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  ٨٠١١: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

  .حالته العرضيه المائله للصعود 
 لذلك ال ننصح بالدخول اال عند اختراق ٨٢٥٠اهم مقاومات السهم االن 

  .٧٨٨٠اما عن اول الدعوم المتوقعه .٨٢٥٠
  

  ٤٤٦:االغالق
المستويات مازال المؤشر يصحح الي االن لذلك ال ننصح بالشراء في هذه 

.الي ان ينتهي المؤشر من تصحيحه 
٤٤٠اما عن اول دعم متوقع 
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  تحليل الهم االسهم  
 بايونيرز

  

  
   )ايضا وقف الخساره ( آسر السهم اهم مستوي دعم له   

  مره اخري عند مستويات  وظهور بياع قوي عند هذه المستويات  من الممكن اعاده الشراء ٨٫٩٠بعد محاوله الصعود مره اخري عند مستويات 
)٧٫٥٠(   

  ٨٫٥٠                       مقاومه اولي خالل الجلسه ٨٫٢٠دعم اول خالل الجلسه 
                

  ٨٫٨٠                          مقاومه تانيه داخل الجلسه  ٨٫٠٠دعم تاني خالل الجلسه
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  جلوبال تيلكوم
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(٢٫٦١٠٠٠، ٢٫٦٤٠٠٠، ٢٫٥٤٠٠٠، ٢٫٥٤٠٠٠، +٠٫٠٤٠٠٠القابضة ) اوراسكوم تليكوم(جلوبال تيلكوم  )

  
ومن المنتظر ان يشهد السهم عمليات بيعية في  ، ٢٫٢١ والذي يمثل مستوي مقاومة قصير االجل بالنسبة للسهم منذ الوصول الي مستوي القاع ٢٫٥٤لسهم عند مستويأغلق ا

وفي  ، ٢٫٣٠ ثم ٢٫٤٦موجود حاليا مستوي واول مستوي دعم  ، ٢٫٦٨تلك النقطة آعمليات جني ارباح وعند استيعاب البياع واالرتداد مرة اخري يكون اول مستوي مقاومة 
   .٢٫٤٨ وسعر اعادة الشراء ٢٫٦٠حالة المتاجرة في ذات الجلسة يكون سعر البيع 
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  العربية لحليج األقطان 

  

  
افعًا اياه نحو منطقة الدعم مره أخرى وسط إرتفاع بأحجام التداول  نقطة ليقابل عندها بضغط عمليات البيع د٣٫٢٢شهد 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

    .ه جني  ٢٫٧٢  ثم ٢٫٨٩ عند الــ دعمال
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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  ٧٫٥٠  ٧٫٨٠  ٨٫1٠ TMGH  طلعت مصطفي

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

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  ٢٠٫٠٠ ٢٣٫٠٠ ٢٣٫٠٠ MNHD  مدينة نصر
  الدعوم الرئيسه 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  ٥٣٫٨٠  ٥٢٫٠٠  ٥٠٫٢٠ ٤٦٫٦٠  ٤٤٫٠٠ ٤٥٫٧٠ ٤٦٫٦٤ HELI  الجديدة مصر 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  ٢٫٨٠  ٢٫٧٣  ٢٫٦٨  ٢٫٢٥  ٢٫١٠  ٢٫٣٢  ٢٫٣٩ PHDC  بالم هيلز

  هابط  ١١٫٣٢  ١١٫٠٠  ١٠٫٨٤  ٩٫٣٩  ٩٫٣٩  ٩٫٩٦ ١٠٫١١ 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 

نصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه ي  هابط   ١٫٢٠  ١٫١٥  ١٫٠٠  ٨٠.  ٨٠..  ٨٥..  ١٫٠٣ 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

  عرضي  ١٢٫٥٧ ١١٫٨٠  ١٠٫٩٧  ٩٫٨٠  ٩٫٦٥  ٩٫٨٠ ١٠٫١٧ HRHO  هيرمس

 المائل للهبوط الذي مازال مازال األداء العرضي
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 

تخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ينصح ب  هابط  ٩٫٢٠  ٩٫٠٠  ٨٫٥٥  ٧٫٠٠  ٧٫٠٠  ٧٫٤٥  ٨٫٣٤ 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  ١٫٠١ AMER  عامر جروب

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٫٠٨  ٢٫٠٣  ١٫٩٩  ١٫٧٢  ١٫٦٥  ١٫٧٢  ١٫٩٢ CCAP  القلعة

