
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2022/12/04 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند ؤشر بجلسعىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق الم  بفارق  نقطه 13,639ه امس عىل وتير
ً
نقطه     380مرتفعا

ائيه بشهدت جلسه نهايه االسبو  %,87  2بنسبه  ه ع قوه شر  تطع المؤشر ليس, عنيفه لتدفعها عىل االرتداد الحادوتير
اق مستوى المقاومه الذى يكمن عند  وهو السيناريو الذى ضح, نقطه واالغالق االيجانى اعاله بفارق وا 13380اخير

يكن مستهدفنا الصاعد ليبدو ان المؤشر فى اتجاهه اىل تسجيل المزيد من االرتفاعات و نا السابق, نا عنه فى تقرير نوه
اقه ل نقطه 14140  والذى يكمن عند للمؤشر  اختبار مستوى المقاومه التاريخى هو االول  ايد حينها اخير ى ليؤدى اىل يير

 عىل عنف القو , وذلك قطهن 14470قرب من بالكن مستهدفنا التاىل ليرتفاعات مزيد من االان نشهد ال
ً
ه  استنادا

ائا  بالسوق المرصى ككله الموجوده حاليلشر
ً
او غالبيه    كه جميعومشار  جابيهات صحه السوق نحو االيوتحرك مؤشر  يا

,  رئيىس للبورصه المرصيهتنا الفنيه نحو االيجابيه اتجاه المؤشر اليوستظل رؤ    الرتفاع فى هذا االمكونه للمؤشر  االسهم  
  منطقه الدعم التر تكمن عند عمل  ت حيث من الممكن ان  ,  ف مؤقتحتر فى ظل وجود احتماليه لحدوث تصحيح طفي

اء االنخفاضات  ستظل توصيتنا ىهومن ثم , عىل ايقاف هذا التصحيح فى حاله حدوثهنقطه  12880 – 13000 شر
 بشكل صارم   نقطه 12880ى ادنى مستو مع تفعيل حد االيقاف المتحرك 

 

 

 لتحليل ا

 وذلك بعد تكوين عىل الرسم البيانى اليوىم,  
ً
شهد السهم ارتفاعا

ائيه  $194 1يد عند  جد قاع اعىل , واستطاعت القوه الشر
ه اق القمه الثانويه االخير

بجلسه  $25 1التر تكمن عند  اخير
بوىع, وب  هذا سىل اساس ااضح عغلق اعالها بفارق و لت  الخميس

اق تحول االتجاه اىل صاعد    قاع    عىل المدى القصير االخير
ً
مكونا

, ليؤهلنا اىل ان نشهد المزيد من وقمه اعىل من سابقتهما
$ من 34 1 -$ 325 1 -$ 284 1بالقرب من ت االرتفاعا 

 منظور قصير االجل  

اء االنخفاضات مع تفعيل حد االيقاف   ننصح مستثمرينا بشر
 ل صارم  $ بشك21 1ادنى مستوى 

 

    13,639.73          : اغالق

 13,645.55     : سعر اعلى
 13,258.92      : سعر ادنى
    13,380          : دعم اول
  13,000            : دعم ثانى
 14,140            : مقاومه اول
  14,470      : مقاومه ثانى
 197,437,761    : التداول حجم

  12,880     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 EKHO    دوالر –القابضه الكويتيه 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه    نقطه 2,622عند  ايجابيهعىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
    ه طنق 39 ارقبف مرتفعا

 لتغلق بااليجاب ادنى  ارت شهدت جلسه الخميس    %,52  1  بنسبه
ً
 2630كمن عند  يالذى  الحاىل  مستوى المقاومه  دادا

اق مستوى المقاومه المذكوروفى حاله انقطه,  ائيه من دفع المؤشر عىل اخير , فسوف يؤدى ذا استطاعت القوه الشر
نقطه من  2800 – 2765 – 2700من  نها بالقربتنا الصاعده حيتهدفن مستكل ان نشهد المزيد من االرتفاعاتاىل 

 عىل االداء القوى الحاىل للمؤشر ذلك  و ,  االكير احتمالهااليجانى المذكور هو  ويعد السيناريو  ,  منظور قصير االجل
ً
استنادا

 
 
 لدخول  خاصه

ً
ائيه المن منظور متوسط االجل ونظرا لتدفعها عىل  اسهم المضاربات بمعظم بشكل عنيف قوه شر

مؤشر االسهم  اتجاه  ومن ثم ستظل رؤيتنا نحو االيجابيه ,ؤشر يجاب عىل المتنعكس باال وف والتر بدورها س رتفاعاال
ه والمتوس اء االنخفاضات وانتقاء ستظل توصيتنا ىه و  طه,الصغير االسهم ذات االداء النستى المتفوق مع تفعيل  شر

ن نشهد ا سفل سيؤدى اىل هذا المستوى ل الن كش , ارمبشكل ص نقطه 2550مستوى  ادنى المتحرك اليقاف احد 
 طه  قن 2390 – 2430ه االجل لتستهدف مستويات هابطه بالقرب من حركه تصحيحيه قصير 

 

   لتحليل ا

ه صاعده ييتداول سهم المنصوره للدواجن داخل قناه سعر 
وذلك منذ الرب  ع االول لسنه  بوىععىل الرسم البيانى االس

