
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر
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ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند المؤشر بجلسيوىم, اغلق عىل الرسم البيانى ال  بفارق  نقطه 15,981ه امس عىل وتير
ً
نقاط  144مرتفعا

اق اللحظى   %,91  0بنسبه   حيث حاول المؤشر االخير
ً
 طفيفا

ً
 16000الـ  لمستوىشهد المؤشر بجلسه امس ارتفاعا

مستوى    دنى ا  الغالقات لتؤدى اىل ايالمستو القوه البيعيه بتلك    تدخلتلكن شعان ان  نقطه خالل منتصف الجلسه,  
16000  

 
ة اق مستوى  ,نقطه مباشر حاىل  نقطه ليتحول اىل مستوى دعم ثانوى 15600ليستطع المؤشر تأكيد اخير

, ومن ثم يكمن مستهدفنا الحاىل نقطه 15300ند وكما ذكرنا فى تقريرنا السابق, تم تكوين قاع اعىل جديد ع   شر للمؤ 
ه التر تكمن عند  اء    16275  هو اختبار القمه االخير اقها, لتسجل حينها اشاره شر ايد حينها اخير ى مع مستهدفات نقطه, ليير

 عىل   من منظور قصير االجل ن  بشكل مبد نقطه 17500 – 17055 – 16570 صاعده بالقرب منسعريه 
ً
 واستنادا

ائيه من جديد    هالقو   ءتحسن ادا  ات عالمات االيجاعض البظهور  االسهم المكونه للمؤشر و بعض  داخل  الشر  بيه بالمؤشر
  يه  ص ئيىس للبورصه المصوب الجانب االيجانى اتجاه المؤشر الر رؤيتنا    ف تظلفسو ,  الفنيه

ً
طالما ظللنا اعىل خصوصا

اء االنخفاضات نقطه, وبالتاىل  15300مستوى  مع انتقاء االسهم ذات االداء النستى ستظل توصيتنا باالحتفاظ و شر
  نقطه بشكل صارم   15300مستوى  ك ادنى المتحر  المتفوق مع تفعيل حد االيقاف

 

   لتحليل ا

ائيه االسعار بجلسه امس  عىل الرسم البيانى اليوىم,   دفعت القوه الشر
اق مستوى المقاومه الذى يكمن عند   10.60 – 10.50عىل اخير

, ولكن  جنيه 11حيث سجلت اعىل نقطه عند بشكل لحظى جنيه 
لت الضغوطات البيعيه لتؤدى اىل االغالق عند  خعان ماتد ش 

وبالتاىل فى حاله اذا , ( )عند مستوى المقاومه المذكورجنيه 10.61
اق ا ائيه االخير  – 10.50توى لمؤكد لمساستطاعت القوه الشر

, حيث  بجلسه اليوم جنيه 10.60
ً
 ايجابيا

ً
, فسوف يكون له مردودا

اء لتكن مستهدفتنا الصاعده حينها بالقرب من , ستسجل اشاره شر
ونالحظ جنيه من منظور قصير االجل   12.00 – 11.70 – 11.45

 من حيث احجام التداول تحسن اداء الحاىل للسهم 
ً
خصوصا

 يد السيناريو االيجانى المذكور  يجابيه والتر تؤ يه اال والمؤشر ات الفن

اء بالتوا اق يد سيناريو االخير أكزى مع تننصح مستثمرينا بالشر
جنيه بشكل  9.81حد االيقاف ادنى مستوى المذكور مع تفعيل 

   صارم
 

     15,981.88           : اغالق

 16,063.02      : سعر اعلى
  15,837.91      : سعر ادنى
    15,600          : دعم اول
  15,300            : دعم ثانى
 16,275            : مقاومه اول
  16,570      : مقاومه ثانى
 267,096,089     : التداول حجم

  15,300     : الخسائر  ايقاف

 TMGH    مجموعه طلعت مصطفى

 EGX30    مـؤشـر البورصه الرئيىس
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجل  بفارق  2,962سه امس عىل وتير
ً
نقطه              64مرتفعا

ه قويه بجلسه امس لت  %,2.23بنسبه   ائيه التدخل بوتير اق مستوى  استطاعت القوه الشر ستطع دفع المؤشر عىل اخير
جانى اعاله, وهو السيناريو الذى نوهنا عنه فى تقريرنا  ومن ثم االغالق االينقطه  2945عند  مقاومه الذى يكمنال

