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EGX30 EGX70 

 

 

 

 2609:االغالق 

وكان المستهدف المتوقع 2906كسر المؤشر مستوي وقف الخساير 

 وقد اتي المؤشر بالمستهدف المتوقع 0066

من المتوقع ان يسير المؤشر في اتجاه عرضي مائل للهبوط قليال 

 .  استعدادا لمحاوله الصعود مره اخري (تجميعي )

 06.766:االغالق 

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

 في قناه هابطه وهو متجه االن الي قاع القناه الهابطه 

لم تدخل الي االن السيوله المنتظره الي المؤشر ةتي نستطيع القول ان هناك 

 ارتداد من الممكن ةدوثه  
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 تحليل الهم االسهم
 بايونيرز 

 

 
                  

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

 (لظهور بعض القوي الشرائيه  ) من الممكن اعاده النظر مره اخري للسهم  00766بعد محاوله الصعود مره اخري فوق مستويات 

 06706مقاومه اولي خالل الجلسه                           06706دعم اول خالل الجلسه  

               

 00766مقاومه تانيه داخل الجلسه                             06796دعم تاني خالل الجلسه 
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 بالم هيلز
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الضعيف نسبيا للسهم من المرجح ان  ولكن مع االداء,  2700 2766والسهم ما زال يسير في نطاقه العرضي المائل للصعود بين القناة العرضية , 2769أغلق السهم عند مستوي 

لذا فننصح بالمتاجرة علي السهم بين المقاومات , ويدخل السهم في اتجاه هابط علي المستوي القصير ,  0720 60720ليكون اول دعم للسهم 2766يقوم السهم بكسر مستوي 

 .0720واعادة الشراء مرة اخر ,  2760وفي ةالة البيع في زات الجلسه ,  0700د مستوي ةتي وصول السهم لمستهدفه الهابط عن, وعدم فتح مراكز شرائية جديدة , والدعوم 
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 جلوبال تليكوم 

 
 

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

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

 .جنيه  0700ثم  .079الدعم عند الــ 

   .جنيه  0720ثم  0700المقاومه عند الــ 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

0 9 0 9 

 هابط TMGH 06706 06706 2720 2720 06720 06706 00706 طلعت مصطفي
جنيه  06706أخفق السهم في التماسر عند مستوى الــ 

مستكماًل ةركاته الهابطه و التى من المتوقع ان تستمر لحين 

    . وضوح األتجاه العام للسوق

 عرضي  NHD 09706 09766 06766 06766 0.766 00766 26766 مدينة نصر

من % 06تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

المحفظه واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم 

 الجديده 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي HELI 00766 06766 0.706 00706 00722 09706 09706 مصر الجديدة 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي PHDC 2769 0720 0700 0726 2760 2702 2702 بالم هيلز

 عرضي OCDI 00720 0079. 00 00 00700 02702 02726 السادس من اكتوبر

إخفق السهم في إختراق خط اإلتجاه الصاعد لراني مرة 

عالتوالي ما قد يدخل السهم في ةركة عرضية مختبرًا 

 . متاجره منطقى الدعم مره أخرى  لذلر ينصح بال

 عرضي  EGTS 0760 0760 0766 0766 0790 0706 0726 المصرية للمنتجعات
 من الممكن التجميع قرب مستويات الدعم الهامه 

 0766-0706او في منطقه 



                                                         Technical Analysis Daily Report                             mar 30, 2015                                                                    

     

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

 . البيع والشراء طبقا لقراره االسترماري الخاص به 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 9 0 9 

 عرضي HRHO 00799 00709 02796 00709 00790 007.0 0.7.9 هيرمس

جنيه 0.700أخفق السهم في التماسر عند مستوى الــ 

مستكماًل ةركاته الهابطه و التى من المتوقع ان تستمر لحين 

 .  وضوح األتجاه العام للسوق 

 هابط PIOH 06706 06706 06766 2706 00766 09766 09766 بايونيرز

من % 06نقطه وقف الخساير والمتاجره ب  تفعيل

المحفظه واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم 

 الجديده 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي AMER 0762 0769 6720 672. 0760 0700 0700 عامر جروب

 ه عرضي بين المقاومات والدعومالسهم في اتجا عرضي CCAP 9700 972. 9729 9729 9700 9702 9702 القلعة

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي  AIND 0702 0706 0720 0720 0700 0726 0726 العربية لالسترمارات

