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ال يعتبهر ووذهيه بهالبيا والءهراء  يمها ههو متهرد استءهارة فنيهة          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

 . يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به  والمستثمر
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 . يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به  والمستثمر

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بالتنيه حتا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

6699 6999 6754 6599 13.1%  6449 6449 661936 5.2794.97 1.6246257 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة االوت  

اهـــحالة االوت المتوقا  االوتاه 

 اوتاه متوسط المهى عرضي ذاعه 

 اوتاه قلير المــهى  ذاعه  ذاعه 

 التعليق على المؤشر جلسة امس
وعهز   , شمهت جلسة االمس ايخفاض ملموس في قيا اسما المؤشر القيادي . 

أدي عهم وماسك المؤشر ’هة النزول مبيعات المؤسسات العربية واالجنبية مد ح

وشهمهت  , 6459الهي يزولهه الهي خهط الههعا عنهه مسهتوي        ,  6699في منطقة 

التلسههة بههاالمس وماسههك فههي اولمهها ولسههد فءههلح االسههما فههي المحاف ههة علههي         

 . مستوياوما مما ادي الي حهوث موجة بيعية في االسما

القلير قا على المهىالسيناريو المتو   

هي يقاط دعها السهوق    6599ثا يقطة  6999اذبحح يقطة . 

ومد المتوقا دخول المؤشر في منطقة عرضية مائلة للمبوط , 

مسههتوي  6659واذههبم مسههتوي , مسههتمهفا مسههتويات الهههعا 

 دعا مما جها في السوق 
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 . يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به  والمستثمر

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــشة المؤــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بالتنيه حتا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

995 569 595 569 139.%  991 56736 991 5.2794.97 1.6246257 

 

 

 ملخص حالة االوتـــــــــــاه

 االوتاه حالة االوتـــــــاه المتوقا

 اوتاه متوسط المهى عرضي عرضي

 اوتاه قلير المــهى  ذاعه ذاعه

 التعليق على المؤشر جلسة امس

شمه مؤشر األفراد بتلسهة األمهس بهايهة موجهة جنهي األربها        

يقطهة وسهط وراجعهات     999أدت به لألغالق دون مستوى الــ 

   . ملحوظة باألسما اللغيرة 

القليرالمهى  السيناريو المتوقا على  
موجة  جيةأ بابةقد تةد  ةه ا بة  الة          بدء السهم

 إعةةق أ ببارةةقا مسةةاوم الةةدعم الد اسةةأ عيةةد الةةةة 
نقط  لذلك يجب مداترة  نقةقح ايقية  بلدبةقد      585

 . عل  األسهم 
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 . يملك حرية البيا والءراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به  والمستثمر

 

 االسما االكثر يءاطا مد حيث احتام التهاوالت

 

يسبة 

%التغير  
 السما حتا التهاول

21.3% 73373733 
اوااسكوم لال صقالت 

 و األعالم  

 عقمد جدوب 77333633 31.3%

 العدبا  لالساثيقاات 67367961 3152%

  جلوبقل  الكوم  3333333 1.3%.

 القلع   3336196 21.2%
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 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق يسبة الربم المهف "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  االولعر الءراء س 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

 ويات الدعمشراء أمن عند مست %21 1..0 0.21 1..2 1..2 جلوبال وليسوم

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة يسبة مخاطرة اليوم سعر البيا سعر الءراء السما

 1322 1329 عامر 
 

عالي الخطورة جها %  69 – 99

 0.30 0.32 اوراسكوم لالتصاالت  ال ينلم به

 .0 08.61 هيرمس 
 

اعلى مد المتوسط %  46 – 99

 7325 7316 جلوبال  هومد الممسد المغامرة ب

 08.81 08.21 العز للحديد 

 
متوسط الخطورة %  56 – 79

 ويسبة الربم موجودة
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 تحليل الهم االسهم

  حديد عز 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

08.51 08.58 02.78 08.21 

 

مسرتو  الققاومرة صر عة علرس السرهم ليجرد ع ردها        في إختررا   السهم  أخفق
ب ض ج ي األرباح الطفيف قد يدخل السهم الس مرحلة عرضية خرل  الفترر    

 .  القادمة 
 

 .التخفيف مع إعادة الشراء بالقرب من الدعم  بلذلك ي صح 
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 هيرمس
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

08.75 02.58 05.82 08.75 

 

السهم بجلسة أمس أسفل نقطة حقاية األرباح وسط إرتفاع أغلق 
ملحوظ بقيم التداوالت لذلك يجب مراقعة السهم جيدًا خل  جلسة 

 .    ج يه بجلسة اليوم  02أسفل مستو  الــ اليوم اذا أغلق 
 

 .  بتف يل نقاط إيقاف الخسائر لذلك ي صح 
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 قصيرة االجلتوصيات 

 ت ليق توصية هدف مقاومة عمد ادنس اعلس آخر س ر السهم
وقف 
 الخسارة

نسعة 
 الربح

 75.21 بايونيرز
75.21 

 
75.21 07.78 

07.51 

 
08.11 

 
 تخفيف عند المقاومات متاجرة

00.51 

 
2.25% 

ال ربية حليج 
 اقطان

 2..2 8.81 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 3.11 8..8 8.23 2.11 2.21 2.12

 اوراسكوم للعلم
7.52 

 
7.51 

 
7.52 

 
 %5.51 1329 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 1329 1329 1322

مصر الجديدة 
 للسكان

 تخفيف عند المقاومات تخفيف 97329 96399 99399 17... 1.21. 22...
9532

9 
5.25% 

 ت والدعومعمل تريدات بين المقاوما متاجرة 5399. 7399. 7399. 22.27 52..2 22.27 مدي ة نصر
..32

9 
2.21% 

القجقوعة القالية 
 هيرمس

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 14329 14399 19379 11..7 71.21 21..7
1535

9 
2.2.% 

 %2.25 399. عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 315. 312. 399. 2.11 2.71 2.12 القل ة للستشارات 

 2.57 7325 تخفيف عند المقاومات متاجرة 73.9 7329 7319 2.72 2.21 2.72 بالم هيلز

السادس من 
 اكتوبر

 تخفيف عند المقاومات متاجرة 17399 17399 17315 72.55 72.11 72.52
1531

9 
2.51 

القصرية 
 للق تج ات

 2..2 1329 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 1329 1327 1319 7.51 7.52 7.55

 2.52 7395 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 73.9 7325 7315 2.72 2.21 2.52 تيلكومجلوبا  

القصريون في 
 الخارج

 %5.22 5399 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 5369 5349 5359 2.21 .2.1 1..2
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