ائالسابق, وبالتاىل اذا استطاعت  اق المذكور عن يه تلك القوه الشر استكمال سيطرتها لتستطع تأكيد سيناريو االخير
اق ا  نقطه )نقطه  2945بقاء التداول واالغالق اعىل مستوى  طريق الحفاظ عىل ا ( بجلسه اليوم,  االخير فسوف اليجانى

, حيث انه
ً
 ايجابيا

ً
 ق يكون له مردودا

ً
اع وقمه اعىل من سابقتهما, ومن ثم ستسجل  سيحول االتجاه اىل صاعد مكونا

اء اش   نقطه من منظور قصير االجل  3190 – 3075 – 3015مع مستهدفات سعريه صاعده بالقرب من اره شر

 عىل االدا 
ً
ائيه داخل  للمؤشر و  وق الحاىل  متفال  ءواستنادا ه والمتوسطهاالسهم  ظم  معللقوه الشر ف تتحول  , فسو الصغير
اء االنخفاضات مع و , ومن ثم ستظل توصيتنا ىه االحتفاظ بعيتى اتجاه المؤشر الس  االيجانى  بصوب الجان رؤيتنا  شر

  نقطه بشكل صارم حيث   2795نى مستوى  انتقاء االسهم ذات االداء النستى المتفوق و تفعيل حد االيقاف المتحرك اد
 نقطه مره اخرى    2700كش هذا المستوى السفل سوف يؤدى اىل استهداف مستويات هابطه بالقرب من 

 

 
   لتحليل ا

جنيه    40عند  تكمن المقاومه الحاليه  عىل الرسم البيانى اليوىم,  
ارها منذ االسبوع السابق, ومن ثم فى  بوالتر تحاول االسعار اخت

ائيه  هحال اق اذا استطاعت القوه الشر دفع االسعار عىل اخير
 الحوى المقاومه المذكور بشكل مست

ً
جام مؤكد مصحوبا

اء مع مستهدفات  وف تداول مرتفعه, فس تسجل اشاره شر
جنيه من   49  –  45  –  43.50  –  42القرب من  صاعده  سعريه  

ط االجل  ويعد السيناريو االيجانى ير ومتوسمنظور قص
 عىل المذكور هو االكير احتماليه وذلك ا

ً
ات ستنادا المؤشر

 الفنيه االيجابيه  

ائيه بالتوازى مع  ومن ثم ننصح مستثمرينا بتكوين مراكز شر
اق لمستوى  نيه مع تفعيل حد ج 40تأكيد سيناريو االخير

 جنيه بشكل صارم   38.26االيقاف ادنى مستوى 

    ,39.9622            اغالق
 2,966.30        :سعر اعىل
 82,897.7        : سعر  ادن  
           2,945         : دعم اول
              2,805         : دعم ثانى
                072,3         : مقاومه اول
      3,206   : مقاومه ثانى
 313,766,247    :  التداولحجم 

 2,795    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 PHAR  يه يه الدوليه للصناعات الدوائرالمص-ايبيكو



 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↔ 46.60 44.55 41.31 43 43.10 البنك التجارى الدول 

EFIH   اء جزئ   ↑ 22.50 22 20.50 21.15 21.23 اى فاينانس  شر

FWRY اء  ↑ 7.23 6.74 5.87 6.14 6.29 فورى  انخفاضات شر

EKHO  احتفاظ ↔  1.25$  1.24$  1.194$  1.21$  1.216$ الكويتيه  المرصيهالقابضه 

TMGH   اء  ↑ 11.43 10.75 10 10.50 10.61 مجموعه طلعت مصطف  انخفاضات شر

SWDY  يك  احتفاظ ↑ 14.20 13.60 12.60 13.04 13.40 السويدى اليكير

HRHO  مس  تفاظاح ↔ 19.63 19.23  17.60 18.20 18.40 المجموعه الماليه هير

ABUK احتفاظ ↑ 48 45.90 40 43.50 44.21   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↔ 27 25.35 23.60 24.11 25.34 المرصيه لالتصاالت 

