
 

 

 

 

 

 

 

 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 ايجابيه عند عىل الرسم   بفارق  نقطه 12,515البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه     174مرتفعا

ائيه من دفع المؤشر عىل تحقيق المزيد    %,1.41بنسبه   اق مستوى واصلت القوه الشر من االرتفاعات لتدفعه عىل اخير
 12655نقطه ومن ثم االغالق االيجانى ادنى مستوى المقاومه التاىل الذى يكمن عند    12350المقاومه الذى يكمن عند  

نقطه,   13000رب من مستوى الـ  بالقىل  ويكمن مستهدفنا الحاالسابق,  نه فى تقريرنا  عنوهنا  وهو السيناريو الذى    ,نقطه
 جميع اال   اركهشمبعم  ولكن نحتاج الد

 
اق مستوى المقاومه المذكور ومن ثم للمؤشر  ونه  سهم المك حتر يؤهلنا اىل اخير

لسيناريو ويعد ا  . ماىعحيث ان المؤشر ال يشهد ارتفاع بشكل ج  ,نقطه  13000لقرب من  استهداف مستويات صاعده با
ه االجل عكس االتجاه الحاىل و  تيجه االرتفاع الحاد الذى ذلك ناالكير احتماليه هو ان نشهد حركه تصحيحيه قصير

ان   ات الفنيه اىل مستويات تشبع شر  عىل وصول بعض المؤشر
ً
ه الماضيه وذلك استنادا  . ولذلك شاهده المؤشر بالفير

ائيه بالمستويات من يريد تكوين ننصح مستثمرينا  ا مراكز شر انتقاء االسهم ذات االداء مع  بشكل جزن   ءالحاليه بالشر
 . بشكل صارمنقطه  12000ادنى مستوى  المتحرك تفعيل حد االيقاف و النستى المرتفع 

 

 

 لتحليل ا

اق خط  استطاعت االسعار اليوىم, عىل الرسم البيانى  تأكيد اخير
كان يتداول ادناه السهم منذ نهايه  عىل والتر االتجاه الهابط ل 

جنيه,  1.85اغسطس, وتكمن المقاومه الحاليه لالسعار عند 
ات الفنيه نحو الجانب االيجانى    عىل تحسن المؤشر

ً
واستنادا

ائيه  و االكير سيناريمن جديد, فُيعد الوظهور بعض القوه الشر
اق مستوى المقاومه المذكور ومن ثم استهداف  , هو اخير

ً
حدوثا

جنيه  2.30 – 2.09 – 2 – 1.93مستويات صاعده بالقرب من 
 .  االجلمن منظور قصير 

اء االنخفاضات مع تفعيل حد االيقاف ادنى  ننصح مستثمرينا بشر
 ل صارم. كجنيه بش 1.68مستوى 

 

 

    12,515.71          : اغالق

 12,519.43     : سعر اعلى
 12,341.20      : سعر ادنى
    12,350          : دعم اول
  12,070            : دعم ثانى
    12,655         : مقاومه اول
  13,000      : مقاومه ثانى
 163,350,189    : التداول حجم

  12,000     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    الرئيىسمـؤشـر البورصه 
       

 ISPH     ابن سينا فارما



 

 

 تحليل ال

ه ايجابيه عند   بفارق  2,388عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه     26نقطه مرتفعا

 نقطه والذى يمثل  2405بالقرب من مستهدفنا االول الذى يكمن عند  لق  عه ليغؤشر ارتفااستكمل الم  %,10. 1بنسبه  
, وذلك بعد تأكيداالح مستوى المقاومه اق مستوى الـ  ىل للمؤشر ه عىل ير نقطه والذى يمثل القمه االخ 2312اخير
مؤشر االغالق عىل اساس اسبوىع اعىل تلك القمه, ال  , حيث استطاعليتحول اىل مستوى دعم حاىل  الشارت االسبوىع

 قاع وقمه اعل من سابقتهمعىل المدى المتو تحول االتجاه اىل صاعد  لي
ً
ى الحاليه   . ا سط مكونا  عىل قوه المشير

ً
واستنادا

ات الفنيه التر تتجه نحو الجانب االيجانى  هو ان نشهد المزيد من االرتفاعات    اليهفُيعد السيناريو االكير احتم  ,والمؤشر
اق مستوى المقاومه الذى يكمن عند  لتدفع ائيه المؤشر عىل اخير نقطه ومن ثم استهداف  2405تلك القوه الشر

وستظل رؤيتنا نحو الجانب  , االجلنقطه من منظور قصير ومتوسط  2560 – 2470مستويات صاعده بالقرب من 
اء نقطه, ولذلك ننصح مستثمرينا  2280االيجانى طالما ظللنا اعىل مستوى  سهم ذات وانتقاء اال  خفاضاتاالنبشر

 . بشكل صارم نقطه 2200 ادنى مستوى الـاليقاف ااالداء النستى المتفوق مع تفعيل حد 

 

