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بيع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهال   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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بيع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهال   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بال نيه ح ا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

11161 11151 0811 0155 1.87%  0117 0119 0058 127681951 678692759 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة االو   

اهـــحالة االو  المتوقع  االو اه 

 او اه متوسط المهى عرضي ذاعه 

 او اه قلير المــهى  ذاعه  ذاعه 

 التعليق على المؤشر جلسة امس
مااال ال ؤشر ااالماا عاااإلجااا للصاادااصل ؤ اااج ل  اا اللل

لجااا  ألرلاااطليف فااصل ألجاابللاااؤان لماا لميجاا لج اا لل
 ؤشر الولجانبلم ل ألسام ل ؤي ايهاصلملميالابلصشاسا للللل

 .للأنابمالج  لمستيهاتل ؤ ج 
يقطههة دعها قويههة ب سهرها وعامههل انقطهو حمايههة     0111حيه  يمثهل مسههتوى الـهـ    

 . األرباح 

القلير السيناريو المتوقع على المهى   

 ات فنيه نشاري ب ووخي الحذر خالل األيام المقبله حي  ظمور 

ونبئ ببهاية و هويد المؤشهر الرسيسهي و بعهس األسهما القياديهه       

قمههه للسهههوق خهههالل الفتهههره المقبلهههة نسهههتعهادا  للههههخول بموجهههة  

التلحيح التى قه يختبر بما مناطق الهعا الرسيسية في محاولة 

 . إللتقاط األيفاس و نعادة شحد عزم األسما
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بيع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهال   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بال نيه ح ا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

610 615 509 508 1.75%  500.6 500 612 127681951 678692759 

 

 

 ملخص حالة االو ـــــــــــاه

 االو اه حالة االو ـــــــاه المتوقع

 او اه متوسط المهى عرضي عرضي

 او اه قلير المــهى  ذاعه ذاعه

 التعليق على المؤشر جلسة امس

طفيفهه مهد أداء المؤشهر وسهط  بهات       يالت موجهة جنهي أربهاح   

ملحههوع علههى أغلههب األسههما اللههغيرة و المتوسههطة امحاولههة    

  .  ود المتواذل جلسات مد اللع 5أللتقاط األيفاس بعه 

القليرالسيناريو المتوقع على المهى   
ماااال المر اااال ألسااام ل ؤ اااس ا لول ؤشتيسااا  ل

لعاا ل إللساات ا للماا عاااإلجااا لأي إلااصل  هاااال للل
ل066لست عابل ؤباإلعلول ؤثبااتلأجاا لمساتيلل ؤاااللللل

 .ني  ل
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بيع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهال   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 االسما االاثر يشاطا مد حي  اح ام التهاوالت

 

يسبة 

%التغير  
اولح ا الته  السما 

6700% 34495442 
 ور سكيملؤالص االتل

لول ألجالملل

  ؤعال  لؤالستثشار ت 59292351 9704%

 جامالجاوب 54999541 6%

 لجايلاالص اكيمل 5349451 8792%

  ؤياعصل 5941955 6720%
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بيع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهال   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق سبة الربحي المهف "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  االولسعر الشراء  السما

 شراء أمن عند مستويات الدعم %31 01.11 02.21 00.11 03.21 الملرية لالولاالت

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..2 2.11 1..3 2.01 القلعة

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..0 0.21 1..2 1..2 جلوبال ولي وم

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة يسبة مخاطرة اليوم سعر البيع سعر الشراء لسماا

 1.26 1.27 عامر 
 

عالي الخطورة جها %  01 – 11

 01.01 01.01 حديد عز ال ينلح به

 0.11 0.11 جلوبال تليكوم
 

اعلى مد المتوسط %  80 – 61

 18.61 18.91 هيرمس  ومد المم د المغامرة به

 0.11 0.12 الصعيد العامه 

 
متوسط الخطورة %  50 – 71

 ويسبة الربح موجودة

 00.11 00.21 طلعت مصطفي 
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بيع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهال   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 تحليل الهم االسهم

 جنوب الوادي 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

39.6 8967 8977 39.6 

 

،األ اناال تظ اا  علا  ددائاال اليرأااي دساال خاا  اهتجااا  الهااب      السااهم ماااا  
 . ظهور إشارات فنية جيد  تنبئ 

 
باألأافل و البيع عند المقاومات  عند الدعوم بالشراء المتاجر  بلذلك ينصح 

 .ال  ايادة مراكز في  الة إختراق المقاومة 

 
 

  جلوبا  تليكوم 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

7968 7974 5 7968 
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بيع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهال   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 

ني ارباح طايال ليييد بها إختبار مستوى الدعم جموجة لالسهم  تيرض
ليرتد منل بقوة و بيدء موجة صيود جديد   جنيل 7968عند الــ 

مستهدفًا مستوى القمة السابقة  لذلك من المتوقع ان يواصل إرتااعاتل 
 .   بجلسة اليوم 

 
  بالقرب من الادعم  باأل تااظ مع تكوين مراكز شراية جديد  لذلك ينصح 

. 
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بيع والشهراء نيمها ههو م هرد استشهارة فنيهة       ال يعتبهر ووذهيه بهال   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة يعتقهه فهي ذهحتما و ههذا التقريهر             :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

 قصيرة االجليات توص
 

 تيليق توصية هدف مقاومة دعم ادن  اعل  آخر سير السهم
وقف 
 الخسارة

نسبة 
 الربح

 00.11 بايونيرا
00.01 

 
01.61 21954 

26924 

 
26914 

 
 تخفيف عند المقاومات متاجرة

22974 

 
0.21% 

اليربية  ليج 
 اقطان

 0.63 6934 مقاومات والدعومعمل تريدات بين ال احتفاظ 7926 7946 6975 0.88 0.31 0.31

 اوراسكوم لظعظم
0.13 

 
0.01 

 
0.11 

 
 %1.18 1.21 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 1.95 1.99 1.26

مصر الجديدة 
 لظسكان

 تخفيف عند المقاومات احتفاظ 82.11 81.11 61.81 63.01 11.12 63.01
61.1

6 
1.01% 

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 98.91 96.81 97.11 02.81 06.62 06.11 مدينة نصر
21.1

1 
0.38% 

المجموعة المالية 
 هيرمس

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 11.11 18.81 18.21 01.10 01.21 01.01
15.5

1 
6.26% 

 %0.21 9.11 ومات والدعومعمل تريدات بين المقا متاجرة 9.71 9.28 9.19 0.06 0.10 0.01 القلية لظستشارات 

 6.10 7.25 تخفيف عند المقاومات متاجرة 7.81 7.51 7.91 6.01 6.60 6.06 بالم هيلز

السادس من 
 اكتوبر

 تخفيف عند المقاومات متاجرة 15.11 15.91 17.01 06.32 02.11 02.13
15.1

1 
6.18 

المصرية 
 للمنتجيات

 0.62 1.21 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 1.99 1.91 1.27 0.16 0.18 0.16

 6.10 7.15 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 7.11 7.61 7.99 6.01 6.26 6.26 جلوبا  تيلكوم

المصريون في 
 الخارج

 %1.02 5.61 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 6.21 5.01 5.81 2.11 2.31 2.80
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 . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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