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EGX30 EGX70 

 

  

 
  ٨٦٣٩:االغالق

  . مليون جنيه ٤٧٨ نقطه يصاحبه فوليوم حوالي ٢١تراجع المؤشر  
  .نتوقع اليوم ارتداده من الممكن ان توصلنا الي اول مقاومه متوقعه  

  ٨٧٠٠اول مقاومه متوقعه 
       ٨٦٠٠اول دعم متوقع 

  

  ٤٥٠االغالق
  . الفوليوم في الجلسه السابقه   نقطه مع تراجع٢٤تراجع المؤشر باالمس 

  نتوقع اليوم ارتداده من الممكن ان توصلنا الي اول مقاومه متوقعه  
  ٤٥٥اول مقاومه متوقعه 
   ٤٥٠اول دعم متوقع      
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  تحليل الهم االسهم
 بايونيرز

  

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

    وظهور بياع قوي عند هذه المستويات  من الممكن اعاده الشراء مره اخري عند مستويات١٠ مستويات بعد محاوله الصعود مره اخري عند
)٨٫٥٠(   

  ٩٫٣٠                         مقاومه اولي خالل الجلسه ٩٫٠٠دعم اول خالل الجلسه 
                

  ٩٫٥٠خل الجلسه  مقاومه تانيه دا.                        ٨٫٨٠دعم تاني خالل الجلسه
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  مصر الجديده 
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(٦٠٫٩٠٠٠، ٦١٫٦٠٠٠، ٦٠٫٠٠٠٠، ٦٠٫٤١٠٠، +٠٫٠٢٠٠٠مصر الجديدة لالسكان والتعمير  )

  

 ٥٨٫٥٠فعند آسرها السفل لن يكون امام السهم غير مستوي دعم ، ومستويات االغالق تلك هي مستويات محمورية مهمة عند السهم  ، ٥٩٫٠٠أغلق السهم عند مستوي 
وفي حالة الشراء  ، ٦٢٫٥٠ و ٥٨٫٧٠والسهم االن يسير في قناة عرضية بين  ، ٦١٫٨٠قاومة الحالي هو مستوي وفي حالة االرتداد منها العلي يكون مستوي الم ، ٥٨٫٠٠

   .٥٩٫٠٠٠ وسعر البيع ٥٨٫٠٠في ذات الجلسة يكون سعر الشراء 
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  العربية لحليج األقطان 

  

  
 أدت آنوع من التهدئهقوية ال ه إرتفاعات جنيه ليشهد بضغط من عمليات جني أرباح بعد٣٫٦٥ المقاومة عند الــ في إختراقرباح بعد أن أخفق األموجة جني  مازال السهم على  

بعض عمليات البيع عند نقطة المقاومه قد تقود السهم لبعض التحرآات السهم  وجد حيث  بأحجام التداولوسط تراجع طفيف  جنيه لكن ٣٫٢٢ مستوى الدعم عند الــ كسر به ل

  لتدريجي على السهم مع المتاجره  للشراء التجميعي ا لذا ينصح رضية مختبره خط األتجاه مره أخرى قبل األنطالق الع

  .جنيه  ٣٫٦٥ثم  ٣٫٢٢ عند الــ مقاومةال

    .جنيه   ٢٫٧٩ثم   ٢٫٩٥ عند الــ دعمال
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  قطاع العقارات
  
  

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

  هابط  ١١  ١٠٫٨٠  ١٠٫٤٤  ٨٫٥٦  ٨٫٢٩  ٨٫٥٦  ٨٫٧٥ TMGH  طلعت مصطفي

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

األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين 
  . جاه وصوح اإلت

 ينصح باالحتفاظ ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه لالسهم عرضي   ٣٥٫٠٠  ٣٥  ٣٣٫٠٠ ٢٣٫٠٠ ٢٣٫٠٠. ٢٥٫٠٠ ٢٩٫٧٥ MNHD  مدينة نصر

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي  ٦٦٫٠٠  ٦٣٫٢٣  ٦١٫٨٠ ٥٧٫٠٠  ٥٥٫٠٠ ٥٨٫٥٠ ٥٩٫٠٠ HELI  مصر الجديدة 

