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يع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالب   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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يع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالب   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بال نيه ح ا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

6699 6999 6754 6599 9227%  6474 6959 6449 96274994 719524149 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة االو   

اهـــحالة االو  المتوقع  االو اه 

 او اه متوسط المهى عرضي ذاعه 

 او اه قلير المــهى  ذاعه  ذاعه 

 التعليق على المؤشر جلسة امس
قوي أدت بالمؤشر ألختبار مستوى الهعا الهذي   شمهت جلسة االمس ايخفاض. 

هه مشتري متحمس لتحمل المخاطرة دافع المؤشر لالروهاد مقللًا أغلب وجه عن

 . خسائرة مكويًا شكل فني ني ابي قه يستكمل السوق نروهاده ب لسة اليوم 

القلير السيناريو المتوقع على المهى   

مد المتوقع ان يشمه أروهاد خهالل وعهامالت األسهبول ال هاري     . 

األلههن يق ههة  19وى الـههـ قههه ولههل بنهها مههرة أخههرى لحهههود مسههت 

   حيث تتوقف اإلرتداده على مدى تسارع ضخ السيولة
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يع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالب   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا   ل بال نيهقيمة التهاو ح ا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير   

995 569 595 569 9221%  569 569 569 96274994 719524149 

 

 

 ملخص حالة االو ـــــــــــاه

 االو اه حالة االو ـــــــاه المتوقع

 او اه متوسط المهى عرضي عرضي

 او اه قلير المــهى  ذاعه ذاعه

 التعليق على المؤشر جلسة امس
أدت بالمؤشر ألختبار مستوى الهعا الهذي  شمهت جلسة االمس ايخفاض قوي 

وجهه عنهههه مشههتري مهتحمس لتحمههل المخههاطرة دافهع المؤشههر لالروهههاد مقللههًا    

 أغلب خسائرة مكويًا شكل فني ني ابي قه يستكمل السوق نروهاده ب لسة اليوم
   .  وسط ثبات واضح باألسما المتوس ة واللغيرة

القليرالسيناريو المتوقع على المهى   

مد المتوقع ان يشمه أروهاد خالل وعامالت األسبول ال هاري   .

حيثث  يق هة   999قه ولل بنا مرة أخهرى لحههود مسهتوى الـهـ     
  تتوقف اإلرتداده على مدى تسارع ضخ السيولة
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يع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالب   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 

 االسما االكثر يشاطا مد حيث اح ام التهاوالت

 

يسبة 

%التغير  
 السما ح ا التهاول

08.0% 29,790,389 
لالتصاالت اوراسكوم 

 و األعالم  

 عامر جروب 18,738,421 08.0%

 العربية لالستثمارات 9,606,608 1801%

 القلعه 6,780,857 08.0%

  جلوبال تيلكوم  5,385,038 08.0%
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يع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالب   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 
 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق يسبة الربح المهف "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  االولسعر الشراء  السما

 شراء أمن عند مستويات الدعم %31 01.11 02.21 00.11 03.21 لالولاالتالملرية 

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..2 2.11 1..3 2.01 القلعة

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..0 0.21 1..2 1..2 جلوبال وليكوم

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة سبة مخاطرة اليومي سعر البيع سعر الشراء السما

 1224 1221 عامر 
 

عالي الخ ورة جها %  69 – 99

 .0.3 0.31 اوراسكوم لالتصاالت  ال ينلح به

 25.11 21.11 مدينه نصر 
 

اعلى مد المتوسط %  46 – 99

 7245 7226 جلوبال  ومد الممكد المغامرة به

 00.21 00.01 طلعت

 
متوسط الخ ورة %  56 – 79

 ة الربح موجودةويسب
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يع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالب   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 
 تحليل الهم االسهم

  حديد عز 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

08.51 08.58 02.78 08.21 

 

مسرتو  الققاومرة صر عة علرس السرهم ليجرد ع ردها        في إختررا   السهم  أخفق
ب ض ج ي األرباح الطفيف قد يدخل السهم الس مرحلة عرضية خرل  الفترر    

 .  القادمة 
 

 .إعادة الشراء بالقرب من الدعم   وع د الققاومات التخفيف بلذلك ي صح 
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يع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالب   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 

 هيرمس
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

08.75 02.58 05.82 08.75 

 

أغلق السهم بجلسة أمس أسفل نقطة حقاية األرباح وسط إرتفاع 
ملحوظ بقيم التداوالت لذلك يجب مراقعة السهم جيدًا خل  جلسة 

 .    ج يه بجلسة اليوم  02أسفل مستو  الــ اليوم اذا أغلق 
 

 .  و الشراء ع د الدعم بتف يل نقاط إيقاف الخسائر لذلك ي صح 
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يع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالب   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 
 االجل قصيرةتوصيات 

 ت ليق توصية هدف مقاومة دعم ادنس اعلس آخر س ر السهم
وقف 
 الخسارة

نسعة 
 الربح

 47.21 بايونيرز
47.21 

 
47.21 07.78 

07.51 

 
08.11 

 
 تخفيف عند المقاومات متاجرة

00.51 

 
2.17% 

ال ربية حليج 
 اقطان

 2.33 8.81 عومعمل تريدات بين المقاومات والد متاجرة 3.11 8..8 8.23 2.21 3..2 7..2

 اوراسكوم للعلم
4.73 

 
4.72 

 
4.77 

 
 %.7.7 1229 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 1249 1229 1227

مصر الجديدة 
 للسكان

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 49299 96299 99299 33.17 16..3 16..3
9522

9 
7.27% 

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 49229 45269 47269 21.26 21.26 21.12 مدي ة نصر
4422

9 
2.3.% 

القجقوعة القالية 
 هيرمس

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 14229 14299 19279 43.33 .43.3 6..43
1525

9 
1.13% 

 %2.17 4299 اومات والدعومعمل تريدات بين المق متاجرة 4229 4219 4299 2.67 2.47 2.46 القل ة للستشارات 

 1.74 7225 تخفيف عند المقاومات متاجرة 7259 7229 7214 1.42 1.71 1.43 بالم هيلز

السادس من 
 اكتوبر

 تخفيف عند المقاومات متاجرة 17299 17299 17224 41.73 41.37 41.11
1521

9 
1.7. 

القصرية 
 للق تج ات

 2.31 1229 ريدات بين المقاومات والدعومعمل ت متاجرة 1229 1227 1219 4.76 4.72 4.77

 1.72 7295 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 7259 7244 7215 1.76 1.21 .1.7 جلوبا  تيلكوم

القصريون في 
 الخارج

 %7.21 5299 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 5269 5245 5259 1.11 1.21 1.27
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يع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهالب   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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