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الفعل وكما سبق وتوقعنا مطلع ا�سبوع الماضى نجح المؤشر فى مواصلة صـعوده فـى اتجـاه ب  :EGX70مؤشر 
بـشكل عـام ..  نقطه وا�غ;ق مع نھاية جلسة الخميس بالقرب منـه ٦١٠ - ٦٠٥مستوى المقاومه الجديد قرب ال 

 نقطه والذى نتوقع ان ٦١٨ - ٦١٠التركيز خ;ل ا�سبوع الحالى سيكون منصبا على مستوى المقاومه الھام قرب ال 
  لة صعودهيعوقه على مواص

  
نجح المؤشر فى مواصلة صعوده فى اتجاه مستوى المقاومه الجديد بالفعل وكما سبق وتوقعنا   :EGX30مؤشر 
بشكل عام التركيز  ..  نقطه٩١١٥رب مستوى ال قق مع نھاية جلسة الخميس غلاان  نقطه و٩٢٠٠ - ٩٠٠٠قرب ال 

 نقطـه والـذى نتوقـع ان ٩٣٠٠ - ٩٢٠٠خ;ل ا�سبوع الحالى سيكون منصبا على مستوى المقاومـه الھـام قـرب ال 
  لة صعودهيعوقه على مواص

  
 ٣,٦٠ قـرب ال الرئيـسىتماسـكه اعلـى مـستوى الـدعم فشل السھم فى مواصـلة  : للدواجن ا�سماعيليه 

قـرب مع نھاية جلـسة الخمـيس قبل ان يعاود ارتداده ويغلق  جنيه ٣,٠٥توى ال جنيه ليواصل تراجعه فى اتجاه مس
 ٣,٧٠  -   ٣,٦٠ننصح باستغ;ل اى ارتفاع تصحيحي فى اتجاه مستوى ال مازلنا بشكل عام  ..  جنيه٣,٢٩مستوى ال 

  جنيه فى البيع واعادة الشراء أقل
  

 جنيـه ليعـاود ٣,٦٠لتماسـك قـرب مـستوى ال نجح السھم بجلسات ا�سبوع الماضى فـى ا :ا6نتاج ا�ع3مى 
التركيز ا�ن سيتحول الى بشكل عام ..  جنيه٣,٨٦ارتداده Yعلى ويغلق مع نھاية جلسة الخميس قرب مستوى ال 

  ارتداده Yعلى جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ٤ - ٣,٩٠ قرب ال جديد الالمقاومهمستوى 
  

 - ٥,٤٠التماسك قرب مستوى الـدعم عنـد ال  السھم فى نجحق وتوقعنا بالفعل وكما سب :الشمس ل9سكان 
..  جنيـه ٥,٧٣ جنيـه قبـل ان يغلـق قـرب مـستوى ال ٥,٩٢ جنيه ليعاود ارتداده Yعلى فى اتجاه مـستوى ال ٥,٣٠

لـى  جنيه والذى نتوقع ان يعوقه ع٦,١٠ - ٦بشكل عام التركيز ا�ن سيتحول الى مستوى المقاومه الجديد قرب ال 
  مواصلة ارتداده Yعلى

  
 جنيـه ٣٧,٥٠نجح السھم بجلسات ا�سـبوع الماضـى فـى التماسـك قـرب مـستوى ال   :مدينة نصر ل3سكان

 جنيه قبل ان يغلق مع نھاية جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال ٤١,٦٩ليعاود ارتداده Yعلى فى اتجاه مستوى ال 
 جنيـه والـذى نتوقـع ٤٢,٥٠ - ٤٢ المقاومه الجديد قرب ال بشكل عام التركيز ا�ن سيتحول الى مستوى..  جنيه٤١

  ان يعوقه على مواصلة ارتداده Yعلى
  

  جنيه ٩,٣٠بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الدعم عند ال  :القناة للتوكي3ت 
بـشكل عـام ..  جنيـه ٩,٨٦ ال  جنيه قبل ان يغلق قـرب مـستوى١٠,٥٠ليعاود ارتداده Yعلى فى اتجاه مستوى ال 

 جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده ١٠,٥٠ مستوى المقاومه الجديد قرب ال نصبا علىمالتركيز مازال 
  Yعلى

  
 جنيـه ليعـاود ارتـداده ١,١٠نجح السھم بجلسات ا�سبوع الماضى فى التماسك قرب مـستوى ال  :سبينالكس 

..  جنيـه١,٢١ جنيه قبل ان يغلق مـع نھايـة جلـسة الخمـيس قـرب مـستوى ال Y١,٢٤على فى اتجاه مستوى ال 
 جنيـه والـذى نتوقـع ان يعوقـه ١,٢٦ - ١,٢٥بشكل عام التركيز ا�ن سيتحول الى مستوى المقاومه الجديد قرب ال 

  على مواصلة ارتداده Yعلى
  

يقتـرب ل جنيـه ٦,٥٠ - ٦,٣٠مستوى المقاومه الجديد قرب ال كس السھم توقعنا السابق ونجح فى تجاوز ع :راية 
بشكل عـام ا�ن ..  جنيه ٦,٦٠ جنيه قبل ان يغلق مع نھاية جلسة الخميس قرب مستوى ال ٦,٩٤من مستوى ال 

 جنيـه والـذى نتوقـع ان يعوقـه علـى ٧,٢٠ - ٧,١٠ على مستوى المقاومـه الـسابق قـرب ال سنعاود التركيز مجددا
  مواصلة ارتداده

  
 ١بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح الـسھم فـى التماسـك قـرب مـستوى الـدعم عنـد ال   :الزيوت المستخلصة

بـشكل ..  جنيـه ١,١٦ جنيه قبل ان يغلـق قـرب مـستوى ال ١,١٨جنيه ليعاود ارتداده Yعلى فى اتجاه مستوى ال 
ان يعوقـه  نتوقـع  مازلنـا جنيـه والـذى١,٢٠ - ١,١٨ مستوى المقاومه الجديـد قـرب ال نصبا علىم التركيز  مازالعام

  على مواصلة ارتداده Yعلى
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 جنيه ليعاود ارتداده Yعلـى بـشكل قـوى ٧,٢٠نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الدعم عند ال  :الجوھرة 
 نصبا علىمالتركيز مازال بشكل عام ..  جنيه ٨,٨٠ جنيه قبل ان يغلق قرب مستوى ال ٩,١٤فى اتجاه مستوى ال 

 جنيه والذى ان نجح فى تجاوزه Yعلى فقد يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال ٩مستوى المقاومه الجديد قرب ال 
   جنيه١٠

  
 جنيـه ليعـاود ارتـداده ١بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الـدعم عنـد ال   :اليكو

 التركيـز  مـازالبـشكل عـام .. ع نھاية جلسة الخميس بالقرب منهميغلق و جنيه Y١,١٢على فى اتجاه مستوى ال 
   جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده Yعلى١,١٥ - ١,١٣ مستوى المقاومه الجديد قرب ال نصبا علىم
  

 جنيه ليعاود ارتداده Yعلـى ١,١٠نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الدعم عند ال   :المصريه للمنتجعات
 نصبا علىم التركيز  مازالبشكل عام..  جنيه ١,٢٦يغلق قرب مستوى ال  جنيه قبل ان ١,٢٨فى اتجاه مستوى ال 

   نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده Yعلى مازلنا جنيه والذى١,٣٠ - ١,٢٨مستوى المقاومه الجديد قرب ال 
  

  ٦,٨٠مـستوى المقاومـه الجديـد قـرب ال كس السھم توقعنا السابق ونجح فـى تجـاوز ع  :المصريين ل3سكان
بـشكل عـام ا�ن سـنعاود .. ع نھاية جلسة الخميس بـالقرب منـهميغلق و جنيه ٧,٠٥يقترب من مستوى ال لجنيه 

  جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده ٧,٤٠ على مستوى المقاومه السابق قرب ال التركيز مجددا
  

 ٥,٥٠نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الدعم عند ال بالفعل وكما سبق وتوقعنا  :المصريين في الخارج 
 شكل عام..  جنيه ٦,٣٠ جنيه قبل ان يغلق قرب مستوى ال ٦,٣٩جنيه ليعاود ارتداده Yعلى فى اتجاه مستوى ال 

