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لیغلق نقطة٦٠٠٠الــ أعلى التماسكفيمعھاالذي نجح أرتفاعاتھ المؤشر الرئیسيواصل 
لیدخل في حركة عرضیة على المدى القصیر و لكنھ مازال ھابط على المدى نقطة١٠٤٦عند الــ 

الطویل و المتوسط 
.نقطة٨١٩٥ثم ٩٥٠٥، أما الدعم عندنقطة١٣٢٦لدیة مقاومة عندأن المؤشر 

نصحت المستثمرین قصیري األجل بالمتاجره لألستفادة من تذبذبات األسعار، أما بالنسبة 
لألستثمار طویل األجل فینصح بالتحوط باألسھم الدفاعیة المنتقاه ذات األخبار المالیھ القویة 

إیقاف الخسائر لألسھم صاحبة التوزیعات مع االحتفاظ بسیولة القتناص الفرص مع األلتزام بنقاط 
.و التخلي عن الكریدیت

أستمرار األداء المتباین وسط ، نقطة ٣٥٤یحاول أختراق المقاومة عند الــ لمؤشر السبعینيمازال ا
.٣٥٢٫٠٠لیغلق عند مستویات التى تتابع بالصعودأسھم المضاربات لألسھم الصغیرة و

.نقطة٣٤٨ثم ٣٥٠دمقاومة لیكن دعمھ عن٣٥٦یشكل مستوى حیث
نصحت المستثمرین قصیري األجل بالمتاجره لألستفادة من تذبذبات األسعار، أما بالنسبة لألستثمار 
طویل األجل فینصح بالتحوط باألسھم الدفاعیة المنتقاه ذات األخبار المالیھ القویة صاحبة التوزیعات 

قاف الخسائر لألسھم و التخلي عن مع االحتفاظ بسیولة القتناص الفرص مع األلتزام بنقاط إی
.الكریدیت
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تحلیل الھم االسھم
بایونیرز

)ایضا وقف الخساره ( كسر السھم اھم مستوي دعم لھ 
من الممكن اعاده الشراء مره اخري عند مستویات)  ٦٫٨٠(ظھر بیاع قوي عند المستویات 

٦٫٨٠مقاومھ اولي خالل الجلسھ ٦٫٦٠٠دعم اول خالل الجلسھ   

٧مقاومھ تانیھ داخل الجلسھ  .                      ٦٫٥٢دعم تاني خالل الجلسھ 
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اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

التعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

ھابط TMGH٤٫٧٨٤٫٩٠٤٫٦٤٤٫٩٠٥٫١٨٥٫٣٠٥٫٦٦طلعت مصطفي
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 

ھابطMNHD١٨٫٦٩١٦٫٤٠١٥٫٦٨١٣٫٠٠١٨٫٢٢٢٠٫٠٠٢٢٫٥٠مدینة نصر
م في حركة عرضیة بعد توزیع نصف سھم للسھم اعلى من دخل السھ

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

جنیھ  ١٨٫٦٣الــ 

السھم عند مستوى الدعم و الذي من المتوقع ان یشھد بعض تماسكھابطHELI٤٠٫٦١٤٠٫٠٠٣٨٫٠٠٣٩٫٥٠٤٤٤٥٫١٣٥٠٫٥٠مصر الجدیدة 
التحركات العرضیة قبل األرتفاع  

جنیھ بشكل ملحوظ ٢٫٠٩أرتد السھم من مستوى الدعم لدیة عند الـ ھابطPHDC٢٫٣٤٢٫٢١٢٫٠٥٢٫١٣٢٫٤٠٢٫٥٢٢٫٦٠بالم ھیلز
نیھ  ج٢٫٣٢في محاولة ألعادة أختبار المقاومة القریبة عند الـ 

OCDI٦٫٩٠٧٫٠٠٦٫٨٠٧٫٠٠٧٫٨٧٨٫٣٥٨٫٥٣السادس من اكتوبر
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 

مازال السھم یتحرك عرضیًا عند الدعم في شكل تجمیع في محاولة عرضيEGTS٠٫٦٨.٦٧٠٫٦٥٠٫٦٠٠٫٧٣٠٫٧٦٠٫٨٠المصریة 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 عرضي  HRHO٦٫٩٥٦٫٨٣٦٫٦٥٦٫٦٥٧٫٣٦٧٫٦٦٨٫٢٦ھیرمس

