠مقاومة ١:نقطة٧١٠٠دعم ١:
نقطة٣٨٥مقاومة ٢:نقطة٣٢٥دعم ٢:نقطة٨١٠٠مقاومة ٢:نقطة٦٥٥٠دعم ٢:

نقطة٧٤٩٤.١٢٣٦٠.٦٦ نقطة أخر سعر :أخر سعر :

تحول المؤشر EGX30 الى اإلتجاه صاعد على المدى القصير و ذلك بعد آسره للمقاومه الهامة عند 
مستوى الـ ٦٢٥٠ نقطه ألعلى. تمكنت القوى الشرائيه من إثبات سيطرتها على االسعار و ذلك بعد 
إختراقها لعدد من المقاومات الرئيسيه والتى قد صاحبها احجام تداول مرتفعه نسبيا. تختبر األسعار 

حاليا" المقاومه الرئيسيه عند منطقه الـ ٧٥٠٠ - ٧٧٠٠ نقطه و التى من المتوقع ظهور القوى البيعيه 
عندها لتأخذ األسعار فى حرآه تصحيحية ينصح بإستغاللها فى أغراض الشراء حيث أن المؤشر ال يزال 

يستهدف مستوى الـ ٨١٠٠ نقطة آمستهدف مبدئى. يجب وضع حد إيقاف الخسائر اسفل مستوى 
٦٨٠٠ نقطه. يتفوق االداء النسبى لمؤشر EGX30 على  EGX70 على المدى القصير.

ال يزال يتحرك مؤشر EGX70 فى إتجاه هابط على المدى القصير، فعلى الرغم من إختراق االسعار 
للدعم الثانوى عند مستوى الـ ٣٦٠ نقطة إال انها مازالت تتداول داخل قناه سعرية هابطة على المدى 

القصير. إقتربت االسعار من الحد العلوى للقناه السعريه عند مستوى الـ ٣٦٥ نقطه لذلك، من المحتمل 
ظهور القوى البيعية قريبا" لتأخذ المؤشر السفل مستكمله بذلك إتجاهها الهابط قصير االجل. ينصح 

المستثمر قصير االجل بالتخفيف. يجب اإلهتمام بوضع نقطه إعاده الدخول أعلى مستوى الـ ٣٧٠ نقطه. 
يتسم األداء النسبى لمؤشر EGX70  بالضعف مقارنتا" بـ EGX30 على المدى القصير.

لإ تق ال ف ث ف ا ا ث ا ك ا ل ا ا ط ت ال ق ق آ ا ل ا ت اإل ك ال طا ال ا اال االراء المعطاه ال يمكن اإلعتماد عليها آحقيقه و هى ال تعطى اى ضمان لما يمكن ان يحدث او ما سوف يحدث فى المستقبلإن



أقل سعر :أعلى سعر :سعر اإلغالق :سعر الفتح :أقل سعر :أعلى سعر :سعر اإلغالق :سعر الفتح :
٤٠.٥١٤٠.٩١٤١.٤٨٤٠٦.٣٦.٣٢٦.٤٥٦.٢١

دعم ٢:

أخر سعر :

39

35

40.91

التحليل اليومى لسهم طلعت مصطفىالتحليل اليومى لسهم التجارى الدولى

دعم ١:

41مقاومة ١:

يتحرك سهم التجارى الدولى فى إتجاه صاعد على المدى القصير. يتجه السعر ألعلى حيث يختبر 
حاليا المقاومه الرئيسيه عند مستوى الـ ٤١ جنيها" و التى من المتوقع ان تظهر القوى البيعية 
عندها لتأخذ السهم ألسفل فى حرآة تصحيحيه هابطة. ينصح المستثمر المخاطر بالتخفيف بينما 

على المستثمر المتحفظ إستغالل الحرآات الهابطة فى أغراض الشراء. يجب وضع حد إيقاف 
الخسائر إسفل مستوى الـ ٣٦ جنيها" . يتساوى األداء النسبى لسهم التجارى الدولى مع المؤشر 

