
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2022/10/03 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 لتحليل ا

ه    نقطه    9,687عند    سلبيهعىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
نقاط   140  -بفارق    منخفضا

 بيعيه عنيفه لتؤدى اىل %, 1.43 - بنسبه
 
ق السلبى اعىل مستوى  الفاض واالغخاالنشهدت جلسه امس ضغوطا

, نقطه والذى يمثل القاع الثان 9628ند للمؤشر والذى يكمن عالدعم االهم  حيث شهد المؤشر هذا وى االخير
, وهذا ما يؤكد نقطه 9820خفاض منذ بدايه جلسه امس وذلك بعد اختبار مستوى المقاومه الذى يكمن عند االن

ائيه   عىل ذلك و  ,حاليهمجابهه الضغوطات البيعيه الو التدخل فى عجز القوه الشر
 
 بى هو لسعد السيناريو الي  استنادا

ايد حينها اال ى اقه  كير احتماليه وهو اختبار مستوى الدعم المذكور ليي  سيكون    وهو السيناريو الذى فى حاله تحققه  ,اخي 
 قمه وقاع اقل من سابقتهما ومن ثم سيدفع المؤشر اىل 

 
, حيث انه سيحول االتجاه اىل هابط مكونا

 
 سلبيا

 
له مردودا

نقطه من منظور  9265ومن ثم  9392من  تسجيل المزيد من االنخفاضات واستهداف مستويات هابطه بالقرب
 10045ستظل رؤيتنا نحو الجانب السلبى اتجاه مؤشر البورصه الرئيىس طالما ظللنا ادنى مستوى  و  قصير االجل. 

ه(  ائيه    . نقطه )القمه الثانويه االخير ننصح مستثمرينا بالوقت الراهن باستغالل اى ارتفاعات للتخفيف من المراكز الشر
 نقطه بشكل صارم.  9630مع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى 

 

 

 لتحليل ا

  جاه عرضى فى ات  يتداول سهم مرص الجديده  ,الرسم البيانى اليوىمعىل  
والذى يمثل  جنيه 5.50اعىل مستوى دعم هام والذى يكمن عند 

, واذا استطاعت الضغوطات البيعيه االسعار  ا الب  كونته  القاع االخير 
اق السلبى لهذا المستوى

وهو السيناريو االكير احتماليه, , االخي 
 
 
 سلبيا

 
سيحول االتجاه اىل هابط انه حيث , فسوف يكون له مردودا

 قمه وقاع اقل من سابقتهم
 
ومن ثم سيدفع االسعار اىل  ا مكونا

جنيه    5  –  5.19  –  5.35تسجيل المزيد من االنخفاضات بالقرب من  
 من منظور قصير االجل. 

بيع االتفاعات مع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى ننصح مستثمرينا ب
  جنيه بشكل صارم.  5.50

 

    9,687.36          : اغالق

 9,835.34     : سعر اعلى
 9,687.36      : سعر ادنى
    9,628          : دعم اول
  9,392            : دعم ثانى
    9,820         : مقاومه اول
  9,900      : مقاومه ثانى
 66,582,490    : التداول حجم

  9,630     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    مـؤشـر البورصه الرئيىس
       

 HELI     جديدهمصر ال



 

 

   التحليل

ه    نقطه 2,217عند  سلبيهعىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
  نقطه 33 -بفارق  منخفضا

كش مستوى الدعم الذى يكمن بجلسه امس لتؤدى اىل  ى ظهرت الضغوطات البيعيه بشكل قو  ,%1.47  - بنسبه
, وب  هذيغلق المؤشر ادناه مباشر نقطه ل 2221عند 

ً
أكد المؤشر القمه االقل الجديده الب  نوهنا عنها فى ا االنخفاض ة

توضح ومن ثم  ار االرتداد فى استمر  عن ضعف المؤشر نقطه, وتدل تلك القمه  2280والب  تكمن عند  ريرنا السابق قت
,الحاليه فى السيطره قوه الضغوطات البيعيه  عد السيناريو االكير احتماليه عىل اداء المؤشر و ان نشهد , هولذلك ي 

 قصير االجل بالقرب من 
 
  حب  يستطيع المؤشر استكمال ارتفاعه عىل الصعيد االخر,  نقطه.  2152 – 2182انخفاضا

اق فيج  ه( نقطه  2280مستوى ال  ب اخي   حدوث السيناريو السلبى المذكور ومن ثم )القمه الثانويه االخير
حب  يلغى

اقه نقطه و   2312اىل اختبار مستوى المقاومه االهم للمؤشر والذى يكمن عند  يؤهلنا   هو المستوى الذى نحتاج اىل اخي 
باستغالل اى ننصح مستثمرينا بالوقت الراهن    . نقطه  2470  –  2400حب  يؤهلنا اىل مزيد من االرتفاعات بالقرب من  

ائيه للتخفيف من ارتفاعات  اق الن  نقطه بشكل صارم 2095مع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى المراكز الشر االخي 
 2022 – 2050اىل استهداف مستويات هابطه بالقرب من  سيؤهلنا االتجاه اىل هابط ومن ثم  سيحولالسلبى له 

