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EGX30 EGX70 

 

 

 
مع  %3أكثر من إستمر نزيف الخسائر بالمؤشر الثالثيني الذي فقد 

نقطة بعد  0088ليغلق متخليًا عن مستوى الــ  تعامالت أمسختام 
وسط إستمرار موجة بمنتصف الجلسه إخفاقه في مواصلة األرتداد 

  .التصحيح على األسهم القياديه
مال لموجة الهبوط بجلسه ليوم وصواًل لذا من المتوقع ان نشهد إستك

نقطة و الذي في حال كسره  0088 التاليه عند الــ لمستوى الدعم 
نقطة  0818ثم  0408نقطة على ان تظل المقاومه عند الــ  8510ياليه 

. 

إستكمل المؤشر السبعيني موجة التصحيح متخليًا عن مستويات الدعم 
 ألسهم الصغيره و المتوسطه الرئيسيه وسط إستمرار لألداء السيئ ل

 .  
لذا من المتوقع ان يستكمل المؤشر تراجعاته مختبرًا مستوى الدعم 

ثم  000المقاومه عند الــ  تصبحنقطة على ان  041ثم  004التاليه عند الــ 
 .نقطة  184
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 تحليل الهم االسهم
 بايونيرز 

 

 
 (ضا وقف الخساره اي) كسر السهم اهم مستوي دعم له -                 

 (لظهور بعض القوي الشرائيه  ) من الممكن اعاده النظر مره اخري للسهم  00.11بعد محاوله الصعود مره اخري فوق مستويات 

 01.11مقاومه اولي خالل الجلسه                           1..0دعم اول خالل الجلسه  

               

 01.01مقاومه تانيه داخل الجلسه                             1..0دعم تاني خالل الجلسه 
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 القلعة
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مما دفع السهم الي هذا , مستوي االرتكاز ألعلي  1..0والسهم تعرض لموجة جني ارباح عنيفة في الفترة الماضية دفعته للتخلي عن مستوي ,  2..0أغلق السهم عند مستوي 

ومن المرجح االرتكاز عليه والتعريض عند هذه , من المتوقع وصول السهم الي هذا المستوي ,  1..0 0..0والسهم لديه مستوي دعم هام عند مستوي , الملحوظ االنخفاض 

ذا ننصح بالمتاجرة علي السهم والبيع مع ل .0.0وفي ةالة كسر تلر المستويات ألسفل سيكمل السهم اتجاهه الهابط مستهدفا , المستويات لفترة ثم اعادة الصعود مرة اخري 

 ..1..0وسعر الشراء  2..0وفي ةالة المتاجرة في زات الجلسة يكون سعر البيع , وعدم فتح مراكز شرائية جديدة اال عند مستويات الدعم المذكورة , االرتداد 
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 جلوبال تليكوم 

 
 

 
مما يؤهل السهم ألعادة بأةجام التداول  نسبيال إستمرار الرباتيرتد منها بشكل طفيف تزامنًا مع أدت به للوصول لمنطقة القاع السابق لمر السهم بموجة جني أرباح عنيفة                  

 . بالمتاجره لحين وضوح إتجاه السوق , لذلر جنيه  .بشكل مبدئي على ان يظل الهدف الهبوطي عند الــ  .0..أختبار مستوى الــ 

 .جنيه  .0.0ثم   .0.. الدعم عند الــ

   .جنيه  0...ثم  1...المقاومه عند الــ 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

0 0 0 0 

 هابط TMGH 0..0 0..0 0.00 0..0 0.02 01... 01.21 طلعت مصطفي
 وكسر مستوى إيفاق الخسائر , إستكمل السهم أدائه الهابط 

مما يؤهله ألعادة أختبار مناطق الدعم التاليه لذلر ينصح 

    . لحين وضوح األتجاه العام للسوق بالمتاجره 

 عرضي  MNHD .0... .0.11 .1.11 .1.11 .0.11 .2.11 .1.11 مدينة نصر
بعد اقتراب السهم من نقطه وقف الخساره ارتد السهم 

 لسهم في اتجاهه العرضي التجميعي مره اخره وما زال ا

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي HELI 21.11 .2.01 .0.11 .0.21 20.01 20..1 20..1 مصر الجديدة 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي PHDC ..22 ..21 .... ...0 ..02 ..20 ..20 بالم هيلز

 عرضي OCDI 00.2. 00.21 00.0. 00.21 0. 0...1 0..21 السادس من اكتوبر

إستكمل السهم أدائه الهابط , وكسر مستوى إيفاق الخسائر  

مما يؤهله ألعادة أختبار مناطق الدعم التاليه لذلر ينصح 

 . بالمتاجره  لحين وضوح األتجاه العام للسوق 

 هابط  EGTS 0.1. 0.11 0.11 0.11 0.0. 0..1 0..1 المصرية للمنتجعات
 من الممكن التجميع قرب مستويات الدعم الهامه 

