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EGX30 EGX70 

  

    
في شكل حرآة عرضية مائله للصعود أستطاع معها األغالق عند  هالمؤشر الرئيسي إرتدواصل 

نقطة وسط إستمرار ترقب المتعاملين ما أدى لمواصلة األسهم القياديه ألدائها  ٩٤٥٨مستوى 
ة إلتجاه جانب العرضي الضيق ليشهد المؤشر بعض عمليات البيع خالل النصف الثاني من الجلس

  .وسط تحول المؤسسات للشراء من المتعاملين لجني جزء من مكاسبهم 
 ٧٢٠٥ثم  ٥٦٥٧مقاومة، أما الدعم عند  ٦٠٠٠ - ٥٩١٠أن المؤشر الثالثيني مازال منطقة 

  . نقطة
المؤشرات واألسهم على مدار جلسة منتصف األسبوع في محاولة للتماسك  تباين من المتوقع

م والذي يتوقف مدى التماسك أعالها على ظهور مشتري حال أستقرار أعلى مناطق الدع
  البورصات العالمية و أسعار النفط

نقطة على  ٣٥٣عند مستوى  ليغلقعلى مدار جلسة اليوم  أداء عرضي  لمؤشر السبعينيشهد ا 
   .بائع التى ظهر بها أسهم المضاربات  تباين أداء لألسهم الصغيرة ووسط  طفيفأرتفاع 

 ٣٤٨ثم  ٣٥٠منطقة مقاومة ليكن دعمه عند  ٣٥٩ - ٣٥٦المؤشر السبعيني فيشكل مستوى  أما
  .نقطة

لمستثمرين قصيري األجل بالمتاجره ثم المتاجره لألستفادة من ذبذبات األسعار المتتاليه ل لذا ينصح
  خاصة على أسهم المضاربات
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  تحليل الهم االسهم  
 بايونيرز

  

  
   )ايضا وقف الخساره ( ي دعم له آسر السهم اهم مستو  

  من الممكن اعاده الشراء مره اخري عند مستويات)  ٦.٨٠(ظهر بياع قوي عند المستويات 
  ٦.٧٠مقاومه اولي خالل الجلسه                      ٠   ٦.٥٢دعم اول خالل الجلسه   

                
  ٦.٨١ومه تانيه داخل الجلسه  مقا.                      ٦.٣٠دعم تاني خالل الجلسه 
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  قطاع العقارات
  

اخر   الكود  االسم
  تنفيذه

وقف   الدعم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  التعليق  االتجاه  المستهدف  المقاومة

  هابط   ٥.٣٠  ٥.١٨  ٤.٨٠  ٤.٣٠  ٤  ٤.٣٠  TMGH٤.٤٣  طلعت مصطفي
اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره 

االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه تجميعيه الي 
  جديده اي ان يظهر مشتري جديد مره اخري 

  هابط  ٢٢.٥٠  ٢٠.٠٠  ١٨.٢٢  ١٣.٠٠ ١٥.٦٨  ١٦.٤٠  MNHD١٨.٤٠  مدينة نصر
دخل السهم في حرآة عرضية بعد توزيع نصف سهم للسهم اعلى من 

اعات خالل جنيه لذا من المتوقع ان يشهد بعض األرتف ١٧مستوى الــ 
الفتره القادمة في محاولة للوصول لسعر صفقة ألسهم الجزينة عند 

  جنيه   ١٨.٦٣الــ 

تماسك السهم عند مستوى الدعم و الذي من المتوقع ان يشهد بعض   هابط  ٤٤.١٩  ٤٣  ٤١.٦٦  ٣٩.٦٠ ٣٨.٢٤  ٣٩.٦٠  ٤٠.١١ HELI  مصر الجديدة 
  التحرآات العرضية قبل األرتفاع  

جنيه بشكل ملحوظ  ٢.٠٩أرتد السهم من مستوى الدعم لدية عند الـ   هابط  ٢.٣٢  ٢.٢٦  ٢.٢٠  ٢.٠٧  ٢.٠٥  ٢.٠٩  ٢.٢٣ PHDC  بالم هيلز
  جنيه   ٢.٣٢في محاولة ألعادة أختبار المقاومة القريبة عند الـ 

