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EGX 30 

 

 13837 االغالق

 عرضي االجل قصير اتجاه

 عرضي  االجل متوسط اتجاه
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 .نقطه  13837اعلي مستوى مسجل اغلق عند و  13700مستوى المقاومه  يمختراقا العل علي مدار تعامالت االسبوع الماضيواصل المؤشر الصعود بقوه 

 اليه.بعد هبوط عنيف علي مدار خمسه اسابيع متت 13377ء بعد ان تمكنت القوه الشرائيه من التماسك و الحفاظ علي مستوى الدعم الرئيسي جاء هذا االدا

 يعززمن استمرار محاوالت الصعود . ن بقاء المؤشر اعلي الدعم المذكورنالحظ اقتصار االرتفاعات علي سهم البنك التجاري الدولي اال ا

 نقطه . 14050ثم  13900يستهدف المؤشر حاليا مستوىيات المقاومه حول 

 13500لدعم اول و يتبعه الدعم الرئيسي حول  13700تحول مستوى 

و يمكن المتاجرات السريعه في بعض االسهم االفضل اداء تخفيض المراكز الهامشيه مع االرتفاعاتبننصح المستثمر قصير االجل   
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EGX30 Index (13,793.99, 13,856.67, 13,793.99, 13,837.19, +43.2002)
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EGX 70 

 

 529 االغالق

 عرضي اتجاه قصير االجل

 عرضي االتجاه متوسط االجل

 الدعوم المقاومات

305 520 

545 510 

555 485 

 هالرؤيه الفني

   560-550نقطه ليتمكن من استهداف منطقه المقاومه الرئيسيه بين  530،  يحتاج المؤشر العوده الستقرار اعلي  529علي ارتفاع عند مستوي  االسبوع الماضيانهي المؤشر تعامالت 

  580اسرع من االرتفاعات الي تمثل منطقه المقاومه المذكور منطقه ضغوط بيعيه قويه، و في حال اختراقها سيكون مؤهل ليشهد وتيره و

 510سيعرضه لمزيد من االنخفاض الي  530من جانب اخر في حاله استمرار البقاء اسفل 

    530بالمتاجره مع وضع اوامر حمايه االرباح اسفل ننصح المستثمر قصير 

2018 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020 Feb Mar

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

EGX70 Index (518.780, 531.040, 518.430, 529.560, +10.7800)
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 فني تحليل

 البنوك
 افضل اداء عرضي COMI 81.75 الدولي التجاري البنك

ننصح باالحتفاظ طالما البقاء و هي مناطق جني ارباح  84.00-83.00و ال يزال يستهدف مستويات  82.00وصل السهم الي مستهدف االرتدادي 

 ،  77.00اعلي مستوى الدعم 

 ر اشاره احتفاظ ،البقاء اعلي الدعم المذكو 13.50و مستوى المقاومه  11.50يتخذ السهم نطاق عرضي علي مدار ثالثه اشهر بين مستوى الدعم  اداء مساوي عرضي ADIB 12.50 مصرف ابو ظبي االسالمي

  

الخدمات 
 الماليه

 اداء مساوي هابط HRHO 17.15 هيرميس الماليه المجموعه
، اما عن مستويات المقاومه هي رتداد نتوقع ان يواصل اال،  15.00-16.00و يواجه مستويات دعم رئيسيه بين يتحرك السهم في اتجاه هابط 

17.70- 18.20   

  ننصح بالمتاجره داخل هذا النطاق  حتي تاكيد اختراق احداهما 5.80 -4.80علي مدار الثالثه اشهر االخيره بين مستويات يتخذ السهم نطاق عرضي  اداء مساوي عرضي PIOH 5.26 بايونيرز

 اداء مساوي عرضي ORAS 103.5 اوراسكوم كونستركشون
و  راق احداهماننصح بالمتاجره داخل هذا النطاق  حتي تاكيد اخت 111.0و مستوى المقاومه  99.00يتخذ السهم نطاق عرضي بين مستوى الدعم 