 عرضي  ABRD 2709 2700 0700 0700 2709 0706 0720 المصريون في الخارج

واصل السهم تراجعاته وصواًل لمستوى القاع السابق 

أظهر تماسر عنده ولكن مازال دون العزم الكافي  الذي

لذا من المتوقع ان يستكمل السهم إرتداده لمستويات 

 . المقاومه  

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 9 0 9 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 0700 0700 0760 0760 0700 0702 0702 أوراسكوم لالعالم

 السهم االن في اتجاه هابط مستهدف الدعم  هابط GTHE 079. 0790 0706 0700 0726 0720 0720 جلوبال تيلكوم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 067.0 06726 27.6 2702 00760 00790 00790 المصرية لالتصاالت
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 االغالق الكود االسم   
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 9 0 9 

 هابط ACGC 0790 0796 0766 0766 0726 2766 2796 العربية لحليج االقطان
من المحفظه  %06تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

 هابط APSW 9792 9790 9706 9766 9706 0766 0796 العربية وبوليفارا
 اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساير  

 لذلر ينصح بتخفيف الكميات بعد كسر الدعوم الرئيسيه 

 عرضي PRCL 2700 2706 2706 0766 0706 07.6 0766 (شيني)العامة للخزف
من المحفظه % 06تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

 

 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 9 0 9 

  هابط UEGC 079. 0792 0799 0792 0700 0720 0700 الصعيد العامة للمقاوالت
كسر السهم مستوى المحافظة على األرباح وصواًل لمستوى 

 . الدعم الذي تماسر عنده وسط إرتفاع بأةجام التداول 

 هابط .SVCE 0700 0700 076. 0700 0700 0700 .70 جنوب الوادي لالسمنت

تماسر السهم عند مستوى الدعم بعد موجة التصحيح العنيفة 

لذي مر بها السهم خالل الفتره الماضية وسط تحسن نسبي ا

 .بأةجام التداول يؤهل السهم لمواصلة إرتداده نحو المقاومه

 هابط GGCC 2700 2722 0726 2722 2700 0706 0722 الجيزة العامة للمقاوالت
مازال السهم على إتجاهه الهابط متخليًا عن عده نقاط دعم 

إيقاف لذلر ينصح بق أدنى قوية أدت به ألستهداف مناط

 . .المتاجره لحين وضوح األتجاه القادمة الخسائر مع 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 9 0 9 

 ومات والدعومالسهم في اتجاه عرضي بين المقا عرضي EGCH 270. 2706 2706 2700 27.. 2726 2726 كيما

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EFIC 0722 07.6 0729 07.6 2796 2709 2709 المالية والصناعية

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي SMFR 2706 2760 0700 0720 2700 2706 2706 سماد مصر

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  مالدع

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 9 0 9 

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط EPCO 2796 0706 0726 0709 2700 2720 2720 المصرية للدواجن

 لدعومالسهم في اتجاه عرضي بين المقاومات وا عرضي MPCO 90706 90720 99722 90790 90720 92709 92709 المنصورة للدواجن

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط JUFO 9796 9700 0720 9760 9700 9720 9720 جهينة

 

 



                                                         Technical Analysis Daily Report                             mar 30, 2015                                                                    

     

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

 . البيع والشراء طبقا لقراره االسترماري الخاص به 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 9 0 9 

  هابط ESRS 00700 00 09720 09720 02700 00799 007.0 العز لحديد التسليح

تماسر السهم عند مستوى الدعم بعد موجة التصحيح 

العنيفة الذي مر بها السهم خالل الفتره الماضية ولكن مازال 

دون العزم الكافي يؤهل السهم لمواصلة إرتداده نحو 

 . المقاومه

 . ربًا من مستوى القاع السابقواصل السهم تراجعاته مقت عرضي IRON 0790 07.. 2706 07.. 0702 .706 0 الحديد والصلب

 هابط ASCM .720 .706 0700 .706 2792 2700 06762 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 ماالس
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 9 0 9 

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي  ELEC 0760 0760 0766 0706 0796 0706 0706 الكابالب الكهربائية

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي  CSAG .709 .706 .766 .766 07.6 2706 06766 القناة للتوكيالت

العربية المتحدة 

 للشحن والتفريغ
UASG .20 26 ..26 26 0706 0700 0796 عرضي 

جنيه  لذلر  .672كسر السهم نقطة إيقاف خسائرعند الــ 

 ينصح بمراقبة السهم لحين إستقرار السوق

 

 

 

 

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


