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EGX30EGX70

في شكل حركة عرضیة مائلھ للصعود أستطاع معھا األغالق عند هالمؤشر الرئیسي إرتدواصل 
نقطة وسط إستمرار ترقب المتعاملین ما أدى لمواصلة األسھم القیادیھ ألدائھا ٩٤٧٥مستوى 

لمؤسسات وسط تحول االعرضي الضیق إلتجاه جانب من المتعاملین لجني جزء من مكاسبھم 
.للشراء 

٥٧٥٦ثم ٥٨١٣مقاومة، أما الدعم عند ٦٤٦٠-٦٠٠٠أن المؤشر الثالثیني مازال منطقة 
.نقطة

المؤشرات واألسھم على مدار جلسة في محاولة للتماسك أعلى مناطق الدعم تباینمن المتوقع
المیة و أسعار والذي یتوقف مدى التماسك أعالھا على ظھور مشتري حال أستقرار البورصات الع

النفط

نقطة ٠٣٥عند مستوى متراجعًا لیغلقعلى مدار جلسة الیوم أداء عرضي لمؤشر السبعینيشھد ا
.بائع التى ظھر بھا أسھم المضاربات تباین أداء لألسھم الصغیرة وأستمراروسط

٣٤٨ثم٣٥٠منطقة مقاومة لیكن دعمھ عند ٣٥٩-٣٥٦أما المؤشر السبعیني فیشكل مستوى 
.نقطة

لمستثمرین قصیري األجل بالمتاجره ثم المتاجره لألستفادة من ذبذبات األسعار المتتالیھ للذا ینصح
خاصة على أسھم المضاربات
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تحلیل الھم االسھم
بایونیرز

)ایضا وقف الخساره ( كسر السھم اھم مستوي دعم لھ 
ممكن اعاده الشراء مره اخري عند مستویاتمن ال)  ٦٫٨٠(ظھر بیاع قوي عند المستویات 

٦٫٧٠مقاومھ اولي خالل الجلسھ ٦٫٥٢٠دعم اول خالل الجلسھ   

٦٫٨١مقاومھ تانیھ داخل الجلسھ  .                      ٦٫٣٠دعم تاني خالل الجلسھ 
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اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف دعمال
الخسائر

التعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

ھابط TMGH٤٫٥٣٤٫٣٠٤٤٫٣٠٤٫٨٠٥٫١٨٥٫٣٠طلعت مصطفي
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 

تجمیعیھ الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ 
دید مره اخري جدیده اي ان یظھر مشتري ج

ھابطMNHD١٧٫٨٣١٦٫٤٠١٥٫٦٨١٣٫٠٠١٨٫٢٢٢٠٫٠٠٢٢٫٥٠مدینة نصر
دخل السھم في حركة عرضیة بعد توزیع نصف سھم للسھم اعلى من 

جنیھ لذا من المتوقع ان یشھد بعض األرتفاعات خالل ١٧مستوى الــ 
الفتره القادمة في محاولة للوصول لسعر صفقة ألسھم الجزینة عند 

جنیھ  ١٨٫٦٣لــ ا

تماسك السھم عند مستوى الدعم و الذي من المتوقع ان یشھد بعض ھابطHELI٤٠٫٤٠٣٩٫٦٠٣٨٫٢٤٣٩٫٦٠٤١٫٦٦٤٣٤٤٫١٩مصر الجدیدة 
التحركات العرضیة قبل األرتفاع  

جنیھ بشكل ملحوظ ٢٫٠٩عند الـ أرتد السھم من مستوى الدعم لدیةھابطPHDC٢٫٢٣٢٫٠٩٢٫٠٥٢٫٠٧٢٫٢٠٢٫٢٦٢٫٣٢بالم ھیلز
جنیھ  ٢٫٣٢في محاولة ألعادة أختبار المقاومة القریبة عند الـ 

ھابطOCDI٦٫٨٢٦٫٥٥٦٫٤٢٥٫٩٢٧٧٫٢٢٧٫٤٠السادس من اكتوبر
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 

رائیھ تجمیعیھ الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز ش
جدیده اي ان یظھر مشتري جدید مره اخري 

مازال السھم یتحرك عرضیًا عند الدعم في شكل تجمیع في محاولة ھابطEGTS٠٫٦٨٠٫٦٥٠٫٥٨٠٫٦٢٠٫٦٨٠٫٧٠٠٫٧٣المصریة للمنتجعات
ألیجاد مشتري یدفعھ ألختبار المقاومة  
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اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢
تماسك السھم عند مستوى الدعم و الذي من المتوقع ان یشھد بعض ھابط  HRHO٦٫٨٠٦٦٫٤٢٥٫٦٢٧٧٫٤٢٧٫٧٠ھیرمس