ORWE  قيون  احتفاظ ↔ 11.13 10.66 9.51 9.85 10.08 النساجون الشر

SKPC وكيماويات اء  ↑ 17.45 16.50 14.82 16.16 16.45 سيدى كرير للبير  ات انخفاضشر

AUTO   اء جزئ   ↑ 6.12  5.82 5.29 5.68 5.73 اوتو  ئ  ج  شر

PHDC احتفاظ ↔ 2.12 2.06 1.94 2 2.055 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  اء جزئ   ↑  8.35 8.05  7.18 7.55 7.85 االسكندريه للزيوت المعدنيه  شر

HELI  احتفاظ ↑ 11.80 11 9.75 10.50 10.91 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↑ 26.85  25.67 22.20 23.50 24.99 حديد عز 

CLHO  احتفاظ ↑ 5.40 5.25 4.93  5.10 5.12 مستشفى كليوباترا 

MNHD  اء  ↑ 4 3.87 3.72 3.80 3.82 مدينه نرص لالسكان والتعمير  ات انخفاضشر

CCAP  احتفاظ  ↔  2.62 2.47 2.10 2.23 2.28 القلعه لالستشارات الماليه 

EGAL اء  ↑  40.95 38.57 33.68 36.33 37.22 م مصر لاللومنيو  ات انخفاضشر

ISMA احتفاظ ↔  6.29 6.12 5.70 5.85 6.03 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔  8.42 8.13 7.31 7.60 8.10 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  احتفاظ ↔ 2.09  2.03 1.86  1.93 2.03 ابن سينا فارما 

MPCO احتفاظ ↔  1.08  1.01  0.89 0.96 0.991 واجن المنصوره للد 

MTIE  اء  ↑  6.01 5.70 4.85 5.13 5.16 ام ام جروب  ات انخفاضشر

RMDA  احتفاظ ↔  3 2.84 2.60 2.76 2.80 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↔  3.38 3.22 2.95 3.05 3.20 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  احتفاظ ↔  19.80 19 17.85 18.55 18.68 االهلى للتنميه 

EIUD  احتفاظ ↔  12.33 11.50 10.10 10.80 11.14 المرصيير  لالستثمار 

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات   من المراكز المستهدف تكوينها  شر

ً
اء كليا  شر

اء جزئ   اء جزء من المراكز المستهدف تكوينها  شر  شر

اء توجد اشاره جديده سواء بيع اال  احتفاظ   و شر

 بيع كل المراكز القائمه  بيع ارتفاعات 

 بيع جزء من المراكز القائمه  بيع جزء 

ي جزء من ع جن  ارباح 
ي وجن 

   االرباحند الوصول ال أحد المستهدفات السعرية، أو مستوى مقاومة قوي، نفضل بالبيع الجزئ 

 

 

 الـدعـم والمـقاومـه
 



 

 

 

اعداد التقرير ودون ادنى مسئولية قانونية تم إعداد هذا التقرير بناء عىل البيانات المتاحة للعامة وقت 
كة العمالقة لتداول  تعد  ال المالية ش.م.م. ونؤكد ان التوصيات المذكورة فى هذا التقرير  االوراقعىل شر

اء او البيع  رباح وانما ىه وجهة نظر استشارية غير المالية او وعد بتحقيق ا االوراقمن  الىتوصية بالشر
ار اخرى والنى ملزمة للمستثمرين لذا ف ة او اضى ة او غير مباشر كة غير مسئولة عن اية خسائر مباشر إن الشر

 .يمكن ان تنتج عن التوصيات المذكوره فى هذا التقرير

 

 

 
 

 جهاد ابوالعال 
 
 
 
 

 
ى  –ش جامعه الدول العربيه  32الفرع الرئيىس:  ه  –المهندسير ى  الجير

 وسط فوق المت – 11رقم –ابراج عثمان فرع المعادى: 

 )ب( شارع الثوره 49 فرع االسماعيليه: 

 ش الجمهوريه بجوار البنك االهىل 33فرع المنيا: 

طه عماره حسن جوده  فرع منفلوط:   ش المحطه بجوار مركز الشر

 
33044900 – 33047732 – 33047789 

 
33044900 

 

0201201000085 

 
01223282349 

 

info@alamalka.com 

 

 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث

 اتصل بنا


