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إستكمل المؤشر الرئیسي حركتھ الصاعده محققًا مستھدفھ األول عند الــ بعد ان
مع إستمرار الزخم الشرائي على األسھم ) خط اإلتجاه الھابط ( نقطة ٦٥٥٠

القیادیة من قبل المؤسسات التى بدأت في فتح مراكزھا بعد األخبار اإلیجابیة بشأن 
التى دفعت بالقیادیا نحو مقاومتھا و التى یتوقع ان تجد عندھا السیاسات النقدیة و

بعض عملیات جني لألرباح مختبرة نقاط الدعم القریبة في محاولة لتجدید السیولة 
بالسوق التى بدأت في تحسن واضح مقتربة مع نھایة جلسة الخمیس الماضي 

وم على أرتفاعات في لحاجز الملیار جنیھ ، لذا یتوقع ان یستھل السوق تعامالت الی
لدیة المؤشر محاولة ألختراق خط األتجاه الھابط و التماسك أعالھا ، فنجد ان 

.نقطة٦٠٥٥-٦٢٦٠، أما الدعم عند نقطة٦٨٢٠–٦٧٦٠مقاومة عند

نقطة  محاوًال ٣٤٩–٣٥٨على أدائھ العرضي بین الــ لمؤشر السبعینيمازال ا
أسھم أستمرار األداء المتباین لألسھم الصغیرة وسط و، أختراق نطاقة العرضي 

.التى تفاوتت بالصعود المضاربات 
.نقطة٣٤٨ثم ٣٥٠مقاومة لیكن دعمھ عند٣٥٩-٣٥٦یشكل مستوى حیث

المستثمرین قصیري األجل بالمتاجره لألستفادة من تذبذبات األسعار، أما لذا ینصح
األسھم الدفاعیة المنتقاه صاحبة على جمیعالتبالنسبة لألستثمار طویل األجل فینصح ب

التوزیعات مع االحتفاظ بسیولة القتناص الفرص مع األلتزام بنقاط إیقاف الخسائر 
.لألسھم و التخلي عن 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)  ٧٫٢٥(ستویات ظھر بیاع قوي عند الم

٧٫١٩مقاومھ اولي خالل الجلسھ ٧٫٠٠٠دعم اول خالل الجلسھ   

٧٫٣٠مقاومھ تانیھ داخل الجلسھ  .                      ٦٫٩٠دعم تاني خالل الجلسھ 
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اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

التعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

ھابط TMGH٥٫١٥٤٫٩٠٤٫٦٤٤٫٩٠٥٫١٨٥٫٣٠٥٫٦٦طلعت مصطفي
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 

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

صاعد MNHD١٨٫٤٣١٦٫٤٠١٥٫٦٨١٣٫٠٠١٨٫٢٢٢٠٫٠٠٢٢٫٥٠مدینة نصر
السھم االن صاعد علي المدي القصیر ویقبلھ اھم مقاومھ بالنسبھ لھ 

اذا استطاع تخطیھا یصبح لھ مستھدف ١٩٫٠٠عند مستویات 
٢٢٫٠٠

ھابطHELI٤٣٫٥١٤٠٫٠٠٣٨٫٠٠٣٩٫٥٠٤٤٤٥٫١٣٥٠٫٥٠مصر الجدیدة 
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 

ھابطPHDC٢٫٢٩٢٫٢١٢٫٠٥٢٫١٣٢٫٤٠٢٫٥٢٢٫٦٠بالم ھیلز
ف الخساره ولم یعطي اي اشاره اغلق السھم اسفل مستوي وق

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

OCDI٧٫٣٤٧٫٠٠٦٫٨٠٧٫٠٠٧٫٨٧٨٫٣٥٨٫٥٣السادس من اكتوبر
عرضي 
مائل 

للصعود

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

جدیده اي ان یظھر مشتري جدید مره اخري 

عرضيEGTS٠٫٧٢.٦٧٠٫٦٥٠٫٦٠٠٫٧٤٠٫٧٦٠٫٨٠المصریة للمنتجعات
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره 

اكز شرائیھ تجمیعیھ الي االن برجاء الحذر وعدم تكوین مراكز مر
جدیده اي ان یظھر مشتري جدید مره اخري 
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عرضي  HRHO٧٫٣٤٦٫٨٣٦٫٦٥٦٫٦٥٧٫٤٠٧٫٦٦٨٫٢٦ھیرمس
عطي اي اشاره تجمیعیھ الي ولم یالمقاومھاغلق السھم اسفل مستوي 

