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  ٨١٨١:االغالق

 وشهد عملية جني ٨٢٥٠منذ وصول المؤشر الي المستهدف الصاعد 
ليكون ،  ويخترقه ألسفل ٨١٣٠ارباح جعلت يصل القرب مستوي دعم

 نقطة واصبح ٧٩٠٠امام المؤشر مستوي دعم قوي عند مستوي 
وما زال المؤشر في . مستوي مقاومة قوي جدا للمؤشر٨٢٥٠توي مس

 ١٠٠بالرغم من صعود اليوم قرابه ال ( حالته العرضيه المائله للصعود 
  ) .نقطه تقريبا

 

  ٤٦٣:االغالق
 ٤٧٥وصل المؤشر الي نقاط تشبع بيعية جديدة تعطينا مستهدف صاعد جديد 

ي الدعم الحالي مستوي ومستو، نقطة مستوي قائم بشدة بالنسبة للمؤشر 
.ومن الواضح االن دخول سيوله بسيطه الي اسهم االفراد ، نقطة ٤٥٠  
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  تحليل الهم االسهم  
 بايونيرز

  

  
   )ايضا وقف الخساره ( آسر السهم اهم مستوي دعم له   

  مكن اعاده الشراء مره اخري عند مستويات  وظهور بياع قوي عند هذه المستويات  من الم٨٫٩٠بعد محاوله الصعود مره اخري عند مستويات 
)٧٫٥٠(   

  ٨٫٦٠                       مقاومه اولي خالل الجلسه ٨٫٣٠دعم اول خالل الجلسه 
                

  ٨٫٨٠                          مقاومه تانيه داخل الجلسه  ٨٫١٠دعم تاني خالل الجلسه
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  عامر جروب
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( ) (٠٫٩٧٠٠٠، ١٫٠٤٠٠٠، ٠٫٩٦٠٠٠، ١٫٠٤٠٠٠، +٠٫٠٨٠٠٠عامر جروب (مجموعة عامر القابضة

 
  
  

ويكون امام ،  القريب مع زيادة في احجام التداول سيتم تغير النظرة العامة للسهم الي نظرة ايجابية ١٫٠٨وإذا استطاع السهم اختراق مستوي  ، ١٫٠٦أغلق السهم عند مستوي 
وفي  ،١٫٠٣مع زيادة مراآز عند مستوي الدعم ، يات بيعية علي السهم لذا فننصح باالحتفاظ بالسهم وعدم عمل اي عمل ، ١٫١٦ ثم ١٫١١السهم العديد من المستهدفات الصاعدة 

   .١٫٠٦ وسعر البيع ١٫٠٢حالة المتاجرة في زات الجلسة يكون سعر الشراء 
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  العربية لحليج األقطان 

  

  
 بضغط عمليات البيع دافعًا اياه نحو منطقة الدعم مره أخرى وسط إرتفاع بأحجام التداول  نقطة ليقابل عندها٣٫٢٢شهد السهم تراجعات قوية بعد ان أخفق في التماسك عند الــ    

  . ينبئ بدخول السهم في مرحله عرضية مائله للهبوط خالل الفتره القادمة ، لذا ينصح بالمتاجره لحين إتضاح اإلتجاه القادم للسهم 

  .جنيه  ٣٫٣٦ ثم   ٣٫٢٢ عند الــ مقاومةال

    .جنيه   ٢٫٧٢  ثم ٢٫٨٩ـ  عند الـدعمال
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  قطاع العقارات

  
  

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

  هابط  ٩٫٢٧  ٨٫٧٢  ٨٫٥٦  ٧٫٨٠  ٧٫٨٠  ٨٫٢٢  ٨٫٤٠ TMGH  طلعت مصطفي

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

نقطة إيقاف الخسائر خاصة في ظل األنخفاض النسبي 
  . 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 ٢٤٫٣٥ MNHD  مدينة نصر
  الدعوم الرئيسه 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  ٥٣٫٨٠  ٥٢٫٠٠  ٥٠٫٢٠ ٤٦٫٦٠  ٤٤٫٠٠ ٤٧٫٧٠ ٤٩٫٠٥ HELI  مصر الجديدة 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  ٢٫٨٠  ٢٫٧٣  ٢٫٦٨  ٢٫٢٥  ٢٫١٠  ٢٫٣٢  ٢٫٥٠ PHDC  بالم هيلز

