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  10600للتجربه علي مستوى دعمه المنكسر  ،هو االرتداد مننقطه حيث تمكنت القوه الشرائيه من التماسك  10270ان وصل لمستوى االسبوع الماضي حيث بدا التعامالت علي تراجع الي شهد المؤشر تذبذب واضح خالل 

 نقطه 10459ليغلق عند مستوى ضغوط البيعيه في الظهور و تدفعه للتراجع مجددا قبل ان تعاود ال

  مره اخري 11000ثم  10800 مستوياتمقاومه هامه جدا البد من اختراقها العلي حتي يعاود المؤشر التجربه علي  10600تمثل منطقه  

  اكز الهامش لق مرلغاستغالل اي ارتداد بمتابعه مستويات ايقاف الخسائر لكل سهم و لذلك ننصح ال يزال المؤشر يتحرك اسفل المقاومه المذكوره مع تفاوت واضح بين اداء االسهم  
  للحكم علي القوه الشرائيه و مدي قدرتها علي االستمرار من عدمهسنراقب جيدا احجام التداول مع اي محاوله لالرتداد 

 نقطه  10000ي حول اسفله سيقف الدعم التالفي حاله استمرار التراجع كمستوى ايقاف خسائر للمراكز المفتوحه اما  هاهميه كبيره حاليا لذا يمكن وضع 10270اكتسب مستوى ر من جانب اخ 

  نقطه 11200لبقاء اسفل اتحفظه طالما رؤيتنا الفنيه مو اخيرا ستظل 

 غالل االرتداد لغلق مراكز الشراء بالهامش و متابعه مستويات ايقاف الخسائر لكل سهم باستننصح 
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 هالرؤيه الفني

  نقطه  1779ند عليغلق تعامالت االسبوع الماضي  1750اعلي مستوي و االرتداد التماسك حيث تمكن من 1900دفعته للهبوط من مستوى المقاومه الهام  واجه المؤشر ضغوطا بيعيه قويه 

  ل مؤقت تراجع عنده لو بشكوقعنا ان يوقف التحيث و ايضا يلتقي مع خط اتجاه صاعد يصل قيعان المؤشر منذ مارس الماضي ، مع خط اتجاهه الهابط الرئيسي و الذي يعمل حاليا كدعم هام  1750يتوافق مستوى الدعم

  1900-1850سيعيد المؤشر للتجربه علي مستويات الدعم المنكسره و التى تحولت لمقاومات و هي منه واالرتداد 

  نقطه 1600ثم  1700استمرار التراجع سيقف الدعم التالي حول  حالهمن جانب اخر في 

 باستغالل االرتداد لغلق مراكز الشراء بالهامش و متابعه مستويات ايقاف الخسائر لكل سهمننصح 
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EGX50EWI (1,778.06, 1,783.52, 1,777.84, 1,779.54, +1.47998)
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 السهم

 كود
 رويترز

اغالق 
 عاسبو

االتجاه 
قصير 
 االجل 

مقارنه االداء 
 بالمؤشر

 فني تحليل

 اداءافضل  رضيع COMI 62.76 الدولي التجاري البنك البنوك
 م ث) تحقق (  64.00و هيالتى تحولت لمقاومات اعاده التجربه علي الدعوم المنكسره و  دلطريق لالرتدايفتح ا 62.00استمرار التداول اعلي  

  58.50ه يو عن الدعوم التال 66.50

 

غير  ماليهخدمات 
 مصرفيه

 12.50ووضع مستوى ايقاف الخسائر اسف ننصح بجني االرباح حولها  15.25 -14.70مقاومه رئيسيه بين  يقترب السهم من منطقه اداء مساوي صاعد HRHO 14.45 هيرميس الماليه المجموعه

 اداء مساوي عرضي PIOH 3.55 القابضه بايونيرز
ايقاف خسائر في حاله  3.10جنيه  مع احترام  4.00المقاومه و مستوى  - 3.40مستوى الدعم  ال يزال السهم محافظ علي حركته العرضيه بين 

 كسره

 دوالر 1.01دوالر كما ننصح بوضع ايقاف خسائر اسفل  1.10ثم  1.08االرتداد الي  ليتمكن مندوالر  1.04اعلي  لعوده السهم ايحتاج  افضل اداء عرضي EKHO 1.01 القابضه المصريه الكويتيه

 ننصح باستغالل االرتفاعات لتخفيض المراكز 0.40-0.39جنيه يسمح باالرتداد الي مستويات  0.36استمرار التداول اعلي  اداء مساوي عرضي OIH 0.375 اورسكوم لالستثمار القابضه

 ايقاف خسائر  1.20مع احترام   1.48و مستوى المقاومه  1.35بين مستوى الدعم ال يزال السهم محافظ علي حركته العرضيه  اداء مساوي عرضي CCAP 1.354 الماليه لالستشارات القلعه

 