  هابط  ٧.٤٠  ٧.٢٢  ٧  ٥.٩٢  ٦.٤٢  ٦.٥٥  ٦.٨٧ OCDI  السادس من اآتوبر
ولم يعطي اي اشاره اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره 

تجميعيه الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه 
  جديده اي ان يظهر مشتري جديد مره اخري 

مازال السهم يتحرك عرضيًا عند الدعم في شكل تجميع في محاولة   هابط  ٠.٧٣  ٠.٧٠  ٠.٦٨  ٠.٦٢  ٠.٥٨  ٠.٦٥  ٠.٦٧ EGTS  المصرية للمنتجعات
  ألختبار المقاومة  أليجاد مشتري يدفعه 
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  خدمات الماليهقطاع ال
  
  

اخر   الكود  االسم
  تنفيذه

وقف   الدعم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق  االتجاه  المستهدف  المقاومة
تماسك السهم عند مستوى الدعم و الذي من المتوقع ان يشهد بعض   هابط    ٧.٧٠  ٧.٤٢  ٦.٨٧  ٥.٦٢  ٦.٤٢  ٦  ٦.٦٩ HRHO  هيرمس

  لعرضية قبل األرتفاع  التحرآات ا

 عرضي   ٧.٠٥  ٦.٨٧  ٦.٦٠  ٦.٠٣  ٥.٧٨  ٦.٠٣  ٦.٦٠ PIOH  بايونيرز
اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره 

تجميعيه الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه 
  جديده اي ان يظهر مشتري جديد مره اخري

 عرضي   ٠.٤٠  ٠.٣٩  ٠.٣٧  ٠.٣٣  ٠.٣١  ٠.٣٣  ٠.٣٥  AMER  عامر جروب
مازال السهم على حرآته العرضية التجميعية عند الدعم وسط شح 
واضح بالسيوله يدفعه لألستمرار على أدائه العرضي لحين ظهور 

  مشتري  

  عرضي  ١.٣٢  ١.٢٧  ١.٢٣  ١.١٦  ١.١٢  ١.١٦  ١.٢٠  CCAP  القلعة
اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره 

ميعيه الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه تج
  جديده اي ان يظهر مشتري جديد مره اخري 

  عرضي  ٠.٨٩  ٠.٨٦  ٠.٨٤  ٠.٨٠  ٠.٧٨  ٠.٨٠  ٠.٨٤ AIND  العربية لالستثمارات
اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره 

آز مراآز شرائيه تجميعيه الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مرا
  جديده اي ان يظهر مشتري جديد مره اخري 

المصريون في 
  ٣.٥٥  ٣.٤٣  ٣.٣٢  ٢.٨٠  ٢.٩٠  ٣.٠٠  ٣.٤٢ ABRD  الخارج

عرضي 
مائل 
  للصعود

اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره 
تجميعيه الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه 

  هر مشتري جديد مره اخري جديده اي ان يظ
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  تصاالتقطاع اال                                                                      
  

اخر   الكود  االسم
  تنفيذه

وقف   الدعم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق    المستهدف  المقاومة

  هابط    ٠.٦٢  ٠.٦٠  ٠.٥٧  ٠.٥٢  ٠.٤٨  ٠.٥٢  OTMT٠.٥٦  أوراسكوم لالعالم
اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره تجميعيه 
الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه جديده اي ان 

  يظهر مشتري جديد مره اخري 

  هابط    ١.٨٥  ١.٧٧  ١.٧٣  ١.٦٦  ١.٦٠  ١.٦٦  ١.٨٦ GTHE  جلوبال تيلكوم
يعطي اي اشاره تجميعيه  اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم

الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه جديده اي ان 
  يظهر مشتري جديد مره اخري 

  عرضي    ٦.٨٠  ٦.٥٥  ٦.٣٦  ٥.٦١  ٥.٨٠  ٦.٢٣  ٦.٢٠ ETEL  المصرية لالتصاالت
اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره تجميعيه 

ذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه جديده اي ان الي االن برجاء الح
  يظهر مشتري جديد مره اخري 

  
  ات المنزليهمنتجقطاع ال

اخر   الكود  االسم
  تنفيذه

وقف   الدعم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق    المستهدف  المقاومة
العربية لحليج 

  عرضي    ٢.٨٤  ٢.٧٥  ٢.٦٠  ٢.٢٥  ٢.٢٥  ٢.٤٥  ٢.٥٢ ACGC  االقطان
اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره 

تجميعيه الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه 
  جديده اي ان يظهر مشتري جديد مره اخري 

  هابط    ٢.٦٨  ٢.٥٩  ٢.٤٨  ٢.١٠  ١.٩٠  ٢.٠٠  ٢.١٢ APSW  العربية وبوليفارا
ي اي اشاره اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعط

تجميعيه الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه 
  جديده اي ان يظهر مشتري جديد مره اخري 

  عرضي    ٣.٦٠  ٣.٤٥  ٣.٤٠  ٢.٦٠  ٢.٥٥  ٢.٩٠  ٣.١٥ PRCL )شيني(العامة للخزف
اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره 

وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه تجميعيه الي االن برجاء الحذر 
  جديده اي ان يظهر مشتري جديد مره اخري 
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  تشيد والبناءقطاع ال
  
  

اخر   الكود  االسم
  تنفيذه

وقف   الدعم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق    المستهدف  المقاومة
الصعيد العامة 
  عرضي    ٠.٧٩  ٠.٧٦  ٠.٧٤  ٠.٦٨  ٠.٧٠  ٠.٧١  UEGC٠.٧٤  للمقاوالت

م اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره تجميعيه اغلق السه
الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه جديده اي ان 

  يظهر مشتري جديد مره اخري 

جنوب الوادي 
  عرضي    ٣.٨٥  ٣.٧٠  ٣.٥٢  ٣.٢٠  ٣.١٠  ٣.٢٠  ٣.٥٠ SVCE  لالسمنت

اره تجميعيه اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اش
الي االن برجاء الحذر وعدم تكوين مراآز مراآز شرائيه جديده اي ان 

  يظهر مشتري جديد مره اخري 

الجيزة العامة 
  عرضي  ٢.٩١  ٢.٧٩  ٢.٧٠  ٢.١٧  ٢.١١  ٢.٣٣  GGCC٢.٥٨  للمقاوالت

اغلق السهم اسفل مستوي وقف الخساره ولم يعطي اي اشاره تجميعيه 
تكوين مراآز مراآز شرائيه جديده اي ان  الي االن برجاء الحذر وعدم

  يظهر مشتري جديد مره اخري 

  
  كيماوياتقطاع ال                                                                

  
  

اخر   الكود  االسم
  تنفيذه

وقف   الدعم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق    المستهدف  المقاومة

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٣.٥٤  ٣.٣٠  ٣.١٢  ٢.٨٤  ٢.٦٦  ٢.٩٠  EGCH٣.٠٥  آيما

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٦.٥٣  ٦.٤٣  ٦.١٥  ٥.٨٠  ٥.٥٠  ٥.٨٠  ٦.١٥ EFIC  المالية والصناعية

  اومات والدعومالسهم في اتجاه عرضي بين المق  صاعد  ٤.٧٥  ٤.٤٧  ٤.١١  ٣.٢٠  ٣.٢٠  ٣.٤٧ SMFR٤.٠٢  سماد مصر
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  غذيةقطاع اال
        

اخر   الكود  االسم
  تنفيذه

وقف   الدعم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق  االتجاه  المستهدف  المقاومة

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٨.٣٠  ٨.١٠  ٨  ٦  ٥.٦٧  ٥.٧٦  ٦.٧٠ JUFO  جهينة