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

في حالھ ٧٫٤٧المقاومھ عند مستویات اغلق السھم اسفل مستوي عرضي PIOH٧٫١٠٦٫٤٥٦٫١٥٦٫٠٠٧٫٢٧٧٫٥٠٨٫٠٠بایونیرز
٨٫٥٠تخطیھا العلي یصبح المسھدف 

اول مقاومھ البد ٤١.السھم االن لدیھ مستوي مقاومھ عند مستویات ھابط٣٧٠٫٣٣٠٫٣٣٠٫٣٦٠٫٤٢.٤٥٠٫٤٥.AMERمر جروبعا
.من تخطیھا حتي یصبح االتجاه صاعد علي المدي القصیر 

اول مقاومھ ١٫٢٧السھم االن لدیھ مستوي مقاومھ عند مستویاتھابطCCAP١٫٢١١٫٢٠١٫١٥١٫١٥١٫٢٧١٫٣٠١٫٣٠القلعة
.البد من تخطیھا حتي یصبح االتجاه صاعد علي المدي القصیر 

اول مقاومھ ١٫٠٠السھم االن لدیھ مستوي مقاومھ عند مستویات ھابطAIND٠٫٩٣٠٫٨٠٠٫٧٨٠٫٨٠١٫٠٥١٫١٠١٫٢٠العربیة لالستثمارات
.البد من تخطیھا حتي یصبح االتجاه صاعد علي المدي القصیر 

صریون في الم
ABRD٣٫٦١٣٫٥٠٣٫٢٥٢٫٨٠٤٫٠٠٤٫٢٠٤٫٥٠الخارج

عرضي 
مائل 

للصعود

اول مقاومھ البد ٣٫٧٥السھم االن لدیھ مستوي مقاومھ عند مستویات 
.من تخطیھا حتي یصبح االتجاه صاعد علي المدي القصیر 
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صاعد OTMT٠٫٦٣٠٫٥٥٠٫٥٢٠٫٤٨٠٫٥٩٠٫٦٣٠٫٦٥أوراسكوم لالعالم
اغلق السھم اسفل مستوي وقف الخساره ولم یعطي اي اشاره تجمیعیھ 

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

GTHE٢٫٣٠١٫٧٧١٫٧١١٫٥٠٢٫٤٠٢٫٦٠٣٫٠٠جلوبال تیلكوم
صاعد علي 

المدى 
القصیر  

اول مقاومھ البد ٢٫٦٥السھم االن لدیھ مستوي مقاومھ عند مستویات 
ن من تخطیھا حتي یصبح االتجاه صاعد علي المدي القصیر لیكو

.التارجت عند مستویات  

صاعد   ETEL٧٫١٠٦٫٩٠٦٫٨٠٦٫٥٠٧٫٢٥٧٫٥٥٨٫٠٠المصریة لالتصاالت
اول مقاومھ البد ٧٫٤٥السھم االن لدیھ مستوي مقاومھ عند مستویات 

من تخطیھا حتي یصبح االتجاه صاعد علي المدي القصیر لیكون 
.٨٫٢٠التارجت عند مستویات  

منتج
اخر الكوداالسم

تنفیذه
وقف الدعم

الخسائر
تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

العربیة لحلیج 
عرضي مائل ACGC٢٫٧٠٢٫٤٥٢٫٢٥٢٫٢٥٣٫١٠٣٫١٥٣٫٢٥االقطان

للصعود  
اول مقاومھ ٢٫٨٥السھم االن لدیھ مستوي مقاومھ عند مستویات 

االتجاه صاعد علي المدي القصیر لیكون البد من تخطیھا حتي یصبح
.٣٫٢٠التارجت عند مستویات 

صاعد علي APSW٢٫١٣٢٫٠٠١٫٩٠٢٫١٠٢٫٣٠٢٫٥٩٢٫٦٨العربیة وبولیفارا
المدى القصیر  

اول مقاومھ ٢٫٢٥السھم االن لدیھ مستوي مقاومھ عند مستویات 
ر لیكون البد من تخطیھا حتي یصبح االتجاه صاعد علي المدي القصی

.٢٫٥٠التارجت عند مستویات 

صاعد   PRCL٣٫٨٦٢٫٥٥٢٫٦٠٢٫٦٠٣٫٩٠٤٫٠٠٤٫٢٥)شیني(العامة للخزف
اول مقاومھ ٤٫٠٠السھم االن لدیھ مستوي مقاومھ عند مستویات 

