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EGX30 EGX70 

 

  

 
  ٩٥٧٦:االغالق

 آمستويات ٩٧٥٠-٩٨٠٠آنا قد نوهنا عن مدي اهميه مستويات 
وهذا ما قد حدث وارتدد بالفعل المؤشر من هذه . مقاومه هامه 

  .المستويات 
اما عن مستوي وقف الخساره لدي السوق علي مستوي قصير االجل 

  . ما دمنا اعاله  لذلك ال ننصح بالخروج من السوق٩٣٠٠-٩٢٥٠هو 

  ٥٥٦٫٨:االغالق
 الذي اصبح مستوي ٥٧٠-٥٦٦آنا قد نوهنا من قبل عن اهميه مستوي 

  مقاومه هام جدا 
 لدي المستثمر ٥٥٥وايضا من المهم معرفه مستوي وقف الخسائر عند 

  قصير االجل
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  تحليل الهم االسهم
 بايونيرز

  

  
  يه هامه يمر السهم االن بمنطقه عرض-  

  من الممكن ان يتم التجميع  في هذه الفتره -
  ١٢٫٠٠                           مقاومه اولي خالل الجلسه ١١٫٨٠دعم اول خالل الجلسه  

                
  ١٢٫١٠                          مقاومه تانيه داخل الجلسه   ١١٫٦٠دعم تاني خالل الجلسه 
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 مصر الجديدة
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(٦٧٫٩٠٠٠، ٦٨٫٩٥٠٠، ٦٧٫٤٨٠٠، ٦٧٫٩٧٠٠، -٠٫٢٣٠٠٠مصر الجديدة لالسكان والتعمير  )

  
وآما توقعنا باالمس لم يستطع السهم الثبات ،مما عزز حصول موجة جني ارباح من تلك النقطه ، بعد موجة صعود قصيرة االجل ،  جنيه ٧١٫٠٠وصل السهم الي مستهدفه عند مستوي 

لذلك ننصح بالمتاجرة علي السهم حيث  ، ٦٧٫٩٧حيث اغلق السهم باالمس عند مستوي  ،٦٧٫٠٣ جنيه ومازال  ومن المتوقع ان يستهدف السهم الدعم عند مستوي ٦٨فوق مستوي 
  ٦٧٫٠٣ ثم اعادة الشراء عند ٦٨٫٣٠يكون سعر البيع في زات الجلسه 
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  العبوات الدوائية المتطور 
  

  
  
  

 جنهي وسط زخم شرائي قوي إنعكس على أحجام التداول تؤهل السهم ١٠٫١١ند الــ على إتجاهه الصاعد قصير األجل حيث نجح في إختراق منطقة القمة السابقة عالسهم حافظ 
  . لمواصلة إرتفاعاته لذال من المتوقع ان يستمر السهم على تحرآاته اإليجابية مستهدفا مناطق المقاومة التالية 

   .باألحتفاظ بجزء و المتاجرة بأخرى لذلك ينصح 
   .  جنيه ١٣تى بإختراقها يستهدف منطقة الــ  جنيه و ال١١٫٣٠ عند الــ المقاومة 

   . جنيه  ٩٫٥٢ثم  ١٠٫١١ عند الــ الدعم
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  قطاع العقارات
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  التعليق  االتجاه  المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  صاعد  ١٢٫٥٤  ١٢  ١١٫٧٣  ١٠٫٥٣  ١٠٫٨٠ ١١٫٠٧ TMGH١١٫٣٤  طلعت مصطفي

م إرتفاعه نحو منطقة القمة السابقة وسط واصل السه
إرتفاع ملحوظ بأحجام التداوالت ولكن من المتوقع ان يشهد 

 جنيه ١٢موجة جني ارباح طفيفه بالقرب من مستوى الــ 
لذا ينصح بالتخفيف عند المقاومة و الشراء بالقرب من 

     الدعم

  ٤٠٫٠٠  ٣٨٫٠٠  ٣٧٫٠٠  ٣٣٫٠٠  ٣٣٫٠٠ ٣٤٫٢٠ ٣٥٫٥٣  NHD  مدينة نصر
  

  عرضي 
  

يسير السهم في اتجاه عرضي ينصح بالمتاجره بين 
  الدعم والمقاومه 

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٧٢٫٠٠  ٧١٫٧٠  ٧٠٩٥ ٦٦٫٢٠٠  ٦٣٫٠٠ ٦٧٫٠٤ ٦٧٫٩٧ HELI  مصر الجديدة 

  ين المقاومات والدعومالسهم في اتجاه عرضي ب  عرضي  ٤٫٢٥  ٤٫١٦  ٤٫١٠  ٣٫٩٦  ٣٫٨٤  ٤٫٠٠  ٤٫٠٦ PHDC  بالم هيلز

  عرضي  ١٥٫٧٤  ١٥٫١٨  ١٤٫٨٠  ١٣٫٥٠  ١٤ ١٤٫١٤ ١٤٫٢٦ OCDI  السادس من اآتوبر
نجح السهم في إستكمال إرتفاعه وسط إرتفاع بأحجام 
التداول تؤهله لألقتراب من خط اإلتجاه الصاعد في 
  . محاولة ألختراقة لذلك ينصح بالتخفيف مع المتاجره 

