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EGX30 EGX70 

 

 

 
 061إستمر نزيف الخسائر بالمؤشر الثالثيني الذي فقد حوالي الــ 

 0111نقطة مع ختام تداوالت األسبوع ليغلق متخليًا عن مستوى الــ 
نقطة بعد  9900نقطة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند الــ 

بوع وسط إخفاقه في مواصلة األرتداد الذي إستهل به تعامالت األس
  .إستمرار موجة التصحيح على األسهم القياديه

لذا من المتوقع ان نشهد إستكمال لموجة الهبوط بجلسه ليوم 
نقطة و الذي في حال  9911وصواًل لمستوى الدعم الرئيسي 

نقطة  0011نقطة على ان تظل المقاومه عند الــ  9601كسره ياليه 
. 

لعرضي المائل للصعود حيث إتسمت حركة المؤشر السبعيني باألداء ا
نقاط فقط ليغلق عند  4أنهى تداوالت األسبوع على إرتفاع بحوالي الـــ 

نقطة بعد ما أخفق بمنتصف األسبوع في إستكمال  11109مستوى الــ 
نقطة ليقلص جانب من مكاسبه  124إرتداده و أختراق مستوى المقاومه 

 ه في مواصلة إرتدادهاتزامنًا مع فشل معظم األسهم الصغيره و المتوسط
 . 

لذا من المتوقع ان يستكمل المؤشر تراجعاته مختبرًا مستوى الدعم مره 
ثم  105نقطة على ان تظل المقاومه عند الــ  404ثم  112عند الــ أخرى 

 .نقطة  122
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 تحليل الهم االسهم

 بايونيرز 

 

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

 (لظهور بعض القوي الشرائيه  ) من الممكن اعاده النظر مره اخري للسهم  00.11بعد محاوله الصعود مره اخري فوق مستويات 

 01.11مقاومه اولي خالل الجلسه                           01.01دعم اول خالل الجلسه  

               

 01.01مقاومه تانيه داخل الجلسه                             01.11دعم تاني خالل الجلسه 
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 مصر الجديدة
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مما دفع السهم الي , مستوي االرتكاز ألعلي  00.11والسهم تعرض لموجة جني ارباح عنيفة في الفترة الماضية دفعته للتخلي عن مستوي ,  00.11أغلق السهم عند مستوي 

ومن المرجح االرتكاز عليه والتعريض , من المتوقع وصول السهم الي هذا المستوي ,  00.11 00.21والسهم لديه مستوي دعم هام عند مستوي , الملحوظ  هذا االنخفاض

, ة جديدة اال عند مستويات الدعم المذكورة وعدم فتح مراكز شرائي, لذا ننصح بالمتاجرة علي السهم والبيع مع االرتداد , عند هذه المستويات لفترة ثم اعادة الصعود مرة اخري 

 ..00.21وسعر الشراء  00.21وفي ةالة المتاجرة في زات الجلسة يكون سعر البيع 
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 جلوبال تليكوم 

 
 

 
مما يؤهل السهم ألعادة بأةجام التداول  نسبيال إستمرار الرباتيرتد منها بشكل طفيف تزامنًا مع مر السهم بموجة جني أرباح عنيفة أدت به للوصول لمنطقة القاع السابق ل                 

 . بالمتاجره لحين وضوح إتجاه السوق , لذلر جنيه  2بشكل مبدئي على ان يظل الهدف الهبوطي عند الــ  2.01أختبار مستوى الــ 

 .جنيه  2..0ثم   2.01الدعم عند الــ 

   .جنيه  2.20ثم  2.21المقاومه عند الــ 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 التعليق االتجاه المستهدف

0 0 0 0 

 هابط TMGH ..00 ..20 ..10 ..20 01.20 01.01 00.21 طلعت مصطفي
إستكمل السهم أدائه الهابط متخليًا عن مستويات الدعم مما 

ه لذلر ينصح يؤهله ألعادة أختبار مناطق الدعم التالي

    . لحين وضوح األتجاه العام للسوق بالمتاجره 

 عرضي  MNHD 20.20 20.11 21.11 21.11 22.11 20.11 21.11 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 00.11 1..21 00.01 12.01 00.01 02.21 02.21 مصر الجديدة 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي PHDC 2.02 2.20 2.20 2.01 2.00 2..0 2.11 بالم هيلز

 عرضي OCDI 02 02 00.00 02 02.21 02..1 02.00 السادس من اكتوبر

إلتجاه الصاعد لراني مرة إخفق السهم في إختراق خط ا

عالتوالي ما قد يدخل السهم في ةركة عرضية مختبرًا 

 . منطقى الدعم مره أخرى  لذلر ينصح بالمتاجره 

 هابط  EGTS 0.10 0.11 0.11 0.11 0.01 0.21 0.21 المصرية للمنتجعات
 من الممكن التجميع قرب مستويات الدعم الهامه 

 0.11-0.01او في منطقه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 0 0 0 

 عرضي HRHO 02.01 02.01 02.10 02.01 01.21 00.01 00.21 هيرمس

تخلي السهم عن مستوى إيقاف الخسائر مع إستمرار ضعف 

جاه العام لحين وضوح األت  لذلر ينصح بالمتاجرهالسيوله

 .  للسوق 

 هابط PIOH 01.02 01.11 01.11 ..11 00.11 00.11 00.11 بايونيرز

من % 11تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

المحفظه واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم 

 الجديده 

 تهدف الدعمالسهم في اتجاه هابط مس هابط AMER 1... 1..0 1..1 1..2 0.12 0.10 1..1 عامر جروب

