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لحصهو  علياها مهص مصهادر معروفهة  عتقهح فهي  هحتاا و ههذا التقريهر ص يعتبهر عو هيه بهالبيا والمهراء س مها ههو م هرد استمهارة فنيهة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا ا  :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيا والمراء طبقا لقراره اصستثماري الخاص به 
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 . والمستثمر يملك حرية البيا والمراء طبقا لقراره اصستثماري الخاص به 

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  حاو ـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التحاو  بال نيه ح ا التحاو  باصساا اعلى اد ى اغالق  سبة التغيير 

6969 6969 6096 6629 1112% مليون جنيه 926 201,615,592 6960 6666 6991   

 

 

اهـــــــــــملخص حالة اصع   

اهـــحالة اصع  المتوقا  اصع اه 

 اع اه متوسط المحى عرضي عرضي 

 اع اه قصير المــحى  هابط هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
مماا  , سيطرت حالة من االرتفاعات الملحوظه في بداية الجلسة 

المؤشر القيادية اوصلها لمعظام مسايويات المقااوات    ادي بأسهم 
, مما ادي الي حدوث موجة جني ارباح داخا  الجلساة   , القريبة 

مما ساهم في اغالق معظام االساهم بارس مسايويات افيياحهاا      
وعزز من ذلك ارتفاع معدل السايولة  , رغم الصعود خالل الجلسة 
 ...بالمقارنة بالجلسات السابقه

القصير وقا على المحىالسيناريو المت   
لااا لك مااان الميوبااا  ألسااايمرار اادات العرعاااي الميبااااين علااا   
المؤشرات و ااسهم لحين ظهور مشيري ميحمس عل  ألسيعداد 
ليحم  المخاطره وعخ سيولة بالسوق بادرة عل  تحديد اإلتجااه  
القااادل للسااوق , ماا  مراببااة معااددالت عااخ الساايولة بااسااهم  

  .عومهاالميماسكة عند مناطق د
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لحصهو  علياها مهص مصهادر معروفهة  عتقهح فهي  هحتاا و ههذا التقريهر ص يعتبهر عو هيه بهالبيا والمهراء س مها ههو م هرد استمهارة فنيهة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا ا  :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيا والمراء طبقا لقراره اصستثماري الخاص به 

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  حاو ــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التحاو  بال نيه ح ا التحاو  باصساا اعلى اد ى اغالق  سبة التغيير 

مليون جنيه 926 201,615,592 966 962 962 0.16%- 999 999 960 966  

 

 

 ملخص حالة اصع ـــــــــــاه

 اصع اه حالة اصع ـــــــاه المتوقا

 اع اه متوسط المحى عرضي عرضي

 اع اه قصير المــحى  عرضي هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس

 سادت حاله مص التعريض المائل للابوط علي معظا اصساا 

 ...لاا منذ الفتح واغلقت ال لسه علي اقل اسعار

القصيرالسيناريو المتوقا على المحى   
لاا لك ماان الميوباا  ألساايمرار اادات العرعااي الميباااين علاا         
المؤشاارات و ااسااهم لحااين ظهااور مشاايري ماايحمس علاا      
ألسيعداد ليحما  المخااطره وعاخ سايولة بالساوق باادرة علا         
ولة تحديد اإلتجاه القادل للسوق , م  مراببة معددالت عخ السي

  .بااسهم الميماسكة عند مناطق دعومها
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لحصهو  علياها مهص مصهادر معروفهة  عتقهح فهي  هحتاا و ههذا التقريهر ص يعتبهر عو هيه بهالبيا والمهراء س مها ههو م هرد استمهارة فنيهة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا ا  :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيا والمراء طبقا لقراره اصستثماري الخاص به 

 

 

 اصساا اصكثر  ماطا مص حيث اح ام التحاوصت

 