البد من تخطیھا حتي یصبح االتجاه صاعد علي المدي القصیر لیكون 
.٤٫٥٠التارجت عند مستویات 
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اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢
الصعید العامة 

عرضي  ٨٦٠٫٧١٠٫٧٠٠٫٦٨٠٫٨٥٠٫٨٨٠٫٩١.UEGCللمقاوالت
اول مقاومھ البد من ٨٤.السھم االن لدیھ مستوي مقاومھ عند مستویات 

ه صاعد علي المدي القصیر لیكون التارجت تخطیھا حتي یصبح االتجا
.١٫٠٠٠عند مستویات 

جنوب الوادي 
عرضي  SVCE٣٫٥٤٣٫٤٠٣٫٢٠٣٫٢٠٤٫٢٠٤٫٢٥٤٫٢٧لالسمنت

لم یستطیع السھم الي االن االغالق اسفل مستوي وقف الخساره عند 
وما زال عند ادائھ التجمیعي في ھذه المستویات والبد ٣٫٣٥مستویات 
لیغیر اتجاھھ الي صاعد علي المدي ٣٫٦٠خطي مستویات للسھم ت

.القصیر 
الجیزة العامة 

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيGGCC٢٫٦٥١٫٩٠١٫٨٥١٫٩٥٢٫٤٨٢٫٥٤٢٫٦٢للمقاوالت

اخر الكودسماال
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيEGCH٣٫٥٧٢٫٩٠٢٫٦٦٢٫٨٤٣٫٦٠٣٫٧٥٣٫٩٠كیما

بین المقاومات والدعومالسھم في اتجاه عرضيعرضيEFIC٦٫٢٥٥٫٨٠٥٫٥٠٥٫٨٠٧٫٣٠٧٫٤٠٧٫٥٠المالیة والصناعیة

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيSMFR٣٫٩٩٢٫٣٧٢٢٫٣٣٤٫٠٠٤٫٢٥٤٫٥٠سماد مصر

غذية
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اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيJUFO٦٫٤٠٥٫٧٦٥٫٦٧٦٨٨٫١٠٨٫٣٠جھینة

صاعد MPCO١٥٫٤٤١٣٫١٠١٢٫٨٠١٣٫٢٣١٦٫٦٥١٧٫٠٩١٨٫٤٠المنصورة للدواجن
مصاحبا ذلك بقیم تداول جنیھ ١١صعد السھم من المستویات الدعم 

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

الفتره الحالیھ

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيEPCO١٫٢٧١٫١٣١٫١٠١٫٠٠١٫٤٠١٫٤٥١٫٤٨المصریة للدواجن

اسيهق
اخر الكوداالسم

تنفیذه
وقف الدعم

الخسائر
تعلیقالمستھدفالمقاومة ١٢١٢

عرضيESRS٨٫٢٠٧٫٥٠٧٫٠٠٦٫٨٠٩٫٣٢٩٫٥٠١٠العز لحدید التسلیح
مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتري 

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

السھم في اتجاه عرضي بین المقاومات والدعومعرضيIRON٦٫٠٣٦٫٠٠٥٫٥٠٥٫٥٠٦٫٥٠٦٫٧٠٧٫٠٠الحدید والصلب

عرضيASCM٥٫٣٧٤٫٧٦٤٫٦٥٤٫٧٦٦٫٣٠٦٫٤٥٦٫٥٠اسیك للتعدین
مازال السھم على أدائھ العرضي التجمیعي في ظل ظھور مشتري 

م أنعكس على أرتفاع قیم التداوالت و الذي قد تتسارع وتیرتھ بالسھ
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 : یھ بإخالء المسئولیةالتنب
. اري الخاص بھ البیع والشراء طبقا لقراره االستثم

اخر الكوداالسم
تنفیذه

وقف الدعم
الخسائر

تعلیقاالتجاهالمستھدفالمقاومة ١٢١٢
الكابالب 
عرضيELEC٨٣٠٫٦٥٠٫٦٨٠٫٦٥٠٫٨٥٠٫٩٠٠٫٩٥الكھربائیة

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

خالل الفتره القادمة   

ھابطCSAG٥٫٦٧٤٫٨٩٤٫١٥٤٫٨٩٦٫٢٠٦٫٣٠٦٫٥٠القناة للتوكیالت
عند جل برغم من تماسكة مازال السھم على إتجاھھ الھابط طویل اال

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 
ھابطUASG٠٫٨٢٠٫٧٠٠٫٦٩٠٫٧٠٠٫٩٥٠٫٩٨١٫٠٠للشحن والتفریغ

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

خالل الفتره القادمة   
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