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EGX30    بداية ونهاية قوية لتداوالت األسبوع الماضي، والذي وصل عند اإلغالق ألربعة مائة نقطة صعود، ويغلق بالقرب من مستوى
ة، أما عودة الضغوط نقط 1777ثم  0187ثم  0077مازال هناك فرصة ألستمرار الصعود مستهدفاً مستويات نقطة،  0077

 .ةقطن 0707ثم  0777 تالبيعية من جديد عند أي من المستويات المذكورة، تعيد المؤشر لمستويا

EGX70 
الصعود القوي كان في اليوم األول من األسبوع الماضي ليعود المؤشر السبعيني للحركة العرضية باقي أيام األسبوع،  

خالل األسبوع القادم وربما بوتيرة أكبر مستهدفاً  نية تشير إلى عودة فرص الصعود من جديدلكن األشارات الف
 ستهدف مستوياتت نقطة 771أسفل مستوى  لضغوط البيعيةا نقطة، أما عودة 707ثم  707ثم  700مستويات 

  .ةقطن 740ثم  778ثم  777

 الدولي التجاري البنك

جنية، وهو ما يعطي الفرصة للعودة لمستوى  48.17نا من مستوى الدعم المهم مازال السهم يجد الدعم كلما اقترب  

ة، أما عودة الضغوط جني 40.07ثم  47.77ثم  44.77 ة، تخطيه ألعلى يستهدف مستوياتجني 47.07المقاومة 

ثم  48.77 مستويات جنية، الهبوط أسفله يعيد استهداف 48.17 البيعية تهبط بالسهم من جديد لمستوى الدعم

  .ةجني 78.77ثم  78.17

 تليكوم جلوبال
ثم  4.87 يستهدف مستويات القوة الشرائية لكجنية، استمرار ت 4.77قوي للسهم اقترب بنا من مستوى  صعود    

جنية،  7.07مستوى  عند أي من المستويات المذكورة يعيد استهداف ط البيعيةعودة الضغو ،ةجني 4.07ثم  4.77

   .ةجني 7..7ثم  7.47ثم  7.07 المذكور يستهدف مستويات أسفل المستوى الهبوط

 لألتصاالت المصريه
جنية، تكملة الصعود بنفس الوتيرة تأتي أعلى  7..8صعود قوي للسهم لم يوقفه سوى مستوى المقاومة المهم    

وى أسفل مست الضغوط البيعية عودة اة، أمجني 87.77ثم  8.07ثم  8.77 تالمستوى المذكور مستهدفاً مستويا

 .ةجني 1.87 ثم 1.47ثم  1.07 اتجنية، تخطيه ألسفل يستهدف مستوي 1.17توى يدنا لمسيع جنية 8.77

 واألعالم  لالتصاالت أوراسكوم

 القابضة والتكنولوجيا

بالتالي جنية، و 7.71فت عند مستوى المقاومة المهم محاوالت التماسك والعودة للصعود في اليوم اآلخير توق   

أما ، جنية 7.01ثم  7.04ثم  .7.0 مستهدفاً مستوياتدة للصعود تبدأ باإلستقرار أعلى المستوى المذكور العو

 .7.7 ثم 7.74 وياتستستهدف م، تخطيه ألسفل يجنية 7.70تعيد استهداف مستوى  الضغوط البيعية استمرار

  .ةجني

 هيرمس الماليه المجموعة

 القابضة

ه ليستهدف جنية، استمرار الصعود يبدأ باألستقرار أعال 77..8ت حول مستوى عاد السهم في آخر التداوال    

جنية، تعيد  77..8أسفل مستوى  لضغوط البيعيةا معاودة ، لكنةجني 87.77ثم  77..8ثم  77..8مستويات 

  .ةجني 88.77 ثم 88.87ثم  88.47 ف مستويات، تخطيه ألسفل يستهدةجني 88.07السهم لمستوى 

 قابضهال بايونيرز

 المالية لألستثمارات

 جنية، استمرار ذلك يستهدف مستويات 88.77 مستوى المقاومة األسبوع الماضي استقر بالسهم عندصعود قوي   

تعيد  جنية، 88.77أسفل مستوى  عية من جديدالضغوط البي ، أما استمرارةجني 07..8ثم  7...8ثم  88.07

