
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2023/01/17 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند  جلسه امسالمؤشر بعىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق   بفارق  نقطه 15,837عىل وتير
ً
نقاط  276مرتفعا

ائيه تدخلت %,78  1بنسبه  , ال  ظمبمع من جديد  القوه الشر بدورها دفعت المؤشر عىل  والت  سهم المكونه للمؤشر
اق مستوى المقاومه الذى يكمن عند الرتداد ومن ثم    لسه امس بشمعه جو , الهانقطه والغالق اع 15600اخي 

, ومن ثم فى ه لصالح المؤشر و ه قوهو ما يعد بمثابه عالمنقطه,  15300جديد عند نالحظ تكون قاع اعىل اليجابيه 
ائيه    حاله اق المذكور عن طريق الحفاظ عىل ابقاء التداولتأكيد  اذا استطاعت القوه الشر اعىل   والغالق  سيناريو الخي 

ه الشر عىل ايدفع المؤ وم, فسوف يالنقطه بجلسه  15600مستوى  نقطه   16275ت  تكمن عند ختبار القمه الخير
اقه ايد حينها اخي  ى  , وهو السيناريو الذى فى حاليي 

ً
, حيث انه سيأكد التجاه  ايجابياله تحققه فسوف يكون له مردودا

ً
ا

 16570القرب من  ا بينهتنا حؤشر عىل تسجيل المزيد من الرتدادات لتكن مستهدفالصاعد الحاىل ومن ثم سيدفع الم
اء النخفاضات     نقطه من منظور قصير الجل  17500  –  17055  – مع انتقاء السهم ستظل توصيتنا بالحتفاظ و شر

    نقطه بشكل صارم 15300نى مستوى ادالمتحرك  ذات الداء النستى المتفوق مع تفعيل حد اليقاف

 

   لتحليل ا

 بجلسه  عار  شهدت السعىل الرسم البيانى اليوىم,  
ً
 حادا

ً
ارتدادا

جنيه, وهو  3.30عند  عىل جديد امس وذلك بعد تكوين قاع ا
 مستوىكمن يى, و ي  مشقوه لصالح الماُيعد بمثابه عالمه 

ه  جنيه 3.72عند  الحاىلمه المقاو  والذى يمثل القمه الخير
 عىل اللالسعار

ً
ات الفنيه ال, واستنادا ت  تتجه نحو  مؤشر

عد  اليجانى وعىل الداء الجيد الحاىل للسهم, فيُ الجانب 
اق السيناريو ال قبه هو اخي  , المقاومه المذكور مستوىذى ني 

اء  هلتسجل حينها اشار  حيث سيتحول التجاه حينها اىل شر
اق مستوى  ؤهلنا اىلي, لصاعد جنيه ومن ثم   3.80اخي 

 4.15  –  3.87سعريه صاعده بالقرب من    استهداف مستويات
 جنيه من منظور قصير الجل   4.53 – 4.30 –
ائيه بالتوازى مع تأكن يد نصح مستثمرينا بتكوين مراكز شر

اق المذكور مع تفعيل حد اليقاف ادنى مستوى  سيناريو الخي 
 جنيه بشكل صارم   3.30

 
 

     15,837.91           : اغالق

 15,914.29      : سعر اعلى
  15,561.25      : سعر ادنى
    15,600          : دعم اول
  15,300            : دعم ثانى
 16,275            : مقاومه اول
  16,570      : مقاومه ثانى
 230,770,995     : التداول حجم

  15,300     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 MNHD      مدينه نصر



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند عىل الرسم البيانى ال  بفارق  2,897يوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه              57مرتفعا

ب من مستوى المقا %,03  2بنسبه   لتقي 
ً
 جيدا

ً
نقطه  2945ومه الحاىل الذى يكمن عند شهدت جلسه امس ارتدادا

ى الحاىل والعكس قوه النقطه, والذى ي  2795يد عند  ون قاع اعىل جده, ونالحظ تكل القمه الخير ثوالذى يم ذى مشي 
نقطه  2805توى الدعم الذى يكمن عند سمستويات اعىل وذلك بعد اختبار م  الرتداد منعىلفع المؤشر داستطاع 

ه للالقمه ال ريرنا السابقه, ومن ثم يكمن مستهدفنا الحاىل هو اختبار اكما نوهنا فى تق  2945   تكمن عند مؤشر والت  خير
ايد حينها انقطه ى اقه , ليي  , حيث     حاله تحققه, فسوفذى فى , وهو السيناريو الاخي 

ً
 ايجابيا

ً
حول  يس   انهيكون له مردودا

اء مع مستهدفات سعريه صاعده بالقرب    قاع وقمه اعىل من سابقتهما لتسجل حينها اشاره شر
ً
التجاه اىل صاعد مكونا

صوب الجانب اليجانى اتجاه  الفنيه, لتتحول رؤيتنا من منظور قصير الجلنقطه   3190 – 3075 – 3015من 
ه والمتوسطه اء النخفاضات  ننصح مستثمرينا ومن ثم  ,  المؤشر السهم الصغير انتقاء السهم ذات الداء النستى مع    بشر