  هابط  ١١٫٣٢  ١١٫٠٠  ١٠٫٨٤  ٩٫٣٩  ٩٫٩٧ ١٠٫٤٤ ١٠٫٦٤ OCDI  السادس من اآتوبر

مازال األداء العرضي المائل للهبوط الذي مازال مسيطر و 
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   ١٫٢٠  ١٫١٥  ١٫٠٠  ٨٠.  ٨٠..  ٨٥..  ١٫١٠ EGTS  المصرية للمنتجعات
  الدعوم الرئيسه 
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  خدمات الماليهقطاع ال

  
  

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

  رضيع  ١٢٫٥٧ ١١٫٨٠  ١٠٫٩٧  ٩٫٩٠  ٩٫٩٠ ١٠٫٣٤ ١٠٫٧٠ HRHO  هيرمس

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

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

  .بالمتاجره لحين وصوح اإلتجاه 

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه    هابط  ٩٫٢٠  ٩٫٠٠  ٨٫٥٥  ٧٫٠٠  ٧٫٠٠  ٧٫٤٥  ٨٫٥٧ PIOH  بايونيرز
  ومراقبه الدعوم الرئيسه 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١٫١٢  ١٫١٢  ١٫٠٨  ٠٫٩٣  ٠٫٨٠  ٠٫٩٧  ١٫٠٦ AMER  عامر جروب

  بين المقاومات والدعومالسهم في اتجاه عرضي   عرضي  ٢٫٠٨  ٢٫٠٣  ١٫٩٩  ١٫٧٢  ١٫٦٥  ١٫٧٢  ١٫٩٦ CCAP  القلعة

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه    عرضي   ١٫٧٠  ١٫٥٥  ١٫٤٠  ١٫٠٠  ٩٥.  ١٫٠٠  ١٫٣٤ AIND  العربية لالستثمارات
  ومراقبه الدعوم الرئيسه 

المصريون في 
  هابط  ٤٫٥٦  ٤٫٣٨  ٤٫٢٠  ٣٫٦١  ٣٫٦١  ٣٫٨٧  ٤٫٠٤ ABRD  الخارج

و المسيطر و مازال األداء العرضي المائل للهبوط ه
الذي من المتوقع ان يستمر خالل الفتره القادمة خاصة 
في ظل األنخفاض النسبي ألحجام التداول و آسر نقطة 

 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    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٠٫٩٧  ٠٫٩٣  ٠٫٩٠  ٠٫٧٢  ٠٫٦٨  ٠٫٧٥  OTMT٠٫٨٨  أوراسكوم لالعالم
  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٫٦٨  ٢٫٦٨  ٢٫٦٢  ٢٫٣٣  ٢٫١٨  ٢٫٤٥  ٢٫٥٤ GTHE  جلوبال تيلكوم

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٨٫٥٠  ٨٫٣٠  ٨٫١٠  ٧٫٣٣  ٧٫٠٠  ٧٫٥٠  ٧٫٩١ ETEL  المصرية لالتصاالت

  
  ات المنزليهمنتجقطاع ال

  
  ٢  ١ االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم

وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  ٣٫٥٠ ٣٫٥٠  ٣٫١٠  ٢٫٥٠  ٢٫٥٠  ٢٫٧٠  ٣٫١٢ 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  ٢٫٤٣ APSW  العربية وبوليفارا
  

ه  ومراقبه ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعي
  الدعوم الرئيسه 