التحركات العرضیة قبل األرتفاع  

عرضي PIOH٦٫٧٦٦٫٤٥٦٫١٥٦٫٠٠٧٫٢٧٧٫٥٠٨٫٠٠بایونیرز
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 

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

عرضي ٣٥٠٫٣٣٠٫٣٣٠٫٣٦٠٫٤٧.٥٠٠٫٥٠.AMERعامر جروب
مازال السھم على حركتھ العرضیة التجمیعیة عند الدعم وسط شح 
واضح بالسیولھ یدفعھ لألستمرار على أدائھ العرضي لحین ظھور 

شتري  م

عرضيCCAP١٫٢٣١٫٢٠١٫١٥١٫١٥١٫٥٨١٫٦٣١٫٦٩القلعة

جنیھ وسط ضعف واضح ١٫١٨مازال السھم یتحرك عرضیاً  عند الـ 
بأحجام التداول ینبى بأستمرار السھم على أدائھ العرضي على ان 

یتخلل تلك الفتره بعض أألرتدادات لذا ینصح بالمتاجره الحذره مع  
اكز شرائیھ جدیده اي ان یظھر مشتري جدید مره عدم تكوین مراكز مر

اخري 

عرضيAIND٠٫٩٠٠٫٨٠٠٫٧٨٠٫٨٠١٫٠٥١٫١٠١٫٢٠العربیة لالستثمارات
جنیھ وسط أرتفاع ٠٫٩٤واصل السھم أدائھ األیجابي نحو المقاومة 

١ملحوظ بأحجام التداول یؤھل السھم لألستكمال أرتفاعھ ألعلى الــ 
ینصح باألحتفاظ مع المتاجره العكسیة بجزء من جنیھ مرة أخرى لذا 

المركز  

المصریون في 
ABRD٣٫٣١٣٫٠٠٢٫٩٠٢٫٨٠٤٫٢٠٤٫٣٠٤٫٥٠الخارج

عرضي 
مائل 

للصعود

مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي دون مستوى المقاومة 
جنیھ مع أستمرار ضعف السیولھ مما یؤھل السھم لألستمرار ٣٫٥٥

ین ظھور مشتري یدفع السھم ألختراق المقاومة لذا على أدائھ لح
. ینصح بالمتاجره 
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اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر
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صاعد OTMT٠٫٥٩٠٫٥٥٠٫٥٢٠٫٤٨٠٫٥٩٠٫٦٣٠٫٦٥أوراسكوم لالعالم
مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي عند  مستوى المقاومة 

جنیھ مع أستمرار ضعف السیولھ مما یؤھل السھم لألستمرار ٠٫٦٠
على أدائھ لحین ظھور مشتري یدفع السھم ألختراق المقاومة لذا 

.ینصح بالمتاجره 

GTHE٢٫٠٥١٫٧٧١٫٧١١٫٥٠١٫٨٨١٫٩٤٢٫٠٢جلوبال تیلكوم
صاعد علي 

المدى 
القصیر  

جنیھ مواصًال أدائھ األیجابي وسط ٢نجح السھم في التماسك أعلى الــ 
أرتفاع ملحوظ بأحجام التداول یؤھل السھم لألستكمال أرتفاعھ نحو 
مستھدفھ التالي لذا ینصح باألحتفاظ مع المتاجره العكسیة بجزء من 

المركز  

عرضي  ETEL٦٫٣٠٥٫٩٤٥٫٨٠٥٫٦١٦٫٣٦٦٫٥٥٦٫٨٠المصریة لالتصاالت
مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي دون مستوى المقاومة 

جنیھ مع أستمرار ضعف السیولھ مما یؤھل السھم لألستمرار ٦٫٣٣
على أدائھ لحین ظھور مشتري یدفع السھم ألختراق المقاومة لذا 

.ینصح بالمتاجره 

منتج
اخر الكوداالسم

تنفیذه
وقف الدعم

الخسائر
تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

العربیة لحلیج 
عرضي مائل ACGC٢٫٥٧٢٫٤٥٢٫٢٥٢٫٢٥٣٫١٠٣٫١٥٣٫٢٥االقطان

للصعود  

٢٫٥٢مازال السھم على أدائھ العرضي بالقرب من مناطق الدعم 
ي أرتد منھا بشكل طفیف بجلسة أمس مع أستمرار ضعف جنیھ و الذ

السیولھ مما یؤھل السھم لألستمرار على أدائھ لحین ظھور مشتري 
.یدفع السھم ألختراق المقاومة لذا ینصح بالمتاجره 

