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EGX30 EGX70 

 

 

 
إستكمل المؤشر إرتداده مقتربًا من مستوى المقاومه عند الــ 9505 
نقطه في محاوله لعكس إتجاهه الهابط و لكن مازال السوق دون العز 
 الكافي لعكس إتجاهه لذا وجب الحذر خالل الجلسات القليله القادمه .

اليوم مستهدفًا إرتداده بجلسة  يستكمل المؤشرلذا من المتوقع ان 
نقطة أما الدعم عند الــ  9505ثم  5998ات المقاومه عند الــ يومست

  .نقطة  0058ثم  5978

نقطه لكن مازال  055يحاول معاودة التداول أعلى الــ  المؤشرمازال .
دون العز الكافي هناك ضغط من عمليات البيع حيث ل يزال المؤشر 

 .الل الجلسات القليله القادمه لذا وجب الحذر خ لعكس إتجاهه الهابط
 

إرتداده بجلسة اليوم مستهدفًا لذا من المتوقع ان يستكمل المؤشر 
ثم  085نقطة أما الدعم عند الــ  058ثم  055ات المقاومه عند الــ يومست
 .نقطة  079
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 تحليل الهم االسهم

 بايونيرز 

 

 
 (وقف الخساره  ايضا) 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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 مصر الجديدة
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وتظل , مما يعزز بشكل كبير النظرة االيجابية للسهم في الفترة القادمة , ليغلق فوق خط القناة السعرية والذي كان قد سبق واخترقه السفل ,  .10.1أغلق السهم عند مستوي 

,  16.11ويكون المستهدف الصاعد للسهم مستوي , مستويات دعم ةالية  0.01.ثم  11.06وتظل مستويات , مستويات مقاومة هامة للسهم  10.11ثم  1..10تويات مس

 .10.01وسعر البيع  10.01وفي ةالة الشراء والبيع في ذات الجلسة يكون سعر الشراء 
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 جلوبال تليكوم 

 
 

 
مع إستمرار الربات النسبي بأةجام جنيه ليرتد منها بشكل طفيف في محاوله إلختراق خط األتجاه الهابط قصير األجل  0.06بقوة عند منطقة الدعم الرئيسيه السهم  تماسر                 

 .المتاجرهبالشراء التجميعي مع  لذلرالتداول مما يؤهل السهم للدخول في بعض التحركات العرضية التجميعيه قبل الصعود , 

 .جنيه  0.00ثم   0.40الدعم عند الــ 

   .جنيه  0.60ثم  0.16المقاومه عند الــ 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

0 0 0 0 

 هابط .TMGH 0.01 0..0 0.01 0..0 01.40 01.60 00.0 طلعت مصطفي

د السهم بشكل قوي من مستوى الدعم عليه مستهدفًا إرت

المقاومه القريبة وسط تحسن نسبي بأةجام التداول يؤهل 

السهم لمواصلة إرتداده لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع 

    ..المتاجره  

 عرضي  MNHD 00.6. 00.11 01.11 01.11 06.11 0..11 41.11 مدينة نصر

الخساره ارتد السهم  بعد اقتراب السهم من نقطه وقف

مره اخره وما زال السهم في اتجاهه العرضي 

 التجميعي 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي HELI 10.1. ...01 .6.11 .6.11 10.11 10.41 10.41 مصر الجديدة 

 ن المقاومات والدعومالسهم في اتجاه عرضي بي عرضي PHDC 0.1. 0.1. 0.40 0..1 0.6. 0..4 0..4 بالم هيلز

 عرضي OCDI 00.60 00.0. 00..1 00.0. 00 00.41 00.11 السادس من اكتوبر

إرتد السهم بشكل قوي من مستوى الدعم عليه مستهدفًا 

المقاومه القريبة وسط تحسن نسبي بأةجام التداول يؤهل 

السهم لمواصلة إرتداده لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع 

 .المتاجره  

 هابط  EGTS 0.14 0.11 0.11 0.11 0.0. 0.01 0.41 ية للمنتجعاتالمصر
 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..01 0..14 04.11 04.01 0..6. 01 01.6 هيرمس

إرتد السهم بشكل قوي من مستوى الدعم عليه مستهدفًا 

المقاومه القريبة وسط تحسن نسبي بأةجام التداول يؤهل 

السهم لمواصلة إرتداده لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع 

 .المتاجره  

 هابط PIOH 0..1 01.11 0.01 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 عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي AMER 0.14 0.10 1.00 1.0. 0.1. 0.100 0.00 عامر جروب

 سهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعومال عرضي CCAP 0.04 0.00 0.0. 0.0. 0.40 0..6 0..6 القلعة

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي  AIND 0..4 0..1 0.4. 0.4. 0... 0.01 0.01 العربية لالسترمارات

