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

7156.497253.317254.437154.65346.28348.04348.13346.03

نقطة1:360مقاومة نقطة1:345دعم نقطة1:7350مقاومة نقطة1:7150دعم 

نقطة2:365مقاومة نقطة2:340دعم نقطة2:7600مقاومة نقطة2:6750دعم 

نقطة7253.31348.04 نقطة

:احجام التداول 

293,726,368

:احجام التداول 

293,726,368

:أخر سعر :أخر سعر 

 الى اإلتجاه الهابط على المدى القصير و ذلك بعد كسره للدعم الهام عند مستوى EGX30تحول مؤشر 

من المتوقع ان تستمر القوى البيعيه فى السيطره على حركة االسعار لتدفع .  نقطة ألسفل7300الـ 

المؤشر الى المزيد من الخسائر فى اخر حركة هابطة على المدى المضاربى و التى قد تستهدف الدعم 

 نقطة حيث من المنتظر ان تظهر القوى الشرائيه قرب هذا المستوى لتوقف 7650التالى عند مستوى الـ 

يجب . نزيف االسعار و تبدأ فى إرتداده سعريه ألعلى و التى ال يزال ينصح بإستغاللها فى اغراض البيع

ال يزال يتساوى االداء .  نقطة7350وضع نقطة إعادة الدخول اعلى المقاومة الثانوية عند مستوى الـ 

.  على المدى القصيرEGX70  مع EGX30النسبى لمؤشر 

إختبرت .  فى إتجاه هابط على المدى القصيرEGX70يتحرك مؤشر االسهم الصغيرة و المتوسطة 

فى "  نقطة و التى قد ظهرت عندها قوى شرائية ضعيفة نسبيا345االسعار الدعم الهام عند مستوى الـ 

من المتوقع ان يستمر الضغط البيعى و التى من المتوقع ان , محاولة منها إليقاف خسائر المؤشر بينما

ينصح المستثمر قصير االجل بإستغالل األرتدادات . تكون الضغطة البيعيه االخيره فى الوقت الحالى

يجب وضع نقطة إعادة الدخول أعلى المقاومة الهامة عند مستوى . السعريه الصاعدة فى أغراض البيع

.  على المدى القصيرEGX30  مع EGX70ال يزال يتساوى االداء النسبى لمؤشر .  نقطة360الـ 

EGX70التحليل اليومى لمؤشر EGX30التحليل اليومى لمؤشر 

االراء المعطاه ال يمكن اإلعتماد عليها كحقيقه 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 

4141.8542.01415.45.455.485.33

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

1111.2511.27113.333.33.393.28

:احجام التداول 

13,164,600

2:9.35دعم 

10.4

:أخر سعر 

:1مقاومة 

2:12.5مقاومة 

11.6

11.25

:2دعم 

:أخر سعر 

83

35

41.85

التحليل اليومى لسهم المجموعة المالية هيرمس

:احجام التداول 

1,170,385

:1دعم 

التحليل اليومى لسهم طلعت مصطفىالتحليل اليومى لسهم التجارى الدولى

:1دعم 

:2دعم 

:أخر سعر 

:1مقاومة 

:2مقاومة 

2.9

2.65

3.3

3.35

4

التحليل اليومى لسهم جلوبال تليكوم

إختبر السهم الدعم الثانوى و الهام عند . ال يزال السهم فى إتجاه صاعد على المدى القصير

الذى قد ظهرت عنده بعض عمليات الشراء التى لم تكن قويه كفايه "  جنيها10.70مستوى الـ 

لترفع السعر ألعلى حيث إكتفت بتثبيت السعر قرب مستوى الدعم و إيقاف عمليات البيع فى 

من المتوقع ان تظهر القوى البيعية من جديد لتكسر الدعم الثانوى سالف الذكر و . الوقت الحالى

ينصح . الذى فى حالة كسره ألسفل سوف يتحول السهم الى اإلتجاه الهابط  على المدى القصير

يجب وضع . المستثمر قصير االجل بتوخى الحذر والبيع فى حالة كسر الدعم الهام سالف الذكر

ال يزال يتفوق االداء ".  جنيها10.85نقطة إعادة الدخول اعلى المقاومى الثانوية عند مستوى الـ 

:2مقاومة 

1:41.6مقاومة 

44.5

كسر السهم الدعم الهام عند مستوى الـ . يتحرك سهم التجارى الدولى فى إتجاه هابط على القصير

لتحاول إيقاف نزيف السعر " و التى قد ظهرت يعدها قوى شرائية ضعيفة نسبيا"  جنيها41.50

من المتوقع ان يظهر الضغط البيعى من جديد ليحرك السهم ألسفل فى حركة . فى الوقت الحالى

و هى تمثل منطقة شرائيه )"  جنيها38هابطة قد يستهدف بها الدعم التالى الهام عند مستوى الـ 

ينصح المستثمر قصير االجل بإستغالل اى حركات تصحيحية صاعدة فى . (على المدى المضاربى