صاعد علي APSW٢٫١٦٢٫٠٠١٫٩٠٢٫١٠٢٫٤٨٢٫٥٩٢٫٦٨العربیة وبولیفارا
المدى القصیر  

٢٫٠٥ائھ العرضي بالقرب من مناطق الدعم مازال السھم على أد
جنیھ و الذي أرتد منھا بشكل طفیف مع أستمرار ضعف السیولھ مما 
یؤھل السھم لألستمرار على أدائھ لحین ظھور مشتري یدفع السھم 

.ألختراق المقاومة لذا ینصح بالمتاجره 

ي  عرضPRCL٣٫١٤٢٫٥٥٢٫٦٠٢٫٦٠٣٫٤٠٣٫٤٥٣٫٦٠)شیني(العامة للخزف
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
الصعید العامة 

عرضي  UEGC٠٫٧٥٠٫٧١٠٫٧٠٠٫٦٨٠٫٨٥٠٫٨٨٠٫٩١للمقاوالت
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 

جنوب الوادي 
عرضي  SVCE٣٫٤٢٣٫٤٠٣٫٢٠٣٫٢٠٤٫٢٠٤٫٢٥٤٫٢٧لالسمنت

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 

الجیزة العامة 
عرضيGGCC٢٫٦٢١٫٩٠١٫٨٥١٫٩٥٢٫٤٨٢٫٥٤٢٫٦٢للمقاوالت

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

یظھر مشتري جدید مره اخري 

اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف لدعما
الخسائر

تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيEGCH٣٫٣٦٢٫٩٠٢٫٦٦٢٫٨٤٣٫٦٠٣٫٧٥٣٫٩٠كیما

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيEFIC٦٫٣٢٥٫٨٠٥٫٥٠٥٫٨٠٧٫٣٠٧٫٤٠٧٫٥٠المالیة والصناعیة

صاعد علي المستوي القصیر السھم في اتجاه صاعدSMFR٤٫٢٥٤٫٠٠٣٫٨٠٣٫٦٨٤٫٣٠٤٫٥٠٥٫٠٠سماد مصر
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غذية

اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومالسھم عرضيJUFO٦٫٨٨٥٫٧٦٥٫٦٧٦٨٨٫١٠٨٫٣٠جھینة

صاعد MPCO١٣٫٩٠١٣٫١٠١٢٫٨٠١٣٫٢٣١٦٫٦٥١٧٫٠٩١٨٫٤٠المنصورة للدواجن
مصاحبا ذلك بقیم تداول جنیھ ١١صعد السھم من المستویات الدعم 

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

الفتره الحالیھ

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيEPCO١٫٢٣١٫١٣١٫١٠١٫٠٠١٫٤٠١٫٤٥١٫٤٨المصریة للدواجن
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عرضيESRS٦٫٤٧٦٫٢٥٦٫٠٠٥٫٨٠٩٫٣٢٩٫٥٠١٠العز لحدید التسلیح
مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتري 

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

عرضيIRON٥٫٩٣٥٫٠٠٤٫٥٠٣٫٥٠٦٫٠٠٦٫٢٥٦٫٤٠الحدید والصلب
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عرضيASCM٥٫٢٠٤٫٧٦٤٫٦٥٤٫٧٦٦٫٣٠٦٫٤٥٦٫٥٠اسیك للتعدین
مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتري 

بالسھم أنعكس على أرتفاع قیم التداوالت و الذي قد تتسارع وتیرتھ 
خالل الفتره القادمة   
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ال یعتبر توصیھ بالبیع والشراء إھذا التقریر مبني على أسس التحلیل الفني و المعلومات الواردة فیھ یتم الحصول علیھا من مصادر معروفة نعتقد في صحتھا و ھذا التقریر : التنبیھ بإخالء المسئولیة
. البیع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص بھ 
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مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتري 
بالسھم أنعكس على أرتفاع قیم التداوالت و الذي قد تتسارع وتیرتھ 

خالل الفتره القادمة   

ھابطCSAG٥٫٨٠٤٫٨٩٤٫١٥٤٫٨٩٦٫٢٠٦٫٣٠٦٫٥٠القناة للتوكیالت
عند مازال السھم على إتجاھھ الھابط طویل االجل برغم من تماسكة 

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 
ھابطUASG٠٫٨٤٠٫٧٠٠٫٦٩٠٫٧٠٠٫٩٥٠٫٩٨١٫٠٠للشحن والتفریغ

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

خالل الفتره القادمة   
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