القصير المدى عل EGX30

احجام التداول :
١,٥١٩,١٦٢

احجام التداول :
٥,٤٢٥,٩٦٨

 تحول السهم الى اإلتجاه الصاعد آما إنه إستطاع إختراق الحد العلوى للقناه السعرية الهابطة عند 
مستوى الـ ٥.٨٠ جنيها" و ذلك بأحجام التداول مرتفعة نسبيا" مما قد منح السهم مستهدفا" 

سعريا" عند مستوى الـ ٧.٧٠ جنيها". إختبر السهم  المقاومة الرئيسية و الهامة عند مستوى الـ 
٦.٧٠ جنيها" و التى قد بدأت القوى البيعية فى الظهور عندها لتبدأ حرآه تصحيحية فى السهم و 

التى ينصح بإستغاللها فى أغراض الشراء. يجب وضع حد إيقاف الخسائر أسفل مستوى الـ 
القصير المدى عل EGX30 عل مصطف لطلعت النسب األداء يتفوق جنيها" ٥ ١٠

دعم ١:

دعم ٢:

أخر سعر :

6.7مقاومة ١:

6.32

5.3

5.75

أقل سعر :أعلى سعر :سعر اإلغالق :سعر الفتح :أقل سعر :أعلى سعر :سعر اإلغالق :سعر الفتح :
١٠.٣١١٠.٢٦١٠.٤١٠.٠٦٢.٥٥٢.٥٦٢.٦٢.٥١

احجام التداول :
٧,١٢١,٣٥٥

8.9دعم ٢:

9.6

أخر سعر :

مقاومة ١:

14مقاومة ٢:

11

10.26

التحليل اليومى لسهم هيرمس
احجام التداول :
٤,٠٥٥,٨٥٣

دعم ١:

دعم ٢:

أخر سعر :

مقاومة ١:

مقاومة ٢:

2.45

2.2

2.56

2.6

3.1

التحليل اليومى لسهم جلوبال تليكوم

ال تزال القوى الشرائية هى المسيطره على حرآه السهم حيث أن السهم فى إتجاه صاعد على 
المدى القصير. إخترق السهم العديد من المقاومات الرئيسيه و بأحجام تداول مرتفعه آما آان 

يصاحب إرتفاع السعر حدوث اآثر من فجوه سعريه مما يدل على قوى المشترى. يختبر السهم 
حاليا" مقاومه مهمة عند منطقة الـ ١١ - ١١.٥٠ جنيها و التى من المتوقع ان تعرقل السهم عن 

إستكمال صعوده فى الفتره الحالية. ينصح المستثمر قصير االجل بإستغالل الحرآات الهابطة فى 
أغراض الشراء. يجب وضع حد إيقاف الخسائر اسفل مستوى الـ ٩ جنيهات.

:٢ 44.5مقاومة EGX30 على المدى القصير.EGX30 على المدى القصير. يتفوق األداء النسبى لطلعت مصطفى على . 7.2مقاومة ٥.١٠:٢ جنيها

تحول سهم جلوبال تليكوم الى االتجاه الصاعد على المدى القصير بعد آسره للمقاومة الهامة عند 
مستوى الـ ٢.٢٠ جنيها" مما قد منحه مستهدفا" سعريا" مبدئيا" عند مستوى الـ ٢.٨٠ جنيها". 

يختبر السهم حاليا" المقاومة الرئيسية عند مستوى الـ ٢.٥٥ جنيها و التى من المتوقع ظهور 
بعض القوى البيعية عندها لتأخذالسهم ألسفل فى حرآة تصحيحية هابطة ينصح بإستغاللها فى 
أغراض الشراء. يجب وضع حد إيقاف الخسائر أسفل مستوى الـ ١.٩٦ جنيها". يتفوق األداء 

النسبى لسهم جلوبال على EGX30 على المدى القصير.