 هابط ABRD 4..0 4.10 0... 0... ..01 ..0. ..41 المصريون في الخارج

ستهدفًا إرتد السهم بشكل قوي من مستوى الدعم عليه م

المقاومه القريبة وسط تحسن نسبي بأةجام التداول يؤهل 

السهم لمواصلة إرتداده لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع 

 . المتاجره  
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 قاومةالم
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 0.1. 0.10 1.01 1.0. 0.1. 0.00 0.00 أوراسكوم لالعالم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي GTHE 0... 0.4. 0.0. 0.40 0.10 0.61 0.61 جلوبال تيلكوم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 00.00 01..1 0..4 01.41 00.00 00.11 00.11 تصاالتالمصرية لال

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

 ACGC 0.01 0.01 0.11 0.11 0.01 4.11 4.01 العربية لحليج االقطان

 

 هابط 

 

من المحفظه % 1.تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 .واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند  

 المقاومات 

 APSW 0.00 0.0. 0.01 0.11 0..1 0.11 0.01 العربية وبوليفارا
 هابط

 

 لسهم اسفل مستوي وقف الخساير اغلق ا 

 .لذلر ينصح بتخفيف الكميات بعد كسر الدعوم الرئيسيه

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 

 هابط PRCL 4.0. 4.01 4.11 ..11 ..11 ..61 1.11 (شيني)العامة للخزف

فظه من المح% 1.تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 .واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

الصعيد العامة 

 للمقاوالت
UEGC 0.00 0.00 0.0. 0.01 0.0. 0.4. 0..1  هابط 

بالرغم من أن السهم مازال يمر بموجة جني األرباح األ انه 

بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع فقد نجد إرتداده خالل 

 .الجلسات القادمه  

جنوب الوادي 

 لالسمنت
SVCE ..6. ..00 ..16 ..00 1 1.44 1..6  هابط 

لدعم عليه مستهدفًا المقاومه إرتد السهم بشكل قوي من مستوى ا

القريبة وسط تحسن نسبي بأةجام التداول يؤهل السهم لمواصلة 

 إرتداده لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع المتاجره  

الجيزة العامة 

 للمقاوالت
GGCC 4.40 4.00 4.00 4.00 4.10 . ..16 هابط 

بالرغم من أن السهم مازال يمر بموجة جني األرباح األ انه 

أ في أظهار عالمات تكوين قاع فقد نجد إرتداده خالل بد

 .الجلسات القادمه  

 

 

 

 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

 الدعومالسهم في اتجاه عرضي بين المقاومات و عرضي EGCH 4.41 4.4. 4.01 4.0. 4.61 4..1 4..1 كيما

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EFIC ..11 ..46 ..01 ..40 ..00 0.01 0.01 المالية والصناعية

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط SMFR 0.00 0..1 0..1 0.1. 4.0. 4.00 4.00 سماد مصر
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 0 0 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ...JUFO 0.00 0.01 ..11 ...1 0.41 0... 0 جهينة

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي MPCO 00.01 01..1 00.01 01.11 00.01 00..1 00..1 المنصورة للدواجن

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط EPCO 0.00 0.1. 0.0. 0.11 0.01 0.00 0.00 لمصرية للدواجنا

 

                                                             

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

  هابط ESRS 00.04 00.6. 00.4. 00.4. 00.11 04.0. 04..0 العز لحديد التسليح
إرتد السهم بشكل قوي من مستوى الدعم عليه مستهدفًا المقاومه 

القريبة وسط تحسن نسبي بأةجام التداول يؤهل السهم لمواصلة 

  .إرتداده لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع المتاجره  

 هابط IRON 1.00 .... 4.00 .... 1... 1..1 6.01 بالحديد والصل
إرتد السهم بشكل قوي من مستوى الدعم عليه مستهدفًا المقاومه 

القريبة وسط تحسن نسبي بأةجام التداول يؤهل السهم لمواصلة 

 إرتداده لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع المتاجره  

 هابط ASCM 6..1 6..1 1.1. 6..1 ..4. 0 0..1 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 0.10 0.11 0.11 0.01 0.01 0.01 0.01  هابط 

 .ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 

القناة 

 للتوكيالت
CSAG 6.16 1..1 1..1 6.11 ..61 0..1 01.11  هابط 

من المحفظه % 1.وقف الخساير والمتاجره ب تفعيل نقطه 

 .واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 

العربية 

المتحدة 

للشحن 

 والتفريغ

UASG .01 ... ..1 01 0.01 0.0. 0.01 هابط 

من المحفظه % 1.ه ب تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجر

 .واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 

 

 

 

by:prepared  
Mona Moustafa                                                zeinab.mostafa@miragebrokerage.net 
Islam Fathy                                                       islam.fathi@miragebrokerage.net  
Mustafaa Ra'fat                                                 mustafa@miragebrokerage.net 