التحركات العرضیة قبل األرتفاع  

ضي عرPIOH٦٫٦٠٦٫٠٣٥٫٧٨٦٫٠٣٦٫٦٠٦٫٨٧٧٫٠٥بایونیرز
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 

تجمیعیھ الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ 
جدیده اي ان یظھر مشتري جدید مره اخري

عرضي AMER٠٫٣٥٠٫٣٣٠٫٣١٠٫٣٣٠٫٣٧٠٫٣٩٠٫٤٠عامر جروب
عم وسط شح مازال السھم على حركتھ العرضیة التجمیعیة عند الد

واضح بالسیولھ یدفعھ لألستمرار على أدائھ العرضي لحین ظھور 
مشتري  

عرضيCCAP١٫٢٠١٫١٦١٫١٢١٫١٦١٫٢٣١٫٢٧١٫٣٢القلعة
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 

تجمیعیھ الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ 
مشتري جدید مره اخري جدیده اي ان یظھر 

عرضيAIND٠٫٨٩٠٫٨٠٠٫٧٨٠٫٨٠٠٫٨٤٠٫٨٦٠٫٨٩العربیة لالستثمارات
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 

تجمیعیھ الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ 
جدیده اي ان یظھر مشتري جدید مره اخري 

المصریون في 
ABRD٣٫٣٨٣٫٠٠٢٫٩٠٢٫٨٠٣٫٤٣٣٫٥٥٣٫٦٩الخارج

عرضي 
مائل 

للصعود

اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 
تجمیعیھ الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ 

جدیده اي ان یظھر مشتري جدید مره اخري 
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اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

ھابط OTMT٠٫٥٦٠٫٥٢٠٫٤٨٠٫٥٢٠٫٥٧٠٫٦٠٠٫٦٢أوراسكوم لالعالم
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره تجمیعیھ 

ن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ جدیده اي ان الي اال
یظھر مشتري جدید مره اخري 

ھابط  GTHE١٫٨٦١٫٦٦١٫٦٠١٫٦٦١٫٧٣١٫٧٧١٫٨٥جلوبال تیلكوم
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره تجمیعیھ 

جدیده اي ان الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ 
یظھر مشتري جدید مره اخري 

عرضي  ETEL٦٫٢٣٦٫٢٣٥٫٨٠٥٫٦١٦٫٣٦٦٫٥٥٦٫٨٠المصریة لالتصاالت
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره تجمیعیھ 
الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ جدیده اي ان 

یظھر مشتري جدید مره اخري 

منتجق
اخر الكوداالسم

تنفیذه
وقف الدعم

الخسائر
تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

العربیة لحلیج 
عرضي  ACGC٢٫٥٣٢٫٤٥٢٫٢٥٢٫٢٥٢٫٦٠٢٫٧٥٢٫٨٤االقطان

اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 
تجمیعیھ الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ 

جدیده اي ان یظھر مشتري جدید مره اخري 

ھابط  APSW٢٫١٥٢٫٠٠١٫٩٠٢٫١٠٢٫٤٨٢٫٥٩٢٫٦٨العربیة وبولیفارا
ي اي اشاره اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعط

تجمیعیھ الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ 
جدیده اي ان یظھر مشتري جدید مره اخري 

عرضي  PRCL٣٫١١٢٫٩٠٢٫٥٥٢٫٦٠٣٫٤٠٣٫٤٥٣٫٦٠)شیني(العامة للخزف
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 

وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ تجمیعیھ الي االن برجاء الحذر 
جدیده اي ان یظھر مشتري جدید مره اخري 
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اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢
الصعید العامة 

عرضي  UEGC٠٫٧٦٠٫٧١٠٫٧٠٠٫٦٨٠٫٧٤٠٫٧٦٠٫٧٩للمقاوالت
م اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره تجمیعیھ اغلق السھ

الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ جدیده اي ان 
یظھر مشتري جدید مره اخري 

جنوب الوادي 
عرضي  SVCE٣٫٤٦٣٫٢٠٣٫١٠٣٫٢٠٣٫٥٢٣٫٧٠٣٫٨٥لالسمنت

اره تجمیعیھ اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اش
الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ جدیده اي ان 