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي CCAP 0.10 0.22 0.20 0.20 0.1. 0.02 0.02 القلعة

 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه عرضي  AIND 0.10 0.11 0.21 0.21 0.01 0..1 0..1 العربية لالسترمارات

 عرضي  ABRD 2.02 2.02 2.11 2.11 1.01 1.00 1.20 المصريون في الخارج

مر السهم بجني أرباح وصواًل لمستوى القاع السابق 

الذي أظهر تماسر عنده ولكن مازال دون العزم الكافي 

 .  موجة جني األرباح لذا من المتوقع ان يستكمل السهم 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي OTMT 0.12 0.12 1..0 0.11 0.01 0.00 0.00 أوراسكوم لالعالم

 السهم االن في اتجاه هابط مستهدف الدعم  هابط GTHE 2.02 2.00 2.01 2.00 2.20 2.21 2.21 جلوبال تيلكوم

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي ETEL 01.01 01.11 ..02 01.11 00.01 00.01 00.01 المصرية لالتصاالت

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

 ACGC 2.01 2.01 2.11 2.11 2..1 2.11 2.01 العربية لحليج االقطان

 

 هابط 

 

من المحفظه % 11تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

 APSW 0.01 0.01 0.01 0.11 0.01 2.11 2.01 العربية وبوليفارا
 هابط

 

 ف الخساير اغلق السهم اسفل مستوي وق

 لذلر ينصح بتخفيف الكميات بعد كسر الدعوم الرئيسيه 

 هابط PRCL 2.20 2.21 2.21 1.11 1.01 1.21 0.11 (شيني)العامة للخزف

من المحفظه % 11تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

الصعيد العامة 

 للمقاوالت
UEGC 0.21 0.01 0.01 0.01 0.21 0.21 0.11  هابط 

من المحفظه % 11تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 واعاده الدخول مره اخري عند نقطه الدعم الجديده 

جنوب الوادي 

 السمنتل
SVCE 1... 1..1 1.21 1.11 2.11 2.11 2.1.  هابط 

 محاوله التخفيف عند المقاومات 

 لحين ظهور مشتري ةقيقي في السهم 

الجيزة العامة 

 للمقاوالت
GGCC 2.00 2.11 2.11 2.11 1.22 1.02 1.00 هابط 

من المحفظه % 11تفعيل نقطه وقف الخساير والمتاجره ب 

 ي عند نقطه الدعم الجديده واعاده الدخول مره اخر

 

 

 

 

 

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EGCH 2.12 2.20 2.01 2.22 2.01 2..0 2..0 كيما

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي EFIC 0.20 0.10 0.20 0.11 0..0 ..01 ..01 المالية والصناعية

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي SMFR 2.01 2.10 2.00 2..2 2.20 2.11 2.11 سماد مصر
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 0 0 0 

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط JUFO ..11 0.01 0.21 0.00 ..21 ..21 ..21 جهينة

 السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم عرضي MPCO 00.12 00.01 00.11 00.21 00..0 02.00 022.00 المنصورة للدواجن

 السهم في اتجاه هابط مستهدف الدعم هابط EPCO 0.02 0.00 0.11 0.00 0.20 0.21 0.21 المصرية للدواجن

 

                                                             

 

 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق  المستهدف

0 0 0 0 

  هابط ESRS 02.10 02 00..0 00..0 02.20 01.00 01.20 العز لحديد التسليح

تماسر السهم عند مستوى الدعم بعد موجة التصحيح 

العنيفة الذي مر بها السهم خالل الفتره الماضية ولكن مازال 

 . لذا ينصح بالمتاجره دون العزم الكافي 

 عرضي IRON 0.00 1.22 2.11 1.22 0.02 2.21 0 الحديد والصلب

لدعم بعد موجة التصحيح تماسر السهم عند مستوى ا

العنيفة الذي مر بها السهم خالل الفتره الماضية ولكن مازال 

 . دون العزم الكافي لذا ينصح بالمتاجره

 هابط ASCM 2... 2.01 0.01 2.01 0.21 . ..10 اسير للتعدين

األ انه يمر بموجة جني األرباح مازال السهم  بالرغم من أن

ع فقد نجد إرتداده خالل بدأ في أظهار عالمات تكوين قا

 .  الجلسات القادمه 
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 االغالق الكود االسم
وقف  الدعم

 الخسائر

 المقاومة
 تعليق االتجاه المستهدف

0 0 0 0 

الكابالب 

 الكهربائية
ELEC 0.10 0.11 0.11 0.01 0.01 0.21 0.21  تويات الدعم والمقاومه ننصح بالمتاجره بين مس هابط 

القناة 

 للتوكيالت
CSAG 2.00 2.01 2.11 2.11 0.21 ..11 01.11  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  هابط 

العربية 

المتحدة 

للشحن 

 والتفريغ

UASG ..2 .1 ...1 .1 0.01 0.01 0.01 ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه  هابط 
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