   لتحليل ا

ختيى االسعار مستوى المقاومه الحاىل تعىل الرسم البيانى اليوىم,  
ه عىل جنيه,  0.363الذى يكمن عند  والذى يمثل القمه االخير

ائيه من   حاله اذا استطاعت القوه االشارت االسبوىع, وفى  لشر
اقها بشكل مؤكد, وهو السيناريو المنتظر,  دفع االسعار عىل اخير

سط, ومن ثم فسوف يحول االتجاه اىل صاعد عىل المدى المتو 
ات ليكن مستهدفنا  سيؤهلنا اىل ان نشهد المزيد من االرتفاع

جنيه والذى يمثل قمه النطاق العرضى الذى  0.445االول عند 
فى   , ومن ثم2021نذ الربــع االخير لسنه داخله السهم ميتداول 
اق االيجانى لهذا المستوىاحاله 

تسجيل  سيؤدى اىل ,الخير
جنيه بشكل  0.61 – 0.51المزيد من االرتفاعات بالقرب من 

 مبدن  من منظور قصير االجل. 

اق مستوى الـ ننص ائيه بالتوازى مع تأكيد اخير ح بتكوين مراكز شر
ه جني 0.30جنيه مع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى  0.363

 . بشكل صارم

   2,388.35      : اغالق
 2,391.48        :سعر اعىل
 2,362.36        : سعر  ادن  
           2,280         : دعم اول
              2,209         : دعم ثانى
                405,2         : مقاومه اول
      2,470   : مقاومه ثانى
 392,355,345     :  التداولحجم 

 2,200    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 EDBM      البليفت س



 

 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↑ 38.40 37.55 35.30 36 37.34 البنك التجارى الدول 

EFIH   احتفاظ ↔ 17.35 17 16.24 16.50 16.86 اى فاينانس 

FWRY اء جزئ   ↑ 4.60 4.45 4.07 4.29 4.37 فورى  شر

EKHO اء جزئ   ↔ 1.27$ 1.24$ 1.18$ 1.21$  1.214$ الكويتيه  القابضه المرصيه  شر

TMGH   احتفاظ ↔ 8.90 8.63 8.22 8.50 8.57 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك اء جزئ   ↑ 9.20 9 8.35 8.75 8.93 السويدى اليكير  شر

HRHO  مس  احتفاظ ↑ 14.31 13.75 12.90  13.50 13.50 المجموعه الماليه هير

ABUK احتفاظ ↑ 32.49 30 28.50 29.30 29.45   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↑ 23.90 22.23 19.75 20.60 22.06 المرصيه لالتصاالت 

ORWE  قيون  احتفاظ ↔ 8.05 7.84 7.20 7.40 7.57 النساجون الشر

SKPC وكيماويات اء جزئ   ↑ 9.20 8.87 8.38 8.58 8.65 سيدى كرير للبير  شر

AUTO   احتفاظ ↑ 4.85 4.59 4.17 4.30 4.30 اوتو  ئ  ج 

PHDC اء جزئ   ↑ 1.695 1.65 1.53  1.57  1.628 للتعمير  بالم هيلز  شر

AMOC  احتفاظ ↔ 4.46 4.35 4.14 4.21 4.23 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ ↔ 6.10 5.90 5.50 5.67 5.88 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↑ 17.70  17.25 15.38  16.51 17.15 حديد عز 

CLHO  احتفاظ ↑ 4.98 4.80 4.40 4.60 4.60 مستشفى كليوباترا 

MNHD  احتفاظ ↔ 3.14 3.06 2.80 2.93 2.95 مدينه نرص لالسكان والتعمير 

CCAP  احتفاظ ↔   1.42 1.38 1.304 1.33 1.356 القلعه لالستشارات الماليه 

EGAL  احتفاظ ↑ 33.68 31.60 27.90 29.80 31.22 مصر لاللومنيوم 

ISMA اء  ↑ 6.45 6.12 5.70 5.91 6.06 االسماعيليه مرص للدواجن  انخفاضات شر

SDTI  احتفاظ ↔  8.10 7.60 6.90 7.22 7.48 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  احتفاظ ↔  1.93   1.85 1.68 1.73 1.85 ابن سينا فارما 

MPCO  احتفاظ ↔ 1.147   1.08 1 1.044 1.078 المنصوره للدواجن 

EIUD  احتفاظ ↑ 13.07 12.47 10.80 11.38 12.41 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  اء جزئ   ↑  3.33 3.18 2.95 3.04 3.05 راميدا  -العاشر من رمضان  شر

ACGC اء جزئ   ↑  3.72 3.45 2.95 3.15 3.36 العربيه لحليج االقطان  شر

AFDI  احتفاظ ↔  17.85 16.93 15 15.81 16 االهلى للتنميه 

MTIE  اء جزئ   ↑  4.94 4.50 3.75 4.03 4.32 ام ام جروب  شر

         
 

 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 

 القائمه بيع جزء من المراكز  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
 



 

 
 
 

 
 

 

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