یظھر مشتري جدید مره اخري 

الجیزة العامة 
عرضيGGCC٢٫٥٧٢٫٣٣٢٫١١٢٫١٧٢٫٧٠٢٫٧٩٢٫٩١للمقاوالت

اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره تجمیعیھ 
تكوین مراكز مراكز شرائیھ جدیده اي ان الي االن برجاء الحذر وعدم

یظھر مشتري جدید مره اخري 

اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيEGCH٣٫٠٣٢٫٩٠٢٫٦٦٢٫٨٤٣٫١٢٣٫٣٠٣٫٥٤كیما

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيEFIC٦٫٢٥٥٫٨٠٥٫٥٠٥٫٨٠٦٫٤٣٦٫٥٣٦٫٦٥المالیة والصناعیة

اومات والدعومالسھم في اتجاه عرضي بین المقصاعدSMFR٣٫٩٠٣٫٤٧٣٫٢٠٣٫٢٠٤٫١١٤٫٤٧٤٫٧٥سماد مصر
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غذية

اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيJUFO٦٫٩٠٥٫٧٦٥٫٦٧٦٨٨٫١٠٨٫٣٠جھینة

صاعد MPCO١٣٫٧٥١٢٫٩٢١٢٫٨٠١٣٫٢٣١٣٫٤٥١٣٫٨٦١٤٫٤٨المنصورة للدواجن
مصاحبا ذلك بقیم تداول جنیھ ١١صعد السھم من المستویات الدعم 

عالیھ لذلك ننصح باالحتفاظ الفتره المقبلھ  وتكوین مراكز شرائیھ 
جدیده باقرب من الدعوم في حالھ تراجع السھم وعدم جني ارباح في 

الفتره الحالیھ

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيEPCO١٫٢٣١٫١٣١٫١٠١٫٠٠١٫٤٠١٫٤٥١٫٤٨المصریة للدواجن

ق
اخر الكوداالسم

تنفیذه
وقف الدعم

الخسائر
تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

ھابطESRS٦٫٤١٦٫١٠٥٫٦٩٦٫١٠٦٫٦٣٦٫٩٢٧٫١٠تسلیحالعز لحدید ال
مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتري 

بالسھم أنعكس على أرتفاع قیم التداوالت و الذي قد تتسارع وتیرتھ 
خالل الفتره القادمة   

عرضيIRON٥٫٢٣٥٫٠٠٤٫٥٠٣٫٥٠٦٫٠٠٦٫٢٥٦٫٤٠الحدید والصلب
السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتري مازال

بالسھم أنعكس على أرتفاع قیم التداوالت و الذي قد تتسارع وتیرتھ 
خالل الفتره القادمة   

عرضيASCM٥٫٠١٤٫٧٦٤٫٦٥٤٫٧٦٦٫٣٠٦٫٤٥٦٫٥٠اسیك للتعدین
مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتري 

أنعكس على أرتفاع قیم التداوالت و الذي قد تتسارع وتیرتھ بالسھم 
خالل الفتره القادمة   
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ھذا التقریر مبني على أسس التحلیل الفني و المعلومات الواردة فیھ یتم الحصول علیھا من مصادر معروفة نعتقد في صحتھا و ھذا التقریر : بإخالء المسئولیةالتنبیھ
. ي الخاص بھ البیع والشراء طبقا لقراره االستثمار
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تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢
الكابالب 
عرضيELEC٠٫٧١٠٫٦٥٠٫٦٨٠٫٦٥٠٫٨٥٠٫٩٠٠٫٩٥الكھربائیة

مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتري 
بالسھم أنعكس على أرتفاع قیم التداوالت و الذي قد تتسارع وتیرتھ 

خالل الفتره القادمة   

ھابطCSAG٥٫٣٩٤٫٨٩٤٫١٥٤٫٨٩٦٫٢٠٦٫٣٠٦٫٥٠القناة للتوكیالت
عند برغم من تماسكة مازال السھم على إتجاھھ الھابط طویل االجل

جنیھ و لكن مازال لم یظھر بھ مشتري قادر على ٢٫٧٠مستوى الــ 
عكس االتجاه لذا یتوقع ان یدخل السھم في مرحلة عرضیة تجمیعیة  

العربیة المتحدة 
ھابطUASG٠٫٧٨٠٫٧٠٠٫٦٩٠٫٧٠٠٫٩٥٠٫٩٨١٫٠٠للشحن والتفریغ

في ظل ظھور مشتري مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي 
بالسھم أنعكس على أرتفاع قیم التداوالت و الذي قد تتسارع وتیرتھ 

خالل الفتره القادمة   
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