
 

 

 

 

 

 

 

 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 سلبيه عند عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق الم  بفارق  نقطه 14,587ؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
 250 -منخفضا

اق اللحظى  شهدت جلست امس انخفا  %,1.69  -نقطه بنسبه    وذلك بعد محاوله االخير
ً
,  نقطه  15000الـ    لمستوىضا

ه الماضي   نتيجه لالرتداد الحاد الذى شاهده المؤشر خالل الفير
ً
هذا   ه, حيث يعتي  وُيعد هذا االنخفاض سيناريو طبيعيا

ه االجل, بمثابه  االنخفاض ىل جلسه امس اعد منتصف ب االسهم القياديهحيث تعرضت حركه تصحيحيه قصير
وذلك بعض  بعض القوه البيعيه  والنر بدورها انعكست عىل المؤشر بالسلب, ونالحظ ظهور  عمليات جنى االرباح

مثل قمه سنه ت والنر نقطه  15320 - 15130من عند كت النر و  سيهمقاومه رئي منطقه تسجيل مستويات بالقرب من
 عىل قوه   والذى نوهنا عنه فى تقريرنا السابق,  ,2019

ً
ى المتواجد  واستنادا  بالسوق المرصى ككل فنتوقع    هالمشير

ً
حاليا

 عدم استمرار هذا التصحيح  
ً
ا نقطه عىل  14000 – 14140, ومن ثم سيعمل مستوى الدعم الذى يكمن عند كثير

ننصح مستثمرينا بالوقت الراهن بتحديد مستوى ايقاف متحرك واضح لكل سهم عىل حدا  هذا التصحيح,ايقاف 
 االجل من  ىرسه السفل, اما مستثمري قصير وتفعيله فى حاله ك

ً
ائيه مؤخرا فعليهم بوضح حد  قاموا بتكوين مراكز شر

 . نقطه بشكل صارم 14470االيقاف ادنى مستوى 

 

   لتحليل ا 

مستوى المقاومه الذى يكمن   يه اختبار الهىل للتنميحاول سهم ا 
ه عىل الشارت االسبوىع,   19عند   جنيه والذى يمثل القمه االخير

 خالل جلسه امس ليسجل اعىل نقطه  باره حيث تم اخت 
ً
لحظيا

ائيه من   19.44ند ع جنيه, وفى حاله اذا استطاعت القوه الرسر
اق المؤكد لهذا المستوى,  فسوف يأكد  دفع االسعار عىل االخير

دء موجه  االتجاه الصاعد الحاىل ومن ثم سيدفع السهم عىل ب
 – 20.40صاعده جديده لتكمن مستهدفتنا حينها بالقرب من 

جنيه من منظور قصير ومتوسط االجل.  24.80 – 22.50
ات اليوتؤ   ناريو االيجان  المذكور. ه السي فنيد المؤشر

ائيه بالتواز  ى مع تأكيد  ننصح مستثمرينا بتكوين مراكز شر
اق لمستوى   يقاف ادنى حد اال   مع تفعيل  جنيه  19سيناريو االخير

 جنيه بشكل صارم.  17.40مستوى 
 

    14,587.70          : اغالق

 15,060.84     : سعر اعلى
 14,587.70      : سعر ادنى
    14,470          : دعم اول
  14,140            : دعم ثانى
 15,130            : مقاومه اول
  15,780      : مقاومه ثانى
 225,909,286    : التداول حجم

  14,000     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 AFDI     االهلى للتنميه



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلس   بفارق  نقطه 2,745ه امس عىل وتير
ً
نقطه     16مرتفعا

 لتغلق بااليجاب ادنى منطقه المقاومه الحاليه والنر تكمن عند   %,0.61 بنسبه
ً
 طفيفا

ً
 شهدت جلسه امس ارتفاعا

   هنقطه حيث انها تعمل كمستوى مقاوم  2800 – 2765عند 
, وفى حاله اذا 2021منذ الربــع الثالث لسنه  تاريخى

اق منطقه المقاومه الم ائيه من دفع المؤشر عىل اخير قبه خالل ذكوره, استطاعت القوه الرسر وهو السيناريو الذى نير
 2852فسوف يؤهلنا اىل ان نشهد المزيد من االرتفاعات لتكن مستهدفتنا حينها بالقرب من  الجلسات القليله القادمه,  

حيث  المؤشر رؤيتنا نحو الجانب االيجان  اتجاه ومن ثم ستظل نقطه من منظور قصير االجل,  3075 – 2960 –
ادخول بعض انالحظ  يما مثل سهم الشمس لالسكان وكبجلسه امس  رباتيده داخل اسهم المضائيه الجد لقوه الرسر
 بدوره والذى تلك االسهممازال هنالك المجال الواسع لالتفاع امام  ومن ثم دريمز واالسماعيليه للدواجن موشار 

اء االنخفاضات وانتقستظل توصيتنا من ثم و , المؤشر اداء سينعكس بااليجاب عىل  النسن  اء االسهم ذات االداء شر
.  2635ادنى مستوى المتحرك اليقاف االمتفوق مع تفعيل حد   نقطه بشكل صارم والذى يمثل القاع الثانوى االخير

 

   لتحليل ا

اق مستوى  عىل الرسم البيانى اليوىم,  استطاعت االسعار اخير
جنيه بجلسه امس   6.29المقاومه الثانوى الذى يكمن عند 

جنيه, وفى حاله اذا استطاعت   6.34ند يجاب علتغلق باال 
اق عن طر  داول يق الحفاظ عىل ابقاء التاالسعار تأكيد هذا االخير

جنيه بجلسه اليوم, فسوف  6.29واالغالق اعىل مستوى الـ 
تحول االتجاه اىل صاعد مما سوف يؤهلنا اىل ان نشهد حركه  

