
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2023/01/09 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند ق المؤش  ىم, اغلعىل الرسم البيانى اليو   بفارق  نقطه 16,002 بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه  444مرتفعا

اق اليجانى ا يستطعلسبوع الرتداد استطاع المؤش  بجلسه نهايه ال  %,86  2بنسبه 
لمستوى المقاومه الذى  لخير

ه, نقطه  15600يكمن عند   غلق حيث ا ,ا السابق ريرنتقوهو السيناريو الذى نوهنا عنه فى والذى يمثل القمه الخير
 ليغلق, ليتحول اىل مستوى دعم حاىل للمؤش   س اسبوىععىل اسابفارق واضح نقطه  15600مستوى  اعىل المؤش  

المؤش  الحفاظ عىل ابقاء تطاع نقطه, ومن ثم فى حاله اذا اس 16,020ند مستوى المقاومه التاىل الذى يكمن عند ع
اق الي)نقطه ا 15600عىل مستوى التداول ا ( لخير اق مستوى  جانى بجلسه اليوم, فسوف يدفع المؤش  عىل اخير

من منظور قطه ن 17330 – 17000 – 16750ن م استهداف مستويات صاعده بالقرب م المقاومه المذكور ومن ث 
 , و قصير الجل

ً
يو عد السينار ي  ف  بيه المرتفعهسوزان النلحاىل للمؤش  وألسهم القيادات ذات ال ا  ء الجيد  عىل الدا استنادا

قب  ر ق هحدوث اليجانى المذكور هو الكير احتماليه والذى نير
ً
اء الحتفاظ و ننصح مستثمرينا بلك لذ, يبا ش 

بشكل   نقطه 14200ادنى مستوى  مع انتقاء السهم ذات الداء النسبى المتفوق مع تفعيل حد اليقافالنخفاضات 
 صارم  

 

   لتحليل ا

ائ ىم, عىل الرسم البيانى اليو  ه السعار عىل يدفعت القوه الش 
ه البر تكمن عند   اق القمه الخير

جنيه لتغلق اعاله   19.23اخير
 عىل اساس اسبوىع باش  م

ً
, ومن ثم فى حاله اذا استطاعت ة

اق عن طريق الحفاظ عىل  ابقاء السعار تأكيد هذا الخير
جنيه,   19.23التداول والغالق اعىل مستوى المقاومه 

  فسوف
ً
 ايجابيا

ً
, حيث انه سيأكد التجاه يكون له مردودا

الصاعد الحاىل ليؤهلنا اىل ان نشهد المزيد من الرتفاعات  
 21.00  –  20.20فتنا الصاعده حينها بالقرب من  لتكن مستهد

 ه من منظور قصير الجل  جني 21.40 –

هم بالضافه اىل المراكز المفتوحه الس ننصح مستثمري
اق المذكور مع تفعيل حد بالتوازى مع تأكيد سيناريو ال  خير

 17.60ر ادنى مستوى اليقاف ادنى مستوى ايقاف الخسائ
 ارم  ل صجنيه بشك

 

     16,002.18           : اغالق

  16,029.17     : سعر اعلى
  15,557.46      : سعر ادنى
    15,600          : دعم اول
  15,320            : دعم ثانى
 16,020            : مقاومه اول
  16,750      : مقاومه ثانى
 295,032,045     : التداول حجم

  14,200     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 HRHO      هيرمس



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه    نقطه 2,921عند  هيجابي ا عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤش  بجلسه امس عىل وتير
ً
 ط انق 9+ بفارق  مرتفعا

ه وهو  طه مستوى منق 2945لـ يمثل مستوى ا %,0.33 بنسبه قاومه هام بالنسبه للمؤش  حيث تكمن القمه الخير
عىل مدار ثالث جلسات عىل التواىل ليتم بالنهايه باره نالحظ انه تم اخت الحاجز امام استكمال المؤش  ارتفاعه حيث

 عىل تحسن بعض السهم الصغ
ً
ائالغالق ادناه, واستنادا ه والمتوسطه وتدفق قوه ش  , لك السهم  تاىل جديده يهير

 حيث نير 
ً
اق مستوى المقاومه المذكور هو سيناريو قائما عد سيناريو اخير  قب حدوثه خالل الجلسات القليله القادمه,في 

اء سجل حينها اشاره ش 
 
مستهدفات سعريه صاعد   ؤهلنا اىل الوصول اىليل حيث انه سيأكد التجاه الصاعد الحاىل  لت

  بالوقت الراهن بالحتفاظ   ننصح مستثمرينا لذلك    نقطه من منظور قصير الجل     3190  –  3075  –  3015بالقرب من  
ائيهو  اق المذكور  يدهجد  تكوين مراكز ش  ادنى المتحرك مع تفعيل حد اليقاف  بالتوازى مع تأكيد سيناريو الخير

 2700سيدفعنا عىل زياره مستويات هابطه بالقرب من حيث كش هذا المستوى  نقطه بشكل صارم 2800ى مستو 
   نقطه مره اخرى 

 

   لتحليل ا
  بجلسه الخميس  حاولت السعار عىل الرسم البيانى اليوىم, 

اق اللحظى لمستوى المقاومه الذى يكمن عند   31.60الخير
القمه حيث انه يمثل  عد كستوى مقاومه تاريخى  ي  ذى  جنيه وال