 سبة 

%التغير  
 الساا ح ا التحاو 

 عامر جروب 18,565,740 47.1%

37.0% 18,316,099 
اوراسكوم 

 لالتصاالت و األعالم

 القلعه 8,082,715 37.0%

 المنتجعات 4,452,465 3

 جلوبال تليكوم  3,103,161 3703%
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 . والمستثمر يملك حرية البيا والمراء طبقا لقراره اصستثماري الخاص به 

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة  سبة مخاطرة اليوم سعر البيا سعر المراء الساا

 10169 10199  سوديك
 

عالي الخطورة جحا %  69 – 09

 1.1. 1.1. المنتجعات  ص ينصح به

 01141 01111 مدينة نصر
 

اعلى مص المتوسط %  66 – 99

 19169 19199 هيرمس  لممكص المغامرة بهومص ا

 0111 01.1 القلعه

 
متوسط الخطورة %  96 – 69

 و سبة الربح موجودة
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 . والمستثمر يملك حرية البيا والمراء طبقا لقراره اصستثماري الخاص به 

 تحليل الهم االسهم

   حديد عز 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

16 168.6 12871 11 

 

وسككأ جحجككاا تككداو   الكك   تدتككد القككو  مسككىوا الككدعم عنككد   السككهم تماسكك 
 . مرتفعه نسبيًا 

 
 . بالىخفيف عند المقاومة و الشراء عند الدعم بالمىاجره ل ل  ينصح 
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لحصهو  علياها مهص مصهادر معروفهة  عتقهح فهي  هحتاا و ههذا التقريهر ص يعتبهر عو هيه بهالبيا والمهراء س مها ههو م هرد استمهارة فنيهة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا ا  :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البيا والمراء طبقا لقراره اصستثماري الخاص به 

 المصرية لالتصاالت 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

11827 17816 1781. 11866 

 

وسكأ ضكعف   جنيكه   .1781و  11866مازا  السهم يىحرك عرضيًا بين الــ 
شديد في جحجاا الىداو لحيث مازا  السهم تجميعي و يفضل الىحوط بالشكراء  

 . فيه عند الىرجعات القوية 
 

 .ل ل  ينصح بالمىاجره و الشراء بالقرب من الدعم 
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 قصيرة االجلتوصيات 

 تعليق توصية هدف مقاومة دعم ادنى اعلى آخر سعر السهم
وقف 
 الخسادة

 77.11 بايونيرز
70.21 

 
77.11 11816 

17811 

 
17826 

 
 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة

168.1 

 

العربية حليج 
 اقطان

 2876 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 28.6 28.2 2862 1.13 1.10 1.13

 اوداسكوا لالعالا
7.01 

 
7.11 

 
7.03 

 
1126 1109 1100 

زيادة 
 مراكز

 1119 زيادة مراكز عند الدعوم

مصر الجديدة 
 لالسكان

 92199 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 96109 99169 90109 13.32 11.31 13.13

 02169 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 09169 09199 00106 13.32 13.12 13.32 مدينة نصر

المجموعة المالية 
 هيرمس

73.53 71.15 73.50 19192 19169 19109 
زيادة 
 مراكز

 19199 زيادة مراكز عند الدعوم

 2169 تخفيف عند المقاومات احتفاظ 0110 0199 2162 0.51 1.70 0.51 القلعة لالسىشادات 

 6109 6110 0162 3.23 3.71 3.23 بالم هيلز
زيادة 
 مراكز

 0162 زيادة مراكز عند الدعوم

السادس من 
 اكىوبر

71.13 71.51 71.13 10109 10169 16129 
زيادة 
 مراكز

 10199 زيادة مراكز عند الدعوم

المصرية 
 للمنىجعات

 1199 تخفيف عند المقاومات متاجرة 1119 1116 1196 7.77 7.73 7.71

 0169 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 6119 6196 0166 1.51 3.73 3.22 جلوبا  تيلكوا

المصريون في 
 الخادج

 9199 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 9109 9196 9169 3.33 3.15 3.12
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