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EGX30 EGX70 

 

  

 

  ٨٠٤٩/                   االغالق 
نتوقع استمرار االرتداد ٧٥٥٠ استطاع المؤشر االرتداد من مستويات 

   ٨٢٠٠والصعود مره اخري الي مستويات 
  ٨٥٠٠-٨٢٠٠ولتاآيد الصعود يلزم آسر مستويات 

  .٧٨٠٠دعم متوقع 
  

  ٤٣٧/ غالق                                            اال
تقريبا ونتوقع استمرار الصعود الي ٤١٠استطاع المؤشر االرتداد من مستويات 

  .  مره اخري ٤٥٠مستويات 
  ٤٦٥-٤٦٠ولتاآيد الصعود يلزم آسر مستويات 

  .٤٢٥دعم متوقع 
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  تحليل الهم االسهم  

 بايونيرز

  

  
   )ايضا وقف الخساره ( آسر السهم اهم مستوي دعم له   

    وظهور بياع قوي عند هذه المستويات  من الممكن اعاده الشراء مره اخري عند مستويات٨٫٩٠وله الصعود مره اخري عند مستويات بعد محا
)٧٫٥٠(   

  ٨٫٢٠                       مقاومه اولي خالل الجلسه ٧٫٨٠دعم اول خالل الجلسه 
                

  ٨٫٣٠         مقاومه تانيه داخل الجلسه                  ٧٫٧٠دعم تاني خالل الجلسه 
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( ) (٠٫٩٧٠٠٠، ١٫٠٤٠٠٠، ٠٫٩٦٠٠٠، ١٫٠٤٠٠٠، +٠٫٠٨٠٠٠عامر جروب (مجموعة عامر القابضة

  

ولكن ،  مع ثبات احجام التداول في تلك المرحلة العرضية ٠٫٩٩ و ٠٫٩٠ والسهم اخترق المنطقه العرضيه التي آان يسير بها  منذ فترة في بين ١٫٠٤أغلق السهم عند مستوي 
 ٠٫٩٩ و هي اشارة بالغة االيجابية في  ظل الحالة العامة للسوق ليكون اول مستوي دعم امام السهم مستوي ٠٫٩٩رحلة العرضية ألعلي مخترقا مستوي آسر السهم تلك الم

اجرة في ذات الجلسة يكون سعرالشراء وفي حالة  المت،  لذا ال ننصح بأي عمليات بيع جديدة اال عند وصول السهم الي مستهدفه الصاعد  ١٫٠٨ومستوي المقاومة الحالي ما زال 
   .١٫٠٥وسعر ابيع   ، ٠٫٩٩
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  العربية لحليج األقطان 

  

  
تفاع  مره أخرى وسط إرمقاومه اياه نحو منطقة البعد ان قابل قوى شرائية  دافعة نقطة ٣٫٧٠ الــ  مستوي الدعم القوي في التماسك عندنجح قوية بعد ان إرتد السهم بشكل  

   . مع الشراء التريجي التجميعي  خالل الفتره القادمة ، لذا ينصح بالمتاجره مناطق المقاومه  السهم أستهدافبأحجام التداول ينبئ ب

  .جنيه  ٣٫٦٥ثم   ٣٫٢٦ عند الــ مقاومةال

    .جنيه   ٢٫٤٨ثم   ٢٫٧٢ عند الــ دعمال
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  قطاع العقارات

  
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 

  التعليق  االتجاه المستهدف  ٢  ١ خسائرال

  هابط  ٩٫٢٧  ٨٫٧٢  ٨٫٥٦  ٧٫٥٠  ٧٫١٨  ٧٫٥٠  ٨٫١٢ TMGH  طلعت مصطفي

 األداء العرضي المائل للهبوط هو المسيطر و الذي  مازال
بعد ان أآد آسر من المتوقع ان يستمر خالل الفتره القادمة 

فاض النسبي خاصة في ظل األنخنقطة إيقاف الخسائر 
  . ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين وصوح اإلتجاه 

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط   ٣٥٫٠٠  ٣٥  ٣٣٫٠٠ ٢٣٫٠٠ ٢٣٫٠٠. ٢٤٫٥٠ ٢٤٫٩٠ MNHD  مدينة نصر
  الدعوم الرئيسه 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  ٥٣٫٠٠  ٥٢٫٢٠  ٥١٫٠٠ ٤٥٫٠٠  ٤٥٫٠٠ ٤٧٫٣٠ ٥٠٫٤١ HELI  مصر الجديدة 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  ٢٫٨٠  ٢٫٧٣  ٢٫٦٨  ٢٫٣٥  ٢٫١٠  ٢٫٤٢  ٢٫٥٨ PHDC  بالم هيلز