حيث كش هذا المستوى لسفل   رمنقطه بشكل صا 2795مستوى ادنى  المتحركاف تفعيل حد اليق  و المتفوق 
    نقطه مره اخرى  2700سوف يؤدى اىل استهداف مستويات هابطه بالقرب من 

 

   لتحليل ا

ادنى مستوى  ت جلست امس اغلق عىل الرسم البيانى اليوىم, 
وذلك بعد محاوله  جنيه 5.13المقاومه الذى يكمن عند 

قب اقها اللحظى خالل الجلسهاخي   اق ال, وني  قريب  الخي 
يله القادمه, لمستوى المقاومه المذكور خالل الجلسات القل

 بشكل مؤكد و السيناريو الذى فى حاله تحققه وه
ً
مصاحبا

داول مرتفعه, فسوف يأكد التجاه الصاعد الحاىل لحجام ت 
عىل الشارت السبوىع واليوىم ليؤهلنا اىل بدء موجه صاعده 

 – 5.70ا بالقرب من جديده لتكن مستهدفتنا الصاعده حينه
 من منظور قصير الجل   دن  بشكل مب جنيه 6.70 – 6.00

 ات الفنيه السيناريو اليجانى  وتؤيد المؤشر 

ا ننصح م اق مستوى  ستثمرينا بالشر ء بالتوازى مع تأكيد اخي 
جنيه  4.65ستوى جنيه مع تفعيل حد اليقاف ادنى م 5.13

 بشكل صارم  

    ,78.8972           اغالق
 2,911.05        :سعر اعىل
          2,840.08        : سعر  ادن  
           2,805         : دعم اول
              2,700         : دعم ثانى
                945,2         : مقاومه اول
      3,075   : مقاومه ثانى
 256,203,017        :  التداولحجم 

 2,795    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 MTIE      ام ام جروب



 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↔ 44.55 43 39.50 41.07 42 البنك التجارى الدول 

EFIH اء جزئ   ↑ 22.50 22 20.50 21.15 21.27 نانس  اى فاي  شر

FWRY اء  ↑ 7.23 6.74 5.87 6.14 6.30 فورى  انخفاضات شر

EKHO احتفاظ ↔  1.25$  1.24$  1.194$  1.21$  1.215$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   احتفاظ ↔ 10.75 10.50 9.85 10 10.32 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك السويدى  احتفاظ ↑ 14.20 13.60 12.60 13.04 13.55 اليكير

HRHO  مس  احتفاظ ↔ 19.23 18.20 16.83  17.60 18.10 المجموعه الماليه هير

ABUK احتفاظ ↑ 48 45.90 40 43.50 45.10   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↔ 27 *25.35 23.60 24.11 25.37 المرصيه لالتصاالت 

ORWE  قيون  احتفاظ ↔ 11.13 10.66 9.51  10.07 10.20 النساجون الشر

SKPC وكيماويات اء  ↑ 18.43 17.45 16.16 16.50 16.66 سيدى كرير للبير  انخفاضات شر

AUTO   اء جزئ   ↑ 6.12  5.82 5.17 5.36 5.50 اوتو  ئ  ج  شر

PHDC احتفاظ ↔ 2.12 2 1.86 1.94 1.994 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  اء جزئ   ↑  8.35 8.05  7.18 7.55 7.93 االسكندريه للزيوت المعدنيه  شر

HELI  احتفاظ ↑ 11.80 11 9.75 *10.50 10.45 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↑ 26.85  25.67 22.20 23.50 24.74 حديد عز 

CLHO  احتفاظ ↑ 5.40 5.25 4.93  5.10 5.12 مستشفى كليوباترا 

MNHD  اء جزئ   ↔ 3.80 3.72  3.42 3.53 3.70 لالسكان والتعمير مدينه نرص  شر

CCAP  احتفاظ  ↔  2.62 2.47 2.10 2.23 2.29 القلعه لالستشارات الماليه 

EGAL  اء جزئ   ↑  38.57 36.33 31.60 33.68 35.46 مصر لاللومنيوم  شر

ISMA احتفاظ ↔  6.29 6.12 5.70 5.85 5.93 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔  8.13 7.60 7.00 7.31 7.37 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  احتفاظ ↔ 2.09  2.01 1.88  1.93 1.944 ابن سينا فارما 

MPCO  احتفاظ ↔  1.08  1.01  0.89 0.96 0.982 المنصوره للدواجن 

MTIE اء جزئ   ↑  5.70 5.13 4.65 4.85 5.12 روب ام ج ام  شر

RMDA  احتفاظ ↔  3 2.84 2.60 2.76 2.78 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↔  3.38 3.22 2.95 3.05 3.13 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  احتفاظ ↔   17.85 17.40 15.71 16.56 16.96 االهلى للتنميه 

EIUD  احتفاظ ↔  12.33 11.38 10.10 10.80 11.02 المرصيير  لالستثمار 

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات   من المراكز المستهدف تكوينها  شر

ً
اء كليا  شر

اء جزئ   اء جزء من المراكز المست شر  هدف تكوينها 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
 



 

 
 

 

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

اء او البيع  ا ىه وجهة نظر استشارية غير رباح وانمالمالية 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 
 
 
 
 

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

 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


