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 9268:االغالق

انخفض المؤشر في بداية الجلسة الي ان وصل الي نقطة دعمه الفرعية عند 

ووجد قوة شرائية في تلر النقطة ساعدته الي الصعود مرة ,  9558مستوي 

انت السيولة الشرائية واضحة وك,  9288اخري والدخول داخل نطاق ال 

ومازال الدعم , علي االسهم القيادية عند الدعوم مما يعزز النظرة االيجابية 

 8258والمقاومة عند ,  9558عند مستوي 

 595:االغالق

وما , الدعم الرئيسي للمؤشر , نقطة  599وصل السهم الي مستوي دعم 

م في االتجاه زالت اسهم المؤشر في اغلب اسهمها تعاني من ضعف عا

والسيولةومازال الضعف مستمر في اغلب اسهم المؤشر مما دفعه الي 

نقطة  598ويكون مستوي الدعم الحالي , االغالق اسفل الدعم المذكور

 .نقطة 585ومستوي المقاومة الحالي 
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 تحليل الهم االسهم

 بايونيرز 

 

 
 (ف الخساره ايضا وق) كسر السهم اهم مستوي دعم له                  

 وظهور بياع قوي عند هذه المستويات  من الممكن اعاده الشراء مره اخري عند مستويات  08بعد محاوله الصعود مره اخري عند مستويات 

 (8088-9058 ) 

 80.8مقاومه اولي خالل الجلسه                          8008دعم اول خالل الجلسه  

               

 8058مقاومه تانيه داخل الجلسه                             9098لجلسه دعم تاني خالل ا
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لسابقة وجعله يغلق بالجلسة ا, مما سيعزز من النظره السلبية في اتجاه السهم , . .008وقدفشل السهم مرة اخري في التماسر فوق مستوي ,  0080أغلق السهم عند مستوي 

وعدم فتح مراكز شرائية جديدة اال عند , لذا ننصح بالمتاجرة , مستوي دعم قوي لالرتداد 8082 8089ومن المرجح ان يتخذ السهم  مستوي دعم ,  .008اسفل منطقة ارتكاز 

 .0080البيع وسعر 8089الشراء وفي ةالة المتاجرة في ذات الجلسة يكون سعر, , الدعم 
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 جلوبال تليكوم 

 
 

 
مع جنيه  6028مستوى الــ  عندألعادة التداول في محاوله  في محاولة لألرتداد بشكل طفيف جنيه  0.8. قوية عند الــ عند منطقة الدعم الشكل ملحوظ بالسهم  تماسر                 

 .المتاجرهبالشراء التجميعي مع  لذلرلتجميعيه قبل الصعود , إستمرار الربات النسبي بأةجام التداول مما يؤهل السهم للدخول في بعض التحركات العرضية ا

 .جنيه  6065ثم   60.8الدعم عند الــ 

   .جنيه  6028ثم  6056المقاومه عند الــ 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

0 6 0 6 

 هابط TMGH 08005 8058 8068 8050 08056 08098 00069 طلعت مصطفي
 مازال السهم على ةركته العرضية بين الدعم و المقاومه 

    ..لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع المتاجره  

 عرضي  MNHD .6098 .0088 .8088 .8088 .9088 .9088 58088 مدينة نصر

بعد اقتراب السهم من نقطه وقف الخساره ارتد السهم 

اخره وما زال السهم في اتجاهه العرضي  مره

 التجميعي 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي HELI 28058 59098 520.8 59088 28088 20028 26088 مصر الجديدة 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي PHDC 6099 6098 6058 609. 6088 6089 6089 بالم هيلز

 عرضي OCDI 06058 06008 00098 06008 0. 0.058 0.028 سادس من اكتوبرال

أخفق السهم في التماسر عند مستوى المقاومه القوي عند 

جنيه ليجد عندها بعض عمليات البيع مما يؤهل  .0الـ 

السهم للدخول في بعض التحركات العرضية , لذلر ينصح 

 .بالشراء لتجميعي مع المتاجره  

 هابط  EGTS 0086 0088 0088 0088 0065 00.8 0058 نتجعاتالمصرية للم
 من الممكن التجميع قرب مستويات الدعم الهامه 

 0088-0008او في منطقه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 6 0 6 

 عرضي HRHO 05098 05068 0.058 05068 05009 05098 02 هيرمس

اال  مازال السهم على ةركته العرضية بين الدعم و المقاومه

لذلر ينصح بالشراء   انه يجب مراقبة نقاط ايقاف الخسائر

 .لتجميعي مع المتاجره  

 هابط PIOH 8009 8088 9098 9058 00088 06088 06088 بايونيرز

من % 58ب تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره 

المحفظه واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم 

 الجديده 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي AMER 0080 8089 808. 8082 008. 0085 0082 عامر جروب

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي CCAP 60.2 60.6 6068 6069 6058 6055 6059 القلعة