 .ةجني 87.87 ثم 87.77ثم  88.77 استهداف مستويات

 لالستثمارات العربية
جنية، تخطيه ألعلى  7.11 مستوى المقاومة المهمتوقفت عند  لصعود التصحيحي في اليوم اآلخيرمحاوالت ا 

 جنية، تستهدف مستويات 7.10أسفل مستوى  الضغوط البيعية أما معاودة ،ةجني 7.87ثم  7.88 مستوياتيستهدف 

  .ةجني 7.01 ثم 7.18 ثم 7.14



 الكويتية المصرية القابضة
دوالر، األستقرار أعاله يستهدف  7.47مستوى  تماسك السهم سريعاً ليغلق قرب أهم مستويات المقاومة حالياً   

 .7.4 ف مستوياتدوالر، يستهد 7.47ة الضغوط البيعية أسفل مستوى دوالر، أما عود 7.77ثم  7.40مستويات 

  .الردو 7.70ثم  7.78 ثم

 ائيةالغذ للصناعات جهينة
ثم  0.77ثم  0.77يعية يستهدف مستويات ، استمرار الضغوط البةجني 0.07هبط السهم في اليوم اآلخير لمستوى   

     .ةجني 0.77 ثم 7..0 ثم 0.77 اتمستويف استهدعيد استقرار أعاله يإلاجنية، أما  0.77

 األقطان لحليج العربيه
يستهدف مستويات  جنية، األستقرار أعاله 08..وى المقاومة استطاعت أن يخترق السهم مست صعودال محاوالت    

لمستوى  األسعارب تعود جنية 08..أسفل مستوى  لبيعيةالضغوط ا عودة، خطورة ةجني 17..ثم  17..ثم  04..

  .ةجني 40.. ثم 74..ثم  71.. جنية، تخطيه ألسفل يستهدف مستويات 07..

 عز حديد
جنية،  1.77بعض الضغوط البيعية التي أعادت السهم أسفل مستوى  رغم محاوالت الصعود إال أن السهم يجد  

الضغوط عودة أما ، ةجني 8.77ثم  1.07 ثم 1.77 مستوياتالعودة للصعود تأتي مع األستقرار أعاله مستهدفاً 

  .ةجني 7..0ثم  0.47ثم  0.77 اتيستهدف مستويجنية، تخطيه ألسفل  0.07تعيد السهم حول مستوى  البيعية

 اليكتريك السويدي
 ثم 40.77ثم  44.77 مستوياتف استهدعيد اي ة، األستقرار أعالهجني 47.77تماسك السهم حول مستوى   

 47.07ثم  77..4 جنية، يعيد استهداف مستويات 47.77توى لضغوط البيعية أسفل مسا ، أما عودةةيجن 7..40

 .ةجني

 الصعود تأتي مع األستقرار أعاله عودةجنية، وبالتالي  77..المهم  مستوى المقاومة القوي قرب الصعودقف تو   هيلز بالم
أتي مع األستقرار أسفل غوط البيعية تالض ة معاودة، خطورجنية 17..ثم  .0..ثم  07.. ف مستوياتليستهد

  .ةيجن 77..ثم  71..ثم  44.. يستهدف مستوياتة، لجني 77..مستوى 

 مصطفي طلعت عةومجم

 القابضة

القوة  استمرارة، جني 7.11جنية، وبالتالي األستقرار أعاله يعيد استهداف مستوى  7.07السهم مقاومة عند مستوى  يجد   

 جنية 7.77تعيد استهداف مستوى  عودة الضغوط البيعية ة، أماجني 0.47ثم  7..0فرصة ألستهداف مستويات ال يعطي الشرائية

 .ةجني 4.17ثم  7.77 ثم 7..7 تيامستو تستهدف

 للتنميه أكتوبر من السادس

 (سوديك) واألستثمار

جنية، األستقرار أعاله يعيد استهداف  07..8بعض الضغوط البيعية في اليوم اآلخيراعاد السهم لمستوى الدعم   

، أما ةجني 87.77ثم  7..84ثم  87.07 تة، تخطيه ألعلى يفتح الطريق ألستهداف مستوياجني 7..87مستوى 

