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EGX30 EGX70 

 

 

 

 4319:االغالق

وكان المستهدف المتوقع 4629كسر المؤشر مستوي وقف الخساير 

 وقد اتي المؤشر بالمستهدف المتوقع 0099

من المتوقع ان يسير المؤشر في اتجاه عرضي مائل للهبوط قليال 

 .  استعدادا لمحاوله الصعود مره اخري (تجميعي )

 .اليجابيه في بعض من االسهم نري االن بعض من مظاهر ا

 .ولكن مازلنا ننتظر زياده السيوله 

 03.799:االغالق 

ويسير المؤشر .المؤشر االن في اتجاه هابط علي المدي القصير والمتوسط 

 في قناه هابطه وهو متجه االن الي قاع القناه الهابطه 

ل ان هناك لم تدخل الي االن السيوله المنتظره الي المؤشر ةتي نستطيع القو

 .ارتداد من الممكن ةدوثه  

 نري زياده في السيوله لكن ما زلنا علي ةذرنا من السوق

 



                                                         Technical Analysis Daily Report                            april 01 2015                                                                    

     

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

 . البيع والشراء طبقا لقراره االسترماري الخاص به 

 تحليل الهم االسهم
 بايونيرز 

 

 
 (ايضا وقف الخساره ) كسر السهم اهم مستوي دعم له                  

 (لظهور بعض القوي الشرائيه  ) ره اخري للسهم من الممكن اعاده النظر م 33799بعد محاوله الصعود مره اخري فوق مستويات 

 39709مقاومه اولي خالل الجلسه                           39709دعم اول خالل الجلسه  

               

 33799مقاومه تانيه داخل الجلسه                             39769دعم تاني خالل الجلسه 

\ 
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نقطة ارتكاز 670وقام السهم باتخاذ مستوي ,  67.6 6791والسهم ما زال يسير في نطاقه العرضي المائل للصعود بين القناة العرضية , 6709أغلق السهم عند مستوي 

لذا فننصح بالمتاجرة علي السهم بين , توي القصير ويدخل السهم في اتجاه عرضي مائل للصعود علي المس, بالجلسة السابقة ونجح بالحفاظ عليها وعدم كسرها السفل

 . 6700وفي ةالة البيع في زات الجلسه  6703وفي ةالة الشراء في زات الجلسة , 67.6ةتي وصول السهم لمستهدفه الصاعد عند مستوي , , المقاومات والدعوم 
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 برايم القابضة 

 
 

 
بأةجام التداول ليرتد بشكل طفيف تؤهل السهم  يرتد منها بشكل طفيف تزامنًا مع تحسن نسبيأرباح عنيفة أدت به للوصول لمنطقة القاع السابق ل مر السهم بموجة جني                 

 .لمؤاصلة إرتفاعه , لذلر ينصح ببدء الشراء التجميعي عند تلر المستويات 

 .جنيه  1730ثم   1710الدعم عند الــ 

   .جنيه  1742ثم  17.6المقاومه عند الــ 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

3 6 3 6 

 هابط TMGH 39713 39739 4740 4740 39792 39709 33719 طلعت مصطفي
أعلى مستوى إيقاف الخسائر ليشهد السهم في التماسر  نجح

 يدخل في أداء عرضيمن المتوقع ان  إرتداد طفيف ولكن

    . لحين وضوح األتجاه العام للسوق

 مدينة نصر
 

MNHD 
19799 16799 19799 19799 1.799 10799 99799 

 

 

 عرضي 

 

 

 

 

 

بعد اقتراب السهم من نقطه وقف الخساره ارتد السهم 

 مره اخره وما زال السهم في اتجاهه العرضي التجميعي 

 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي HELI 20733 29790 23709 21799 20709 22769 22769 مصر الجديدة 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي PHDC 1740 1700 17.6 1709 9799 9736 9736 بالم هيلز

 عرضي OCDI 31749 3176. 31 31 31700 39739 39799 السادس من اكتوبر

ق السهم في إختراق خط اإلتجاه الصاعد لراني مرة إخف

عالتوالي ما قد يدخل السهم في ةركة عرضية مختبرًا 

 . منطقى الدعم مره أخرى  لذلر ينصح بالمتاجره 

 عرضي  EGTS 3739 3790 3799 3799 3760 3719 3799 المصرية للمنتجعات
 من الممكن التجميع قرب مستويات الدعم الهامه 

 3799-3739طقه او في من
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

3 6 3 6 

 عرضي HRHO 30709 30736 39769 30736 32 32760 327.0 هيرمس

إيقاف الخسائر ليشهد مستوى  أعلىالسهم في التماسر  نجح 

يدخل في ةركة عرضية  من المتوقع ان إرتداد طفيف و الذي

 .  لحين وضوح األتجاه العام للسوق 

 هابط PIOH 397.0 39709 39799 4709 33799 36799 36799 بايونيرز

من % 09تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

المحفظه واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم 

 الجديده 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي AMER 3790 3796 9741 974. 3794 3733 3733 عامر جروب