  السهم في اتجاه صاعد مؤآد  صاعد  ٣٫١٧  ٣٫١٢  ٢٫٩٤  ٢٫٧٠  ٢٫٧٠  ٢٫٧٦  ٢٫٧٩ PHDC  بالم هيلز

 عرضي  ١٣٫٣٨  ١٣  ١٢٫٥٦ ١١٫٤٠  ١١٫١٩ ١١٫٤٠ ١١٫٧١ OCDI  السادس من اآتوبر

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

 التداول لذا ينصح بالمتاجره ظل األنخفاض النسبي ألحجام
  .لحين وصوح اإلتجاه 

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط   ١٫١٠  ١٫١٠  ١٫٠٠  ٨٥.  ٨٥.  ٩٠.  ٠٫٩٧ EGTS  المصرية للمنتجعات
  لالسهم
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  خدمات الماليهقطاع ال

  
  

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

  عرضي  ١٧ ١٥٫٩٨  ١٥٫٥٠  ١٣٫٥٠  ١٤٫٥٠ ١٤٫٢٧ ١٤٫٥٢ HRHO  هيرمس

 األداء العرضي المائل للهبوط الذي مازال مازال
مسيطر و الذي من المتوقع ان يستمر خالل الفتره 
القادمة خاصة في ظل األنخفاض النسبي ألحجام 

  .جاه التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين وصوح اإلت

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات   هابط  ١٠٫٥٠ ١٠٫٥٠  ٩٫٩٥  ٨٫٠٠  ٨٫٢٠  ٨٫٢٠  ٩٫٠٠ PIOH  بايونيرز
  الهامه لالسهم

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١٫٠٤  ١٫٠١  ٠٫٩٩  ٠٫٨٥  ٠٫٨٠  ٠٫٨٧  ٠٫٩٣ AMER  عامر جروب

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٫٢٢  ٢٫١٥  ٢٫٠٩  ١٫٩٠  ١٫٨٢  ١٫٩٨  ٢٫٠٥ CCAP  القلعة

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات   عرضي   ١٫٦٠  ١٫٥٥  ١٫٥٠  ١٫٤٠  ١٫٤٠  ١٫٤٥  ١٫٢٧ AIND  العربية لالستثمارات
  الهامه لالسهم

المصريون في 
  هابط  ٥٫٢٩  ٥٫١٤  ٤٫٩٤  ٤٫٥١  ٤٫٤١  ٤٫٥١  ٤٫٦٠ ABRD  الخارج

داء العرضي المائل للهبوط هو المسيطر و مازال األ
الذي من المتوقع ان يستمر خالل الفتره القادمة خاصة 

في ظل األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح 
  .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  ١٫٠٤  ١٫٠١  ٠٫٩٨  ٠٫٨٧  ٠٫٨٤٠  ٠٫٩٠  OTMT٠٫٩٢  أوراسكوم لالعالم
  تجاه عرضي بين المقاومات والدعومالسهم في ا  عرضي  ٣٫٠١  ٢٫٩٤  ٢٫٨٨  ٢٫٥٤  ٢٫٥٠  ٢٫٥٨  ٢٫٦٣ GTHE  جلوبال تيلكوم

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٩٫٠٠  ٨٫٨٥  ٨٫٦٠  ٧٫٩٠  ٧٫٧٠  ٨٫٠٠  ٨٫٢٠ ETEL  المصرية لالتصاالت

  
  

  ات المنزليهمنتجقطاع ال
  

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

  ٣٫٥٠ ٣٫١٠  ٣٫٠٠  ٢٫٧٠  ٢٫٧٠  ٢٫٨٠  ٣٫٩٩ ACGC العربية لحليج االقطان
  

  هابط 
  

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه 
  لالسهم 

  

  هابط  ٣٫٢٠ ٣٫٠٠  ٢٫٨٠  ٢٫٠٠  ١٫٨٠  ٢٫٠٠  ٢٫٢٥ APSW  العربية وبوليفارا
  

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه 
  لالسهم 

  

  هابط  ٤٫٥٠ ٤٫١٠  ٣٫٩٠  ٣٫٥٠  ٣٫٥٠  ٣٫٧٠  ٣٫٧٧ PRCL  )شيني(العامة للخزف
ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه 