جنية، تخطيه ألسفل يستهدف  7...8استهداف مستوى  يعيد جنية، 07..8الضغوط البيعية أسفل مستوى  عودة

   .ةجني 88.77ثم  88.77ثم  88.17 مستويات

 جروب عامر
، ةجني 7.78ى ألستهداف مستو القوة الشرائية استمرار ذلك يعيدجنية،  1..7استند السهم عند مستوى الدعم   

 1..7أسفل مستوى  الضغوط البيعية استمرارأما ، ةجني 7.70ثم  7.74 مستويات ستهدافألستقرار أعاله يعيد اا

  .ةجني 8..7م ث 7..7 ثم 7..7 ياتف مستو، تستهدجنية

 لألسكان الجديدة مصر

 والتعمير

لى يفتح الطريق ألستهداف جنية، تخطيه ألع 15.15صطدم بمستوى المقاومة المهم ا اليوم اآلخير في صعود قوي     

تعيد استهداف  15.55أسفل مستوى  البيعية من جديدالضغوط  ، أما عودةةجني 12.41ثم  10.55 مستويات

 .ةجني 28.55 ثم 28.85ثم  27.85 مستويات

 

 اديتا

القوة  لي معاودةوبالتا ة،جني 84.47استطاع األستقرار حول مستوى الضغوط البيعية في اليوم اآلخير إال أن السهم  رغم  

 80.47 ثم 80.77ثم  7..87 يعيد استهداف مستويات ، تخطيه ألعلىةجني 87.77م ستهدف مستوى المقاومة المهالشرائية ي

 87.87ثم  87.07ثم  84.77 مستويات جنية، يعيد استهداف 84.47جديد أسفل مستوى  البيعية منالضغوط  ، أما عودةةيجن

 .ةنيج

 



 التللمقاو العامة الصعيد
ثم  7.84 ثم .7.8 ف مستوياتجنية، تخطيه ألعلى يستهد 7.87قوي توقف عند مستوى المقاومة الصعود ال  

 7.18ثم  7.14ثم  7.10 ف مستوياتجنية، تستهد 7.87أسفل مستوى  الضغوط البيعية ، استمرارةجني 7.80

  .ةجني

 ناوراسكوم كونستركش
 ف مستوياتة، األستقرار أعاله يستهدجني 74.77مستوى  غالق أعلىالسهم لإل التماسك في اليوم اآلخير أعاد  

 جنية، يستهدف مستويات 74.77أسفل مستوى الضغوط البيعية  ، أما عودةةجني 70.77ثم  70.47 ثم 77.77

 .ةجني 87..7ثم  07..7ثم  7..77

 القلعه لالستشارات الماليه
ثم  8.71 قد يعيد بعض القوة الشرائية مستهدفاً مستويات، ةجني 8.78أعلى مستوى  يراليوم اآلخ تماسكربما   

 7.81م المهم جنية، تعيد استهداف مستوى الدع 8.78ة الضغوط البيعية أسفل مستوى ، عودةجني 8.87ثم  .8.8

 .ةجني 7.10ثم  7.87 ثم 7.84 لتستهدف مستويات يزيد من الضغوط البيعيةجنية، تخطيه ألسفل 

 يةالمصر والصناعة المالية
، استمرار تلك الضغوط البيعية يستهدف السهم ةجني 0.07عند مستوى  أغلق السهمرغم محاوالت التماسك إال أن    

 جنية، يعيد استهداف مستويات 0.07العودة لإلستقرار أعلى مستوى أما  ،ةجني 0.77ثم  0.77ثم  0.77 مستويات

   .ةجني 7..0ثم  0.87 ثم 0.77

المصريه للمنتجعات 

 احيه  السي

، أما ةجني 7.18ثم  7.01 تف مستويااستهد، األستقرار أعاله يعيد اجنية 7.07صعود قوي وصل بالسهم لمستوى المقاومة   

ثم  7.08ثم  7.08 ستوياتيستهدف متخطيه ألسفل ، جنية 7.07، يعيد استهداف مستوى جنية 7.07 وىاألستقرار أسفل مست

  .ةجني 7.07

 

 