 6.95 – 6.60ارتدادايه لتكن مستهدفتنا الصاعده بالقرب من 
 عىل . و جنيه من منظور قصير االجل 7.60 – 7.15 –

ً
استنادا

قبالقوى الحاىل للسهم  ءاالدا  اختبار االسعار مستوى  فنير
اق 6.45 المقاومه ه ومن ثم استهداف مستويات  ليتم اخير

 جنيه بجلسه اليوم.  6.85و  6.60بالقرب من 

ائيه بالتوازى مع تأكيد  سيناريو   ننصح مستثمرينا بتكوين مراكز شر
اق لمستوى  يقاف ادنى حد اال  جنيه مع تفعيل 6.29االخير

 . جنيه بشكل صارم 5.85مستوى 

    2,745.07           اغالق
 2,775.98        :سعر اعىل
    2,728.50       : سعر  ادن  
           2,700         : دعم اول
              2,635         : دعم ثانى
                765,2         : اومهقم اول
      2,805   : مقاومه ثانى
 517,825,392      :  التداولحجم 

 2,635    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 ISMA    االسماعيليه للدواجن



 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  ارباح  جن   ↑ 48 46.60 42.38 43.42 44.60 البنك التجارى الدول 

EFIH   احتفاظ ↑ 20 19.50 17.97 18.70 18.81 اى فاينانس 

FWRY احتفاظ ↑ 5.59 5.48 4.68 5.05 5.10 فورى 

EKHO احتفاظ ↑ 1.27$  1.25$  1.21$  1.239$  1.244$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   احتفاظ ↑ 9.85 9.58 9.15 9.30 9.39 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك  ارباح  جن   ↑ 12.97 12.60 11.56 11.92 11.96 السويدى اليكير

HRHO  مس  احتفاظ ↑ 19.20 18.20 16.67 17.70 17.92 المجموعه الماليه هير

ABUK  ارباح  جن   ↑ 45.80 41.20 36.70 37.75 38.73   لالسمدهابو قير 

ETEL  ارباح  جن   ↑ 23.90 22.98 21.30 22.70 22.80 المرصيه لالتصاالت 

ORWE  قيون  ظاحتفا ↑ 9.27 9.10 8.70 8.86 9.08 النساجون الشر

SKPC وكيماويات  احتفاظ ↑ 13.99 13.15 11.72 12.50 12.85 سيدى كرير للبير

AUTO   احتفاظ ↑ 5.68 5.17 4.59 4.94 5.08 اوتو  ب  ج 

PHDC احتفاظ ↑ 1.94  1.85  1.73 1.80  1.811 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  ارباح  جن   ↑ 6.65 6.27 5.52 5.85 6.16 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ ↑  7.40 7.20 6.95 7.07 7.11 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↑ 20.10 19.30 18 18.40 18.97 حديد عز 

CLHO  احتفاظ ↔ 4.98 4.80 4.60 4.74 4.78 مستشفى كليوباترا 

MNHD  احتفاظ ↑ 3.53 3.42 3.14 3.24 3.28 مدينه نرص لالسكان والتعمير 

CCAP اء جزب   ↑  1.92 1.781  1.65 1.679 1.693 ليه القلعه لالستشارات الما  شر

EGAL  احتفاظ ↔ 31.60 30.57 27.90 28.85 29.61 لاللومنيوم مصر 

ISMA اء انخفاضات  ↔ 6.60 6.45  5.91 6.29 6.34 االسماعيليه مرص للدواجن  شر

SDTI  احتفاظ ↔  8.90 8.42 7.53 8.10 8.40 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH اء جزب   ↑ 2.416 2.30 2 2.09 2.19 ن سينا فارما اب  شر

MPCO  احتفاظ ↔   1.109  1.08 0.96 1.011 1.079 المنصوره للدواجن 

EIUD  احتفاظ ↔ 13 12.59 10.80 11.38 11.75 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  احتفاظ ↑  2.96 2.84 2.70 2.76 2.83 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC اء جزب   ↑  3.72 3.43 3.05  3.17 3.30 ج االقطانالعربيه لحلي  شر

AFDI  احتفاظ ↑  20.41 19 17.40 17.85 18.90 االهلى للتنميه 

MTIE  احتفاظ ↑ 4.85 4.65 4.21 4.50 4.53 ام ام جروب 

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات   من المراكز المستهدف تكوينها  شر

ً
اء كليا  شر

اء جزب   اء جزء من  شر  تكوينها المراكز المستهدف  شر

اء  احتفاظ   ال توجد اشاره جديده سواء بيع او 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 الجزب 

 
 
 

 

 الـدعـم والمـقاومـه
 



 

 

 

تم إعداد هذا التقرير بناء عىل البيانات المتاحة للعامة وقت اعداد التقرير ودون ادنى مسئولية قانونية 
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 حقيق االمالية او وعد بت االوراقمن  الىتوصية بالشر
ار اخرى والنى  ة او اضى ة او غير مباشر كة غير مسئولة عن اية خسائر مباشر ملزمة للمستثمرين لذا فإن الشر

 .يمكن ان تنتج عن التوصيات المذكوره فى هذا التقرير

 

 

 
 

 جهاد ابوالعال 
 
 
 
 

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

 المتوسط فوق  – 11رقم –ابراج عثمان فرع المعادى: 

 ارع الثوره)ب( ش 49 فرع االسماعيليه: 

 ش الجمهوريه بجوار البنك االهىل 33يا: فرع المن

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

 
33044900 – 33047732 – 33047789 

 
33044900 

 

0201201000085 

 
01223282349 

 

info@alamalka.com 

 

 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث

 بنااتصل 


