
 

 

 

 

 

 

 

 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 ايالبيانى اليوىم, اغلق المؤ عىل الرسم   بفارق  نقطه 12,523جابيه عند شر بجلسه امس عىل وتير
ً
    نقاط 8مرتفعا

 وذلك بعد اختبار مستوى المقاومه الحاىل للمؤشر والذى يانخفاضشهدت جلسه امس  %,06  0بنسبه 
ً
كمن عند  ا

 ولنا اال مستهدفالقرب من تويات صاعده به واستهداف مسشر الستكمال ارتدادامام المؤ نقطه والذى يقف  12655
 shooting“ج الشهاب الساقط" او  كونت جلسه امس شمعه سلبيه تسىم بـ "نموذ و نقطه,    13000  ذى يكمن عند ال

star”  , اق  يستطع ا  فى حاله اذا لم  يومبجلسه ال  سيتم تأكيد هذا النموذجو قمه جلسه امس التر تكمن عند  لمؤشر اخير
12650    ,  نقطه والذى يمثل مستوى المقاومه الحاىل للمؤشر

ً
بعض   سيناريو حدوث   ماسبق وهو ما يؤيد عىل    واستنادا

بمثابه حركه قطه لتكن ن 12100وزياره مستويات منخفضه بالقرب من من المستويات الحاليه  المؤقت االنخفاض
ه االجل  ه الماضيه, د الذى تفاع الحار نتيجه لالتصحيحيه قصير  عىل شاهده المؤشر خالل الفير

ً
وصول وذلك استنادا

ات الف ان  نيه اىل مستويات تشبع بعض المؤشر ائيه باستغالشر ل    لذلك ننصح مستثمرينا من لديهم مراكز شر
 نقطه بشكل صارم   12000تفعيل حد االيقاف المتحرك ادنى مستوى  مع المستويات الحاليه كوسيله لجتى االرباح

 

 

 لتحليل ا

اق مستوى المقاومه الذى يكمن عند  حاولت جلسه امس اخير
ه عىل الشارت االسبوىع, ثل القمه اال جنيه والذى يم 30 خير

سجل اعىل نقطه عند 
ُ
قتها االسعار بشكل لحظى لت حيث اخير

لكن شعان ماتدخلت   ,جلسه امسجنيه فى بدايه  88 30
االنخفاض واالغالق ادنى مستوى الـ الضغوط البيعيه لتؤدى اىل  

ومن ثم نحتاج الدعم من قبل القوه جنيه مره اخرى,  30
ائيه  اق مستوى المقاومه المذكور االسعار ع  فعتد لالشر ىل اخير

اء م ع مستهدف سعرى بشكل مؤكد لتسجل حينها اشاره شر
جنيه من منظور قصير   86 33 – 50 32صاعد بالقرب من 

انخفاض حدوث ه حالفى  عىل الصعيد االخر, ,ومتوسط االجل
 عن تالفر االسعار فسوق  ليهمؤقت من المستويات الحا 

ً
د  دعما

   جنيه 17 28

 

    12,523.84          : اغالق

 12,650.85     : سعر اعلى
 12,515.71      : سعر ادنى
    12,350          : دعم اول
  12,070            : دعم ثانى
    12,655         : مقاومه اول
  13,000      : مقاومه ثانى
 84,993,887    : التداول حجم

  12,000     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 ABUK       ابوقير



 

 

 

 تحليل ال

ه ايجابيه عند الالبيانى  عىل الرسم  بفارق  2,408يوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه     20نقطه مرتفعا

اق مستوى المقاومه الحاىل لكمل المؤشر ارتفاعه ليستط است %,84  0بنسبه   2405كمن عند الذى ي و  لمؤشر ع اخير
 نقطه

 
ة ا , ليغلق اعاله مباشر اق عن طريق هذا االختأكيد ه يئ, وفى حاله اذا استطاعت القوه الشر ابقاء   الحفاظ عىلير

 حيث نقطه بجلسه اليوم, ف 2405التداول واالغالق اعىل مستوى 
ً
سيدفع المؤشر انه سوف يكون له مردودا ايجابيا

نقطه من منظور قصير  2560 – 2470 تويات صاعده بالقرب منواستهداف مس عل تسجيل المزيد من االرتفاعات
ى الحاليه  وذلك  وُيعد السيناريو االيجانى هو االكير احتماليه  ,  ومتوسط االجل  عىل قوه المشير

ً
ات تحرك  و استنادا المؤشر

نقطه, ولذلك ننصح   2280يجانى طالما ظللنا اعىل مستوى  نحو الجانب اال الفيه  وستظل رؤيتنا    ,يجابيهنحو اال يه  الفن
اء االنخفاضاتمستثمرينا    2200  ادنى مستوى الـاليقاف  االنستى المتفوق مع تفعيل حد  وانتقاء االسهم ذات االداء    بشر

 . بشكل صارم نقطه

 

 

   لتحليل ا

اق  ائيه من دفع االسعار عىل اخير استطاعت القوه الشر
ل جنيه, والذى يمث  32.70مستوى المقاومه الذى يكمن عند  

ه عىل الشارت االسبوىع,القمه   وفى حاله اذا استطاعت   االخير
اق تأكيد هذاالسعار  غالق اعىل مستوى ال عن طريق اا االخير
  جنيه بجلسه اليوم  32.70

ً
, فسوف يكون له مردودا ايجابيا

 اعاتحيث انه سيدفع االسعار عىل تسجيل المزيد من االرتف 
مستهدفنا الصاعد  بالقرب من واستهداف مستويات صاعده

منظور قصير ومتوسط  جنيه من  37 الذى يكمن عند ل االو 
ات الفن يوتؤ  االجل    يه السيناريو االيجانى  د المؤشر

اق  امن مع تأكيد سيناريو االخير ى اء الجزن  بالير ننصح بالشر
جنيه   29.52ادنى مستوى المذكور مع تفعيل حد االيقاف 

   ل صارمكبش

    2,408.41      : اغالق
 2,427.43       :سعر اعىل
   2,388.32         : سعر  ادن  
           2,405         : دعم اول
              2,280         : دعم ثانى
                470,2         : مقاومه اول
      2,560   : مقاومه ثانى
 333,993,503      :  التداولحجم 

 2,200    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 PHAR      ايبيكو



 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↑ 38.40 37.55 35.30 36 37.36 البنك التجارى الدول 

EFIH   احتفاظ ↔ 17.35 17 16.24 16.50 16.60 اى فاينانس 

FWRY احتفاظ ↑ 4.59 4.45 4.07 4.29 4.38 فورى 

EKHO اء جزئ   ↔ 1.27$ 1.24$ 1.18$ 1.21$  1.212$ الكويتيه  القابضه المرصيه  شر

TMGH   احتفاظ ↔ 8.88 8.63 7.96 8.22 8.48 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك اء جزئ   ↑ 9.50 9.20 8.75 9 9.17 السويدى اليكير  شر

HRHO  مس  احتفاظ ↑ 14.31 13.75 12.90  13.50 13.51 المجموعه الماليه هير

ABUK احتفاظ ↑ 32.49 30 28.50 29.30 29.81   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↑ 22.98 22.23 19.75 20.60 21.54 المرصيه لالتصاالت 

ORWE  قيون  احتفاظ ↔ 8.05 7.84 7.20 7.40 7.51 النساجون الشر

SKPC وكيماويات  احتفاظ ↑ 9.20 8.87 8.38 8.58 8.62 سيدى كرير للبير

AUTO   احتفاظ ↑ 4.85 4.59 4.17 4.30 4.31 اوتو  ئ  ج 

PHDC اء جزئ   ↑ 1.695 1.65 1.53  1.57  1.632 للتعمير  بالم هيلز  شر

AMOC  احتفاظ ↔ 4.35 4.21 4.07 4.14 4.16 للزيوت المعدنيه االسكندريه 

HELI  احتفاظ ↔ 6.10 5.90 5.50 5.67 5.85 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↑ 17.70  17.25 15.38  16.51 16.86 حديد عز 

CLHO  احتفاظ ↑ 4.80 4.60 4.28 4.40 4.41 مستشفى كليوباترا 

MNHD  احتفاظ ↔ 3.14 3.06 2.80 2.93 2.93 مدينه نرص لالسكان والتعمير 

CCAP  احتفاظ ↔   1.42 1.38 1.304 1.345 1.357 القلعه لالستشارات الماليه 

EGAL  احتفاظ ↑ 33.68 31.60 27.90 29.80 31.10 مصر لاللومنيوم 

ISMA   اء انخفاضات  ↑ 6.45 6.12 5.70 5.91 6.05 للدواجناالسماعيليه مرص  شر

SDTI  اء انخفاضات  ↔  8.90 8.10 7.22 7.60 8.06 السياج شارم دريمز لالستثمار  شر

ISPH  احتفاظ ↔  1.93   1.85 1.68 1.73 1.85 ابن سينا فارما 

MPCO  احتفاظ ↔ 1.147   1.08 1 1.044   1.08 المنصوره للدواجن 

EIUD  احتفاظ ↑ 13.65 13.07 11.38 12.47 12.59 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  اء جزئ   ↑  3.33 3.18 2.95 3.04 3.04 راميدا  -العاشر من رمضان  شر

ACGC اء جزئ   ↑  3.72 3.45 2.95 3.15 3.32 العربيه لحليج االقطان  شر

AFDI  احتفاظ ↔  16.93 16.43 15 15.81 16.03 االهلى للتنميه 

MTIE  اء جزئ   ↑  4.94 4.59 3.75 4.03 4.24 ام ام جروب  شر

         
 

 ارشادات
اء انخفاض  من المراكز المستهدف تكوينها  ات شر

ً
اء كليا  شر

اء جزئ   اء جزء من المراكز المستهدف تكوينها  شر  شر

اء  احتفاظ   ال توجد اشاره جديده سواء بيع او شر

 القائمه بيع كل المراكز  بيع ارتفاعات 

 بيع جزء من المراكز القائمه  بيع جزء 

ي جزء من ند الوصول ال أحد المستهدفات السعريةع جن  ارباح 
ي وجن 

   االرباح، 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 رير المالية ش.م.م. ونؤكد ان التوصيات المذكورة فى هذا التق 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

 .يمكن ان تنتج عن التوصيات المذكوره فى هذا التقرير

 

 

 
 

 جهاد ابوالعال 
 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث


