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 10957كاسبه و االغالق عند مستوى عمليات جني االرباح التي دفعته للتقليص من منه بعض ليواجه م 11200 المقاومه الهام توىمسالت االسبوع الماضي الي ان اقترب من ل المؤشر الصعود بدايه تعامواص 

  يوم  100و الذي يتوافق مع متوسط متحرك كما شهدت العديد من االسهم عمليات جني ارباح مع االقتراب من مستوى المقاومه المذكور 

  مقاومه الممذكوره الشرائيه عاجزه عن اختراق الزال القوه و ال تنقطه  11200و مستوى المقاومه  10575بين مستوى الدعم  علي مدار االربعه اسابيع االخيرهتستمر التحركات العرضيه 

  نقطه  10750و يليه مستوى  10850يقف مستوى الدعم االول عند 

  نقطه  11800ثم  11400يستهدف المؤشر مستوى  11200و بتاكيد اختراق 

 نقطه  10575تداد قائمه طالما البقاء اعلي رتبقي احتماالت اال 

 نقطة  10575 الحتفاظ طالما البقاء اعلي مستوى الدعماالتى حققت مستهدفاتها كما يمكن  للمراكزالرباح بجني اننصح 
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EGX30 Index (11,125.29, 11,125.29, 10,944.58, 10,957.02, -170.830)
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 هالرؤيه الفني

 نقطه . 1731مستوى  عمليات جني االرباح التي دفعته للتقليص من مكاسبه و االغالق عندنه بعض ليواجه م 1864توى الت االسبوع الماضي الي ان وصل لمسل المؤشر الصعود بدايه تعامواص 

  نتوقع ان تعوق اي هبوط في الوقت الحالي  و التي 1700 -1750من المرجح استمرار عمليات جني االرباح بدايه االسبوع الجاري و ننصح بمتابعه مستويات الدعم بين 

  نقطه 2000 -1950و يقف مستوى المقاومه التالي عند 
 

 . بعه مستويات الدعم العاده الشراءالرباح و متابجني اننصح 
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EGX50EWI (1,793.69, 1,864.03, 1,789.50, 1,790.29, -3.39990)
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 السهم

 كود
 رويترز

اغالق 
 عاسبو

االتجاه 
قصير 
 االجل 

مقارنه االداء 
 بالمؤشر

 فني تحليل

 اءافضل اد عرضي COMI 66.32 الدولي التجاري البنك البنوك
ا عن مستويات ام 70.00 – 69.00و الذي باختراقه يستهدف  65.50طر التحركات العرضيه علي اداء السهم و يواجه مستوى المقاومه االول تسي

  64.00 -66.00الدعم هي 

 

غير  ماليهخدمات 
 مصرفيه

 اداء مساوي صاعد HRHO 14.00 هيرميس الماليه المجموعه
 ضات بين مستوياتننصح باعاده الشراء علي االنخفارباح الجني امقاومه قويه و مثاليه لو هي منطقه  جنيه 15.00مستهدفه اختبار السهم  حقق

 17.50للمستهدف التالي  12.50 -13.50

 اداء مساوي عرضي PIOH 3.67 القابضه بايونيرز
ايقاف خسائر في  3.10 حتراماجنيه  مع  4.00المقاومه و مستوى  - 3.40مستوى الدعم الجل القصير بين ا يتخذ السهم اداء عرضي للمتاجره علي

 حاله كسره

 افضل اداء عرضي EKHO 1.08 القابضه المصريه الكويتيه
ثم  1.17ت المقاومه ستهدف مستويايننصح باالحتفاظ بالسهم حيث  علي اداء السهم علي مدار الثالثه اسابيع االخيره، تسيطر التحركات العرضيه 

 قاف خسائر في حاله كسرهو هو مستوي اي 1.04ثم  1.08،اما عن مستويات الدعم  دوالر  1.27

 اداء مساوي عرضي OIH 0.40 اورسكوم لالستثمار القابضه
ليه ليعاود االرتداد علي اعاقه التراجعات الحا 0.39مستوى الدعم يعمل نتوقع ان ارباح حولها وعمليات جني  واجهحيث  0.43حقق السهم مستهدفه 

 0.45ثم  0.43منه مره اخري الي 

 اداء مساوي عرضي CCAP 1.37 ماليهال لالستشارات القلعه
خسائر في حاله  ايقاف 1.20مع احترام   1.48و مستوى المقاومه  1.35االجل القصير بين مستوى الدعم  يتخذ السهم اداء عرضي للمتاجره علي

 1.75ثم  1.60العلي سيستهدف السهم  1.48كسره اما بتاكيد اختراق 

 

 العقارات

  اي هبوط في الوقت الحالي 5.70حيث تعرض لعمليات جني ارباح حوله و نتوقع ان يعوق مستوى  6.50وصل السهم لمستوى مقاومه  افضل اداء ضيعر TMGH 6.21  مصطفي طلعت

 اي هبوط في الوقت الحالي 0.53 -0.55 يات الدعمتوعوق مسو نتوقع ان تح حيث تعرض لعمليات جني اربا 0.60وصل السهم لمستوى مقاومه  افضل اداء صاعد PORT 0.583 بورتو جروب

  3.35ثم  3.20و نتوقع ان يواصل الصعود لمستوى المقاومه  2.85مستوى المقاومه تمكن السهم من اختراق  افضل اداء عرضي MNHD 3.08 نصر مدينه

 اداء مساوي عرضي OCDI 10.80 سوديك- اكتوبر من السادس
المقاومه  نطقه جني ارباح حتي تاكيد اختراقها العلي  يقف مستويو هي م 10.87-10.50يختبر السهم الحد العلوي للحركه العرضيه بين مستويات 

 جنيه  12.00التالي حول 

 جنيه 1.22ثم  1.27اما عن مستويات الدعم  1.50 -1.45و بتاكيد اختراقها يستهدف مستويات  1.32وصل السهم لمستوى المقاومه  افضل اداء صاعد PHDC 1.349 هيلز بالم

 افضل اداء صاعد HELI 6.00 لالسكان الجديده مصر
لك طالما البقاء اعلي ذنيه و ج 6.80جزئي و ال يزال لديه مستهدف عند ال الرباح جني امثاليه لو هي منطقه  جنيه 6.00الثاني حقق السهم مستهدفه 

5.50  

  

 االساسيه موارد
 اقل اداء عرضي ESRS 6.03 عز حديد

و التى نتوقع ان تتجدد حولها  6.80-6.40لمقاومه بين و العوده لالرتداد تواجه ستويات ا  5.75اعلي مستوى الدعم ننصح باالحتفاظ طالما البقاء 

 الضغوط البيعيه مره اخري

 اقل اداء عرضي SKPC 5.95 سيدي كرير للبتروكيماويات
ارم في حاله ايقاف خسائر ص 5.40ننصح باحترام مستوى  6.50و مستوى المقاومه  5.50يتخذ السهم اتجاه عرضي للمتاجره بين مستوى الدعم 

 كسره
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لصناعات الكيماويه ا

 كيما -المصريه
EGCH 4.01 جنيه 3.20ننصح بوضع ايقاف الخسائر اسفل  4.35و مستوى المقاومه  3.35يتخذ السهم اداء عرضي بين مستوى الدعم  اداء مساوي عرضي 

 

اعالم   االتصاالت
 و تكنلوجيا

 افضل اداء صاعد ETEL 13.75 لالتصاالت المصريه
-13.30يات الدعم جنيه  عن مستو 14.70ئي و ال يزال لديه مستهدف عند جنيه و هي منطقه مثاليه لجني االرباح الجز 14.0 حقق السهم مستهدفه

12.80 

 

مقاوالت و 
 إنشاءات 

 اداء مساوي عرضي ORAS 67.05 اوراسكوم كونستركشون
ق المحدد مع داخل النطاننصح بالمتاجره  73.00و مستوى المقاومه   63.00مستوى الدعمبين  اشهراربعه علي مدار  يتخذ السهم اداء عرضي 

 80.00ثم  75.00يستهدف السهم  73.00اما بتاكيد اخترق  جنيه 62.00وضع ايقاف الخسائر اسفل 

 

خدمات و منتجات 
 و سيارات صناعيه

 اقل اداء هابط SWDY 6.85 للكبالت السويدي
ستفتح الطريق الي  7.20ق الهبوط و العوده لالرتداد اعليو التى قد تعو 6.30-6.50بين  الهامه منطقه الدعم سهمفي حاله استمرار التراجع سيجد ال

 جنيه و هي ستعد فرص لتخفيض المراكز لحامل السهم  8.00

 

اغذيه و مشروبات 
 و تبغ

 افضل اداء صاعد JUFO 8.09 جهينه
و تحول دورها االن كمقاومه رئيسيه ، قد  2019 -2018و التى كانت تعمل كدعوم في عام  8.50 -8.00يواجه السهم منطقه مقاومه هامه بين 

 7.40-7.80ما عن مستويات الدعم هي جنيه ا 10.00-9.50يواجه السهم بعض عمليات جني االرباح حولها و بتاكيد اختراقها يستهدف مستويات 

 اداء مساوي رضيع EAST 12.40 الشرقيه للدخان
ل النطاق و يمكن اضافه داخننصح بالمتاجره ،  13.90-13.60 بين المقاومه نطقهو م 11.80يتخذ السهم اداء عرضيا للمتاجره بين مستوى الدعم 

 مع وضع ايقاف الخسائر اسفل الدعم المذكور العلي  13.90مراكز باختراق 
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ت االساسيه للتحليل الفنيارشادات و تعريفات للمصطلحا  

 
 اسابيع 4 الى 1 من االتجاة قصير االجل

 ع السابق ثم قمة اعلى من القمة السابقةالسهم كون قاع اعلى من القا 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

 اداء السهم مساوى الداء المؤشر ساوياداء م

ؤشرينخفض اداء السهم عن اداء حركه الم 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
التوصيه بتخفيض المراكز لحمايه 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 

 نتيجه لكسر هذا المستوى المحدد

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

نتظار اشارة شراء جديدةبيع جزء من المراكز المفتوحة لجنى االرباح  عند المستهدفات المحدده و ا 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

لمقاومةعلى الدعم و البيع على نقاط ابين 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

ون فرص لجنى االرباحاشاره لى استكمال الصعود للسهم الختبار المستويات المقاومه التاليه و التى تك  

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

 

 