 44.50يجب وضع نقطة إعادة الدخول اعلى المقاومة الهامة عند مستوى الـ . أغراض البيع

. على المدى القصيرEGX30يتساوى االداء النسبى لسهم التجارى مع ". جنيها

:احجام التداول 

1,166,969

:احجام التداول 

1,806,628

 ال تزال القوى البيعية هى المسيطره على حركة السهم حيث يتحرك سهم طلعت مصطفى فى 

ظهرت بعض عمليات الشراء عند الدعم الثانوى عند مستوى الـ . إتجاه هابط على المدى القصير

 جنيهات 5مستوى الـ " من المتوقع ان يستمر السهم فى إتجاهه الهابط مستهدفا".  جنيها5.25

من المتوقع ظهور القوى الشرائية قرب المستهدف السعرى سالف الذكر لبدأ . على المدى القصير

يجب وضع نقطة إعادة . فى حركة صاعدة و التى ال يزال ينصح بإستغاللها فى اغراض البيع

يتساوى االداء النسبى لسهم " .  جنيها5.65الدخول اعلى المقاومة الثانوية عند مستوى الـ 

. على المدى القصيرEGX30اطلعت مصطفى مع 

:1دعم 

:2دعم 

:أخر سعر 

:1مقاومة 

2:6.2مقاومة 

5.65

5.45

4.4

4.75

يتحرك سهم جلوبال تليكوم فىإتجاه عرضى على المدى القصير بين المقاومى الرئيسية عند 

فشل السهم فى ".  جنيها2.65و الدعم الرئيسى عند مستوى الـ "  جنيها3.35مستوى الـ 

من المتوقع ان يبدأ , لذلك"  جنيها3.35إختراق المقاومة الرئيسية و الهامة عند مستوى الـ 

ينصح المستثمر قصير االجل بالمتاجرة بين الحدود السعرية مع . السعر فى الهبوط مرة اخرى

يتفوق األداء . بوضعنقطة إعادة الدخول أعلى المقاومة الرئيسية سالفة الذكر" اإلهتمام جيدا

. على المدى القصيرEGX30النسبى لسهم جلوبال على 

:1دعم 

االراء المعطاه ال يمكن اإلعتماد عليها كحقيقه 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 

2.352.342.352.30.570.570.580.57

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

9.579.99.99.572.492.522.542.49

التحليل اليومى لسهم اوراسكوم االعالمالتحليل لسهم بالم هيلز

:احجام التداول  :احجام التداول 

6,368,100 7,502,785

يتحرك سهم بايونيرز فى إتجاه عرضى على المدى القصير بين المقاومة الرئيسية عند مستوى الـ 

من المتوقع ان تستمر الحركة ".  جنيها8.60و الدعم الرئيسى عند مستوى الـ "  جنيها11

من . الهابطة الحالية مستهدفه الدعم الرئيسى و الحد السفلى لإلتجاة العرضى على المدى القصير

المحتمل ان تظهر القوى الشرائيه مره اخرى عند الدعم الرئيسى سالف الذكر لتبدأ فى حركة 

يجب وضع نقطة إعادة . تصحيحية صاعده و التى ال يزال ينصح بإستغاللها فى أغراض البيع

ال يزال يتساوى األداء النسبى ".  جنيها10.10الدخول اعلى المقاومة الثانوية عند مستوى الـ 

. على المدى القصيرEGX30لسهم بايونيرز مع 

:أخر سعر 

:1مقاومة 

:2مقاومة 

:احجام التداول 

504,729

التحليل اليومى لسهم بايونيرز

:1مقاومة 

:2مقاومة 

2.25

2

2.34

2.5

2.6

:1دعم 

:2دعم 

:1دعم 

:2دعم 

0.53

0.5

السفل فى حركة هابطة و " يتجه السهم حاليا. يتحرك السهم فى إتجاه هابط على المدى القصير

على المدى القصير و هى منطقه "  جنيها0.50 - 0.53التى من المتوقع ان تستهدف منطقة الـ 

من المتوقع ان تظهر القوى الشرائية عند هذه المتطقة لتبدأ فى اخذ السهم , دعم رئيسية لذلك

ألعلى فى حركة تصحيحية صاعدة على المدى القصير و التى ال يزال ينصح بإستغاللها فى 

 0.60يجب وضع نقطة إعادة الدخول أعلى المقاومة الثانوية عند مستوى الـ . أغراض البيع

 على EGX30بـمؤشر " يتسم األداء النسبى لسهم أوراسكوم لإلعالم  بالضعف مقارنتا. نقطة

.المدى القصير

0.57

0.69

0.73

2.9

:احجام التداول 

691,439

2.45

2.25

التحليل اليومى لسهم العربيه لحليج االقطان

2.52

2.65

:أخر سعر 

 2.60يتحرك السهم فى إتجاه عرضى على المدى القصير بين المقاومة الرئيسية عند مستوى الـ 

من المتوقع ان يكسر السهم الدعم ".  جنيها2.25و الدعم الرئيسى الهام عند مستوى الـ " جنيها

" الهام سالف الذكر ألسفل ليتحول السهم بذلك الى اإلتجاه الهابط على المدى القصير مستهدفا

ينصح المستثمر المخاطر بالبيع بينما على المستثمر .  جنيهات كمستهدف مبدأى2مستوى الـ 