  ١٫٤٠  ١٫٣٥  ١٫٣٠  ١٫٠٠  ١٫١٠  ١٫٢٠  ١٫٢٣ EGTS  المصرية للمنتجعات
  

  عرضي 
  

بعد تحقيق اول تارجت ننصح بجني االرباح عند 
  ١٫٢٨مستويات 

  خدمات الماليهقطاع ال
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق  االتجاه  المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  عرضي  ١٩٫٢١ ١٨٫٣٧  ١٧٫٨٦  ١٦٫٥٢  ١٦٫٧١  ١٧  HRHO١٧٫١٥  هيرمس

إقترب السهم من مستوى القمة السابقة عند الــ 
 جنيه وسط زخم شرائي قوي يؤهل السهم ١٨٫٢٠

لمواصلة تقدمه و لكن قد يجد بعض جني األرباح 
   . الطفيف عندها لذلك ينصح بالمتاجره 
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  ١٣٫٥٠ ١٣٫٠٠  ١٢٫٥٠  ١١٫٠٠  ١١٫٠٠ ١١٫٥٠  ١١٫٩٤ PIOH  بايونيرز
  

  عرضي 
  

  
 والذي ١٢٫٥٠ المقاومه وصل السهم الي مستوي

  )لجني االرباح ( ينصح عنده بالبيع الجزئي 
  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١٫١٨  ١٫١٨  ١٫١٤  ١٫٠٥  ١٫٠٢  ١٫٠٧  AMER١٫١٠  عامر جروب

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٣٫٠٧  ٣٫٠١  ٢٫٩٤  ٢٫٧٤  ٢٫٦٨  ٢٫٨٠  ٢٫٨٦ CCAP  القلعة

    ١٫٩٠  ١٫٩٠  ١٫٨٥  ١٫٤٥  ١٫٤٥  ١٫٦٧  ١٫٧٨ AIND  العربية لالستثمارات
  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه   عرضي 

مازال السهم على حرآة العرضية بين الدعم و المقاومة   عرضي   ٥٫٩٥  ٥٫٨٤  ٥٫٧٢  ٥٫٣٥  ٥٫٣٥  ٥٫٤٥  ٥٫٥١ ABRD المصريون في الخارج
  . ة أحجام التداوللذلك ينصح بالمتاجره مع مراقب

  
  تصاالتقطاع اال  

  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١٫٣٣  ١٫٢٦  ١٫٢٢  ١٫١٥  ١٫١٢  ١٫١٨  OTMT١٫٢١  أوراسكوم لالعالم
  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم   عرضي  ٤٫٠٦  ٤٫٠٢  ٣٫٩٦  ٣٫٨٠  ٣٫٧٤  ٣٫٨٤  ٣٫٨٨ GTHE  جلوبال تيلكوم

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ١١٫٦٠ ١١٫٣٤  ١١٫٢٦  ١١٫٠٠  ١٠٫٨٩ ١١٫٠٥ ١١٫١٥ ETEL  المصرية لالتصاالت

  
  ات المنزليهمنتجقطاع ال  

  ٢  ١ االغالق  الكود  االسم     قاومةالم  الدعم
وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

    عرضي  ٤٫٢٠ ٤٫٠٠  ٣٫٩٠  ٣٫٢٨  ٣٫٢٨  ٣٫٦٥  ACGC٣٫٧٢ العربية لحليج االقطان
  ره بين مستويات الدعم والمقاومه ننصح بالمتاج

    ٣٫٢٠ ٣٫٠٠  ٢٫٨٠  ٢٫٥٥  ٢٫٥٥  ٢٫٥٥  APSW٢٫٦٨  العربية وبوليفارا
  عرضي 

  
  اومهينصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمق
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    عرضي   ٦٫٠٠ ٥٫٧٠  ٥٫٦٠  ٥٫٠٠  ٥٫٠٠  ٥٫٠٠  ٥٫٣٧ PRCL  )شيني(العامة للخزف
  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

  
  تشيد والبناءقطاع ال

  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

الصعيد العامة 
  عرضي   ١٫٧٠ ١٫٦٣  ١٫٥٧  ١٫٤٦  ١٫٣٣  ١٫٤٦  UEGC١٫٥٠  للمقاوالت

، مازال السهم على حرآة العرضية بين الدعم و المقاومة
إرتد السهم معلنًا عن تكوين قاع وسط إرتفاع ملحوظ بأحجام 

  .و الشراء التجميعي  لذلك ينصح بالمتاجره التداول،
جنوب الوادي 
ازال السهم على حرآة العرضية بين الدعم و المقاومة لذلك م  عرضي   ٧٫٥٩ ٧٫٣٣  ٧٫٢٠  ٦٫٧٠  ٦٫٧٠  ٦٫٧٩  ٦٫٨٧ SVCE  لالسمنت

  .ينصح بالمتاجره

الجيزة العامة 
  هابط  ٥٫٨٢ ٥٫٦٧  ٥٫٤٧  ٥  ٥  ٥٫١٠  GGCC٥٫١٨  للمقاوالت

 وسط إرتفاع ملحوظ بأحجام معلنًا عن تكوين قاعإرتد السهم 
التداول األ انه مازال على حرآة العرضية بين الدعم و 

صح بالمتاجره لحين وضوح األتجاه القادمة المقاومة لذلك ين
.  

