
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2022/11/02 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند   بفارق  11,432اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً

نالحظ و  %,0.53نقطه بنسبه  60نقطه مرتفعا
ه التر , ان االتجاه تحول اىل صاعد وضح باالعىلالم عىل الرسم البيانى االسبوع  اق القمه االخير تكمن عند   بعد اخير

منطقه المقاومه الرئيسيه   استهداف مستويات صاعده بالقرب من ان المؤشر فى اتجاهه اىليبدو و نقطه,  10045
يتداول بداخله المؤشر منذ  والتر تمثل الحد العلوى للنطاق العرضى الذى  نقطه 12070 – 11980والتر تكمن عند 

 بيعيه حولوقع وكما ذكرنا فى تقريرنا السابق, نت, 2020الرب  ع االول لسنه 
ً

حيث من   لمقاومهاتلك  ظهور ضغوطا
هناك بعض االسهم القياديه   يو ان, ويؤيد هذا السينار امام استكمال االرتداد الحاىل قوى حاجز ك   تعملالممكن ان 

ب استمرار    ُيعد سيناريو شر الرئيىس المتفوق,  فى الوقت الراهن وبناًء عىل اداء المؤ و.  يه لها من المستهدفات الرئيس  تقير
او عىل المدى القصير  11700 – 11565استهداف مستويات صاعده بالقرب من هو االكير احتماليه ومن ثم االتداد 

 
ً

اء القصير جدا بتفعيل مستوى ايقاف الخسائر المتحرك  فى المستويات الحاليه, ولكن ننصح مستثمرينا من يريد الشر
مستهدفات    اف متحرك و مستوى ايقكل من  بتحديد    فعليهم  طه, اما مستثمرينا من لديهم مراكز قائمهنق  11180ادنى  

اب  رئيسيه واضحه وتفعيل كل منها )   المستهدفات(.   منبالخروج فى حاله كش مستوى حد االيقاف او جتى ارباح باالقير

 

 لتحليل ا

ى سهم حديد عز باالداء  عىل الرسم البيانى اليوىم,   النستى المتفوق  يتمير
ه الماضيه  الحظ ارتدادهنو   13ذلك بعد تكوين اخر قاع عند  و   فى الفير

جنيه ادنى  16.90, واغلقت جلست امس بااليجاب عند جنيه
,  جنيه  17.25مستوى المقاومه الرئيىس لالسعار والذى يكمن عند 

منذ   ادناهاالسعار    تتداولجدا حيث  قاومه هام  وى موهو ما ُيعد مست
ى )  2019الرب  ع الثانى لسنه  بالرب  ع وحاولت االسعار اختباره مرتير

( لتشهد االسعار بعدها 2022والرب  ع االول لسنه  2021االخير لسنه 
 

ً
 حادا

ً
 بيعيه قويه حول  ظهور  ولذلك نتوقع ,انخفاضا

ً
ضغوطا

وزياره مستويات بالقرب  , لتؤدى اىل االنخفاض المستويات الحاليه
 . جنيه مره اخرى 15 – 15.40من 

ح كوسيله لجتى االربا  ولذلك ننصح باستغالل المستويات الحاليه
اق مستوى المقاومه فه عىل المراكز, فى حال عاده االضاوا اخير

جنيه بشكل   18.50رب من  المذكور بشكل مؤكد مع مستهدفات بالق
 .  مبدنى

    11,432.79          : اغالق

 11,440.39     : سعر اعلى
 11,368.02      : سعر ادنى
    11,180          : دعم اول
  10,845            : دعم ثانى
    11,565         : مقاومه اول
  11,765      : مقاومه ثانى
 157,407,059    : التداول حجم

  10,465     : الخسائر  ايقاف

 ESRS      حديد عز

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تحليل ال

ه   نقطه  2,254عند  ايجابيهعىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً

    نقاط 3بفارق  مرتفعا
عد جلسه امس الال   %,0.15بنسبه 

ُ
ائيه فى التدخل قائم حيث ت جلسه الرابعه عىل التواىل التر يزال عجز القوه الشر

ق فيها المؤشر ي داد اهميه هذا المستوى, نقطه  2260يكمن عند    مستوى المقاومه الثانوى الذى  بشكل لحظى   خير ى , لير
ه والمتوسطه حيث انه ال يستجي و  باالسهم  القائم ب مع االرتفاع الحاد نالحظ االداء الضعيف لمؤشر االسهم الصغير