, ونالحظ ان السعار 2021سنه المتكونه بالربــع الخير ل
ه نموذج ه الالخير

 المثلث ايجانى والذى يسىم  كونت بالفير
" حيث يمثل مستوى Ascending triangleالصاعد او "

, ومن ثم تزايد اهميه هذا  قمه هذا المثلث 31.60
ً
ايضا

حيث فى حاله , رتفاعهالالسعار  لى امام استكماالمستو 
اق المؤكد لهذا  اشاره المستوى, سوف تسجل حينها  الخير

لتدفع السعار عىل عد  ا ستحول التجاه اىل صااء, حيث انهش  
 – 36.30 – 33.70مستويات صاعده بالقرب من استهداف 

اق و  جنيه من منظور قصير الجل   38.60 عد سيناريو الخير ي 
قب حدوث  خالل  هالمذكور هو الكير احتماليه حيث نير

 الجلسات القليله القادمه  
اق  اء بالتوازى مع تأكيد سيناريو الخير ننصح مستثمرينا بالش 

   جنيه 28ادنى مستوى  حد اليقاف المذكور مع تفعيل

     ,10.9212           اغالق
 2,943.98        :سعر اعىل
       2,911.51        : سعر  ادن  
           2,805         : دعم اول
              2,700         : دعم ثانى
                945,2         : مقاومه اول
      3,075   : مقاومه ثانى
 561,884,390      :  لالتداوحجم 

 2,800    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 EGAL     يومنلوممصر لال



 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  اء جزئ   ↔ 49.50 48 43 44.55 45.60 البنك التجارى الدول  شر

EFIH   اء جزئ   ↑ 21.60 21.15 20 20.50 20.84 اى فاينانس  شر

FWRY اء انخفاضات  ↑ 6.74 6.25 5.68 5.87 5.91 فورى  شر

EKHO احتفاظ ↔  1.25$  1.24$  1.194$  1.21$  1.23$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   اء جزئ   ↑ 10.75 10.50 9.85 10 10.45 مجموعه طلعت مصطف  شر

SWDY  يك اء انخفاضات  ↑ 14.40 13.60 12.60 13.04 13.60 السويدى اليكير  شر

HRHO  مس اء انخفاضات  ↑ 21 20.20 18.20 19.23 19.30 المجموعه الماليه هير  شر

ABUK اء جزئ   ↑ 51 45.90 41.20 43.17 45.20   ابو قير لالسمده  شر

ETEL  اء جزئ   ↑ 27.60 26.97 24.80 25.35 25.97 المرصيه لالتصاالت  شر

ORWE  قيون  احتفاظ ↑ 11.59 11.29 10.32 10.66 10.79 النساجون الشر

SKPC وكيماويات اء انخفاضات  ↑ 16.43 15.71 13.80 14.34 15.43 سيدى كرير للبير  شر

AUTO   اء انخفاضات  ↑ 6.25 6.06 5.36 5.82 5.98 اوتو  ئ  ج  شر

PHDC احتفاظ ↑ 2.26 2.19 2.06 2.12 2.125 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  اء انخفاضات  ↑  7.50 *7.18 6.50 6.75 7.20 االسكندريه للزيوت المعدنيه  شر

HELI  اء جزئ   ↑ 9.75 9.36 8.60 *8.95 8.93 مرص الجديده  شر

ESRS  اء جزئ   ↑ 28.50 26.85 24.10  25.67 25.57 حديد عز  شر

CLHO  احتفاظ ↑ 5.40 5.25 4.93 5.10 5.12 مستشفى كليوباترا 

MNHD  احتفاظ ↔ 3.70 3.62 3.42 3.53 3.62 لالسكان والتعمير مدينه نرص 

CCAP  اء جزئ    ↔  2.41 2.28 2.07 2.20 2.21 القلعه لالستشارات الماليه  شر

EGAL  احتفاظ ↔  33.68 31.60 29.80 30.57 31.24 مصر لاللومنيوم 

ISMA احتفاظ ↔  6.29 6.12 5.70 5.85 6.02 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔  8.42 8.13 7.31 7.53 7.81 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  اء جزئ   ↑  2.40 2.27 2.01 2.09 2.12 ابن سينا فارما  شر

MPCO  احتفاظ ↔  1.109 1.08  1.01 1.042 1.052 المنصوره للدواجن 

EIUD  احتفاظ ↔  13 12.33 10.80 11.38 11.66 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  احتفاظ ↔  3.05 2.98 2.76 2.84 2.86 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↔  3.58 3.43 3.07 3.22 3.28 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  احتفاظ ↔  19.80 19 16.56  17.85 17.93 االهلى للتنميه 

MTIE  احتفاظ ↔  5.38 5.13  4.65 4.85 4.97 ام ام جروب 

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات   من المراكز المستهدف تكوينها  شر

ً
اء كليا  شر

اء  اء جزء من المراكز المستهدف تكوينها  جزئ  شر  شر

اء  احتفاظ   ال توجد اشاره جديده سواء بيع او شر

 بيع كل المراكز القائمه  بيع ارتفاعات 

 القائمه بيع جزء من المراكز  بيع جزء 

ي جع جن  ارباح 
ي وجن 

   االرباحزء من ند الوصول 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 المالية ش.م.م. ونؤكد ان التوصيات المذكورة فى هذا التقرير  االوراقعىل شر

اء او البيع  رباح وانما ىه وجهة نظر استشارية غير مالية او وعد بتحقيق اال 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 
 
 
 
 

 
ى  –الدول العربيه  ش جامعه 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