 95.00احترام ايقاف خسائر اسفل 

 2.50المستوى العلي يستهدف جاوز هذا و بت 2.30 -2.00تحركات عرضيه خالل االسبوع الجاري بين  نتوقع ان يشهد السهم اداء مساوي عرضي CCAP 2.30 الماليه لالستشارات القلعه

 

 العقارات

 اقل اداء هابط TMGH 8.22  مصطفي طلعت
-9.00 بينئيسيه الرمنطقه الدعم و يعد كسر  السهم في اتجاه هابط قصير و متوسط االجل كما ينخفض اداء السهم بشكل كبير عن اداء السوق ، 

 7.00 -7.70و عن مستويات الدعم  المراكزاشاره سلبيه اي محاوله لالرتداد ستعد فرص لتخفيض  8.70

 5.15 -5.00نتوقع ان يواصل محاوالت االرتداد الي   4.40ون السهم قاع حول ك اداء مساوي هابط MNHD 4.83 نصر مدينه

 15.30-14.50يعزز من استمرار محاوالت االرتداد حيث يواجه مستويات مقاومه حول  13.00-13.50بقاء السهم اعلي مستويات  اداء مساوي هابط OCDI 13.78 سوديك- اكتوبر من السادس

 اداء مساوي هابط PHDC 1.86 هيلز بالم
 1.82مستويات الدعم هي  اما عن 2.15 -2.04، يحتاج اختراقها العلي ليتمكن من استمرار محاوالت االرتداد الي  1.97يواجه السهم مقاومه عند 

 1.72ثم 

 اداء مساوي هابط HELI 24.29 لالسكان الجديده مصر
شاره جديده و في حاله االرتداد سيجد اننصح بانتظار  21.80-23.00 ه رغم اقتراب السهم من منطقه دعم رئيسيع بينبال تزال القوه الشرائيه غائ

 25.50-24.50مقاومه حول مستويات السهم 

  

 الموارد
 االساسيه

 اداء مساوي عرضي ESRS 11.15 عز حديد
 اما عن  12.45توي ، في حاله نجاح القوه الشرائيه في اختراقها العلي ستفت الطريق الستهداف مس11.55يواجه السهم مقاومه قصيره االجل حول 

 10.00-10.50 مستويات الدعم التاليه 

 

 االتصاالت
 اداء مساوي هابط ETEL 10.60 لالتصاالت المصريه

 االحتفاظ طالما البقاء اعالها اما في حاله االرتدادبطويل االجل  -ننصح المستثمر متوسط  9.50و  10.00يواجه السهم منطقه دعم رئيسيه بين 

 11.00) تحقق ( ثم  10.60سيواجه مستوي المقاومه االول 

 اداء مساوي هابط OIH 0.56 اورسكوم لالستثمار القابضه
السفل ه في حاله كسر يمثل المستوي االخير دعم رئيسي و ايقاف خسائر،  0.50 -0.54دعوما حول يتحرك السهك في اتجاه هابط قصير االجل و يجد 

  0.60-0.58-0.56عن مستويات المقاومه هي اما 
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 السياحي
 ننصح بتخفيض المراكز مع االرتفاعات  انتظار اشاره جديده للشراء 2.55 المنكسر رئيسيال هدعميحتاج السهم العوده اعلي  اداء مساوي هابط EGTS 2.55 السياحيه للمنتجعات المصريه

 اداء مساوي عرضي ORHD 6.30 اوراسكوم للتنميه 
، اما  6.00اء اعلي ، ننصح باالحتفاظ طالما البق 7.90و مستوى المقاومه الرئيسي  6.00يتخذ السهم نطاق عرضي متوسط االجل بين مستوى الدعم 

 7.10 -6.65 -6.40 علي االجل القصير يواجه مقاومات حول

 

 الكيماويات
 اقل اداء هابط SKPC 9.30 سيدي كرير للبتروكيماويات

اوله لالرتداد ستعد فرص لتخفيض المراكز و ، اي مح 7.50-8.00عن مستويات الدعم التاليه  و،  10.60بكسر مستوى الدعم تفعيل ايقاف خسائرتم 