 العقارات

 ننصح باستغالل االرتفاعات لتخفيض المراكز  6.40ثم  6.10جنيه يعزز من فرص االرتداد الي  5.50حفاظ السهم البقاء اعلي  افضل اداء عرضي TMGH 5.52  مصطفي طلعت

 0.55اح الي ننصح حاول السهم برفع حمايه االرب 0.70و في حاله تجاوزها العلي يستهدف  0.62يستهدف السهم التجربه علي قمته االخيره  افضل اداء اعدص PORT 0.59 بورتو جروب

 2.60لك سيواجه مزيد من االنخفاض الي ذو غير  3.20 -3.00لينمكن من اعاده اختبر مستويات  2.85يحتاج السهم العوده اعلي  افضل اداء عرضي MNHD 2.75 نصر مدينه

 جنيه  12.50 – 12.00يقف مستوي المقاومه التالي حول  10.87-10.50الحد العلوي للحركه العرضيه بين مستويات م في اختراق نجح السه اداء مساوي رضيع OCDI 11.40 سوديك- اكتوبر من السادس

 1.20ننصح برفع ايقاف الخسائر الي   1.37ثم  ) تحقق ( 1.32جنيه يعزز من فرص االرتداد الي  1.22البقاء اعلي حفاظ السهم  افضل اداء صاعد PHDC 1.33 هيلز بالم

  جنيه 5.50برفع ايقاف الخسائر قصير االجل الي ننصح  6.40مستويات جنيه يسمح باالرتداد الي  5.80استمرار التداول اعلي  افضل اداء صاعد HELI 5.97 لالسكان الجديده مصر

  

 االساسيه موارد

 اقل اداء عرضي ESRS 5.63 عز حديد
 5.30ننصح باحترام مستوى  و التى نتوقع ان تتجدد حولها الضغوط البيعيه مره اخري 6.40-6.00العوده لالرتداد تواجه ستويات المقاومه بين 

 ايقاف خسائر في حاله تاكيد كسره

 اقل اداء عرضي SKPC 5.86 سيدي كرير للبتروكيماويات
ارم في حاله ايقاف خسائر ص 5.40ننصح باحترام مستوى  6.30و مستوى المقاومه  5.50يتخذ السهم اتجاه عرضي للمتاجره بين مستوى الدعم 

 كسره

الصناعات الكيماويه 

 كيما -المصريه
EGCH 3.85 جنيه 3.20ننصح بوضع ايقاف الخسائر اسفل  4.35و مستوى المقاومه  3.35يتخذ السهم اداء عرضي بين مستوى الدعم  اداء مساوي عرضي 
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اعالم   االتصاالت
 و تكنلوجيا

  12.00ف في حاله كسر ننصح بتفعيل حد االيقا  14.00ثم  13.50جنيه اشاره احتفاظ و يعزز من فرص االرتداد الي  12.00حفاظ السهم البقاء اعلي  افضل اداء صاعد ETEL 12.60 لالتصاالت المصريه

 

مقاوالت و 
 إنشاءات 

 اداء مساوي عرضي ORAS 67.00 اوراسكوم كونستركشون
اق المحدد مع ننصح بالمتاجره داخل النط 73.00و مستوى المقاومه   63.00يتخذ السهم اداء عرضي  علي مدار اربعه اشهر بين مستوى الدعم

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

 

خدمات و منتجات 
 و سيارات صناعيه

 اقل اداء ابطه SWDY 6.31 للكبالت السويدي
ستفتح الطريق الي  7.20د تعوق الهبوط و العوده لالرتداد اعليقو التى  6.30-6.50في حاله استمرار التراجع سيجد السهم منطقه الدعم الهامه بين 

 جنيه و هي ستعد فرص لتخفيض المراكز لحامل السهم  8.00

 

اغذيه و مشروبات 
 و تبغ

 افضل اداء صاعد JUFO 8.10 جهينه
دورها االن  و تحول 2019 -2018كانت تعمل كدعوم في عام  و التى 8.50 -8.00بين  رئيسيهاختبار منطقه المقاومه ال يستهدف السهم اعاده

   7.00-7.50، و عن مستويات الدعم حاليا جنيه  10.00-9.50و بتاكيد اختراقها يستهدف مستويات  كمقاومه رئيسيه 

 بوضع ايقاف الخسائر اسفل الدعم المذكور  ، ننصح 13.50-13.00و منطقه المقاومه بين  11.80استمرار االداء العرضي بين مستوى الدعم  اداء مساوي رضيع EAST 11.81 الشرقيه للدخان
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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

 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 

 مستوى حمايه االرباح
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 اعاله يعد 

 نتيجه لكسر هذا المستوى المحدد

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

المفتوحة لجنى االرباح  عند المستهدفات المحدده و انتظار اشارة شراء جديدةبيع جزء من المراكز  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 االرباحاشاره لى استكمال الصعود   

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

 

 