دعم ١:

االراء المعطاه ال يمكن اإلعتماد عليها آحقيقه و هى ال تعطى اى ضمان لما يمكن ان يحدث او ما سوف يحدث فى المستقبل إن



أقل سعر :أعلى سعر :سعر اإلغالق :سعر الفتح :أقل سعر :أعلى سعر :سعر اإلغالق :سعر الفتح :
٢.٦٩٢.٦٨٢.٧٢٢.٦٢٠.٧٠.٧١٠.٧٢٠.٦٩

التحليل اليومى لسهم اوراسكوم االعالمالتحليل لسهم بالم هيلز
احجام التداول : احجام التداول :
٨٧,٧٤٥,٠٥٢ ١,٩٢٣,٩١٩

أخر سعر :

مقاومة ١:مقاومة ١:

2.55

2.4

2.68

2.8

دعم ١:

دعم ٢:

دعم ١:

دعم ٢:
0.69

0.61

يتحرك السهم فى إتجاه صاعد على المدى القصير بينما على المدى المتوسط ال يزال السهم فى 
إتجاه عرضى. يختبر السهم حاليا المقاومه الرئيسه و الحد العلوى لإلتجاه العرضى و التى من 

المتوقع ظهور القوى البيعية عندها لتعرقل السهم عن إستكمال اإلتجاه الصاعد فى الوقت الحالى. 
ينصح المستثمر المخاطر بإستغالل الحرآات الهابطة فى أغراض الشراء بينما ينصح المستثمر 

المتحفظ إنتظار تأآيد آسر المقاومه الرئيسيه سالفه الذآر قبل الشراء. يجب وضع حد إيقاف 
مع لإلعال أوراسكو لسه النسب األداء يتساوى جنيها" ٠ ٦٢ ال مستوى اسفل الخسائر

0.71

0.73

أخر سعر :

يتحرك السهم فى إتجاه صاعد على المدى القصير آما إنه يتحول حاليا" الى اإلتجاه الصاعد على 
المدى المتوسط و ذلك بتأآيد آسره للمقاومة الرئيسيه عند مستوى الـ ٢.٥٥ جنيها". يتجه السهم 

حايا" العلى مستهدفا" مستوى الـ ٣.٣٠ جنيها" آمستهدف مبدئى. من المحتمل ظهور حرآات 
تصحيحية ينصح المستثمر المخاطر بإستغاللها فى أغراض الشراء آما ينصح المستثمر المتحفظ 
بإنتظار إغالق اإلسبوع أعلى المقاومة الرئيسية سالفه الذآر قبل الشراء. يجب وضع حد إيقاف 
مع هيلز لبال النسب األداء يتساول جنيها" ٢ ٢١ ال مستوى عند الها الدع اسفل الخسائر

أقل سعر :أعلى سعر :سعر اإلغالق :سعر الفتح :أقل سعر :أعلى سعر :سعر اإلغالق :سعر الفتح :
٩.٠٩٩.١٣٦.٢٦٨.٩٣٢.٩٩٣.٠٤٢.٩٤

يتحرك سهم بايونيرز فى إتجاه صاعد على المدى القصير آما إنه يحاول تأآيد آسر للمقاومة 
الرئيسيه و الهامة عند مستوى الـ ٨.٨٥ جنيها". وصل السهم الى مستهدفه المبدئى عند مستوى 

الـ ٩.٦٥ جنيها" و التى قد ظهرت عندها القوى البيعيه لتأخذ السهم ألسفل فى حرآة هابطة  
ينصح المستثمر المخاطر بإستغاللها فى أغراض الشراء آما ينصح المستثمر المتحفظ إنتظار 

تأآيد آسر مستوى الـ ٨.٨٥ جنيها" و الثبات أعالها قبل الشراء. يجب وضع حد إيقاف الخسائر 
أسفل مستوى الـ ٨.٧٠ جنيها". ال يزال يتساوى األداء النسبى لسهم بايونيرز مع EGX30 على 

