
 

 

 

 

 

 

 

 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 ق المؤشر بجلسه انى اليوىم, اغلعىل الرسم البي  بفارق رتفعم نقطه 15,528عند  ايجابيهامس عىل وتير
ً
نقطه  65ا

ى الصعود والهبوط  %,42  0بنسبه   بير
ً
ا ئر التى حققهغطيه الخساحيث استطاع المؤشر تشهدت جلسه امس تذبذبا

اق اللحظى   ليستطع%  4.3سبه  نليشهد صعود بببدايه الجلسه   دخلت ت  انعان  , لكن ش نقطه  16000   لحاجز الـاالخيى
لتغلق ادنى مستوى المقاومه الذى يكمن عند  ققه المحص غالبيه المكاسب لتؤدى اىل تقلي غوطات البيعيه الض

وكما   ,نقطه والذى اوقف هذا االنخفاض  15320الول للمؤشر والذى يكمن عند  مستوى الدعم اواعىل    نقطه  15600
اقه حتى نقطه وهو المستوى الذى  16275ند قمه جديده عمؤشر لاكون نا السابق,  ذكرنا فى تقربر  نحتاج اىل اخيى

عىل  نقطه من منظور قصير االجل, 17330 – 17000 – 16750يؤهل المؤشر اىل مزيد من االرتدادات بالقرب من 
وستظل رؤيتنا نقطه,    15000  –  15060تصحيح الحاىل عند  ل فى حاله استمرار الالصعيد االخر, يكمن مستهدفنا االو 

قع القاع االخير والذى فى حاله ييث ح نقطه 14200طالما ظللنا اعىل مستوى نحو الجانب االيجانى اتجاه المؤشر 
اقه فسوف يزيد من حده التصحيح اء االنخفاضات    يتنا ستظل توص, لذلك  اخيى مع انتقاء االسهم ذات  باالحتفاظ و شر

 نقطه بشكل صارم   14200ادنى مستوى  فاالداء النستى المتفوق مع تفعيل حد االيقا

 

   لتحليل ا

ه قويه لتدفع االسعار عىل  ائيه بوتير شهدت جلسه امس قوه شر
اق مستوى المقاومه   100 حاجز الـ  كس  جنيه العىل ومن ثم اخيى

  لق بااليجاب يغ لجنيه  102.80الذى يكمن عند ام التاريخى اله
 مثل مستوى المقاومه المذكور ي, و جنيه  103.90عند  اعاله

, ومن ثم فى حاله اذا استطاعت 2021بسنه القمه المتكونه 
اق  هذا االسعار تأكيد  االغالق االيجانى اعىل  عن طريق االخيى

يس, والذى سيؤدى اىل االغالق الخمه بجلس 102.80وى مست
ى االسبوىع اعاله, مما س هم سيه الفنيه االيجابيه للؤ من الر يد ير

  
ً
عار عىل س, حيث انه سيؤهل اال من منظور متوسط االجلخاصة

 111تنا حينها بالقرب من  داد الحاىل لتكن مستهدفاستكمال االرت 
 ومتوسط االجل  جنيه من منظور قصير  131 – 121 –

جنيه بشكل  93.40ننصح بتفعيل حد االيقاف ادنى مستوى 
 صارم  

 

     015,528.1           : اغالق

 16,139.08      : سعر اعلى
  15,301.89      : سعر ادنى
    15,320          : دعم اول
  15,060            : دعم ثانى
 15,600            : مقاومه اول
  16,020      : مقاومه ثانى
 373,788,876     : التداول حجم

  14,200     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    يىسالبورصه الرئمـؤشـر 
       

 ORAS    اوراسكوم كونستراكشون



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه سلبيه عند   بفارق  نقطه 2,809عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
 اطنق 5 –منخفضا

 شهد الم %,17  0 -بنسبه 
ً
هده السوق ذى ش% ولكن اثر التذبذب ال2.74به بنسؤشر ببدايه جلسه امس ارتفاعا

اعىل يغلق بالسلب بالنهايه  احيه له لتؤدى اىل فقد المكاسب الصبعييفتدخلت الضغوطات الب  ,لسه امسالمرصى بج
الضغوطات   فى حاله استمرار تلك ,قريرنا السابق كما ذكرنا فى ت, و نقطه 2765 – 2805نطقه الدعم التى تكمن عند م

اختبار   المزيد من االنخفاض ومن ثم  اىل  نها حي  يؤهل المؤشر فسوف    المذكوره,البيعيه واستطاعت كس منطقه الدعم  
اقه السلتى ينقطه, وهو المستوى الذى يمثل ا  2700  يكمن عند مستوى الدعم االهم والذى   قاف الخسائر حيث اخيى

يكمن  , عىل الصعيد االخر, هيزيد من حده هذا االنخفاض لتكن مستهدفتنا اقل بكثير من المستوبات الحاليسوف 
اقه حتى يؤهل نقطه    2945بالنسبه للمؤشر عند  لحاىل واالهم  مستوى المقاومه ا وهو المستوى الذى نحتاج اىل اخيى

 ننصح مستثمرينا ,  نقطه   3190  –  3075  –  3015بالقرب من    استهداف مستويات صاعده  الصعود ومن ثم  اىلالمؤشر  
ائيه باالرتفاعات  قت الراهنبالو  نقطه   2700ادنى مستوى  المتحرك  اف  مع تفعيل حد االيق  بالتخفيف من المراكز السر

    بشكل صارم

 