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي CCAP 6709 679. 6796 6796 6704 6729 6729 القلعة

 الدعم والمقاومه ننصح بالمتاجره بين مستويات عرضي  AIND 3722 3709 3790 3790 3700 3749 3749 العربية لالسترمارات

 عرضي  ABRD 9743 9721 1700 1700 0739 0760 0792 المصريون في الخارج

مر السهم بجني أرباح وصواًل لمستوى القاع السابق 

الذي أظهر تماسر عنده ولكن مازال دون العزم الكافي 

لذا من المتوقع ان يستكمل السهم إرتداده لمستويات 

 . المقاومه  
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

3 6 3 6 

 الدعومالسهم في اتجاه عرضي بين المقاومات و عرضي OTMT 3731 3733 3790 3790 3732 3734 3734 أوراسكوم لالعالم

 هابط GTHE 1719 1760 1739 1730 1799 1790 1790 جلوبال تيلكوم
 

 السهم االن في اتجاه هابط مستهدف الدعم 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 33731 33792 39709 39746 33790 33709 33709 المصرية لالتصاالت
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

3 6 3 6 

 ACGC 1762 1769 1799 1799 1749 9799 9769 العربية لحليج االقطان

 

 هابط 

 

 

 

من المحفظه % 09تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

 

 

 APSW 6719 6760 6739 6799 6709 1799 1769 بية وبوليفاراالعر

 

 هابط

 

 

 

 

 اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساير 

 لذلر ينصح بتخفيف الكميات بعد كسر الدعوم الرئيسيه 

 

 

 PRCL 97.3 9709 9719 0799 0729 07.9 2799 (شيني)العامة للخزف

 

 

 هابط

 

 

 

من المحفظه % 09تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

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

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

3 6 3 6 

الصعيد العامة 

 للمقاوالت
UEGC 3711 3760 3730 3769 3710 3790 3709  هابط 

 

من المحفظه % 09لخساير والمتاجره ب تفعيل نقطه وقف ا

 واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

 

جنوب الوادي 

 لالسمنت
SVCE 2790 0749 07.9 0709 .799 .709 .704  هابط 

 محاوله التخفيف عند المقاومات 

 لحين ظهور مشتري ةقيقي في السهم 

 

الجيزة العامة 

 للمقاوالت
GGCC 9749 9700 9709 9709 079. 072. 0706 هابط 

من المحفظه % 09تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

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

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

3 6 3 6 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EGCH 97.1 9709 9739 9711 9749 9742 9742 كيما

 عرضي EFIC 0743 07.9 0796 07.9 4769 4716 4716 المالية والصناعية
 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم

 

 بين المقاومات والدعوم السهم في اتجاه عرضي عرضي SMFR 9719 9790 1700 1741 9796 9709 9709 سماد مصر

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

3 6 3 6 

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط JUFO 4739 0709 0799 0726 4710 4790 4790 جهينة

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي MPCO 66796 66799 63799 637.9 66742 69736 691736 المنصورة للدواجن

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط EPCO 6719 6760 6799 6732 6793 6790 6790 المصرية للدواجن
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 االغالق الكود سماال
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

3 6 3 6 

  هابط ESRS 3170. 31 36743 36743 39710 30766 307.2 العز لحديد التسليح

تماسر السهم عند مستوى الدعم بعد موجة التصحيح 

العنيفة الذي مر بها السهم خالل الفتره الماضية ولكن مازال 

زم الكافي يؤهل السهم لمواصلة إرتداده نحو دون الع

 . المقاومه

 عرضي IRON 2709 07.. 9709 07.. 2709 .719 0 الحديد والصلب

إرتد السهم بشكل طفيف من مستوى القاع وسط تحسن 

لذا نسبي بأةجام التداول يوهل السهم لمواصلة إرتداده 

 . ينصح بالمتاجره 

 هابط ASCM 0733 .709 2720 .709 0790 4 4702 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

3 6 3 6 

الكابالب 

 الكهربائية
ELEC 3792 3790 3799 3739 3769 3719 3719  هابط 

 

 
 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 

 

القناة 

 للتوكيالت
CSAG 

.706 

 
 هابط  39799 4709 07.9 799. 799. 709.

 
 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 

 

بية العر

المتحدة 

للشحن 

 والتفريغ

UASG .40 49 ..49 49 3739 3730 3769 هابط 

 

 
 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

 

 

 

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