 0.11-0.01او في منطقه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 0 0 0 

 عرضي .HRHO 0..21 0..01 0...0 0..01 0..00 02 02.0 هيرمس

عن مستوى إيقاف الخسائر مع إستمرار ضعف  تخلي السهم

لحين وضوح األتجاه العام   لذلر ينصح بالمتاجره السيوله

 .  للسوق 

 هابط PIOH 0..2 01.11 0..1 0..1 00.11 00.11 00.11 بايونيرز

من % 1.تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

المحفظه واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم 

  الجديده

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط AMER 1.02 1.02 1.01 1.0. 0.10 0.1. 1.01 عامر جروب

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي CCAP 0..2 0..1 0.0. 0..2 0... 0..0 0..0 القلعة

 ح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومهننص عرضي  AIND 0..2 0..1 0... 0... 0.2. 0.01 0.01 العربية لالسترمارات

 هابط ABRD ..01 ..2. .... .... ..01 ..02 ...2 المصريون في الخارج

مر السهم بجني أرباح وصواًل لمستوى القاع السابق 

الذي أظهر تماسر عنده ولكن مازال دون العزم الكافي 

األ انه أظهر تماسر عند مستوى الدعم يوهل السهم 

 . فيف   ألرتداد ط
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 0.1. 0.10 1.02 0.11 0.10 0.10 0.10 أوراسكوم لالعالم

 السهم االن في اتجاه هابط مستهدف الدعم  هابط .... .... GTHE ..0. ..02 ..01 ..0. ..00 جلوبال تيلكوم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 01.00 01..1 0.2. 01.11 00.01 00.21 00.21 المصرية لالتصاالت

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

 ACGC ..12 ..01 ..11 ..11 ..01 ..11 ..01 العربية لحليج االقطان

 

 هابط 

 

من المحفظه % 1.تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 دعم الجديده واعاده الدخول مره اخري عند نقطه ال

 APSW 0.02 0.0. 0.01 0.11 0.21 ..11 ..01 العربية وبوليفارا
 هابط

 

 اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساير 

 لذلر ينصح بتخفيف الكميات بعد كسر الدعوم الرئيسيه 

 هابط PRCL ..0. ..01 ..11 ..11 ..21 ..01 2.11 (شيني)العامة للخزف

من المحفظه % 1.اجره ب تفعيل نقطه وقف الخساير والمت

 واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

الصعيد العامة 

 للمقاوالت
UEGC 0.0. 0.00 0.0. 0.01 0... 0... 0..1  هابط 

من المحفظه % 1.ه وقف الخساير والمتاجره ب تفعيل نقط

 واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

جنوب الوادي 

 لالسمنت
SVCE ..21 ...0 ..10 ...0 2 2... 2.20  هابط 

تخلي السهم عن مستوى إيقاف الخسائر مع إستمرار ضعف 

 سوق السيوله لذلر ينصح بالمتاجره  لحين وضوح األتجاه العام لل

الجيزة العامة 

 للمقاوالت
GGCC ...2 ..00 ..0. ..00 ..20 . ..20 هابط 

تخلي السهم عن مستوى إيقاف الخسائر مع إستمرار ضعف 

 السيوله لذلر ينصح بالمتاجره  لحين وضوح األتجاه العام للسوق

 

 

 

 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  دفالمسته

0 0 0 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي .EGCH .... ...2 ..01 ..02 ...2 ..2. ..2 كيما

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EFIC 2.2. 2..2 2..0 2..1 2.00 0.01 0.01 المالية والصناعية

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط .SMFR ..12 ..0. ..0. ..20 ..00 ..0. ..0 سماد مصر
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 0 0 0 

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط ...JUFO 0.01 2.21 2..1 2.20 0... 0... 0 جهينة

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي MPCO 00..1 01.21 00..1 01.11 00.01 00.21 00.21 لدواجنالمنصورة ل

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط ...EPCO 0.02 0.12 0.0. 0.11 0.0. 0... 0 المصرية للدواجن

 

                                                             

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

  هابط ESRS 00.02 00.00 00... 00.00 0..21 0..0. 0..20 العز لحديد التسليح

تخلي السهم عن مستوى إيقاف الخسائر مع إستمرار ضعف 

ره  لحين وضوح األتجاه العام السيوله لذلر ينصح بالمتاج

 . للسوق

 هابط IRON ..0. ...2 ..00 ...2 2... 2.22 0..1 الحديد والصلب

تخلي السهم عن مستوى إيقاف الخسائر مع إستمرار ضعف 

السيوله لذلر ينصح بالمتاجره  لحين وضوح األتجاه العام 

 .للسوق

 هابط ASCM 0.22 0.21 2.2. 0.21 2... 0 0..2 اسير للتعدين

األ انه يمر بموجة جني األرباح مازال السهم  بالرغم من أن

بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع فقد نجد إرتداده خالل 

 .  الجلسات القادمه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 0 0 0 

الكابالب 

 الكهربائية
ELEC .02 0.11 0.11 0.01 0.01 0..1 0..1  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  هابط 

القناة 

 للتوكيالت
CSAG 2.0. 2.21 2..1 0.11 2.01 0..1 01.11  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  هابط 

العربية 

المتحدة 

للشحن 

 والتفريغ

UASG .20 .2. .21 01 0.01 0.0. 0.01 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  هابط 
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