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EGX30 EGX70 

 

 

 

 1378:االغالق

 1188ما زال المؤشر يحاول الصعود مره اخري فوق مستويات 

 7888-1738اول مقاوامات الموشر عند مستويات 

من المتوقع ان يسير المؤشر في ةركه عرضيه تجميعيه استعدادا لمحاوله 

هي الصعود مره اخري اما عن مستويات الدعم الهامه لدي المؤشر االن 

1378 

 .ولكن مازلنا ننتظر زياده السيوله 

 378188:االغالق

ويسير المؤشر .المؤشر االن في اتجاه هابط علي المدي القصير والمتوسط 

 في قناه هابطه وهو متجه االن الي قاع القناه الهابطه 

اما عن اول قاع ( اول مقاومه متوقعه ) مستويات هامه 088نري مستويات 

  318متوقع هو 

عامل مع هذه االرتداده علي انها ارتداده عاديه الي ان نتاكد من انعكاس نت

 االتجاه عند كسر اول مقاومه 

 .ولكن مازلنا ننتظر زياده السيوله 
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 تحليل الهم االسهم
 بايونيرز 

 

 
 (ايضا وقف الخساره ) كسر السهم اهم مستوي دعم له                  

 وظهور بياع قوي عند هذه المستويات  من الممكن اعاده الشراء مره اخري عند مستويات  88ي عند مستويات بعد محاوله الصعود مره اخر

 (7188-1108 ) 

 7178مقاومه اولي خالل الجلسه                          7188دعم اول خالل الجلسه  

               

 7108قاومه تانيه داخل الجلسه   م                          1118دعم تاني خالل الجلسه 
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 عامر جروب
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وجعله يغلق بالجلسة السابقة , مما سيعزز من النظره السلبية في اتجاه السهم , . 8187وقدفشل السهم مرة اخري في التماسر فوق مستوي ,  8188أغلق السهم عند مستوي 

وعدم فتح مراكز شرائية جديدة اال عند , لذا ننصح بالمتاجرة , مستوي دعم قوي لالرتداد 8170 8171لمرجح ان يتخذ السهم  مستوي دعم ومن ا,  8187اسفل منطقة ارتكاز 

 .8188البيع وسعر 8171الشراء وفي ةالة المتاجرة في ذات الجلسة يكون سعر, , الدعم 
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 جلوبال تليكوم 

 
 

 
مع جنيه  2108مستوى الــ  عندألعادة التداول في محاوله  في محاولة لألرتداد بشكل طفيف جنيه  7178 قوية عند الــ عند منطقة الدعم الكل ملحوظ شبالسهم  تماسر                 

 .المتاجرهتجميعي مع بالشراء ال لذلرإستمرار الربات النسبي بأةجام التداول مما يؤهل السهم للدخول في بعض التحركات العرضية التجميعيه قبل الصعود , 

 .جنيه  2123ثم   2178الدعم عند الــ 

   .جنيه  2108ثم  2132المقاومه عند الــ 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

8 2 8 2 

 هابط TMGH 88180 7107 7128 7108 88132 88137 88121 طلعت مصطفي
 مازال السهم على ةركته العرضية بين الدعم و المقاومه 

    ..لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع المتاجره  

 عرضي  MNHD 72137 78188 78188 78188 73188 71188 38188 مدينة نصر

بعد اقتراب السهم من نقطه وقف الخساره ارتد السهم 

مره اخره وما زال السهم في اتجاهه العرضي 

 التجميعي 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي HELI 08188 01118 00178 03188 08178 08108 02188 مصر الجديدة 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي PHDC 2110 2118 2108 2137 2178 2171 2171 بالم هيلز

 عرضي OCDI 82178 82188 88118 82188 87 87138 87108 السادس من اكتوبر

أخفق السهم في التماسر عند مستوى المقاومه القوي عند 

جنيه ليجد عندها بعض عمليات البيع مما يؤهل  87الـ 

السهم للدخول في بعض التحركات العرضية , لذلر ينصح 

 .بالشراء لتجميعي مع المتاجره  

 هابط  EGTS 8188 8188 8188 8188 8120 8178 8138 المصرية للمنتجعات
 من الممكن التجميع قرب مستويات الدعم الهامه 

