
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2022/10/30 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند  عىل امسسه , اغلق المؤشر بجلسبوىعال عىل الرسم البيانى   بفارق  11,072وتير
ً

 518نقطه مرتفعا
 وذلك  السبوع نهايهشهدت جلسه %, 92  4بنسبه نقطه 

ً
 عنيفا

ً
 تز ارتفاعا

ً
مع قرار البنك المركزي المرصي برفع   امنا

اق مستويات المقاومه ,وب  هذا الرتفاع الصاروخى ح يوم الخميس, صبا   %2الفائدة  الواحده تلو  استطاع المؤشر اخير
اق مستويات  نقطه 11180قاومه الذى يكمن عند ادنى مستوى الميغلق باليجاب الخرى ل  – 10465بعد اخير
اق,  ا نالحظ عىل الشارت السبوىعوكم,  يتحول اىل مستويات دعم حاليه للمؤشر لنقطه    10840 مستوى ل  بهذا الخير

ه(  نقطه 10465ال    قعىل المدى المتوسط اعد  صاىل حول التجاهت, )القمه الخير
ً

 ,اع وقمه اعىل من سابقتهمامكونا
أكيد  نحتاج مومن ث ائيه عىل ت عن طريق الحفاظ عىل  وليس وهىم ان هذا الصعود حقيقر الدعم من قبل القوه الشر

اق مستوى المقاومه ال   ,  تويات الدعم المذكورهابقاء التداول اعىل مس ومن ثم  طه  نق  11180ليؤهلنا بعد ذلك اىل اخير
لذلك  نقطه عىل المدى القصير ومتوسط الجل   11565 – 11420 – 11320استهداف مستويات بالقرب من 

ائيه من يريد مستثمرينا  حننص بانتقاء السهم ذات الداء النسبى المتفوق وذات السيوله المرتفعه مع تكوين مراكز شر
 صارم   بشكل نقطه 10465ادنى  المتحرك تفعيل مستوى ايقاف الخسائر 

 

 لتحليل ا

ائيه تاستطاععىل الرسم البيانى اليوىم,  بجلسه  القوه الشر
ه اق القمه الثانويه الخير  جنيه,  71 3البر تكمن عند    الخميس اخير

جنيه, وفى حاله   81 3عىل اساس اسبوىع عند لتغلق باليجاب 
ه المذكوره تطاعاذا است  السعار ابقاء التداول اعىل القمه الخير

ثم , فسوف يؤكد التجاه الصاعد الحاىل ومن بجلسه اليوم
لحاىل  سيؤهلنا اىل مزيد من الرتدادات واختبار مستوى المقاومه ا

اقها  91 3لالسعار والذى يكمن عند   ايد حينها اخير ى وهو   ,جنيه ليير
استهداف  سيدفع السعار عىل  السيناريو الذى فى حاله تحققه,

 96 4 – 60 4 – 30 4 – 18 4مستويات صاعده بالقرب من 
 جنيه من منظور قصير الجل  

ائيه بتفعيل حد اليقاف   ننصح مستثمرينا  من يريد تكوين مراكز شر
 بشكل صارم  جنيه  55 3ادنى مستوى 

 

    11,072.02          : اغالق

 11,075.37     : سعر اعلى
 10,553.20      : سعر ادنى
    10,845          : دعم اول
  10,570            : دعم ثانى
    11,180         : مقاومه اول
  11,305      : مقاومه ثانى
 235,176,735    : التداول حجم

  9,630     : الخسائر  ايقاف

 FWRY       فورى

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل ال

ه ايجابي   بفارق  2,241ه عند عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً

نقاط     16نقطه مرتفعا
   %,0.72بنسبه 

ً
 طفيفا

ً
هدته السهم  د الذى شاتداد الحار لبجلسه الخميس عىل الرغم من ا  شهد المؤشر ارتدادا

ائيه حيث لم يستطع المؤشر اديهالقي اق منطقه  , مما يعكس ضعف القوه الشر  – 2260المقاومه البر تكمن عند    اخير
اقها قالبر نوهنا عنها فى تنقطه,  2280 , لكن شعان ما جلسهل البشكل لحظى خال فقط ريرنا السابق, حيث تم اخير

استكمال المؤشر  قف حاجز اماميمره اخرى, وكما ذكرنا ان هذا المستوى   تظهر القوه البيعيه لتؤدى اىل الغالق ادناه
اق   – 2330 – 2312عده بالقرب من ستويات صا استهداف مؤهلنا اىل يبشكل مؤكد حبر  هارتداده, حيث نحتاج اخير

نقطه,   2280طالما ظللنا ادنى مستوى ال   ستظل رؤيتنا السلبيه قائمه ومن ثمنقطه من منظور قصير الجل,  2400
 بيعيه حول المستويات الحاليه, فسوف يؤدى الب زياره 

ً
 وضغوطا

ً
عىل الصعيد الخر, اذا شهد المؤشر انخفاضا

أكيد سيناريو  2120 – 2152 - 2190مستويات  ائيه بالتوازى مع ت نقطه مره اخرى  ولذلك نوىص بتكوين مراكز شر
اق لمستوى ال    نقطه بشكل صارم   2100نقطه مع تفعيل مستوى ايقاف الخسائر ادنى  2280الخير

 

   لتحليل ا

تكمن المقاومه الحاليه لالسعار عند   ,عىل الرسم البيانى اليوىم
ه, وحاولت القوه   50 15 جنيه والبر تمثل القمه الثانويه الخير