 . نقطه 

 

  لتحليل ا

فى اتجاه  سهم المنصوره للدواجنيتداول  عىل الرسم البيانى اليوىم,
ائيه الحظ ون, عرضى  وذلك  بشكل ملحوظ تدخل من قبل القوه الشر

تكوين قمم   االسعار  حيث تحاول جنيه 0.96بعد تكوين قاع عند 
 لتغلق ادنى و , وقيعان اعىل من سابقتهما

 
شهدت جلسه امس ارتدادا

 تمثل  الب  , وىه  جنيه  1.147  –  1.142كمن عند  ت  الب  مقاومه    منطقه
اقها بشكل  % من مؤشر فيبوناتىسر 61.8 ستوىم فنحتاج اىل اخي 

ه االجل ءيؤكد لنا انتها  واضح حب   ه التصحيح قصير ومن  الحاليه في 
ليدفعنا بعد ذلك اىل تسجيل المزيد من  يتم تأكيد االتجاه الصاعد ثم 

جنيه عىل   1.282  –  1.265  –  1.238  –  1.20رب من  االرتفاعات بالق
 . المدى القصير 

اء الجزنى ب اق لمستوى التوازى مع ننصح بالشر تأكيد سيناريو االخي 
 جنيه بشكل صارم.  1.06جنيه مع تفعيل حد االيقاف ادنى  1.147

 
 

     2,217.31               : اغالق
 2,254.27         :سعر اعىل
    2,217.31        : سعر  ادن  
           2,182         : دعم اول
              2,152         : دعم ثانى
                221,2         : مقاومه اول
      2,258   : مقاومه ثانى
 339,769,277    :  التداولحجم 

 2,095    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 MPCO     المنصوره للدواجن



 

 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  بيع جزء  ↔ 25.92  25.13 24.28 24.56 24.90 البنك التجارى الدول 

FWRY احتفاظ ↔  3.91 3.68 3.37 3.49 3.49 فورى 

EKHO بيع ارتفاعات ↓ 1.21$ 1.174$ 1.11$ 1.154$ 1.154$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   بيع ارتفاعات ↓ 7.31 7.20 6.88 7.05 7.16 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك  احتفاظ ↔ 8.09 7.86 7 7.40 7.57 السويدى اليكير

HRHO  مس  بيع ارتفاعات ↓ 11.80 11.25 10.46 10.84 11.20 المجموعه الماليه هير

ABUK احتفاظ ↔ 25.63 24.96 23.60 24.10 24.61   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↔ 17.80 17.55 16.50  16.86 16.94 المرصيه لالتصاالت 

SKPC وكيماويات  احتفاظ ↔ 7.48 7.32 6.93 7.05 7.25 سيدى كرير للبير

AUTO  بيع جزء  ↔ 3.58 3.36 3.14 3.24 3.35 اوتو جى بى 

PHDC احتفاظ ↔ 1.374 1.32 1.215 1.27  1.29 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  احتفاظ ↔ 4.32 4.19 3.93 4 4.06 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ ↔  5.90 5.67 5.35 5.50 5.61 مرص الجديده لالسكان والتعمير 

ESRS  احتفاظ ↔  14.45 14 13.31 13.53 13.93 حديد عز 

CCAP  احتفاظ ↔  1.393 1.356 1.286 1.31 1.314 القلعه لالستشارات الماليه 

MNHD  بيع ارتفاعات ↓  2.76 2.63 2.39 2.50 2.57 مدينه نرص لالسكان والتعمير 

ISPH  احتفاظ ↔  1.93  1.859 1.662 1.71 1.84 ابن سينا فارما 

EGAL  احتفاظ ↔ 20.21  19.40 18.12 18.46 18.71 مصر لاللومنيوم 

ISMA بيع جزء  ↓ 6.44  6.12 5.64 5.91 6.04 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  بيع جزء  ↔ 9.38 8.80 8.10 8.40 8.40 شارم دريمز لالستثمار السياج 

MPCO  احتفاظ ↔ 1.20 1.147 1.044 1.08 1.11 المنصوره للدواجن 

EGCH  احتفاظ ↔ 3.95 3.82 3.53 3.67 3.73 الصناعات الكيماويه المرصيه 

EHDR  احتفاظ ↔ 0.62 0.579 0.492 0.536 0.574 المرصيير  لالسكان 

RMDA  بيع جزء  ↔   2.80 2.70 2.49 2.57 2.61 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↑  3.14 2.86  2.54 2.65 2.70 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  اء جزب   ↑  19.20 18.40 16.43 17.50 18.38 االهلى للتنميه  شر

EPCO  احتفاظ ↔ 3.39 3.16 2.90 3 3.10 المرصيه للدواجن 

EIUD  احتفاظ ↔ 10.10 9.60 7.93 *8.68 8.66 المرصيير  لالستثمار والتنميه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 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


