
 

 

 

 

 

 

 

 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 البيانى اليوىم, اغلق المعىل الرسم   بفارق  نقطه 14,838ايجابيه عند ؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه     51مرتفعا

والذى يمثل مستوى  نقطه    14830دفنا االول والذى يكمن عند  يصل اىل مستهل المؤشر ارتداده لواص  ,%35  0بنسبه  
 ح المقاومه الحاىل للمؤشر 

ً
ى عىل التواىل, يث تم اختباره لحظيا  بجلسه الخممبا الق اعالها غوتم اال جلستير

ً
ة يس  شر

اق عن طريق  وم, فسوف بجلسه الينقطه  14830اعىل مستوى الـ واالغالق بقاء التداول ا وفى حاله تأكيد هذا االخير
تمثل قمه والتر , نقطه 15320 – 15130د تاليه للمؤشر والتر تكمن عناختبار منطقه المقاومه ال يدفع المؤشر عىل

اق هذا المستو 2019سنه   مستهدفنا صاعده اعىل بكثير لتكمن  يات  ستو اف ماستهدوف يدفع المؤشر عىل  ى س, واخير
بأى حركه  ور  ر شهد حركه صاعده عموديه دون المي, واليزال المؤشر  نقطه  16000  –  15780بالقرب من    االول حينها 

 – 14140 عند يعمل مستوى الدعم الذى يكمن حدوثه فمتوقع ان ناريو الذى فحاله تصحيحيه حتر االن, وهو السي
 ننصح مستثمرينا باالحتفاظ مع امكانيه االضافه اىل المراكز باالنخفاضات ,عىل ايقاف هذا التصحيحنقطه  14000

 االجل قصير   , اما مستثمريمع تحديد مستوى ايقاف متحرك واضح لكل سهم عىل حدا وتفعيله فى حاله كرسه السفل
ا     نقطه بشكل صارم 14470بوضح حد االيقاف ادنى مستوى  همليء بغرض المتاجره الرسيعه فعمن يريد الرسر

 

 

   ليل لتحا 

 حيث استطاع 
ً
 حادا

ً
 ارتدادا

ً
اق مستوى  شهد السهم مؤخرا اخير

اساس واالغالق اعالها عىل    نيهج  35ذى يكمن عند  المقاومه ال
ه عىل جنيه  35ى مستو يمثل بوىع, حيث اس القمه االخير

اق احجام تداول و , بوىعالشارت االس صاحب هذا االخير
اق تحول اال مرتفعه تجاه اىل صاعد من منظور , وبــهذا االخير

 36 38متوسط االجل, وتكمن المقاومه الحاليه لالسعار عند 
ى يتداول داخله ذجنيه والتر تمثل قمه االتجاه العرضى ال

 عىل  2021نه  س السهم منذ الربــع االخير ل
ً
االداء القوى , واستنادا

فنتوقع  , اول المرتفعه التر يحقهها السهمدالتواحجام الحاىل 
اق القريب لمستوى المقاومه المذكور ل تكمن مستهدفتنا  االخير

جنيه من   45 – 10 44 - 40 40الصاعده حينها بالقرب من 
 منظور قصير االجل  

 

    14,838.31          : اغالق

 14,921.27     : سعر اعلى
 14,574.99      : سعر ادنى
    14,470          : دعم اول
  14,140            : دعم ثانى
 15,130            : مقاومه اول
  15,780      : مقاومه ثانى
 250,401,763    : التداول حجم

  14,000     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 EGAS      غاز مصر



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند عىل الرسم   بفارق  نقطه 2,728البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه     24مرتفعا

اجلسه الخميس تأكياستطاع المؤشر ب   %,0.89بنسبه نقطه والذى   2700مستوى المقاومه الذى يكمن عند    قد اخير
ه يمثل القمه الثانويه االخ اق استطاع المؤشر , وبــهير ه المقاومه  منطق , وتكمن تأكيد االتجاه الصاعد الحاىلذا االخير

, 2021لسنه  منذ الربــع الثالث تاريخيه عمل كمستوى مقاومهنقطه حيث انها ت 2800 – 2765الحاليه للمؤشر عند 
ائ حاله اذا استوفى  اق منطقه المقاومه المذكورهطاعت القوه الرسر ذى , وهو السيناريو اليه من دفع المؤشر عىل اخير

قبه خالل الجلسات القليله القادمه, فسوف يؤهلنا اىل ان نشهد المزيد من ا الرتفاعات لتكن مستهدفتنا حينها نير
اتجاه مؤشر    االيجان    برؤيتنا نحو الجان , وال تزال  جلنقطه من منظور قصير اال   3075  –  2960  –  2852ن  بالقرب م

ه والمتوسطه  والتر بدورها حيث مازال هنالك المجال الواسع لالتفاع امام االسهم المكونه للمؤشر االسهم الصغير
, ومن ثم ستنعكس بااليجاب  اء االنخفاضات وانتقاء االسهم ذات االحتفاظ و  ستظل توصيتنا ىهعىل المؤشر شر

اع والذى يمثل الق نقطه بشكل صارم 2635ادنى مستوى المتحرك اليقاف ااء النست  المتفوق مع تفعيل حد االد
   الثانوى االخير 

 

   لتحليل ا

نالحظ محاوله االسعار فى تكوين قاع  عىل الرسم البيانى اليوىم, 
 بعد اختبار حيث شهدت االسعار ارتدجنيه,  7.53اعىل عند 