ائيه   اقها فقطاختبارها لتستطالشر بشكل لحظى خالل جلسه    ع اخير
لقت عند ومن ثم اغجنيه    90 15نقطه عند    الخميس لتسجل اعىل

,قاومه ممستوى الم
ً

ة اق  باشر وفى حاله اذا استطاعت السعار اخير
أكد ديكون له مردو   كوره فسوفالمقاومه المذ  , حيث انه سي

ً
 ايجابيا

ً
ا

اق المقاومه التاليه يؤهلنا اىل س التجاه الصاعد ومن ثم اخير
ه ومن ثم سيؤدى اىل جني 85 15لالسعار والبر تكمن عند 

جنيه  18 – 17 – 50 16ستهداف مستويات صاعده بالقرب من ا
 من منظور قصير الجل  

اء بالتواز باننصح مستثمرينا  أكيد سيى مع لشر اق ت ناريو الخير
جنيه مع تفعيل حد اليقاف ادنى  50 15 المذكور لمستوى ال 

 جنيه بشكل صارم   70 14مستوى 

 

    2,241.72       : قاغال
 2,276.23       :سعر اعىل
          2,225.80        : سعر  ادن  
           2,152         : دعم اول
              2,120         : دعم ثانى
                280,2         : مقاومه اول
      2,312   : مقاومه ثانى
 342,694,960     :  التداولحجم 

 2,100    : الخسائر  ايقاف

 EFIH      اى فاينانس

 EGX70         المؤشر السبعين  
 



 

 

 

 

 السهم  الرمز 
خر ا

 سعر
 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  اء جزئ   ↑ 32.91 32.21 30.58 31.67 32 البنك التجارى الدول  شر

EFIH   احتفاظ ↔ 15.85 15.50 14.35 15 15.50 اى فاينانس 

FWRY اء جزئ   ↑ 4.18 3.91 3.54 3.71 3.81 فورى  شر

EKHO احتفاظ ↔ 1.21$ 1.18$ 1.11$ 1.154$ 1.164$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   احتفاظ ↑ 8.22 8.09 7.70 7.95 7.98 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك اء جزئ   ↑ 8.95 8.73 8.09 8.35 8.50 السويدى اليكير  شر
HRHO  مس اء جزئ   ↑ 13.50 13.04 12.52 12.78 13 المجموعه الماليه هير  شر

ABUK احتفاظ ↔ 27 26.50 24.96 25.63 26.40   ابو قير لالسمده 

ETEL  اء جزئ   ↑ 19 18.37 17.80 18.10 18.35 المرصيه لالتصاالت  شر

SKPC وكيماويات اء جزئ   ↑ 8.29 8.17 7.85 8 8.10 سيدى كرير للبير  شر

AUTO  احتفاظ ↔ 4.17 3.80 3.36 3.59 3.80 اوتو جى ئى 

PHDC اء جزئ   ↑  1.57 1.50 1.42 1.443  1.489 للتعمير  بالم هيلز  شر

AMOC  احتفاظ ↔ 4.14 4.05 3.93 4 4.05 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  اء جزئ   ↔ 6.10 5.99 5.67 5.85 5.92 مرص الجديده  شر

ESRS  اء جزئ   ↑ 16.75 16.25 14.96 15.38 16.20 حديد عز  شر

CCAP  ظاحتفا ↔  1.42 1.378 1.244 1.304 1.337 القلعه لالستشارات الماليه 

MNHD  اء جزئ   ↑ 2.88 2.80 2.60 2.69 2.72 مدينه نرص لالسكان والتعمير  شر

ISPH  اء جزئ   ↔ 1.90  1.832 1.662 1.73 1.817 ابن سينا فارما  شر

EGAL  اء جزئ   ↑ 27.74 26.39   24.12 25 25.15 مصر لاللومنيوم  شر

ISMA فاظاحت ↔ 5.91 5.70 5.09 5.29 5.39 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔  9.35 8.90 7.60 *8.10 8.09 شارم دريمز لالستثمار السياج 

SUGR احتفاظ ↑  17.90 16.65 15.20 15.79 16.05 الدلتا للسكر 
MPCO  احتفاظ ↔ 1.147   1.08 0.996 1.044 1.07 المنصوره للدواجن 

EIUD  اء  ↑ 11.50 10.10 9.60 9.95 10.06 المرصيير  لالستثمار  جزئ  شر

RMDA  احتفاظ ↔  2.96  2.80 2.57 2.70 2.71 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↔  2.86 2.75 2.45  2.55 2.69 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  احتفاظ ↔  19 17.85 15.10 15.81 16.18 االهلى للتنميه 

EHDR  ء بيع جز  ↔ 0.492 0.44 0.384  0.42 0.426 المرصيير  لالسكان 
         

 
اء انخفاضات   من المراكز المستهدف تكوينها  شر

ً
اء كليا  شر

اء جزئ   اء جزء من المراكز المستهدف تكوينها  شر  شر
اء  احتفاظ  ال توجد اشاره جديده سواء بيع او شر

 المراكز القائمه بيع كل  بيع ارتفاعات 
 بيع جزء من المراكز القائمه  بيع جزء 

ي جزء من  ند الوصول اىلع جنى ارباح 
ي وجنى

   االرباح أحد المستهدفات السعرية، أو مستوى مقاومة قوي، نفضل بالبيع الجزئ 
 

 الـدعـم والمـقاومـه
 



 

 

 
 

 

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

اء او البيع  رباح وانما ىه وجهة نظر استشارية غير المالية او وعد بتحقيق ا 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

 .المذكوره فى هذا التقرير يمكن ان تنتج عن التوصيات

 

 

 
 

 جهاد ابوالعال 
 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث


