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 9453:االغالق

من المتوقع ةدوث ارتدادة من ,  9459المؤشر االن عند مستوي دعم 

ويكون ,  9559ثم  9359تلر النقطة ليكون اقرب مستوي مقاومة عند 

ادة من المستوي وان ةدثت ارتد,  9999ثم  9559دعم المؤشر الحالي 

 .الحالي ستكون مدعومة بفعل مشتريات المؤسسات واالفراد

 525:االغالق

ويعزز من , ما زال مؤشر االفراد في اتجاهه الهابط مستهدف مستوي دعمه 

ذالر غياب السيولة الشرائية الواضحة في اسهم االفراد مما يعزز وصول 

 .نقطه 555ة الحالي ويكون مستوي المقاوم,  555المؤشر الي مستوي دعم 
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 تحليل الهم االسهم
 بايونيرز 

 

 

 (ايضا وقف الخساره ) كسر السهم اهم مستوي دعم له -                 

 55.49لذلر ينصح بتخفيف الكميات  اذا لم يعاود السهم الصعود مره اخري فوق مستويات 

 55.99ومه اولي خالل الجلسه مقا                          59.59دعم اول خالل الجلسه  

               

 55.49مقاومه تانيه داخل الجلسه                             59.59دعم تاني خالل الجلسه 
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 القلعة
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ومن المتوقع ان يواصل السهم , اده من تلر النقطه كما كان متوقعا وةدثت ارتد,  2.53وقد وصل السهم الي مستهدف الهبوط عند مستوي ,  9..2أغلق السهم عند مستوي 

 4..2وسعر البيع  .2.5وفي ةالة الشراء في زات الجلسة يكون سعر الشراء ,  2.53يوكون الدعم الحالي مستوي ,  2.55ثم  2.59ارتداده للوصول الي مستوي المقاومة 
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 الوادي لألسترمار السياةي 

 
 

 
جنيه ليعاود التداول داخل المنطقة العرضية وسط ضعف واضح بأةجام التداول ينبئ بأستمرار الحركة العرضية  53.59أخفق السهم في التماسر أعلى منطقة المقاومة                  

 .عم و الشراء عند الدمستهدفًا منطقة الدعم مرة أخر قبل األرتداد , لذلر ينصح بالمتاجره التخفيف عند المقاومة 

 .جنيه و التى بكسرها تعامل نقطة إيقاف للخسائر  54.95ثم  54.59الدعم عند الــ 

 .  جنيه 4..55ثم  53.54المقاومة عند الــ 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

5 2 5 2 

 عرضي .TMGH 59..3 59.53 59.54 59.59 55.99 55.25 55.5 طلعت مصطفي

مر السهم بموجة جني أرباح عنيفة بعد أن أخفق في إختراق 

جنيه, ةيث من المتوقع ان يدخل  52مستوى المقاومة 

لذا ينصح  السهم في تحركات عرضية مائلة للهبوط , 

 بالتخفيف عند المقاومة و الشراء بالقرب من الدعم   

 عرضي  NHD 43.25 43.29 44.99 44.99 4..99 45.99 39.99 مدينة نصر
يسير السهم في اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين 

 الدعم والمقاومه 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي HELI 53.99 54..9 52.59 54.99 55.99 55.59 55.59 مصر الجديدة 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي PHDC 3.59 3.95 4.55 4.9. 3.55 3.25 3.44 بالم هيلز

 عرضي OCDI 54.55 54.59 54 54 53.55 55 55..3 السادس من اكتوبر

إخفق السهم في إختراق خط اإلتجاه الصاعد لراني مرة 

عالتوالي ما قد يدخل السهم في ةركة عرضية  لذلر 

 . ينصح بالتخفيف مع المتاجره 

 عرضي  EGTS 5.53 5.53 5.59 5.99 5.25 5.49 5.39 المصرية للمنتجعات
 من الممكن التجميع قرب مستويات الدعم الهامه 

 5.99-5.59او في منطقه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

5 2 5 2 

 عرضي HRHO 55..3 55..9 55.25 55.52 5..55 55.4. 59.25 هيرمس

جنيه  95..5أغالق السهم أسفل مستوى الدعم الهام 

مستهدفًا مستوى الدعم التالي , لذلر ينصح بتفعيل نقاط 

 .  وقف الخسائر مع الشراء بالقرب من الدعم الراني 

 هابط PIOH 59.59 59.59 59.99 9.59 55.99 52.99 52.99 بايونيرز

من % 59ير والمتاجره ب تفعيل نقطه وقف الخسا

المحفظه واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم 

 الجديده 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي AMER 5.99 5.95 5.99 5.94 5.54 5.55 5.55 عامر جروب