ً
ادا

 مستوى المقالسهم حالختير  يهذا المستوى, و 
ً
الذى يكمن اومه  يا

ه التر   42 8عند  كونتها جنيه والذى يمثل القمه الثانويه االخير
ائيه من دفع االسعار فى حاله اذا استطاعت القوه الاالسعار, و رسر

اق هذ كل مؤكد, فسوف يكون له ا المستوى العىل بشعىل اخير
 ا
ً
, حيث انه سيحول االتجاهيجابيمردودا

ً
اىل صاعد عىل المدى  ا

 قاع وقمالقصير م 
ً
ه اعىل من سابقتهما, ومن ثم سيدفع كونا
لتكن مستهدفتنا الصاعده زياره مستويات صاعده االسعار عىل 

  جنيه من  80 10 – 30 10 – 40 9 – 90 8حينها بالقرب من 
ات الفنيه ان تتجه نحو   منظور قصير االجل, وبدت المؤشر

 يؤيد السناريو المذكور  يجان  وهو مااال الجانب 
اء بال اق المذكور مع  ننصح بالرسر توازى مع تأكيد سيناريو االخير

 جنيه بشكل صارم   55 7تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى 

   2,728.50           اغالق
 2,741.97        :سعر اعىل
  2,704.36       : سعر  ادن  
           2,700         : دعم اول
              2,635         : دعم ثانى
                765,2         : مقاومه اول
      2,805   : مقاومه ثانى
 553,645,969     :  التداولحجم 

 2,635    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 SDTI      شارم ريمز



 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↑ 49.50 46.60 42.38 43.42 45.80 الدول البنك التجارى 

EFIH   احتفاظ ↑ 19.50 18.70 17.40 17.97 18.51 اى فاينانس 

FWRY احتفاظ ↑ 5.80 5.49 4.68 5.05 5.11 فورى 

EKHO اء جزئ   ↑ 1.284$ 1.27$  1.21$  1.25$  1.267$ الكويتيه  القابضه المرصيه  شر

TMGH  اء جزئ   ↑ 10 9.75 9.30 9.58 9.65 مصطف  مجموعه طلعت  شر

SWDY  يك اء جزئ   ↑ 13.60 12.60 11.56 11.92 12.54 السويدى اليكير  شر

HRHO  مس  احتفاظ ↑ 18.20 17.70 15.67 16.67 17.70 المجموعه الماليه هير

ABUK احتفاظ ↑ 45.80 41.20 36.70 37.61 38.89   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↑ 27.60 25.44 22.98 23.90 24.45 المرصيه لالتصاالت 

ORWE  قيون  احتفاظ ↑ 9.27 9.10 8.70 8.86 8.90 النساجون الشر

SKPC وكيماويات اء جزئ   ↑ 13.15 12.50 10.92 11.72 12.11 سيدى كرير للبير  شر

AUTO   احتفاظ ↑ 5.68 5.22 4.59 4.94 4.96 اوتو  ئ  ج 

PHDC احتفاظ ↑ 1.94  1.85  1.73 1.80  1.832 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  احتفاظ ↑ 6.65 6.27 5.52 5.85 6.16 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  اء جزئ   ↑  7.76 7.60 7.20 7.40 7.40 مرص الجديده  شر

ESRS  احتفاظ ↑ 20.58 20.10 18.40 19.30 19.49 حديد عز 

CLHO  احتفاظ ↔ 4.98 4.85 4.60 4.80 4.85 مستشفى كليوباترا 

MNHD اء جزئ   ↑ 3.62 3.42 3.14 3.24 3.37 دينه نرص لالسكان والتعمير م  شر

CCAP  اء جزئ   ↑  1.679  1.65 1.545 1.578 1.621 القلعه لالستشارات الماليه  شر

EGAL  احتفاظ ↔ 30.57 29.80 28.50 29.22 29.33 مصر لاللومنيوم 

ISMA احتفاظ ↔ 6.45 6.29 5.70  5.91 6.06 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔  8.90 8.42 7.60 8.10 8.28 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  اء انخفاضات  ↑ 2.416 2.30 2 2.09 2.219 ابن سينا فارما  شر

MPCO  احتفاظ ↔   1.109  1.08 0.96 1.011 1.042 المنصوره للدواجن 

EIUD  حتفاظا ↔ 13 12.59 10.80 11.38 11.82 المرصيير  لالستثمار  

RMDA  احتفاظ ↑  3.05 2.96 2.76 2.84 2.85 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC اء جزئ   ↑  3.72 3.43 3.05  3.17 3.36 العربيه لحليج االقطان  شر

AFDI  احتفاظ ↑  20.41 19 16.40 17.85 18.45 االهلى للتنميه 

MTIE  احتفاظ ↑ 4.85 4.65 4.03 4.21 4.64 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

 المراكز القائمه بيع كل  بيع ارتفاعات 

 بيع جزء من المراكز القائمه  بيع جزء 

ي جزء من ند الوصول الع جن  ارباح 
ي وجن 

   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 ادنى مسئولية قانونية 
كة العمالقة لتداول  تعد  ال يات المذكورة فى هذا التقرير المالية ش.م.م. ونؤكد ان التوص 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

 .مذكوره فى هذا التقريريمكن ان تنتج عن التوصيات ال

 

 

 
 

 جهاد ابوالعال 
 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث


