
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2022/10/16 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 لتحليل ا

ه عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل  نقطه  9,800عند  ايجابيه وتير
 
نقطه     53بفارق  مرتفعا

 حيث  %,0.54 بنسبه
 
 طفيفا

 
ُيعد هذا االرتداد بمثابه تصحيح نتيجه لالنخفاض الذى شهدت جلسه امس ارتدادا
 الحاىل ض سلبى هو االكير احتماليه وهو استكمال االنخفايناريو الد السعويُ شاهدُه المؤشر منذ بدايه االسبوع السابق, 

  , و نقطه  9630  –  9650ه الدعم الحاليه للمؤشر والبى تكمن عند  اختبار منطق  ثمومن  
 
قوه الضغوط البيعيه لذلك نظرا

اق قاع جلسه  تلك  حاله استطاعت    و فى ,  بشكل ملحوظ  االسهم القياديه للمؤشر   بمعظمالبى ظهرت   القوه البيعيه اخيى
تلك  و ستظلالسلبى المذكور,  السيناريو حدوث ن احتماليه فسوف يزيد منقطه  9746 يوم االربعاء الذى يكمن عند 

ننصح    نقطه.   10045طالما ظللنا ادنى مستوى المقاومه  المرصيه    الرؤيه السلبيه قائمه اتجاه المؤشر الرئيىس للبورصه
ائيه جديد  ائيه وعدم تكوين اى مراكز شر ه اال فى حاله مستثمرينا باستغالل اى ارتفاعات للتخفيف من المراكز الشر

اق المؤكد لمستوى المقاومه  الن  نقطه بشكل صارم 9630تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى  معنقطه   10045االخيى
اق تسجيل المزيد من    عىلالبيعيه والبى بدورها ستدفع المؤشر    الضغوطاتاىل  ظهور المزيد من  السلبى سيؤدى    هاخيى

 . القصير   المدىىلع نقطه 9392االنخفاضات بالقرب من 

 

 

 لتحليل ا

دفع  استطاعت الضغوطات البيعيهاليوىم, عىل الرسم البيانى 
اق مستو   3.24ى الدعم الذى يكمن عند االسعار عىل اخيى

عند  لسلبجلسه نهايه االسبوع باب السهم , حيث اغلق جنيه
, وفى حاله اذا استطاعت االسعار تأكيد هذا جنيه 3.20

اق عن طريق االغالق ادنى مستوى الـ   جنيه بجلسه    3.24االخيى
, حيث انه سيحول االتجاه اىل عاليوم, فسوف تسجل اشاره بي

كش مستوى الدعم الحاىل الذى سيدفعنا اىل  من ثم هابط و 
هابطه بالقرب  ستهداف مستويات ا  جنيه و  3.14عند يكمن 
. جنيه عىل المدى الق 2.62 – 2.80 – 3.06 من  صير

ائيه  ببيع االرتفاعات واننصح مستثمرينا  غالق المراكز الشر
اق المذكور وعدم تكوين مراكز  امن مع تأكيد سيناريو االخيى ى باليى

اق مستوى   جنيه.  3.60جديده اال فى حاله اخيى
 

    9,853.74          : اغالق

 9,853.74     : سعر اعلى
 9,769.00      : سعر ادنى
    9,820          : دعم اول
  9,630            : دعم ثانى
    9,900         : مقاومه اول
  10,175      : مقاومه ثانى
 81,587,768    : التداول حجم

  9,630     : الخسائر  ايقاف

 AUTO        وـــاوت ىـــى بــج

 

 EGX30    مـؤشـر البورصه الرئيىس
       



 

 

 لتحليل ا

ه عىل الرسم الب  نقطه  2,151عند  ايجابيهيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
نقطه     30بفارق  مرتفعا

 ليغلق     %,1.44  بنسبه
 
 2152مستوى المقاومه الثانوى الذى يكمن عند    عند حيث شهد المؤشر بجلسه امس ارتدادا

ه عند  بمثابه تصحيح نت, ويعد هذا االرتداد  نقطه  2280يجه االنخفاض الذى شاهده المؤشر بعد تكوينه القمه االخير
ائيه فى ايعيى هذا االرتداد عن  حيث    ,نقطه اق ستكمال االرتداد واعجز القوه الشر لمقاومه المذكور, ويكمن مستوى ا  خيى

اقه السلبى نقطه والذى يمثل مستوى ايقاف الخسائر  2095 – 2100للمؤشر عند هم مستوى الدعم اال
حيث اخيى

 عىلالبيعيه والبى بدورها ستدفع المؤشر  القوهسيؤدى اىل  ظهور المزيد من سيؤدى اىل تأكيد االتجاه الهابط و 
,نقطه بشكل مبد 2050االنخفاضات بالقرب من  تسجيل المزيد من وستظل رؤيتنا السلبيه قائمه اتجاه مؤشر   نى

ه والمتوسطه طالما ظللنا ادنى مستو  لذلك ننصح ببيع االرتفاعات مع تفعيل حد  نقطه.  2235ى االسهم الصغير
اق المؤكد  نقطه بشكل صارم 2095وى االيقاف ادنى مست ائيه جديده اال فى حاله االخيى وعدم تكوين اى مراكز شر
 نقطه.  2235لمستوى المقاومه 

 

  لتحليل ا

 وذلك بعد شهدت االسعار   ,عىل الرسم البيانى اليوم
 
  رتدادا

والذى يمثل مستوى دعم  1.154د $تكوين القاع االخير عن
والذى يكمن سعار  لال   المقاومه الرئيىس    ستهدف مستوىتل,  قوى
نالحظ وجود ف ُيعد مستوى مقاومه قوى, حيث 1.21$ عند 

 ضغوط
 
ه تغلق االسعار عند  بيعيه قويه عند هذا المستوى حيث  ا
االسبوع  يه منذ بداوذلك اختباره تحاول   كل مرهفى او ادناه 
ائيه  السابق  , ولذلك نحتاج اىل الدعم من جانب القوه الشر

اق ه اءذا المستوى حبى الخيى   مع مستهدفات  تسجل اشاره شر
عىل  1.285$  - 1.27$ - 1.24ه بالقرب من $صاعد  سعريه
 .  ى القصير المد

اق مستوى $مستثمرينا  ننصح   اء الجزنى فى حاله اخيى  1.21بالشر
كشه  النه فى حاله   1.186$تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى و 

 1.154$ - 1.174سيؤهلنا اىل مستويات هابطه بالقرب من $
 .مره اخرى

    2,151.94            : اغالق
 2,151.94        :سعر اعىل
 2,121.23         سعر ادن  
           2,095         : دعم اول
              2,050         : دعم ثانى
                152,2         : مقاومه اول

      2,235   : مقاومه نىاث
 177,959,314      :  التداولحجم 

 2,095    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 EKHO    دوالر –القابضه الكويتيه 



 

 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↔ 26.56 26.22 24.56  25.13 26 الدول البنك التجارى 

FWRY بيع ارتفاعات ↓ 3.55 3.42 2.77 3.07 3.29 فورى 

EKHO احتفاظ ↔ 1.239$ 1.21$ 1.154$ 1.174$ 1.192$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   بيع ارتفاعات ↓ 7.31 7.20 6.80 7.05 7.18 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك  احتفاظ ↔ 7.54 7.40 6.85 7 7.24 السويدى اليكير

HRHO مس المجموعه الم  بيع جزء  ↓ 11.95 11.80 10.84 11.15 11.50 اليه هير

ABUK احتفاظ ↔ 26.30 *25.63 24.10  24.96 25.64   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↔ 17.80 17.55 16.50  16.86 16.98 المرصيه لالتصاالت 

SKPC وكيماويات  احتفاظ ↔ 7.85 7.73 7.32 7.55 7.66 سيدى كرير للبير

AUTO  بيع جزء  ↔ 3.36 3.24 2.80 3.14 3.20 اوتو جى بى 

PHDC احتفاظ ↔ 1.41 1.374 1.28 1.32  1.337 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  احتفاظ ↔ 4.46 4.32 4.05 4.19 4.22 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  بيع ارتفاعات ↓ 5.67 5.50 5.19 5.35 5.47 الجديده لالسكان والتعمير مرص 

ESRS بيع ارتفاعات ↓ 13.53 13.31 12.25 12.70 13.19 ز حديد ع 

CCAP  احتفاظ ↔  1.393 1.356 1.286  1.31 1.331 القلعه لالستشارات الماليه 

MNHD  بيع جزء  ↓ 2.60 2.52 2.26 2.39 2.52 مدينه نرص لالسكان والتعمير 

ISPH  احتفاظ ↔  1.93  1.859 1.662 1.71 1.77 ابن سينا فارما 

EGAL  بيع جزء  ↓ 18.46 18.12 16.60 17.20 17.83 مصر لاللومنيوم 

ISMA بيع ارتفاعات ↓ 5.91 5.64 5.09 5.33 5.53 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  بيع ارتفاعات ↓ 9.35 8.80 7.60 8.10 8.20 شارم دريمز لالستثمار السياج 

SUGR احتفاظ ↔  15.79 15.20 14.07 14.80 15.18 الدلتا للسكر 

MPCO  بيع ارتفاعات ↓ 1.065  1.044  0.96 1 1.008 المنصوره للدواجن 

EHDR  احتفاظ ↔ 0.579 0.536  0.44 0.492 0.497 المرصيير  لالسكان 

RMDA  احتفاظ ↔   2.80 2.70 2.49 2.57 2.64 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↑ 3.14 2.86  2.55 2.65 2.69 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  احتفاظ ↔   19 17.50 15.81 16.43 16.69 االهلى للتنميه 

EIUD  اء جزب   ↑ 9.60 9.05  8 8.68 9.05 المرصيير  لالستثمار  شر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الـدعـم والمـقاومـه
 



 

 
 

 
 

 

 

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

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

 .يمكن ان تنتج عن التوصيات المذكوره فى هذا التقرير

 

 

 
 

 جهاد ابوالعال 
 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث