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ٥٫٠٠ ٤٫٥٠  ٤٫٢٠  ٣٫٥٠  ٣٫٥٠  ٣٫٧٠  ٤٫٣٥ 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 ١٫٢٧  ١٫٢٣  ١٫٠٦  ١٫٠٦  ١٫١٥  UEGC١٫١٩  للمقاوالت

  الدعوم الرئيسه 
جنوب الوادي 
مراقبه ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  و  هابط   ٥٫٥٣ ٥٫١١  ٥  ٤٫٠٠  ٤٫٣٨  ٤٫٥٣  ٤٫٨٠ SVCE  لالسمنت

  الدعوم الرئيسه 
الجيزة العامة 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ٤٫٥٠ ٤٫٥٠  ٤٫٣٠  ٣٫٨٠  ٣٫٢٠  ٣٫٥٠  GGCC٣٫٠٦  للمقاوالت

  الدعوم الرئيسه 
  
  
  
  

  كيماوياتقطاع ال
  

  

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

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٤٫٢٠٠ ٤٫١٥  ٤٫٠٨  ٣٫٤٠  ٣٫٠٠  ٣٫٧٠  EGCH٣٫٩٤  آيما

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٧٫٥٠ ٧٫٢٠  ٧٫٠٠  ٥٫٥٠  ٥٫٣٠  ٥٫٨٠  ٦٫٥٣ EFIC  المالية والصناعية

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٤٫١٥ ٤٫٠٠  ٣٫٨٥  ٣٫٠٠  ٣٫٠٠  ٣٫١٠ SMFR٣٫٥٥  سماد مصر
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  . البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  غذيةقطاع اال
        

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

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٩٫٥٠  ٩٫٣٠  ٩٫١٠  ٧٫٥٠  ٧٫٥٠  ٧٫٧٠  ٨٫٢٧ JUFO  جهينة

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٢  ٢٠  ١٨٫٦٠  ١٦٫٨٠  ١٦٫٤٠  ١٧٫٢٠  MPCO١٩٫٠٠  ة للدواجنالمنصور

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٫١٥  ٢٫١٥  ٢٫٠٨  ١٫٦٢  ١٫٥٠  ١٫٧٠  ١٫٩٤ EPCO  المصرية للدواجن

  
  موارد االساسيهطاع الق                                                                

  
  

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

  هابط   ١٠٫٥٠ ٩٫٤٤  ٨٫٩٧  ٧٫٧٦  ٧٫٧٦  ٨٫٣٠  ٨٫٨٢ ESRS  العز لحديد التسليح

مازال األداء العرضي المائل للهبوط هو المسيطر و الذي من 
ل الفتره القادمة خاصة في ظل المتوقع ان يستمر خال

األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين 
  .وصوح اإلتجاه 

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط  ٥٫٨٥ ٥٫٦٨  ٥٫٥٣  ٤٫٣٦  ٤٫٧٤  ٤٫٩٣  ٥٫١٤ IRON  الحديد والصلب
  لالسهم

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط  ٨٫٠٠ ٧٫٥٩  ٧٫٢٠  ٦٫٣٧  ٦٫٣٧  ٦٫٨٠ ASCM٧٫٠٨  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   :  التنبيه بإخالء المسئولية   ك حري التقرير ال يعتبر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنية والمستثمر يمل
  . 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 ١٫٢٠  ١٫١٠  ٨٠.  ٧٢.  ٨٠.  ١٫٠٤ ELEC  الكهربائية

  الدعوم الرئيسه 
القناة 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   صاعد  ١٢٫٠٠  ١١ ١٠٫٥٠  ٨٫٨٠  ٨٫٨٠ ٩٫٠٠  ٩٫٩١ CSAG  للتوآيالت

  الدعوم الرئيسه 
العربية 
المتحدة 
للشحن 
  والتفريغ

UASG ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   صاعد  ١٫٧٠ ١٫٦٥  ١٫٦٠  ١٫٠٠  ١٫١٥ ١٫٣٠ ١٫٥٢
  الدعوم الرئيسه 
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