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه    عرضي   ١٫٧٠  ١٫٥٥  ١٫٤٠  ١٫٠٠  ٩٥.  ١٫٠٠  ١٫٢٦ AIND  العربية لالستثمارات
  ومراقبه الدعوم الرئيسه 

المصريون في 
  هابط  ٤٫٥٦  ٤٫٣٨  ٤٫٢٠  ٣٫٦١  ٣٫٦١  ٣٫٧٧  ٣٫٨٥ ABRD  الخارج

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

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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  تتصاالقطاع 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  OTMT٠٫٨٣  أوراسكوم لالعالم
  سهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعومال  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  ٨٫٠٣ 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  ٢٫٩٥ ACGC بية لحليج االقطانالعر
  

  هابط 
  

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه 
  الدعوم الرئيسه 

  هابط  ٣٫٢٠ ٣٫٠٠  ٢٫٨٠  ٢٫٠٠  ١٫٨٠  ٢٫٠٠  ٢٫٣٠ APSW  العربية وبوليفارا
  

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه 
  م الرئيسه الدعو

ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ٥٫٠٠ ٤٫٥٠  ٤٫٢٠  ٣٫٥٠  ٣٫٥٠  ٣٫٧٠  ٤٫٠٩ 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

العامة الصعيد 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط   ١٫٣٥ ١٫٢٧  ١٫٢٣  ١٫٠٦  ١٫٠٦  ١٫١٥  UEGC١٫١٤  للمقاوالت

  الدعوم الرئيسه 
جنوب الوادي 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط   ٥٫٥٣ ٥٫١١  ٥  ٤٫٠٠  ٤٫٣٨  ٤٫٥٠  ٤٫٥٦ SVCE  لالسمنت

  رئيسه الدعوم ال
الجيزة العامة 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   هابط  ٣٫٤٠ ٣٫٢٥  ٣٫٠٨  ٢٫٨٣  ٢٫٧٣  ٢٫٨٣  GGCC٢٫٩٢  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  EGCH٣٫٧٧  آيما

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٧٫٥٠ ٧٫٢٠  ٧٫٠٠  ٥٫٥٠  ٥٫٣٠  ٥٫٨٠  ٦٫٥١ EFIC  المالية والصناعية

  تجاه عرضي بين المقاومات والدعومالسهم في ا  عرضي  ٤٫١٥ ٤٫٠٠  ٣٫٨٥  ٣٫٠٠  ٣٫٠٠  ٣٫١٠ SMFR٣٫٣٦  سماد مصر
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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  :  التنبيه بإخالء المسئولية   ك حري  يعتبر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنية والمستثمر يمل
  . 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  ٩٫٢٠  ٩٫٠٠  ٨٫٣٠  ٨٫٠٠  ٨٫٥٠  ٨٫٥٥ JUFO  جهينة

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٠٫٠٠ ١٩٫٤٠  ١٩٫١٠  ١٨٫٠٠  ١٧٫٨٠  ١٨٫٠٠  MPCO١٨٫٥٠  المنصورة للدواجن

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٫٢٠  ٢٫١٥  ٢٫١٠  ١٫٥٠  ١٫١٠  ١٫٧٠  ١٫٨٦ EPCO  المصرية للدواجن

  
  موارد االساسيهطاع الق                                                                

  
  

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

  هابط   ١١٫٢٢ ١٠٫٥٠  ٩٫٤٤  ٧٫٧٦  ٧٫٧٦  ٨٫٣٠  ٨٫٨٠ ESRS  العز لحديد التسليح

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

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  ٤٫٦٠  ٤٫٧٤  ٤٫٩١ IRON  الحديد والصلب
  لالسهم

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط  ٨٫٠٠  ٧٫٥٩  ٧٫٢٠  ٦٫٣٧  ٦٫٣٧  ٦٫٥٢ ASCM٦٫٦٠  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  :  التنبيه بإخالء المسئولية   ك حري  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.  ٩٩. ELEC  الكهربائية

  الدعوم الرئيسه 
القناة 
ينصح بتخفيف المراآز عند آسر الدعوم الفرعيه  ومراقبه   صاعد  ١٢٫٠٠  ١١ ١٠٫٥٠  ٨٫٨٠  ٨٫٥٠ ٨٫٨٠  ٨٫٩٠ 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 ١٫٣٣
  الدعوم الرئيسه 
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