القصير. المدى

:٢ مقاومة

احجام التداول :
٧٨٠,٧٥٩

التحليل اليومى لسهم بايونيرز

مقاومة ٢: يتساوى األداء النسبى لسهم أوراسكوم لإلعالم مع3 . ٠.٦٢ جنيها الخسائر اسفل مستوى الـ
القصير. المدى على EGX30 0.84مؤشر

3.65

احجام التداول :
٥,١٩٢,٤٢٨

2.85

2.5

التحليل اليومى لسهم العربيه لحليج االقطان

2.99

3.2

يتساولى األداء النسبى لبالم هيلز مع . ٢.٢١ جنيها الخسائر اسفل الدعم الهام عند مستوى الـ
القصير المدى على EGX30

دعم ١:

دعم ٢:

أخر سعر :

دعم ١:

دعم ٢:

أخر سعر :

8.8

7.7

9.13

يشهد السهم حاليا" التحرك العرضى على المدى المتوسط بين المقاومة الرئيسية عند مستوى الـ 
٣.٢٠ جنيها" و الدعم الرئيسى عند مستوى الـ ٢.٣٠ جنيها". إقترب السعر من الحد العلوى 

لإلتجاه العرضى و التى قد ظهرت عنده القوى البيعيه مبكرا" عند مستوى الـ ٣.١٠ جنيها" لتأخد 
 السهم فى حرآة هابطة مره اخرى. ينصح المستثمر متوسط األجل بالمتاجرة بين الحدود 

السعرية. ينصح المستثمر المخاطر بإستغالل الحرآات الهابطة فى أغراض الشراء. يجب وضع 
نقطة إعادة الدخول اعلى المقاومة الرئيسية عند مستوى الـ ٣.٢٠ جنيها". ال يزال يتسم األداء 

القصير. المدى على EGX30 بـ مقارنتا" بالضعف حليج للعربية النسبى
11مقاومة ٢:

مقاومة ١:

مقاومة ٢:

9.65مقاومة ١:

االراء المعطاه ال يمكن اإلعتماد عليها آحقيقه و هى ال تعطى اى ضمان لما يمكن ان يحدث او ما سوف يحدث فى المستقبل إن



السيناريو البديلالتوصيةالمقاومةأخر سعرالدعماإلتجاهإسم السهم

وقف الخسائر
٤

وقف الخسائر
٣.٦

الخسائر وقف مراآز تكوين العاده الهابطه التحرآات استغالل

٤.٨

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ٣.٨٤.١٦٤.٥صاعدمصرف ابو ظبى
شرائيه جديده

٨از ٣

قطاع البنوك

قطاع الموارد األساسية
٩ ٣٩ ٢

التحليل اليومى لقطاعات السوق المصرى

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز 
شرائيه جديده ٤.١٤.٣صاعدبنك االتحاد الوطنى

ر و 
٧.٥

وقف الخسائر
٥.٢

وقف الخسائر
١١.٤٥

وقف الخسائر
٦.٤٦

وقف الخسائر
٣.٣٧

وقف الخسائر
٠.٨٦

٣.٧٧٣.٩٤.٠٣صاعدجنوب الوادى

ز ر وين  ب   ه ر  ل 
شرائيه جديده ٨.٣٥صاعدحديد عز

قطاع الكيماويات

قطاع التشييد و مواد البناء

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ٦.٢٦.٧٥
شرائيه جديده

١١.٦٤١١.٩١١٢.٧٤صاعدسيدى آرير

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز 
شرائيه جديده

٦.٤٦٦.٧٦صاعدالماليه و الصناعيه

٩.٠٣٩.٢

٠.٩٠.٩٧١

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز 
شرائيه جديده

٦.٠٤صاعدالحديد و الصلب

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز صاعدالصعيد العامه
شرائيه جديده

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ٧.٣٥
شرائيه جديده

المستقبلإن فى يحدث سوف ما او يحدث ان يمكن لما ضمان اى تعطى ال هى و آحقيقه عليها اإلعتماد يمكن ال المعطاه االراء بلإن ى  و ي  و   ن ي  ن  ن  ي ى  ى  ى   ي و  يه  إل  ن  ء   ي ر