 تتداول االسعار , و 2022
ً
  اعىل خط االتجاه الصاعد حاليا

جنيه والتر تمثل   1.10, وتكمن المقاومه الحاليه عند  للقناه
ه عىل الشارت اليو  اقىم, القمه الثانويه االخير قب اخير  ونير
ه القادمه, وهو يلالقمه المذكوره خالل الجلسات القل

فسيحول االتجاه اىل صاعد  ,  ثهالسيناريو الذى فى حاله حدو 
,  عىل ليدفع االسعار عىل تسجيل المزيد من المدى القصير

 جنيه 1.265 – 1.205 – 1.147االرتفاعات بالقرب من 
   من منظور قصير االجل ل مبدنى بشك

اء بالتوازى مع تأكيد سيناريو  ننصح مستثمرينا بالشر
اق المذكور لمستوى ال   جنيه مع تفعيل حد   1.10االخير

 جنيه بشكل صارم   1.043االيقاف ادنى مستوى 

 

   2,622.41       اغالق
 2,624.66        :سعر اعىل
          2,582.66        : سعر  ادن  
           2,560         : دعم اول
              2,470         : دعم ثانى
                630,2         : مقاومه اول
      2,700   : مقاومه ثانى
 406,983,021     :  التداولحجم 

 2,390    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 MPCO    المنصوره للدواجن



 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI احتفاظ ↑ 42.38 41.40 38.80 39.95 41.40 نك التجارى الدول الب 

EFIH   احتفاظ ↑ 18.70 17.97 17 17.40 17.96 اى فاينانس 

FWRY اء جزئ   ↑ 5.49 4.96 4.52 4.74 4.86 فورى  شر

EKHO اء جزئ   ↑ 1.284$ 1.27$  1.21$ 1.25$  1.264$ الكويتيه  القابضه المرصيه  شر

TMGH احتفاظ ↔ 9.15 8.88 8.30  8.63 8.66 مصطف   مجموعه طلعت 

SWDY  يك اء انخفاضات  ↑ 10 9.61 8.95 9.25 9.49 السويدى اليكير  شر

HRHO  مس اء انخفاضات  ↑ 16.67 15.67 14.58 15.18 15.45 المجموعه الماليه هير  شر

ABUK احتفاظ ↑ 36.70 35 32.50 33.86 34.95   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↑ 30 24.79 22.98 23.90 24.31 ت المرصيه لالتصاال 

ORWE  قيون اء جزئ   ↑ 8.86 8.70 8.05 8.30 8.51 النساجون الشر  شر

SKPC وكيماويات اء جزئ   ↑ 10.17 9.72 9.20 9.52 9.68 سيدى كرير للبير  شر

AUTO   اء جزئ   ↑ 5.17 4.94 4.31 4.59 4.75 اوتو  ئ  ج  شر

PHDC احتفاظ ↑ 1.80  1.73 1.65 1.695  1.721 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  اء انخفاضات  ↑ 5.95 5.52 4.70 4.98 5.09 االسكندريه للزيوت المعدنيه  شر

HELI  احتفاظ ↑  6.76 6.63 6.39 6.50 6.52 مرص الجديده 

ESRS  اء انخفاضات  ↑ 18.40 18 16.75  17.25 17.53 حديد عز  شر

CLHO  احتفاظ ↔ 4.74 4.60 4.28 4.38 4.40 مستشفى كليوباترا 

MNHD  اء جزئ   ↑ 3.24 3.14 2.97 3.06 3.10 والتعمير مدينه نرص لالسكان  شر

CCAP  اء جزئ   ↑  1.578 1.516   1.42 1.473 1.505 القلعه لالستشارات الماليه  شر

EGAL  احتفاظ ↔  31.60 29.80 26.39 27.90 29.07 مصر لاللومنيوم 

ISMA اء جزئ   ↑ 6.45 6.29 5.70 5.91 6.14 االسماعيليه مرص للدواجن  شر

SDTI  احتفاظ ↔  8.90 8.40 7.22 7.60 7.88 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  اء انخفاضات  ↑ 2.09 2 1.874  1.93 1.932 ابن سينا فارما  شر

MPCO  اء انخفاضات  ↔ 1.147   1.10 1 1.044 1.075 المنصوره للدواجن  شر

EIUD  اء جزئ   ↑ 13 12.47 10.80 11.38 12.13 المرصيير  لالستثمار  شر

RMDA  اء جزئ   ↑  3.04 2.96 2.76 2.84 2.94 راميدا  -العاشر من رمضان  شر

ACGC احتفاظ ↑  3.43  3.17 2.86 3.05 3.15 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  اء جزئ   ↑  19 17.85 15.71 16.40 17.52 االهلى للتنميه  شر

MTIE  احتفاظ ↔ 4.94 4.65 4.03 4.21 4.49 ام ام جروب 

         
 

 ارشادات
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

 بيع كل المراكز القائمه  بيع ارتفاعات 

 بيع جزء من المراكز القائمه  بيع جزء 

ي جزء من ند الع جن  ارباح 
ي وجن 

   االرباحوصول ال 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 ادنى مسئولية قانونية 
كة العمالقة لتداول  تعد  ال ن التوصيات المذكورة فى هذا التقرير المالية ش.م.م. ونؤكد ا 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

 .صيات المذكوره فى هذا التقريريمكن ان تنتج عن التو 

 

 

 
 

 جهاد ابوالعال 
 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث


