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EGX30EGX70

ما زال المؤشر الرئیسي في مرحلتھ العرضیھ عند مستوى المقاومة أعاق من تقدمة اال انھ مازال 
لیدخل في حركة عرضیة على المدى نقطة٦١١٥لیغلق عند الــ نقطة٦٠٠٠متماسك أعلى الــ 

القصیر و لكنھ مازال ھابط على المدى الطویل و المتوسط 
.نقطة٨١٩٥ثم ٩٥٠٥، أما الدعم عند نقطة٦٢٥٠دیة مقاومة عندلأن المؤشر 

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

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

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

.نقطة٣٤٨ثم ٣٥٠ة لیكن دعمھ عندمقاوم٣٥٦یشكل 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 

لتزام بنقاط إیقاف الخسائر لألسھم و التخلي عن مع االحتفاظ بسیولة القتناص الفرص مع األ
.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 TMGH٤٫٧٥٤٫٧٠٤٫٥٩٤٫٥٩٤٫٩٨٥٫١٨٥٫٣٠طلعت مصطفي
جنیھ متجاوزًا نقطة الـ ٤٫٤٠أرتد السھم من مستوى الدعم 

وسط احجام تداول ) تبادل أدوار الدعم والمقاومة ( جنیھ ٤٫٦٠
ملحوظة تؤھل السھم لمواصلة حركتھ الصاعدة للمقاومة التالیھ 

ھابطMNHD١٧٫٨٧١٧٫٧٤١٦٫٩٧١٧٫٧٤١٨٫٦٤١٩٢٠٫٢٣مدینة نصر
جنیھ ١٩شھد السھم موجة من جني أرباح الطفیف عند مستوى الــ 

أدت بھ للتراجع قلیًال أللتقاط أألنفاس قبل معاودة األرتفاع لذا ینصح 
جنیھ مع المتاجره ١٧–١٧٫٥٠بالتجمیھ بالقرب من مستویات الــ 

بجزء من المركز 

تماسك السھم عند مستوى الدعم و الذي من المتوقع ان یشھد بعض عرضيHELI٤٠٣٩٫٦٧٣٨٫٢٤٣٩٫٦٠٤١٫٦٦٤٣٤٤٫١٩مصر الجدیدة 
التحركات العرضیة قبل األرتفاع  

ھابطPHDC٢٫٢٢٢٫١٧٢٫٠٧٢٫٠٧٢٫٢٥٢٫٣٣٢٫٤٠بالم ھیلز
شھد السخم موجة من جني األرباح بعد ان أخفق في أختراق المقاومة 

و یدفع بة نحو الدعم و الذي من المتوقع ان عدة مرات لیظھر البائع
یستمر في التراجع وصوًال لمستویات الدعم التالیھ لذا ینصح بالتخفیف 

و أعادة الشراء بالقرب من الدعوم 

ھابطOCDI٦٫٦٣٦٫٥٦٦٫٤٥٥٫٥٦٦٫٩٨٧٫٢٢٧٫٤٠السادس من اكتوبر
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 ھابطEGTS٠٫٦٩٠٫٦٨٠٫٦٦٠٫٦٦٠٫٧٢٠٫٧٣٠٫٧٦المصریة 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 عرضيHRHO٦٫٩٢٦٫٨٥٦٫٧٢٦٫٤٣٧٫٢٠٧٫٣٥٧٫٥٤ھیرمس

رتفاع  التحركات العرضیة قبل األ

مازال السھم یتحرك عرضیًا داخل نموذج فني قد یؤھلھ لألستمرار عرضي PIOH٦٫٧٤٦٫٦٦٦٫٦٠٦٫٤٣٦٫٩٠٧٫١٩٧٫٣١بایونیرز
على أدائھ العرضي لفترة قادمة 

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

واضح بالسیولھ یدفعھ لألستمرار على أدائھ العرضي لحین ظھور 
مشتري  

عرضيCCAP١٫١٨١٫١٦١٫١٢١٫١٦١٫٢٤١٫٢٧١٫٣٢القلعة

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

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

اخري 

عرضيAIND٠٫٩١٠٫٨٩٠٫٨٦٠٫٨٩٠٫٩٤٠٫٩٨١٫٠٣العربیة لالستثمارات
جنیھ وسط أرتفاع ٠٫٩٨واصل السھم أدائھ األیجابي نحو المقاومة 