  

  كيماوياتقطاع ال
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٥٫٨٠ ٥٫٦٢  ٥٫٥٠  ٥٫١٠  ٥٫٠٢  ٥٫١٨  EGCH٥٫٢٢  آيما

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٩٫٣٢ ٩٫٣٢  ٩٫٢٥  ٩٫٠٠  ٨٫٨٨  ٩٫٠٧  ٩٫١٧ EFIC  المالية والصناعية
  

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي  ٥٫٠٠ ٤٫٨٩  ٤٫٧٨  ٤٫٤٦  ٤٫٣٠  ٤٫٤٦  SMFR٤٫٥٩  سماد مصر
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  غذيةقطاع اال
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  ليقتع   المستهدف  ٢  ١  الخسائر

  السهم في اتجاه عرضي بين المقاومات والدعوم  عرضي   ٢٫٩٥  ٢٫٧٩  ٢٫٦٨  ٢٫٢٤  ٢٫١٨  ٢٫٣٣  ٢٫٥٤ EPCO  المصرية للدواجن

  عرضي  ٢٢٫٨٠  ٢٢٫٨٠  ٢٢٫٢٨  ٢١٫٢١  ١٩٫٨٠  ٢١٫٨٩ MPCO٢٢٫١٨  المنصورة للدواجن
  

  
  )تجميعي ( يسير في اتجاه عرضي 

    عرضي   ١٠٫٠٠  ٩٫٨٨  ٩٫٦٨  ٩٫٣٠  ٩٫١٠  ٩٫٤٢  ٩٫٥٣ JUFO  جهينة
  السهم االن يسير في منطقه عرضيه 

  
  موارد االساسيهقطاع ال  

  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق    المستهدف  ٢  ١  الخسائر

   صاعد  ١٨ ١٧٫٧٦  ١٧٫١٢  ١٥٫٧٤  ١٥٫٧٤  ١٦  ١٦٫٢٠ ESRS  العز لحديد التسليح

فًا منطقة القمة السابقة وسط إستكمل السهم إرتفاعه مستهد
زخم شرائي قوي في محاولة ألختراقها أال انه من المتوقع 

 بالتخفيف ان يشهد بعض جني األرباح الطفيف لذلك ينصح
  .المتاجره مع 

  عرضي  ٨٫١٦  ٧٫٨٥  ٧٫٣٦  ٦٫٧٠  ٦٫٨٦  ٦٫٩٨  ٦٫٩٨ IRON  الحديد والصلب
أل  امازال السهم على حرآة العرضية بين الدعم و المقاومة

  لذلك ينصح بالمتاجرهانه بدء في أعطى عالمات تجميعية
  .لحين وضوح األتجاه القادمة 

  هابط  ١٠٫٠٩ ١٠٫٠٩  ٩٫٥٤  ٨٫٤٤  ٨٫٥٠  ٩  ASCM٩٫١٢  اسيك للتعدين

األ انه يمر بموجة جني األرباح مازال  السهم بالرغم من أن
بدأ في أظهار عالمات تكوين قاع فقد نجد إرتداده خالل 

بقيم التداوالت لذلك وسط إرتفاع ملحوظ قادمه الجلسات ال
   . ينصح بالمتاجره
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ك   :  التنبيه بإخالء المسئولية   ة  هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليها من مصادر معروفة نعتقد في صحتها و هذا التقرير ال يعتبر توصيه بالبيع والشراء إنما هو مجرد استشارة فنية والمستثمر يمل  حري
  . البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  
  

  خدمات والمنتجات الصناعيهقطاع ال
  
  

  ٢  ١  االغالق  الكود  االسم  المقاومة  الدعم
وقف 
  تعليق  االتجاه المستهدف  ٢  ١ الخسائر

 الكابالت
  عرضي   ١٫٣٠ ١٫٣٠  ١٫٢٠  ١٫١٠  ١٫١٠ ١٫١٤  ١٫١٣ ELEC  الكهربائية

  
   بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه ننصح

  

القناة 
  عرضي   ١٠٫٠٠ ٩٫٥٠  ٨٫٧٠  ٧٫٨٠  ٧٫٨٠ ٨٫٥٠  ٨٫٤٢ CSAG  للتوآيالت

  
  ننصح بالمتاجره بين مستويات الدعم والمقاومه 

  
العربية 
المتحدة 
للشحن 
  والتفريغ

UASG عرضي  ١٫٢٠ ١٫١٥  ١٫١٠  ٩٧.  ٩٧. ١٫٠٦  ١٫٠٥  
  

  لدعم والمقاومه ننصح بالمتاجره بين مستويات ا
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