السيناريو البديلالتوصيةالمقاومةأخر سعرالدعماإلتجاهإسم السهم

وقف الخسائر
٠.٧٧

وقف الخسائر
١٥

وقف الخسائر
٢.٢٥

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ١٥١٦.٧١٩
شرائيه جديده

قطاع المنتجات المنزليه و  الشخصيه
استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز 

شرائيه جديده ٢.٢٥٢.٣٣٢.٥صاعدالعربيه بوليفارا

صاعدالوادى لإلستثمار السياحى

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز 
شرائيه جديده ٠.٨٦ ٠.٨٤ ٠.٨١ صاعد المصريه للمنتجعات

قطاع السياحه و الترفيه

التحليل اليومى لقطاعات السوق المصرى

.
وقف الخسائر
٧.١٦

وقف الخسائر
١٩

وقف الخسائر
٩.٤

وقف الخسائر
٧

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز 
شرائيه جديده

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ١٠.١٧١١.٤١٢صاعدسوديك
شرائيه جديده

قطاع اإلعالم و االتصاالت
٧.٢٧.٤٨٨صاعدالمصريه لإلتصاالت

قطاع الغقارات
استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ٢١.٥٨٢٢.١٤٢٤صاعدمدينه نصر لإلسكان

شرائيه جديده

ي ج ي ر

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ٧.٧٥٨.٢٥٩.٢١صاعدالنساجون الشرقيون
شرائيه جديده

االراء المعطاه ال يمكن اإلعتماد عليها آحقيقه و هى ال تعطى اى ضمان لما يمكن ان يحدث او ما سوف يحدث فى المستقبل إن



السيناريو البديلالتوصيةالمقاومةأخر سعرالدعماإلتجاهإسم السهم

وقف الخسائر
٠.٩٨

وقف الخسائر
١.٢٧

الخسائر وقف
قطاع األغذيه و المشروبات

التحليل اليومى لقطاعات السوق المصرى

ا لل ه ل ا ١ااإل ٧١ ٨٤١ مراآز٩ تكوين العاده الهابطه التحرآات استغالل

قطاع الخدمات الماليه بإستثناء البنوك
استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ١.٠٥١.١١.١٩صاعدعربيه لإلستثمارات

شرائيه جديده

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ١.٢٧١.٤٣١.٦٥صاعدالقلعه
شرائيه جديده

ر و 
١.٦٥

وقف الخسائر
٧.٥

وقف الخسائر
٠.٥٧

وقف الخسائر
٣.٩

وقف الخسائر
٠.٨٤

وقف الخسائر
٠.٧٨

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ٠.٨٤٠.٩٠.٩٤صاعدالكبالت الكهربائيه
شرائيه جديده

٠.٨٥٠.٩٠.٩٦صاعدالعربيه المتحده للشحن

قطاع الخدمات و المنتجات الصناعيه

ز١.٧٥١.٨٤١.٩٥صاعداإلسماعيليه للدواجن ر وين  ب   ه ر  ل 
شرائيه جديده

٧.٥٨.٢٥١٠صاعدشمال الصعيد للتنميه

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز 
شرائيه جديده

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز 
شرائيه جديده

قطاع الرعايه الصحيه و االدويه
استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ٠.٦٠.٦٣٠.٦٥صاعدالعبوات الطبيه

شرائيه جديده

استغالل التحرآات الهابطه العاده تكوين مراآز ٣.٩٤.٢٥٤.٧٤صاعدسبأ لألدويه
شرائيه جديده

المستقبلإن فى يحدث سوف ما او يحدث ان يمكن لما ضمان اى تعطى ال هى و آحقيقه عليها اإلعتماد يمكن ال المعطاه االراء بلإن ى  و ي  و   ن ي  ن  ن  ي ى  ى  ى ال  ي و  يه  إل  ن  ء  ال ي الر
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