  10.60 -9.50عن مستويات المقاومه 

 -الصناعات الكيماويه المصريه

 كيما
EGCH 5.30 6.25باختراقها  5.70 -5.55مستويات المقاومه و العوده لالرتداد تواجه  4.50-5.00ننصح باالحتفاظ طالما البقاء اعلي منطقه الدعم  اداء مساوي عرضي 

 

خدمات و 
 منتجات صناعيه

 اداء مساوي هابط SWDY 11.40 للكبالت السويدي
  ه هيالدعم التالي تاشاره سلبيه ، البقاء اسفلها يعرضه لمزيد من الهبوط، و عن مستوياو هي  12.00 – 12.6 رئيسيه بين دعممنطقه كسر السهم 

  جنيه 12.00،  اي محاوله لالرتداد ستعد فرص لتخفيض المراكز علي االرتفاعات بالقرب من مستوى  9.55 -11.00

 

منتجات منزليه 
 و شخصيه

 و هو نطاق للمتاجره قصيره االجل  11.50المقاومه  مستوي 9.25 مستوى الدعم  رضي بينيتخذ السهم نطاق ع اداء مساوي عرضي ORWE 10.60 النساجون الشرقيون

 اداء مساوي عرضي EAST 14.70 الشرقيه للدخان
العلوي للناطق  نتوقع ان يستهدف السهم الحد 16.00و المقاومه  14.00يتحرك السهم في اتجاه عرضي متوسط االجل بين مستوى الدعم الرئيسي 

 ايقاف خسائر 13.60ننصح بالمتاجره مع وضع لذا العرضي 
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االساسيه للتحليل الفنيت ارشادات و تعريفات للمصطلحا  

 
 اسابيع 4 الى 1 من االتجاة قصير االجل

 السهم كون قاع اعلى من القاع السابق ثم قمة اعلى من القمة السابقة االتجاة الصاعد

 السهم كون قمة اقل من القمة السابقة ثم قاع اقل من القاع السابق االتجاة الهابط

عن اداء حركه المؤشريتفوق اداء السهم  الرئيسي اداء قوى  

 اداء السهم مساوى الداء المؤشر ساوياداء م

 ينخفض اداء السهم عن اداء حركه المؤشر اداء اقل

 و هي مستويات مقاومه هامه اختراقها العلي اشاره الضافه مراكز شرائيه و يتم تعديل هذه المستويات اسبوعيا او وفقا لحركه السهم  اضافه مراكز 

 االرباح مستوى حمايه
االرباح من مزيد من االنخفاض المتوقع  هو اول مستوى دعم هام للسهم و استقرار السهم اعاله يعد اشاره احتفاظ للمراكز اما فى حاله كسره تكون التوصيه بتخفيض المراكز لحمايه

 نتيجه لكسر هذا المستوى المحدد

هم ليختبر نقاط المقاومةهو تخفيض المراكز المفتوحة كلما صعد الس الصعود تخفيض مع  

 بيع جزء من المراكز المفتوحة لجنى االرباح  عند المستهدفات المحدده و انتظار اشارة شراء جديدة جنى االرباح

المفتوحة عند كسر الدعوم المراكز 1/2 او 1/3 بيع المراكزتخفيض   

انتظار اشارة شراء جديدة العادة الدخول البيع الغالق المراكز المفتوحة و ذلك ليقاف الخسائر و ايقاف الخسائر  

على الدعم و البيع على نقاط المقاومةبين نطاق العرضى بشراء  متاجره  متاجرة  

التجميع عند مستوى 
 الدعم

االرباحيمكن البدء فى تكوين  جزء من مراكز شرائية عند مستوي الدعم المحدد مستهدفا مستويات المقاومة التالية التى تكون فرص لجنى   

يستهدف مستويات 
 المقاومه

 اشاره لى استكمال الصعود للسهم الختبار المستويات المقاومه التاليه و التى تكون فرص لجنى االرباح

 اشاره الى وصول السهم للمقاومه المتوقعه و التى هى فرص لجنى االرباح و اشاره الى انتظار اشاره جديده للصعود تحقق المستهدف

 

 


