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EGX 30 

 

 13961 االغالق

 13937 اغالق سابق

 عرضي االجل قصير اتجاه

 عرضي  االجل متوسط اتجاه

 الدعوم المقاومات

00913 13740 

00411 13600 

14300 13350 

 

ند و االغالق ع للتراجعشر لعمليات بيعيه دفعته حيث تعرض المؤالي نهايه الجلسه ، ان القوه الشرائيه لم تكن كافيه لتحافظ علي مكاسبها ، اال14100ء ليصل الي مستهدفه الثاني اتجه المؤشر للصعود بدايه تعامالت جلسه الثالثا

 .نقطه 24رتفاع اب 13961مستوى 

  13740 -13900دعوما حول  و في هذه الحاله سيجدكون المؤشر علي الرسم البياني اليوم نموذج شمعي سلبي يشير الي احتماليه استمرار التراجعات 

  14300-14100مستويات يعزز من استمرار محاوالت الصعود الي  13740اعلي مستوى الدعم االستقرار البقاء و 

 13350 السفل ستعد اشاره سلبيه و مزيد من الهبوط الي كسرهفي حاله  من جانب اخر

 

 .تخفيض المراكز الهامشيه مع االرتفاعاتبصير االجل ننصح المستثمر ق
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EGX30 Index (13,937.26, 14,092.47, 13,926.98, 13,961.56, +24.2998)
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EGX 70 

 

 534 االغالق

 528 اغالق سابق

 عرضي اتجاه قصير االجل

 عرضي االتجاه متوسط االجل

 الدعوم المقاومات

555 530 

560 520 

580 510 

 هالرؤيه الفني

   560-550ستهداف منطقه المقاومه الرئيسيه بين اليفتح الطريق نقطه  530الستقرار اعلي ، ا 534ند مستوي ع نقاط ليغلق 5لثالثاء علي ارتفاع اتعامالت جلسه لمؤشر انهي ا

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

 حمايه لالرباح و انتظار اشاره جديده 530مستوى  باحترامننصح المستثمر قصير االجل    
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950EGX70 Index (529.120, 535.530, 528.360, 534.470, +5.34998)
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  جدول المتاجره

1دعم  التوصيه االغالق الكود السهم 2دعم    1مقاومه   2مقاومه    
 ايقاف

الخسائر 
 بكسر 

زحاله المرك  

  12.00 13.20 12.70 - 12.20 متاجره سريعه ADIB 12.49 مصرف ابو ظبي

  2.25 2.65 2.50 - 2.40 متاجره سريعه CCAP 2.46 القلعه لالستشارات

  10.00 11.82 11.00 10.30 10.50 متاجره سريعه ORWE 10.60 النساجون الشرقيون
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 سهم االكثر نشاطاا

 االغالق الكود   السهم
االتجاه  
قصير 
 االجل 

مقارنه االداء 
 بالمؤشر

 الدعم المقاومه
ايقاف 
   خسائر 

اضافه مراكز 
لي اع  

 قطاع البنوك
 84.00 78.00 78.00 79.00 81.50 81.50 84.00 83.00 اداء افضل عرضي COMI 83.00 البنك التجاري الدولي

 - 11.50 12.00 12.70 13.00 14.50 14.00 13.50 اداء مساوي عرضي ADIB 12.49 مصرف ابو ظبي

 - 7.00 6.00 6.20 6.70 8.00 7.40 7.10 اداء افضل هابط CANA 6.70 بنك قناه السويس 

هقطاع الخدمات المالي  
 20.65 17.70 15.00 16.00 16.50 18.00 17.60 17.00 اداء اقل هابط HRHO 16.76 المجموعه الماليه هيرميس

 6.15 5.00 4.00 4.60 5.00 6.15 5.80 5.45 اداء مساوي عرضي PIOH 5.25 بايونيرز القابضه

ابطه CCAP 2.46 القلعه لالستشارات  - - 1.92 2.20 2.30 2.57 2.45 2.35 اداء مساوي 

رضيع ORAS 100.02 اوراسكوم كونستراكشون  112.00 95.00 91.00 95.00 99.00 108.00 105.00 103.00 اداء مساوي 

 قطاع االتصاالت
اداء مساوي  عرضي OIH 0.543 اوراسكوم لالستثمار القابضه  0.58 0.61 0.64 0.55 0.52 0.50 0.50 0.615 

 - 10.00 8.00 9.50 10.00 11.70 11.25 11.00 اداء اقل هابط ETEL 10.20 المصريه لالتصاالت

  قطاع االسكان
 29.20 23.00 21.00 22.00 23.00 26.50 25.50 24.50 اداء مساوي هابط HELI 23.37 مصر الجديدة