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي  AIND 0028 0058 0055 0055 0095 0088 0088 العربية لالسترمارات

 هابط ABRD 5025 5050 .055 .055 5008 5069 5052 المصريون في الخارج

 5058يحاول السهم التماسر أعلى مستوى الدعم عند الــ 

كافي لذا من المتوقع ان يمر جنيه و لكن مازال دون العزم ال

ببعض عمليات البيع ,  لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع 

 . المتاجره  
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 6 0 6 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 008. 0080 8082 8089 0085 0089 0089 أوراسكوم لالعالم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي GTHE .0.5 .069 .005 .068 .058 .05. .052 جلوبال تيلكوم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 08005 08088 8098 8088 08065 08058 08058 المصرية لالتصاالت

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 6 0 6 

 ACGC .080 .088 6085 6088 .088 5088 5068 العربية لحليج االقطان

 

 هابط 

 

من المحفظه % 58تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 .واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند  

 المقاومات 

 APSW 6062 6005 6008 6088 6098 .088 .068 العربية وبوليفارا
 هابط

 

 الخساير اغلق السهم اسفل مستوي وقف  

 .لذلر ينصح بتخفيف الكميات بعد كسر الدعوم الرئيسيه

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 

 هابط PRCL 5065 5008 5088 5088 5028 5098 2088 (شيني)العامة للخزف

من المحفظه % 58تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 .ه اخري عند نقطه الدعم الجديده واعاده الدخول مر

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 6 0 6 

الصعيد العامة 

 للمقاوالت
UEGC 0060 0068 0005 0068 00.5 0055 0058  هابط 

بالرغم من أن السهم مازال يمر بموجة جني األرباح األ انه 

بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع فقد نجد إرتداده خالل 

 .الجلسات القادمه  

جنوب الوادي 

 لالسمنت
SVCE 5059 50.8 5089 50.8 2 2055 2099  هابط 

لمقاومه إرتد السهم بشكل قوي من مستوى الدعم عليه مستهدفًا ا

القريبة وسط تحسن نسبي بأةجام التداول يؤهل السهم لمواصلة 

 إرتداده لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع المتاجره  

الجيزة العامة 

 للمقاوالت
GGCC 50.. 5066 500. 5066 5026 5 5029 هابط 

بالرغم من أن السهم مازال يمر بموجة جني األرباح األ انه 

وين قاع فقد نجد إرتداده خالل بدأ في أظهار عالمات تك

 .الجلسات القادمه  

 

 

 

 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 6 0 6 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EGCH 50.5 5005 .098 .086 5059 5058 5058 كيما

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EFIC 90.8 9005 9086 9085 9055 9025 9098 ناعيةالمالية والص

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط SMFR .099 .025 .058 .095 .086 5088 5088 سماد مصر
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق تجاهاال المستهدف

0 6 0 6 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي JUFO 80.8 8008 9022 9098 8058 8055 8055 جهينة

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي MPCO 600.6 68058 080.8 68088 66008 66098 66098 المنصورة للدواجن

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط EPCO 6082 0085 0096 0096 6005 6066 6066 المصرية للدواجن

 

                                                             

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 6 0 6 

  هابط ESRS 06028 00098 00052 06055 06092 0.066 0.026 سليحالعز لحديد الت

أخفق السهم في التماسر عند مستوى المقاومه القوي عند الـ 

جنيه ليجد عندها بعض عمليات البيع مما يؤهل السهم  .0

لذلر ينصح بالشراء للدخول في بعض التحركات العرضية  ,

  .لتجميعي مع المتاجره  

 هابط IRON 5089 5059 5080 5059 2055 2092 90.8 الحديد والصلب
إرتد السهم بشكل قوي من مستوى الدعم عليه مستهدفًا المقاومه 

القريبة وسط تحسن نسبي بأةجام التداول يؤهل السهم لمواصلة 

 إرتداده لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع المتاجره  

 هابط ASCM 9052 9069 2025 9069 9055 8 8052 اسير للتعدين

األ انه يمر بموجة جني األرباح مازال السهم  بالرغم من أن

بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع فقد نجد إرتداده خالل 

 .  الجلسات القادمه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 6 0 6 

لكابالب ا

 الكهربائية
ELEC 0088 .85 .88 .88 0068 00.8 00.8  هابط 

 .ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 

القناة 

 للتوكيالت
CSAG 9002 2098 2058 9088 9098 8058 08088  هابط 

من المحفظه % 58ساير والمتاجره ب تفعيل نقطه وقف الخ

 .واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 

العربية 

المتحدة 

للشحن 

 والتفريغ

UASG .88 .95 .98 88 0008 0005 0068 هابط 

من المحفظه  %58تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 .واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 
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Mustafaa Ra'fat                                                 mustafa@miragebrokerage.net 