   لتحليل ا

قمه اقل من سابقتها كونت االسعار عىل الرسم البيانى اليوىم,  
  18.96عند 

ً
حيث جنيه لتشهد االسعار بعد ذلك انخفاضا

مستوى  جنيه اعىل من    16.74اغلقت جلسه امس بالسلب عند  
جنيه والذى يمثل القاع االخير   16.56الدعم الذى يكمن عند 

لالسعار, ومن ثم فى حاله اذا استمرت الضغوطات البيعيه 
اق السلتى لمستوى الدعم المذكور, سيطرتها لتستط ع االخيى
 حيث انه سيحول االتجاه اىل فسوف يكون 

ً
 سلبيا

ً
له مردودا

زيد من االنخفاضات  ليدفع االسعار عىل تسجيل المهابط 
جنيه من منظور قصير  14.45 – 15 – 15.71بالقرب من 

ه نالما ظللاالجل, وستظل رؤيتنا سلبيه ط ا ادنى القمه االخير
 المذكوره  

ائيه  ي ننصح مستثمرى السهم بالتخف ف من بعض المراكز السر
جنيه  15.56ادنى مستوى  باالرتفاعات مع تفعيل حد االيقاف

 بشكل صارم  
 

    2,809.17           اغالق
 2,893.07        :سعر اعىل
        2,809.17        : سعر  ادن  
           2,805         : دعم اول
              2,700         : دعم ثانى
                945,2         : مقاومه اول
      3,075   : مقاومه ثانى
 383,739,414      :  التداولحجم 

 2,700    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 AFDI     االهلى للتنميه



 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↔ 44.55 43 39.50 41.07 42.40 البنك التجارى الدول 

EFIH   اء جزئ   ↑ 23.80 22.50 21.15 21.60 22 اى فاينانس  شر

FWRY اء جزئ   ↑ 5.87  5.68 5.16 5.48 5.64 فورى  شر

EKHO احتفاظ ↔  1.25$  1.24$  1.194$  1.21$  1.236$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   احتفاظ ↔ 10.75 10.50 9.85 10 10.40 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك اء جزئ   ↑ 13.80 13.04 11.92 12.35 12.89 السويدى اليكير  شر

HRHO  مس  احتفاظ ↔ 18.20 17.60 16.20 16.83 17.30 المجموعه الماليه هير

ABUK احتفاظ ↑ 48 *45.90 41.20 43.50 46   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↑ 26.97 25.35 22.98 24.11 24.50 المرصيه لالتصاالت 

ORWE  قيون  احتفاظ ↔ 11.13 10.66 9.51 10.07 10.10 النساجون الشر

SKPC وكيماويات اء جزئ   ↑ 16.16 15.71 13.80 14.34 15.15 سيدى كرير للبير  شر

AUTO   احتفاظ ↑ 6.06  5.82 5.17 5.36 5.41 اوتو  ئ  ج 

PHDC احتفاظ ↔ 2 1.94 1.80 1.89 1.91 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  اء جزئ   ↑  8.05 7.50 6.75  7.18 7.50 االسكندريه للزيوت المعدنيه  شر

HELI  اء جزئ   ↑ 9.75 9.33 8.60  8.95 9.31 مرص الجديده  شر

ESRS  اء جزئ   ↑ 26.85  25.67 23.50 *24.10 24.06 حديد عز  شر

CLHO  احتفاظ ↑ 5.50 5.40 5.10 5.25 5.26 مستشفى كليوباترا 

MNHD  احتفاظ ↔ 3.62 3.53 3.22  3.42 3.45 لالسكان والتعمير مدينه نرص 

CCAP  حتفاظا  ↔  2.62 2.41 2.10 2.24 2.29 القلعه لالستشارات الماليه 

EGAL  اء جزئ   ↑  36.33 33.68 30.57 31.60 32.72 مصر لاللومنيوم  شر

ISMA احتفاظ ↔  6.29 6.12 5.70 5.85 5.94 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔  8.13 7.53 7.00 7.31 7.44 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  تفاظاح ↔ 2.09  2.01 1.88 1.93 1.94 ابن سينا فارما 

MPCO  احتفاظ ↔  1.08  1.01  0.89 0.96 1.005 المنصوره للدواجن 

EIUD  احتفاظ ↔  12.33 11.38 10.10 10.80 11.11 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  احتفاظ ↔  3 2.84 2.60 *2.76 2.75 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC زء بيع ج ↔  3.38 3.22 2.95 3.07 3.10 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  احتفاظ ↔   17.85 17.40 15.71 16.56 16.74 االهلى للتنميه 

         

         
 

 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 ع جن  ارباح 
ي وجن 

   االرباحند الوصول ال أحد المستهدفات السعرية، أو مستوى مقاومة قوي، نفضل بالبيع الجزئ 

 

 
 
 

 الـدعـم والمـقاومـه
 



 

 

 

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

اء او البيع  المالية او وعد بتحقيق ارباح وانما ىه وجهة نظر استشارية غير  االوراقمن  الىتوصية بالشر
كة غير مسئول ار اخرى والنى ملزمة للمستثمرين لذا فإن الشر ة او اضى ة او غير مباشر ة عن اية خسائر مباشر

 .يمكن ان تنتج عن التوصيات المذكوره فى هذا التقرير

 

 

 
 

 جهاد ابوالعال 
 
 
 
 

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

 فوق المتوسط  – 11رقم –ابراج عثمان فرع المعادى: 

 )ب( شارع الثوره 49 : فرع االسماعيليه

 ش الجمهوريه بجوار البنك االهىل 33فرع المنيا: 

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

 
33044900 – 33047732 – 33047789 

 
33044900 

 

0201201000085 

 
01223282349 

 

info@alamalka.com 

 

 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث

 اتصل بنا