 اومات والدعومالسهم في اتجاه عرضي بين المق عرضي CCAP 2..9 2.55 2.52 2.59 2... 2.53 2.53 القلعة

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي  AIND 5.55 5.59 5.35 5.35 5.55 5.99 5.99 العربية لالسترمارات

 عرضي  ABRD 5.59 5.95 3.55 5.95 5..2 5.53 5.95 المصريون في الخارج
مازال السهم على ةركة العرضية بين الدعم و المقاومة 

 . جره مع مراقبة أةجام التداوللذلر ينصح بالمتا

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

5 2 5 2 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 5.55 5.55 5.55 5.54 5.25 5.23 5.25 أوراسكوم لالعالم

 السهم االن في اتجاه هابط مستهدف الدعم  هابط GTHE 4.39 4.45 4.29 4.25 4.3. 4.55 4.55 جلوبال تيلكوم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 59.92 59.55 59.52 59.59 55.95 55.25 55.25 المصرية لالتصاالت
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 االغالق الكود االسم   
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

5 2 5 2 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه هابط ACGC 4.35 4.45 4.25 4.25 4.99 3.99 3.29 العربية لحليج االقطان

 هابط APSW 2.35 2.39 2.49 2.55 2.59 4.99 4.29 العربية وبوليفارا
 اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساير 

 ينصح بتخفيف الكميات بعد كسر الدعوم الرئيسيه لذلر 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي   PRCL 5.99 5.99 5.99 5.99 5.59 5..9 5.99 (شيني)العامة للخزف

 

 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

5 2 5 2 

 UEGC 5.4. 5.43 5.23 5.44 5.35 5.54 5.59 الصعيد العامة للمقاوالت

عرضي 

مائل 

 للهبوط 

جنيه مستهدفًا  5.35كسر السهم نقطة إيقاف الخسائر 

 .   مناطق الدعم التاليه 

 عرضي  .SVCE 5.45 5.55 5..9 5.55 5.59 5.99 ..5 جنوب الوادي لالسمنت
ين الدعم و المقاومة لذلر مازال السهم على ةركة العرضية ب

 . ينصح بالمتاجره

 هابط GGCC 3... 3..5 5 3..5 3.33 5.53 5.54 الجيزة العامة للمقاوالت
مازال السهم على إتجاهه الهابط متخليًا عن عده نقاط دعم 

إيقاف لذلر ينصح بقوية أدت به ألستهداف مناطق أدنى 

 . .ة المتاجره لحين وضوح األتجاه القادمالخسائر مع 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

5 2 5 2 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EGCH 3.59 3..4 3.59 3.53 3.9. 5.95 5.95 كيما

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EFIC 5.55 5..9 5.32 5..9 5.95 9.59 9.59 المالية والصناعية

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي SMFR 3.43 3.49 3.55 3.23 3.3. 3.55 3.55 سماد مصر

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

5 2 5 2 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم هابط  EPCO 2.25 2.55 2.59 2.59 2.55 2..9 2.95 اجنالمصرية للدو

 (تجميعي ) يسير في اتجاه عرضي  صاعد MPCO 24.55 25.59 59.59 25.25 22.25 22.59 22.59 المنصورة للدواجن

 يسير في منطقه عرضيه السهم االن عرضي  JUFO 5.59 5.59 5.59 5.29 9.55 9.55 59.99 جهينة
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

5 2 5 2 

 عرضي  ESRS 55.29 53.99 53.59 55.49 55.2. 55.53 5..23 العز لحديد التسليح

 جنيه 55.49كسر السهم نقطة إيقاف خسائر هامه عند الــ 

لذلر يجب تخفيف جزء مع المتاجره بالشراء بالقرب من 

 .   الدعم 

 عرضي IRON 5.59 5.42 5.52 5.42 5.53 ..49 5 الحديد والصلب
  مازال السهم على ةركة العرضية بين الدعم و المقاومة

 . لحين وضوح األتجاه القادمة  لذلر ينصح بالمتاجره

 هابط ASCM 5.25 5.94 ..59 5.94 9.23 9.55 59.99 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

5 2 5 2 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي  ELEC 5.95 5.95 5.99 5.59 5.29 5.49 5.49 الكابالب الكهربائية

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي  CSAG ..55 ..59 ..99 ..59 5..9 9.59 59.99 القناة للتوكيالت

العربية المتحدة 

 والتفريغللشحن 
UASG .99 5.99 .9. .9. 5.59 5.55 5.29 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي 
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