  هابط  ١١٫٣٢  ١٠٫٨٨  ١٠٫٣٥  ٩٫٤٢  ٨٫٩١  ٩٫٤٢ ١٠٫٣٥ OCDI  السادس من اآتوبر

ل مسيطر و مازال األداء العرضي المائل للهبوط الذي مازا
الذي من المتوقع ان يستمر خالل الفتره القادمة خاصة في 
ظل األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره 

  .لحين وصوح اإلتجاه 

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط   ١٫١٠  ١٫١٠  ١٫٠٠  ٨٠.  ٨٠..  ٨٥..  ٩٧. EGTS  المصرية للمنتجعات
  م الرئيسه الدعو
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  خدمات الماليهقطاع ال

  
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق  االتجاه  المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  عرضي  ١٤٫٥٠ ١٤٫١٠  ١٣٫٤١  ١١٫٢١  ١١٫٢١  ١٢ ١٢٫٠٢ HRHO  هيرمس

مازال األداء العرضي المائل للهبوط الذي مازال 
مر خالل الفتره مسيطر و الذي من المتوقع ان يست

خاصة بعد ان أآد آسر نقطيو إيقاف الخسائر القادمة 
في ظل األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح 

  .بالمتاجره لحين وصوح اإلتجاه 

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه    هابط  ٩٫٢٠  ٩٫٠٠  ٨٫٥٠  ٧٫٠٠  ٧٫٠٠  ٧٫٤٥  ٧٫٩١ PIOH  بايونيرز
  ئيسه ومراقبه الدعوم الر

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١٫١٢  ١٫١٢  ١٫٠٨  ٠٫٩٣  ٠٫٨٠  ١٫٠٠  ١٫٠٤ AMER  عامر جروب

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٫٠٥  ٢٫٠٠  ١٫٩٥  ١٫٧٢  ١٫٦٥  ١٫٧٢  ١٫٨٨ CCAP  القلعة

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه    عرضي   ١٫٣٠  ١٫٣٠  ١٫٢٠  ١٫٠٠  ٩٥.  ١٫٠٠  ١٫٠٩ AIND  العربية لالستثمارات
  ومراقبه الدعوم الرئيسه 

المصريون في 
  هابط  ٤٫٥٦  ٤٫٣٨  ٣٫٩٨  ٣٫٦٠  ٣٫٣٠  ٣٫٦٠  ٣٫٩٤ ABRD  الخارج

مازال األداء العرضي المائل للهبوط هو المسيطر و 
الذي من المتوقع ان يستمر خالل الفتره القادمة خاصة 

نسبي ألحجام التداول و آسر نقطة في ظل األنخفاض ال
 جنيه لذا ينصح ٤٫٥١إيقاف الخسائر السابقة عند الــ 

  .بالمتاجره لحين وصوح اإلتجاه 
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  تصاالتقطاع اال                                                                      

  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق    دفالمسته  ٢  ١  الخسائر

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٠٫٩٧  ٠٫٩٣  ٠٫٨٨  ٠٫٧٢  ٠٫٦٨  ٠٫٧٥  OTMT٠٫٨٥  أوراسكوم لالعالم
  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٫٦٦  ٢٫٥٣  ٢٫٤٨  ٢٫٠٩  ٢٫٠٠  ٢٫١٨  ٢٫٤٣ GTHE  جلوبال تيلكوم

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٨٫٥٠  ٨٫٣٠  ٨٫١٠  ٧٫٣٣  ٧٫٠٠  ٧٫٥٠  ٧٫٩٨ ETEL  المصرية لالتصاالت

  
  ات المنزليهمنتجقطاع ال

  
  ٢  ١ االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم

وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  ٣٫٥٠ ٣٫١٠  ٣٫٠٠  ٢٫٥٠  ٢٫٥٠  ٢٫٧٠  ٢٫٩٣ ACGC العربية لحليج االقطان
  
   هابط

  

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه 
  الدعوم الرئيسه 

  هابط  ٣٫٢٠ ٣٫٠٠  ٢٫٨٠  ٢٫٠٠  ١٫٨٠  ٢٫٠٠  ٢٫٢٨ APSW  العربية وبوليفارا
  

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه 
  الدعوم الرئيسه 

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ٤٫٥٠ ٤٫٣٠  ٤٫١٠  ٣٫٥٠  ٣٫٥٠  ٣٫٧٠  ٤٫١٨ PRCL  )شيني(العامة للخزف
  الدعوم الرئيسه 
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  تشيد والبناءقطاع ال
  