  لالسهم 
  

  تشيد والبناءقطاع ال
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  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

الصعيد العامة 
  هابط   ١٫٣٥ ١٫٤٠  ١٫٣٠  ١٫٠٠  ١٫٠٣  ١٫٠٦  UEGC١٫٠٨  للمقاوالت

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

األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين 
  .وصوح اإلتجاه 

جنوب الوادي 
  هابط   ٥٫٥٠ ٥٫٣٦  ٥٫٢٣  ٤٫٢٢  ٣٫٨٢  ٤٫٢٢  ٤٫٦٠ SVCE  لالسمنت

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

األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين 
  .وصوح اإلتجاه 

الجيزة العامة 
  هابط  ٤٫٥٠ ٤٫٥٠  ٤٫٣٠  ٣٫٤٣  ٣٫٢١  ٣٫٤٣  GGCC٣٫٦٢  للمقاوالت

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

األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين 
  .وصوح اإلتجاه 

  
  
  
  

  كيماوياتقطاع ال
  

  

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

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٤٫٣٠ ٤٫١٢  ٤٫٠٩  ٣٫٧٤  ٣٫٦٦  ٣٫٨٠  EGCH٣٫٨٨  آيما

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٧٫٥٠ ٧٫٢٠  ٧٫٠٠  ٦٫١٠  ٥٫٨٠  ٦٫٥٠  ٦٫٧٥ EFIC  المالية والصناعية

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٤٫١٥ ٤٫٠٠  ٣٫٨٥  ٣٫٢٢  ٣٫٢٢  ٣٫٤٠ SMFR٣٫٥٩  سماد مصر
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  غذيةقطاع اال
  

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

  ت والدعومالسهم في اتجاه عرضي بين المقاوما  عرضي  ٩٫٩٢  ٩٫٩٢  ٩٫٨٠  ٩٫٠٠  ٩٫٠٠  ٩٫١٠  ٩٫٣٠ JUFO  جهينة

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١٩٫٢٠ ١٨٫٨٠  ١٨٫٣٠  ١٧٫٢٠  ١٧٫٠٠  ١٧٫٦٠  MPCO١٧٫٨٨  المنصورة للدواجن

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٫٢٢  ٢٫١٦  ٢٫١٠  ١٫٩٢  ١٫٨٨  ١٫٩٧  ٢٫٠٢ EPCO  المصرية للدواجن

  
  موارد االساسيهطاع الق                                                                

  
  

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

  هابط   ١١٫٢٣ ١٠٫٩٤  ١٠٫٣٧  ٨٫٩١  ٨٫٣٨  ٨٫٩١  ٩٫٣٠ ESRS  العز لحديد التسليح

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

األنخفاض النسبي ألحجام التداول لذا ينصح بالمتاجره لحين 
  .وصوح اإلتجاه 

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط  ٦٫٣٠  ٥٫٩٦  ٥٫٧١  ٥٫٣١  ٤٫٩٥  ٥٫١٩  ٥٫٣٩ IRON  الحديد والصلب
  لالسهم

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط  ٨٫٤٤  ٨٫١٩  ٧٫٨٤  ٦٫٦٠  ٦٫٣٠  ٦٫٦٤  ASCM٧٫٠٧  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 هذ  :  التنبيه بإخالء المسئولية   ك حري ا 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 
  هابط   ١٫٣٠ ١٫٣٠  ١٫٢٠  ٩٠.  ٩٠.  ٩٤.  ٩٤.ELEC  الكهربائية

ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه 
  لالسهم 

  
القناة 
ينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط   ١٠٫٠٠ ٩٫٥٠  ٨٫٧٠  ٧٫٠٠  ٦٫٥٠ ٦٫٧٠  CSAG٨٫٨٣  للتوآيالت

  لالسهم 
العربية 
المتحدة 
للشحن 
  والتفريغ

UASGينصح بجني االرباح ومراقبه الدعوم والمقاومات الهامه   هابط  ١٫١٠ ١٫١٠  ١٫٠٠  ٧٥.  ٧٨.  ٨٠.  ١٫٢٠
  لالسهم 
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