لیقابل عنده بجني أرباح ادى بھ للتراجع قلیًال م التداولاملحوظ بأحج
بالقرب من مستویات الدعم لذا ینصح بالتخفیف مع إعادة للتھدئھ  

الشراء عند الدعوم 

المصریون في 
ABRD٣٫٥٥٣٫٤٢٣٫٣٠٢٫٣٠٣٫٥٧٣٫٨٠٣٫٨٦الخارج

عرضي 
مائل 

للصعود

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

على أدائھ لحین ظھور مشتري یدفع السھم ألختراق المقاومة لذا 
.ینصح بالمتاجره 
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اخر الكوداالسم
نفیذهت

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

عرضيOTMT٠٫٥٧٠٫٥٥٠٫٥٢٠٫٤٨٠٫٦٠٠٫٦٢٠٫٦٤أوراسكوم لالعالم
مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي دون مستوى المقاومة 

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

.ینصح بالمتاجره 

عرضيGTHE٢٫٠٢١٫٩٧١٫٨٧١٫٨٧٢٫٠٩٢٫١١٢٫١٥جلوبال تیلكوم
جنیھ ٢٫١٠أخفق السھم لثاني مرة على التوالي في أختراق المقاومة 

مما یؤھل السھم للتھدئھ ألعادة أختبار الدعوم القریبة لیدخل في حركة 
.یة قبل معادوة األرتفاع لذا ینصح بالمتاجره تجمیع

صاعدETEL٦٫٤٤٦٫٥٦٥٫٣٣٥٫٢٥٦٫٩٢٧٫٠٣٧٫١٧المصریة لالتصاالت
متجاوزًا عدة مقاومات وسط أرتفاع ملحوظ بأحجام السھم أرتفع

التداول مقتربًا من نقاط المقاومة الذي قد یجد عندھا بائع یدفعھ للتھدئھ 
.لمتاجره العكسیة مع أحتفاظ بجزءقلیًال لذا ینصح با

منتج
اخر الكوداالسم

تنفیذه
وقف الدعم

الخسائر
تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

العربیة لحلیج 
عرضي  ACGC٢٫٥٤٢٫٥٠٢٫٣٩٢٫٤٥٢٫٦٤٢٫٦٩٢٫٨٤االقطان

٢٫٥٠مازال السھم على أدائھ العرضي بالقرب من مناطق الدعم 
جنیھ و الذي أرتد منھا بشكل طفیف بجلسة أمس مع أستمرار ضعف 
السیولھ مما یؤھل السھم لألستمرار على أدائھ لحین ظھور مشتري 

.یدفع السھم ألختراق المقاومة لذا ینصح بالمتاجره 

عرضيAPSW٢٫٠٤٢١٫٩٢٢٢٫٢٤٢٫٣٠٢٫٤٠العربیة وبولیفارا
٢٫٠١مازال السھم على أدائھ العرضي بالقرب من مناطق الدعم 

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 

صاعد PRCL٣٫٤٢٣٫٠٧٢٫٩١٢٫٩١٣٫٧٠٣٫٧٩٤)شیني(العامة للخزف
تجاوز عدة مقاومات وسط شھد السھم أرتفاعات قویة أستطاع معھا 

أرتفاع بأحجام التداول تؤھل السھم ألستھداف المقاومة التالیھ و لكن 
لحین التأكد من عكس ینصح بالتحوظ و تخفیف جزء من المركز 

أألتجاه 
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اخر الكودسماال
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢
الصعید العامة 

قوبل السھم بعملیات جني األرباح بعد وصولھ للمقاومة و الذي قد یدفعھ عرضي  UEGC٠٫٧٨٠٫٧٦٠٫٧١٠٫٧٥٠٫٨٣٠٫٨٦٠٫٨٨للمقاوالت
ألختبار الدعم مرة أخرى 

جنوب الوادي 
SVCE٣٫٤٠٣٫٣٣٣٫٢٨٣٫٣٣٣٫٥٩٣٫٦٤٣٫٧٣السمنتل

عرضي 
مائل 
للھبوط

االن مازال السھم یتحرك عرضیًا بالقرب من الدعم في شكل تجمیعي حتى
برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مراكز شرائیھ جدیده اي ان یظھر 

مشتري جدید مره اخري 

الجیزة العامة 
صاعدGGCC٢٫٥٥٢٫٤٩٢٫٣٣٢٫٤٢٢٫٧٨٢٫٨٣٢٫٩١للمقاوالت

أرتد السھم وصوًال للمقاومة الذي وجد عندھا بائع دفعھ للتراجع قلیًال 
نحو الدعم و الذي من المتوقع ان یتماسك عنده لیدخل في حركة عرضیة 

