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  ٩١٩٨:االغالق

مما سارع  ، ٩٣٥٠آسر المؤشر مستوي دعمه الرئيسي عند مستوي 
 ٩٢٥٠بوتيرة النزول ليكسر المؤشر مستوي وقف خسائره عند مستوي 

تهدف ومس ، ٩٠٠٠ليكون االن دعم المؤشر النفسي عند مستوي ، 
  . نقطه٨٨٠٠هابط عند مستوي 

  ٥٠٨:االغالق
ليكسر دعمه الرئيسي عند مستوي ، حدثت موجه بيعية عنيفة علي اسهم االفراد 

 نقطه ٥٠٠والمؤشر االن لديه دعم نفسي ،  نقطة مما سارع بوتيرة النزول العنيف ٥١٧
ه السفل  ثم مستوي دعم في حالة آسر٤٩٦ولكن من المرجح آسره السفل ليكون مستوي 

  . مستوي هابط للمؤشر٤٦٢يكون مستهدف 

  



                                                         Technical Analysis Daily Report                             mar 26, 2015        
                                                            

     

ة     :  التنبيه بإخالء المسئولية   ك حري هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليها من مصادر معروفة نعتقد في صحتها و هذا التقرير ال يعتبر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنية والمستثمر يمل
  . بيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به ال

  تحليل الهم االسهم
 بايونيرز

  

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

  )لظهور بعض القوي الشرائيه  (  من الممكن اعاده النظر مره اخري للسهم ١١٫٠٠بعد محاوله الصعود مره اخري فوق مستويات 
  ١١٫٢٥                          مقاومه اولي خالل الجلسه ١٠٫٤٣دعم اول خالل الجلسه  

                
  ١١٫٥١                          مقاومه تانيه داخل الجلسه   ٩٫٩٤دعم تاني خالل الجلسه 
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(٤٫١٠٠٠٠، ٤٫٢٠٠٠٠، ٤٫٠٨٠٠٠، ٤٫١٧٠٠٠، +٠٫٠٧٠٠٠بالم هيلز للتعمير 161.8% )

 
 ثم ٣٫٩٢ وفي حالة آسر هذا المستوي السفل تكون مستويات ٤٫٠٠ليكون دعم السهم  ، ٤٫١٢لي السهم عن مستوي دعمه عند مستوي وتخ ،٤٫٠٨أغلق السهم عند مستوي 

اجرة في زات وفي حالة المت، علي السهم ثم اعادة الشراء بالقرب من مستويات الدعم _ حتي وان آانت ضعيفة_لذلك ننصح بالتخفيف مع اي ارتدادة،  مستويات دعم للسهم ٣٫٨٨

   .٣٫٩٦ ثم اعادة الشراء ٤٫٠٨الجلسة يكون سعر البيع 
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  جلوبال تليكوم 

 
  

  
صلة مر السهم بموجة جني أرباح عنيفة أدت به للوصول لمنطقة القاع السابق ليرتد منها بشكل طفيف تزامنًا مع إرتفاع بأحجام التداول ليرتد بشكل طفيف تؤهل السهم لمؤا  

  .إرتفاعه ، لذلك ينصح ببدء الشراء التجميعي عند تلك المستويات 

  . جنيه ٣٫١٥ ثم ٣٫٢٧الدعم عند الــ 

    . جنيه ٣٫٩٦ ثم ٣٫٦٨المقاومه عند الــ 
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  قطاع العقارات
  
  

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

  عرضي  ١١٫٥٧  ١١٫٠٩  ١٠٫٨٠ ١٠٫١٠  ٩٫٩٥ ١٠٫١٠ TMGH١٠٫٤٢  فيطلعت مصط
 جنيه ١٠٫٨٠أخفق السهم في التماسك عند مستوى الــ 

مستكمًال حرآاته الهابطه و التى من المتوقع ان تستمر لحين 
      .وضوح األتجاه العام للسوق

في اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين يسير السهم   عرضي   ٤٠٫٠٠  ٣٧  ٣٥ ٣٣٫٠٠  ٣٣٫٠٠ ٣٣٫٣٧ ٣٣٫٥٣  NHD  مدينة نصر
  الدعم والمقاومه 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٦٢٫٥٠  ٦٢٫٥٠  ٦١٫٩٩ ٥٨٫٦٠  ٥٧٫٣٠ ٦٠٫٠٠ ٦٠٫٩٢ HELI  مصر الجديدة 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٤٫١٦  ٤٫١٦  ٤٫١٢  ٣٫٩٢  ٣٫٨٦  ٤٫٠٠  ٤٫٠٨ PHDC  بالم هيلز