يجب وضع نقطة إعادة الدخول اعلى . المتحفظ إنتظار كسر الدعم الهام سالف الذكر قبل البيع

يتساولى األداء النسبى لبالم هيلز مع ".  جنيها2.60المقاومة الرئيسية عند مستوى الـ 

EGX30على المدى القصير 

:1دعم 

:2دعم 

:أخر سعر 

:1دعم 

:2دعم 

:أخر سعر 

9.2

8.6

9.9

التحرك العرضى على المدى المتوسط بين المقاومة الرئيسية عند مستوى الـ " يشهد السهم حاليا

بينما على المدى القصير ال يزال "  جنيها2.30و الدعم الرئيسى عند مستوى الـ "  جنيها3.20

ألسفل فى حركة هابطة و التى من المتوقع ان " يتحرك السهم حاليا. يتحرك السهم فى إتجاه هابط

ينصح ".  جنيها2.30تستهدف الحد السفلى لإلتجاه العرضى متوسط المدى عند مستوى الـ 

 2.25بتوخى الحذر و االهتمام بوضع حد إيقاف الخسائر اسفل الدعم الرئيسى عند مستوى الـ 

عند " إقترب السعر من الحد العلوى لإلتجاه العرضى لذلك قد ظهرت القوى البيعيه مبكرا". جنيها

ينصح المستثمر متوسط . لتأخد  السهم فى حركة هابطة مره اخرى"  جنيها3.10مستوى الـ 
2:11مقاومة 

:1مقاومة 

:2مقاومة 

1:10.15مقاومة 

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



السيناريو البديلالتوصيةالمقاومةأخر سعرالدعماإلتجاهإسم السهم

إعادة الدخول

4

إعادة الدخول

4

وقف الخسائر

7.5

إعادة الدخول

6.2

وقف الخسائر

11.25

إعادة الدخول

7.7

وقف الخسائر

4.5

إعادة الدخول

0.96

4.54.915.1صاعدجنوب الوادى

توخى الحذر و عدم الشراء

3.7

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع33.534هابطمصرف ابو ظبى

7.45عرضىحديد عز

قطاع البنوك

قطاع الموارد األساسية

قطاع الكيماويات

قطاع التشييد و مواد البناء

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع5.76.2

11.2511.7412عرضىسيدى كرير

استغالل التحركات الهابطه العاده تكوين مراكز 

شرائيه جديده

6.46.95هابطالماليه و الصناعيه

7.858.5

0.80.89

التحليل اليومى لقطاعات السوق المصرى

0.96

توخى الحذر و عدم الشراء

5.1هابطالحديد و الصلب

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيعهابطالصعيد العامه

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع 33.41هابطبنك االتحاد الوطنى

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع7.35

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



السيناريو البديلالتوصيةالمقاومةأخر سعرالدعماإلتجاهإسم السهم

إعادة الدخول

0.85

إعادة الدخول

9.7

إعادة الدخول

2.02

إعادة الدخول

6.2

إعادة الدخول

13.7

وقف الخسائر

9.4

وقف الخسائر

7.9

استغالل التحركات الهابطه العاده تكوين مراكز 

شرائيه جديده

المتاجرة بين الحدود السعرية9.510.3211عرضىسوديك

قطاع اإلعالم و االتصاالت

7.28.267.9صاعدالمصريه لإلتصاالت

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع7.78.4812.8

قطاع المنتجات المنزليه و  الشخصيه

قطاع الغقارات

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع1112.913.7هابطمدينه نصر لإلسكان

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع5.65.76.2هابطالنساجون الشرقيون

1.821.922.02هابطالعربيه بوليفارا

هابطالوادى لإلستثمار السياحى

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع 0.8 0.71 0.65 هابط المصريه للمنتجعات

قطاع السياحه و الترفيه

التحليل اليومى لقطاعات السوق المصرى

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



السيناريو البديلالتوصيةالمقاومةأخر سعرالدعماإلتجاهإسم السهم

إعادة الدخول

0.91

إعادة الدخول

1.16

إعادة الدخول

1.8

إعادة الدخول

6.5

إعادة الدخول

1.16

إعادة الدخول

4.1

وقف الخسائر

0.83

إعادة الدخول

0.82

قطاع األغذيه و المشروبات

التحليل اليومى لقطاعات السوق المصرى

توخى الحذر و عدم الشراء0.830.840.89عرضىالكبالت الكهربائيه

0.760.790.82هابطالعربيه المتحده للشحن

قطاع الخدمات و المنتجات الصناعيه

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع1.41.641.8هابطاإلسماعيليه للدواجن

4.35.16.5هابطشمال الصعيد للتنميه

قطاع الخدمات الماليه بإستثناء البنوك

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع0.790.830.91هابطعربيه لإلستثمارات

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع0.851.091.16هابطالقلعه

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع

قطاع الرعايه الصحيه و االدويه

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع0.650.831.16هابطالعبوات الطبيه

إستغالل الحركات الصاعدة فى أغراض البيع2.83.54.1هابطسبأ لألدويه

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