 8188-8188او في منطقه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

8 2 8 2 

 عرضي HRHO 83100 83128 87138 83128 80183 80137 80 هيرمس

اال  ال السهم على ةركته العرضية بين الدعم و المقاومهماز

لذلر ينصح بالشراء   انه يجب مراقبة نقاط ايقاف الخسائر

 .لتجميعي مع المتاجره  

 هابط PIOH 7128 7188 1118 1108 88188 82188 82188 بايونيرز

من % 08تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

ري عند نقطه الدعم المحفظه واعاده الدخول مره اخ

 الجديده 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي AMER 8188 8171 8177 8170 8187 8180 8180 عامر جروب

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي CCAP 2170 2172 2128 2121 2138 2133 2131 القلعة

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي  AIND 8107 8108 8130 8130 8110 8178 8178 العربية لالسترمارات

المصريون في 

 الخارج
ABRD 3108 3138 7100 7100 0188 0121 0130 هابط 

 3138يحاول السهم التماسر أعلى مستوى الدعم عند الــ 

جنيه و لكن مازال دون العزم الكافي لذا من المتوقع ان يمر 

ت البيع ,  لذلر ينصح بالشراء لتجميعي مع ببعض عمليا

 . المتاجره  
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

8 2 8 2 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 8182 8188 8170 8171 8180 8181 8181 أوراسكوم لالعالم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي GTHE 7177 7121 7180 7128 7138 7137 7130 جلوبال تيلكوم

 تجاه عرضي بين المقاومات والدعومالسهم في ا عرضي ETEL 88181 88188 7118 7178 88120 88138 88138 المصرية لالتصاالت

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

8 2 8 2 

 ACGC 7188 7188 2170 2178 7178 3188 3128 العربية لحليج االقطان

 

 هابط 

 

من المحفظه % 08تفعيل 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 2128 2180 2188 2188 2118 7188 7128 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 3120 3188 3188 0188 0108 0138 0188 (شيني)العامة للخزف

من المحفظه % 08تفعيل 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

8 2 8 2 

الصعيد العامة 

 للمقاوالت
UEGC 8128 8128 8180 8128 8170 8130 8108  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 0103 0177 0183 0177 0 0133 0113  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 3178 3122 3187 3122 3102 0 0103 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

8 2 8 2 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EGCH 3177 3180 7118 7172 3131 3107 3107 كيما

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EFIC 1178 1180 3172 1180 1103 1100 1137 ناعيةالمالية والص

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط SMFR 7110 7103 7108 7130 7172 3188 3188 سماد مصر

 



                                                         Technical Analysis Daily Report                             April   26, 2015                                                                    

     

مصادر معروفة نعتقد في صحتها و هذا التقرير ال يعتبر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنيةة والمسةترمر يملةر ةريةة      هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليها من:  التنبيه بإخالء المسئولية

 . البيع والشراء طبقا لقراره االسترماري الخاص به 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق تجاهاال المستهدف

8 2 8 2 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي JUFO 7188 1138 1188 1138 7178 7108 7108 جهينة

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي MPCO 2187 2188 8113 8172 2180 2122 2122 المنصورة للدواجن

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EPCO 28182 2810 87178 87118 22183 22138 22138 المصرية للدواجن

 

                                                             

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

8 2 8 2 

  هابط ESRS 82107 88118 88100 82130 82130 87122 87102 حديد التسليحالعز ل

أخفق السهم في التماسر عند مستوى المقاومه القوي عند الـ 

جنيه ليجد عندها بعض عمليات البيع مما يؤهل السهم  87

لذلر ينصح بالشراء للدخول في بعض التحركات العرضية  ,

  .لتجميعي مع المتاجره  

 هابط IRON 0170 0101 3178 0101 0100 0110 3178 الصلبالحديد و
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 3133 3123 0103 3123 1130 7 7100 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

8 2 8 2 

الكابالب 

 الكهربائية
ELEC 8188 .70 .78 .78 8128 8178 8178  هابط 

 .ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 

القناة 

 للتوكيالت
CSAG 3122 0118 0108 3188 1138 7108 88188  هابط 

من المحفظه % 08وقف الخساير والمتاجره ب  تفعيل نقطه

 .واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 

العربية 

المتحدة 

للشحن 

 والتفريغ

UASG .78 .10 .18 78 8188 8180 8128 هابط 

من المحفظه % 08ره ب تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاج

 .واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

من الممكن االتجميع في هذه المناطق واعاده البيع عند عند 

 المقاومات 
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