  عرضي  ١٥٫٧٤  ١٤٫٥٦  ١٤٫١٤  ١٣  ١٣ ١٣٫٢٧ ١٣٫٤٠ OCDI  السادس من اآتوبر
إخفق السهم في إختراق خط اإلتجاه الصاعد لثاني مرة 
عالتوالي ما قد يدخل السهم في حرآة عرضية مختبرًا 

  . منطقى الدعم مره أخرى  لذلك ينصح بالمتاجره 

  من الممكن التجميع قرب مستويات الدعم الهامه   عرضي   ١٫٢٤  ١٫١٨  ١٫١٥  ١٫٠٠  ١  ١٫٠٨  ١٫٠٩ EGTS  المصرية للمنتجعات
  ١٫٠٠-١٫١٠او في منطقه 
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  خدمات الماليهقطاع ال
  
  

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

  عرضي  ١٧٫٧٢ ١٧٫١١  ١٦٫٧٥  ١٥٫١١  ١٥٫٧٧ ١٦٫٢٥ HRHO١٦٫٣٠  هيرمس
جنيه ١٧٫١١ السهم في التماسك عند مستوى الــ أخفق

مستكمًال حرآاته الهابطه و التى من المتوقع ان تستمر لحين 
  .  وضوح األتجاه العام للسوق 

  هابط  ١٢٫٠٠ ١٢٫٠٠  ١١٫٠٠  ٩٫٥٠  ١٠٫٠٠ ١٠٫٥٠ ١٠٫٥٩ PIOH  بايونيرز
من % ٥٠تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 اخري عند نقطه الدعم المحفظه واعاده الدخول مره
  الجديده 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١٫١١  ١٫١١  ١٫٠٩  ٠٫٩٧  ٠٫٩٣  ١٫٠٢  AMER١٫٠٦  عامر جروب

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٢٫٦٤  ٢٫٦٤  ٢٫٥٨  ٢٫٤٢  ٢٫٤٢  ٢٫٤٨  ٢٫٥٣ CCAP  القلعة

  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  عرضي   ١٫٩٠  ١٫٩٠  ١٫٨٥  ١٫٤٥  ١٫٢٧  ١٫٤٥  ١٫٥٨ AIND  العربية لالستثمارات

واصل السهم تراجعاته مقتربًا من مستوى القاع السابق   عرضي   ٥٫٤٥  ٥٫٣٥  ٥٫١١  ٤٫٦٣  ٣٫٧٨  ٤٫٦٣  ٤٫٧٧ ABRD المصريون في الخارج
 .  

  
  تصاالتقطاع اال  

  

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

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١٫١٩  ١٫١٩  ١٫١٧  ١٫٠٨  ١٫٠٥  ١٫١١  OTMT١٫١٤  أوراسكوم لالعالم
  السهم االن في اتجاه هابط مستهدف الدعم   هابط  ٣٫٤٥  ٣٫٤٥  ٣٫٤٠  ٣٫١٨  ٣٫١٠  ٣٫٢٥  ٣٫٣٢ GTHE  جلوبال تيلكوم
  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١١٫٢٨ ١١٫٢٨  ١١٫٠٨  ٩٫٨٤  ٩٫٧٠ ١٠٫٤٠ ١٠٫٨٠ ETEL  االتالمصرية لالتص
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  ات المنزليهمنتجقطاع ال
  

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

  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه   هابط   ٤٫٢٠ ٤٫٠٠  ٣٫٩٠  ٣٫٢٨  ٣٫١٠  ٣٫٢٨  ACGC٣٫٣٠ العربية لحليج االقطان

  اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساير   هابط  ٣٫٢٠ ٢٫٨٠  ٢٫٥٩  ٢٫٣٠  ٢  ٢٫٣٠  APSW٢٫٣١  العربية وبوليفارا
  لذلك ينصح بتخفيف الكميات بعد آسر الدعوم الرئيسيه 

  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  عرضي  ٦٫٠٠ ٥٫٧٠  ٥٫٦٠  ٤٫٤٣  ٤٫٢٤  ٤٫٤٣  ٤٫٦٠ PRCL  )شيني(العامة للخزف

  
  

  تشيد والبناءقطاع ال
  
  

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

  . قتربًا من مستوى القاع السابقواصل السهم تراجعاته م   هابط  ١٫٦٠ ١٫٥٣  ١٫٤٦  ١٫٢٤  ١٫٢٢  ١٫٢٤  UEGC١٫٣١  الصعيد العامة للمقاوالت