تجمیعیة لذا ینصح بالمتاجره 

ك

اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

عرضيEGCH٣٫٤٦٣٫٣٥٣٫٠٧٣٫٢٦٣٫٧٥٣٫٨٢٤كیما
مازال السھم یحاول أختراق نطاقة العرضي و لكن مازال دون العزم 

ال وجب الحذر مما یؤھل السھم للتھدئھ قلیًال فبل معاودة الصعود ذالكافي 
مع األتجاه للتخفیف و أعادة الشراء عند الدعم 

عرضيEFIC٦٫١٨٦٫٠٤٥٫٥٩٦٫٠٤٦٫٤٠٦٫٦٦٦٫٧٨المالیة والصناعیة
مازال السھم یتحرك عرضیًا بین الدعم و المقاومة وسط شح واضح 

بأحجام التداول و الذي یؤھل السھم لألستمرار على أدائھ العرضي لفتره 
أطول 

كسر السھم نقطة إیقاف الخسائر لذا ینصح بالتخفیف لحین ظھور عرضيSMFR٣٫٨١٣٫٦٩٣٫٥٢٣٫٦٩٤٫١٤٤٫٢٥٤٫٣٦د مصرسما
مشتري عند الدعوم 
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غذية

اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

كسر السھم نقطة إیقاف الخسائر لذا ینصح بالتخفیف لحین ظھور ھابطJUFO٦٫٢٣٥٫٧٦٥٫٦٧٦٦٫٦٥٦٫٨٦٧٫٠٢جھینة
مشتري عند الدعوم

عرضيMPCO١٤٫٤٠١٣٫٥٧١٢٫٩٦١٣٫٥٧١٤٫٥٢١٤٫٨٠١٥٫٤٢المنصورة للدواجن
مازال السھم یحاول أختراق نطاقة العرضي و لكن مازال دون العزم 

ھدئھ قلیًال فبل معاودة الصعود ذال وجب الكافي مما یؤھل السھم للت
الحذر مع األتجاه للتخفیف و أعادة الشراء عند الدعم

عرضيEPCO١٫٢٥١٫٢٢١٫١٧١٫١٧١٫٣٣١٫٤٢١٫٤٨المصریة للدواجن
مازال السھم یتحرك عرضیًا بین الدعم و المقاومة وسط شح واضح 

دائھ العرضي لفتره بأحجام التداول و الذي یؤھل السھم لألستمرار على أ
أطول

ق
اخر الكوداالسم

تنفیذه
وقف الدعم

الخسائر
تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

بطھاESRS٦٫٢٦٦٫١٠٥٫٦٩٦٫١٠٦٫٦٣٦٫٩٢٧٫١٠العز لحدید التسلیح
مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتري 

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

عرضيIRON٥٫٥٧٥٫٢٢٤٫٧١٥٫٢٢٦٫٠٠٦٫٢٥٦٫٤٠الحدید والصلب
ي مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتر

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

عرضيASCM٥٫١٩٥٤٫٦٥٤٫٧٦٥٫٥٠٥٫٦٨٦اسیك 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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ھذا التقریر مبني على أسس التحلیل الفني و المعلومات الواردة فیھ یتم الحصول عل: التنبیھ بإخالء المسئولیة
. البیع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص بھ 

اخر الكوداالسم
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وقف الدعم
الخسائر

تعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢
الكابالب 
عرضيELEC٠٫٧٢٠٫٧٠٠٫٦٨٠٫٧٠٠٫٧٥٠٫٧٧٠٫٧٩الكھربائیة

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

خالل الفتره القادمة   

ھابطCSAG٥٫٣٧٥٫٣٠٥٫١٥٥٫٠٦٥٫٦٠٥٫٨١٥٫٩٠القناة للتوكیالت
مازال السھم على إتجاھھ الھابط طویل االجل و لكن مازال لم یظھر بھ 

ذا یتوقع ان یدخل السھم في مرحلة مشتري قادر على عكس االتجاه ل
عرضیة تجمیعیة  

العربیة المتحدة 
ھابطUASG٠٫٧٩٠٫٧٨٠٫٧٥٠٫٧٣٠٫٨٣٠٫٨٦٩٠للشحن والتفریغ

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

دمة   خالل الفتره القا
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