 5.70 4.65 4.10 4.50 4.80 5.50 5.25 5.00 اداء مساوي عرضي MNHD 4.85 مدينة نصر

 10.10 9.6 7.00 7.30 8.00 9.00 8.70 8.50 اداء اقل هابط TMGH 8.10 طلعت مصطفي

ديكسو-السادس من اكتوبر  OCDI 13.23 13.00 12.70 13.00 13.35 16.70 16.2 15.70 اداء مساوي عرضي - 

 - 1.70 1.30 1.65 1.72 2.00 1.95 1.85 اداء مساوي هابط PHDC 1.76 بالم هيلز

 - 2.95 2.65 2.70 2.80 3.35 3.20 3.00 اداء اقل عرضي EMFD 2.85 اعمار مصر للتنميه

رعايه صحيه و أدويةقطاع   
 6.30 5.85 5.00 5.30 5.85 7.10 6.70 6.30 اداء مساوي عرضي CLHO 5.82 شركه مستشفي كليوباترا

  8.80 8.30 8.80 9.30 11.00 10.50 10.00 اداء مساوي عرضي ISPH 9.50 ابن سينا فارما

 القطاع السياحي
 3.25 2.55 2.30 2.40 2.55 3.15 3.00 2.90 اداء مساوي عرضي EGTS 2.41 المصريه للمنتجعات السياحيه

 8.00 6.00 6.00 6.25 6.50 7.80 7.30 7.10 اداء مسواي عرضي ORHD 6.60 اوراسكوم للفنادق و التنميه

  قطاع خدمات و منتجات صناعيه
رضيع AUTO 3.79 جي بي اوتو    4.70 3.20 2.60 3.00 3.50 4.30 4.10 3.80 اداء افضل 

 15.20 11.80 9.50 10.00 11.00 12.60 12.30 12.00 اداء اقل هابط SWDY 11.21 السويدي للكبالت 

 - 0.66 0.50 0.60 0.66 0.75 0.73 0.70 اداء افضل عرضي UASG 0.67 العربيه للشحن و التفريغ

اداء افضل  صاعد ETRS 7.14 اجيترانس  7.70 8.00 8.30 7.40 7.00 6.80 6.50 7.20 

 14.00 11.00 11.00 12.50 13.00 16.50 14.50 14.00 اداء افضل صاعد CSAG 14.07 القناه للتوكيالت المالحيه

 قطاع الموارد االساسيه
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ابطه ESRS 10.30 حديد عز  13.00 11.00 9.00 10.00 10.50 12.45 11.45 11.15 اداء مساوي 

 9.50 6.50 6.50 7.00 7.50 9.50 9.00 8.30 اداء مساوي هابط ASCM 8.80 اسيك للتعدين 

 3.17 2.40 1.65 2.00 2.15 2.65 2.50 2.40 اداء اقل هابط IRON 2.22 الحديد و الصلب 

 قطاع الكيماويات
 6.25 5.00 4.80 5.10 5.30 6.50 6.25 5.75 اداء مساوي عرضي EGCH 5.37 كيما 

رضيع EFIC 11.70 المالية و الصناعية  11.60 9.00 9.00 9.70 11.00 13.50 13.00 12.50 اداء مساوي 

 10.85 10.80 9.50 10.00 10.60 12.00 11.80 11.00 اداء مساوي هابط SKPC 8.95 سيدي كرير 

موكا-اسكندريه للزيوت المعدنيه  AMOC 3.65 ابطه وياداء مسا   4.30 4.80 5.00 4.00 3.80 3.25 3.55 4.90 

منتجات منزليه قطاع   
رضيع ACGC 1.519 العربيه لحليج االقطان   1.62 1.50 1.33 1.45 1.50 1.80 1.70 1.62 اداء مساوي 

رضيع DSCW 1.746 دايس للمالبس الجاهزه  1.85 1.40 1.40 1.53 1.63 2.00 1.85 1.75 اداء افضل 

رضيع EAST 15.12 الشرقيه للدخان اداء مساوي    16.00 16.50 17.50 15.50 15.20 14.20 15.15 - 

رضيع ORWE 10.60 النساجون الشرقيون  11.74 9.90 8.50 9.00 9.70 11.70 11.10 10.50 اداء افضل 
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ت االساسيه للتحليل الفنيارشادات 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

 يتفوق اداء السهم عن اداء حركه المؤشر الرئيسي اداء قوى

المؤشر اداء السهم مساوى الداء 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 

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

 نتيجه لكسر هذا المستوى المحدد

 هو تخفيض المراكز المفتوحة كلما صعد السهم ليختبر نقاط المقاومة الصعود تخفيض مع

ز المفتوحة لجنى االرباح  عند المستهدفات المحدده و انتظار اشارة شراء جديدةبيع جزء من المراك جنى االرباح  

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

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

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

التجميع عند مستوى 
 الدعم

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

يستهدف مستويات 
 المقاومه

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

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

 

 