  .واصل السهم تراجعاته مقتربًا من مستوى القاع السابق  هابط  ٧٫١٧ ٦٫٥٥  ٦٫١١  ٥٫٣٥  ٥٫٠٧  ٥٫٣٥  ٥٫٧٦ SVCE  جنوب الوادي لالسمنت

  هابط  ٥٫٤٤ ٥٫١٠  ٤٫٨٨  ٤٫٤٤  ٣٫٩٠  ٤٫٤٤  GGCC٤٫٥٢  الجيزة العامة للمقاوالت
عن عده نقاط دعم مازال السهم على إتجاهه الهابط متخليًا 

إيقاف لذلك ينصح بقوية أدت به ألستهداف مناطق أدنى 
  . .المتاجره لحين وضوح األتجاه القادمة الخسائر مع 
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   قطاع الكيماويات                                                               
  

  
  غذيةقطاع اال
  

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

ستوى القاع السابق واصل السهم تراجعاته مقتربًا من م  هابط   ٢٫٧٩  ٢٫٦٥  ٢٫٤٣  ٢٫١٠  ٢٫١٠  ٢٫١٥  ٢٫١٧ EPCO  المصرية للدواجن
  لذلك يجب تفعيل نقاط إيقاف الخسائر 

  )تجميعي ( يسير في اتجاه عرضي   صاعد  ٢٢٫٨٠  ٢٢٫٨٠  ٢٢٫٢٨  ٢١٫٢١  ١٩٫٨٠  ٢١٫٨٩ MPCO٢٣٫٣٩  المنصورة للدواجن

  السهم االن يسير في منطقه عرضيه  عرضي   ١٠٫٠٠  ٩٫٨٨  ٩٫٦٨  ٨٫٢٠  ٨٫٥٠  ٨٫٨٠  ٨٫٩٠ JUFO  جهينة

  
       

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

  م في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعومالسه  عرضي  ٤٫٩٠ ٤٫٩٠  ٤٫٧٧  ٤٫٣٣  ٤٫١٠  ٤٫٥٠  EGCH٤٫٦٢  آيما

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٩٫٢٠ ٩٫٢٠  ٩٫٠٠  ٨٫٧٠  ٨٫٤٢  ٨٫٧٠  ٨٫٩٥ EFIC  المالية والصناعية

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٤٫٥٠ ٤٫٥٠  ٤٫٣٨  ٣٫٩٣  ٣٫٨٨  ٤٫٠٨  SMFR٤٫٢٠  سماد مصر
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ة     :  التنبيه بإخالء المسئولية   ك حري هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليها من مصادر معروفة نعتقد في صحتها و هذا التقرير ال يعتبر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنية والمستثمر يمل
  . بيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به ال

  د االساسيهموارطاع الق
  

  

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

  . واصل السهم تراجعاته مقتربًا من مستوى القاع السابق   هابط  ١٥٫٧٦ ١٥٫٢٢  ١٤٫٣٨  ١٣٫٥٦  ١٣  ١٣٫٥٦  ١٣٫٩٠ ESRS  العز لحديد التسليح

  . واصل السهم تراجعاته مقتربًا من مستوى القاع السابق  عرضي  ٨  ٧٫٣٠  ٦٫٨٤  ٥٫٧٧  ٤٫٥٠  ٥٫٧٧  ٦٫٢٣ IRON  الحديد والصلب

  هابط  ١٠٫٠٩  ٩٫٥٦  ٩٫٢٤  ٨٫٠٣  ٧٫٨٠  ٨٫٠٣  ASCM٨٫١٣  اسيك للتعدين
األ انه يمر بموجة جني األرباح مازال  السهم بالرغم من أن

بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع فقد نجد إرتداده خالل 
   . الجلسات القادمه 

  
  خدمات والمنتجات الصناعيهطاع الق

  
  
  

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

 ينصح بمراقبة السهم آسر السهم نقطة إيقاف خسائر لذلك  عرضي   ١٫٣٠ ١٫٢٠  ١٫١٠  ١  ٠٫٩٣  ١  ELEC١٫٠٣  الكابالب الكهربائية
  لحين إستقرار السوق 

  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  عرضي   ١٠٫٠٠ ٩٫٥٠  ٨٫٧٠  ٧٫٨٠  ٧٫٠٠ ٧٫٥٤  CSAG٧٫٦٦  ناة للتوآيالتالق

العربية المتحدة 
 جنيه  لذلك ٠٫٩٧آسر السهم نقطة إيقاف خسائرعند الــ   عرضي  ١٫٢٠ ١٫١٥  ١٫١٠  ٠٫٩٥  ٠٫٨٩ ٠٫٩٥  UASG٠٫٩٥  للشحن والتفريغ

  إستقرار السوقينصح بمراقبة السهم لحين 
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