نتوقـع ان يعوقـه علـى مازلنـا  جنيه والـذى ٦,٥٠ - ٦,٤٠ مستوى المقاومه الجديد قرب ال نصبا علىم التركيز مازال
  اده Yعلىمواصلة ارتد

  
  ----- :العقاريه للبنوك الوطنيه 

  
  ------: الدوليه للمحاصيل الزراعيه 

  
 ١,١٠بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قـرب مـستوى الـدعم عنـد ال  :الكاب3ت الكھربائية 

بـشكل ..  جنيـه ١,٣١ جنيه قبل ان يغلـق قـرب مـستوى ال ١,٣٤جنيه ليعاود ارتداده Yعلى فى اتجاه مستوى ال 
والذى ان نجح فـى تجـاوزه Yعلـى فقـد  جنيه ١,٣٥ مستوى المقاومه الجديد قرب ال نصبا علىم التركيز  مازالعام

   جنيه١,٤٨ - ١,٤٥يواصل صعوده فى اتجاه مستوى ال 
  

 جنيـه ليعـاود ٨,٢٥جح السھم فى التماسـك اعلـى مـستوى الـدعم قـرب ال نبالفعل وكما سبق وتوقعنا   :ايكون
بـشكل عـام التركيـز .. وع بالقرب منه جنيه وا�غ;ق مع نھاية ا�سب٩,٦٩صعوده بشكل قوى فى اتجاه مستوى ال 
   جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصة صعوده١٠,٥٠ الرئيسة قرب ال ا�ن سيكون منصبا على مستوى المقاومه

  
 جنيـه ليعـاود ٣,٦٠سـك قـرب مـستوى الـدعم عنـد ال بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فـى التما :القلعه 

  مـازالبـشكل عـام..  جنيـه ٣,٩٦ جنيه قبـل ان يغلـق قـرب مـستوى ال ٤,٠٧ارتداده Yعلى فى اتجاه مستوى ال 
 جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده ٤,٢٠ - ٤,١٠ مستوى المقاومه الجديد قرب ال نصبا علىمالتركيز 
  Yعلى

  
 جنيه ليعـاود ١٢بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قرب مستوى الدعم عند ال  :ب ليفت س3

  مـازالبـشكل عـام..  جنيه ١٣,٦٩ جنيه قبل ان يغلق قرب مستوى ال ١٣,٨٧ارتداده Yعلى فى اتجاه مستوى ال 
وقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده  جنيه والذى نت١٤ - ١٣,٧٠ مستوى المقاومه السابق قرب ال نصبا علىمالتركيز 
  Yعلى

  
بالفعل وكما سبق وتوقعنا نجح السھم فى التماسك قرب مـستوى الـدعم عنـد ال  :العربيه المتحده للشحن 

..  جنيـه ١,٣١ جنيـه قبـل ان يغلـق قـرب مـستوى ال ١,٣٤ جنيه ليعاود ارتداده Yعلى فى اتجاه مـستوى ال ١,١٥
 جنيه والـذى نتوقـع ان يعوقـه ١,٣٨ - ١,٣٥ مستوى المقاومه السابق قرب ال نصبا علىم التركيز  مازالبشكل عام

  على مواصلة ارتداده Yعلى
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 قـرش ليعـاود ارتـداده Yعلـى فـى ٠,٨٧نجح السھم فى التماسك قـرب مـستوى ال " : كابو"النصر للم3بس 

سة الخمـيس قـرب مـستوى ال  قرش قبل ان يغلق مع نھايـة جلـ٠,٩٩حركه تصحيحيه اقترب فيھا من مستوى ال 
 جنيـه والـذى نتوقـع ١,٠٣ - ١ مستوى المقاومه السابق قرب ال نصبا علىمالتركيز مازال بشكل عام .. قرش ٠,٩٨

  ان يعوقه على مواصلة ارتداده Yعلى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تم إعداد ھذا التقرير بواسطة إدارة البحوث
  

  