  صاعد   ١٤.٤٨ ١٣.٨٦  ١٣.٤٥  ١٣.٢٣  ١٢.٨٠  ١٢.٩٢  MPCO١٣.٤٠  المنصورة للدواجن
مصاحبا ذلك بقيم تداول  جنيه  ١١صعد السهم من المستويات الدعم 

عاليه لذلك ننصح باالحتفاظ الفتره المقبله  وتكوين مراآز شرائيه 
جديده باقرب من الدعوم في حاله تراجع السهم وعدم جني ارباح في 

  الفتره الحاليه

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١.٤٨  ١.٤٥  ١.٤٠  ١.٠٠  ١.١٠  ١.١٣  ١.٢٣ EPCO  المصرية للدواجن

  
  موارد االساسيهطاع الق                                                                

  

اخر   الكود  االسم
  تنفيذه

وقف   الدعم
  الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق    المستهدف  المقاومة

  هابط  ٧.١٠  ٦.٩٢  ٦.٦٣  ٦.١٠  ٥.٦٩  ٦.١٠  ٦.٣٥ ESRS  سليحالعز لحديد الت
مازال السهم على أدائه العرضي التجميعي في ظل ظهور مشتري 

بالسهم أنعكس على أرتفاع قيم التداوالت و الذي قد تتسارع وتيرته 
  خالل الفتره القادمة   

  عرضي  ٦.٤٠  ٦.٢٥  ٦.٠٠  ٣.٥٠  ٤.٥٠  ٥.٠٠  ٥.٤٠ IRON  الحديد والصلب
السهم على أدائه العرضي التجميعي في ظل ظهور مشتري مازال 

بالسهم أنعكس على أرتفاع قيم التداوالت و الذي قد تتسارع وتيرته 
  خالل الفتره القادمة   

  عرضي  ٦.٥٠  ٦.٤٥  ٦.٣٠  ٤.٧٦  ٤.٦٥  ٤.٧٦ ASCM٥.٠٥  اسيك للتعدين
مازال السهم على أدائه العرضي التجميعي في ظل ظهور مشتري 

نعكس على أرتفاع قيم التداوالت و الذي قد تتسارع وتيرته بالسهم أ
  خالل الفتره القادمة   

  خدمات والمنتجات الصناعيهقطاع ال
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ة   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليها من مصادر معروفة نعتقد في صحتها و هذا التقرير :  إخالء المسئوليةالتنبيه ب ك حري ال يعتبر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنية والمستثمر يمل
  . الخاص به البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري 

  

  
  

اخر   الكود  االسم
  تنفيذه

وقف   الدعم
 الخسائر

  ٢  ١  ٢  ١  تعليق  االتجاه المستهدف  المقاومة
الكابالب 
  عرضي  ٠.٩٥ ٠.٩٠  ٠.٨٥  ٠.٦٥  ٠.٦٨  ٠.٦٥  ELEC٠.٧  الكهربائية

مازال السهم على أدائه العرضي التجميعي في ظل ظهور مشتري 
بالسهم أنعكس على أرتفاع قيم التداوالت و الذي قد تتسارع وتيرته 

  خالل الفتره القادمة   

  هابط  ٦.٥٠ ٦.٣٠  ٦.٢٠  ٤.٨٩  ٤.١٥  ٤.٨٩  CSAG٥.٢٥  القناة للتوآيالت
 عند رغم من تماسكة مازال السهم على إتجاهه الهابط طويل االجل ب

جنيه و لكن مازال لم يظهر به مشتري قادر على  ٢.٧٠مستوى الــ 
  عكس االتجاه لذا يتوقع ان يدخل السهم في مرحلة عرضية تجميعية  

العربية المتحدة 
  هابط  ١.٠٠ ٠.٩٨  ٠.٩٥  ٠.٧٠  ٠.٦٩  ٠.٧٠ UASG٠.٧٦  للشحن والتفريغ

ظل ظهور مشتري  مازال السهم على أدائه العرضي التجميعي في
بالسهم أنعكس على أرتفاع قيم التداوالت و الذي قد تتسارع وتيرته 

  خالل الفتره القادمة   
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