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

الصعيد العامة 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط   ١٫٣٥ ١٫٤٠  ١٫٣٠  ٠٫٩٣  ٠٫٨٨  ٠٫٩٣  UEGC١٫٠٦  للمقاوالت

  الدعوم الرئيسه 
جنوب الوادي 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط   ٥٫٧٠ ٥٫٧٠  ٥٫٥٠  ٤٫٠٠  ٤٫٠٠  ٤٫٣٠  ٤٫٥٩ SVCE  لالسمنت

  الدعوم الرئيسه 
الجيزة العامة 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ٣٫٤٩ ٣٫٢٠  ٣٫٠٦  ٢٫٧٦  ٢٫٦٦  ٢٫٧٦  GGCC٢٫٩٥  للمقاوالت

  الدعوم الرئيسه 
  
  
  
  

  كيماوياتقطاع ال
  

  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  ي بين المقاومات والدعومالسهم في اتجاه عرض  عرضي  ٤٫٠٠ ٣٫٩٢  ٣٫٨٠  ٣٫٠٠  ٣٫٠٠  ٣٫٣٠  EGCH٣٫٦٩  آيما

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٧٫٥٠ ٧٫٢٠  ٧٫٠٠  ٥٫٥٠  ٥٫٣٠  ٥٫٨٠  ٦٫٢٥ EFIC  المالية والصناعية

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٤٫١٥ ٤٫٠٠  ٣٫٨٥  ٣٫٠٠  ٣٫٠٠  ٣٫١٠ SMFR٣٫٣٥  سماد مصر
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  غذيةقطاع اال
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق  االتجاه  المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٩٫٣٠  ٩٫١٠  ٨٫٩٠  ٨٫٠٠  ٨٫٠٠  ٨٫٣٠  ٨٫٦٥ JUFO  جهينة

  ي بين المقاومات والدعومالسهم في اتجاه عرض  عرضي  ٢٠٫٢٠ ١٩٫٨٠  ١٩٫٢٠  ١٨٫٠٠  ١٧٫٨٠  ١٨٫٣٠  MPCO١٨٫٥٣  المنصورة للدواجن

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٫١٠  ٢٫٠٠  ١٫٩٢  ١٫٧٦  ١٫٦٦  ١٫٧٦  ١٫٨٥ EPCO  المصرية للدواجن

  
  موارد االساسيهطاع الق                                                                

  
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  هابط   ٩٫٤٤ ٨٫٩٧  ٨٫١٩  ٧٫٣٠  ٧  ٧٫٣٠  ٧٫٨٥ ESRS  العز لحديد التسليح

مازال األداء العرضي المائل للهبوط هو المسيطر و الذي من 
المتوقع ان يستمر خالل الفتره القادمة خاصة في ظل 
 لحين األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره

  .وصوح اإلتجاه 

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط  ٥٫٨٥ ٥٫٤٠  ٤٫٩٠  ٤٫٣٠  ٤٫١٥  ٤٫٣٠  ٤٫٦٣ IRON  الحديد والصلب
  لالسهم

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط  ٨٫٠٠ ٧٫٥٠  ٧٫٠٠  ٦٫٣٠  ٦٫١٨  ٦٫٣٠ ASCM٦٫٦٥  اسيك للتعدين
  لالسهم
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ة  هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليها من مصادر معروفة نعتقد في صحتها و هذا التقرير ال يعتبر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنية والمستثمر يمل   :  التنبيه بإخالء المسئولية   ك حري
  . البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  خدمات والمنتجات الصناعيهقطاع ال
  
  
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق  االتجاه المستهدف  ٢  ١ الخسائر

الكابالب 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط   ١٫٢٠ ١٫١٠  ١٫٠٠  ٨٠.  ٧٢.  ٨٠.  ٩٣. ELEC  الكهربائية

  الدعوم الرئيسه 
القناة 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   صاعد  ١٢٫٠٠  ١١ ١٠٫٥٠  ٩٫٥٠  ٩٫٥٠ ١٠٫٠٠  ١٠٫٣٨ CSAG  للتوآيالت

  الدعوم الرئيسه 
العربية 
المتحدة 
للشحن 
  والتفريغ

UASG اقبه ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومر  صاعد  ١٫٧٠ ١٫٦٠  ١٫٥٠  ١٫٠٠  ١٫١٥  ١٫٣٠ ١٫٥٨
  الدعوم الرئيسه 
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