 , نحتاج اىلفى تقريرنا السابق  , وكما ذكرنا بالتوازى مع قرارات البنك المركزى منذ جلسه الخميسوالذى بدء القياديه 
ائيه ل اق مستوى المقاومه المذكور, لتدفعنا بعد  الدعم من القوه الشر تؤهلنا اىل االرتداد من المستويات الحاليه واخير

نقطه, والذى يمثل قمه النطاق العرضى الذى يتداول  2312اختبار مستوى المقاومه االهم الذى يكمن عند ذلك اىل 
اقهالمؤشر داخله منذ منتصف شهر اغسطس,  االتجاه اىل صاعد عىل المدى  حتر يتحول, والذى نحتاج اىل اخير

نقطه عىل المدى القصير    2470  – 2400المتوسط ومن ثم سيدفعنا عىل تسجيل المزيد من االرتفاعات بالقرب من  
اق لمستوى ال  والمتوسط.  أكيد سيناريو االخير ائيه بالتوازى مع ت مستثمرى نقطه, واىل  2312ننصح يتكوين مراكز شر

الن  نقطه 2200 ادنى مستوى ال يد تكوين مراكز بغرض المتاجره الشيعه بوضع حد لاليقاف من ير المدى القصير 
اقه سيؤدى   . نقطه مره اخرى 2120 – 2152زياره مستويات  اخير

 

   لتحليل ا

داخل  واجن يتداول سهم االسماعيليه للد ,عىل الرسم البيانى اليوىم
; مستوى ال   ى ى مستويير جنيه كمستوى مقاومه و  5.70نطاق عرضى بير

جنيه كمستوى دعم, وفى حاله اذا استطاعت القوه   5.10مستوى ال  
اق مستوى المقاومه المذكور, فسوف يؤهلنا اىل مزيد من   ائيه اخير الشر

جنيه من منظور قصير  6.95 – 6.45 – 6.12االرتدادات بالقرب من 
اق المذكور هو االقرب للتحقق وذلك  االجل, وي عد سيناريو االخير

 عىل
ً

ات الفنيه استنادا مؤشر  , فكما نالحظ ظهور بعض القوه بالمؤشر
اق قمه النطاق العرضى  (RSI)القوه النسبيه  الذى كان  استطاع اخير

 نشهد ن لنا انه من الممكن ا يؤهيتداول داخله, مما 
ً

اقا مستوى ال  ل اخير
5.70  .

ً
 جنيه قريبا

اق المذكور مع تفعيل  أكيد سيناريو االخير اء بالتوازى مع ت ننصح بالشر
 جنيه بشكل صارم.  5.10حد االيقاف ادنى مستوى 

 

   2,254.88       : اغالق
 2,268.22       :سعر اعىل
   2,248.84        : سعر  ادن  
           2,152         : دعم اول
              2,120         : دعم ثانى
                062,2         : مقاومه اول
      2,312   : مقاومه ثانى
 245,693,830     :  التداولحجم 

 2,100    : الخسائر  ايقاف

 ISMA    االسماعيليه للدواجن

 EGX70         المؤشر السبعين  
 



 

 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  جن  ارباح  ↑ 33.37 32.91 31.67 32.21 32.50 البنك التجارى الدول 

EFIH   اء جزئ   ↔ 17 16.50 15.50 15.85 16.02 اى فاينانس  شر

FWRY احتفاظ ↑ 4.29 4.18 3.71 3.91 3.98 فورى 

EKHO احتفاظ ↔ 1.21$ 1.18$ 1.11$ 1.154$ 1.159$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   جن  ارباح  ↑ 8.67 8.50 8.09 8.22 8.44 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك  جن  ارباح  ↑ 8.95 8.73 8.09 8.35 8.60 السويدى اليكير
HRHO  مس  جن  ارباح  ↑ 14.58 13.50 12.78 13.04 13.32 المجموعه الماليه هير

ABUK اء جزئ   ↔ 29.25 27.50 25.63 26.50 27.50   ابو قير لالسمده  شر

ETEL  احتفاظ ↑ 19 *18.37 17.56 17.80 18.39 المرصيه لالتصاالت 

SKPC وكيماويات  جن  ارباح  ↑ 8.58 *8.29 8 8.17 8.30 سيدى كرير للبير

AUTO  احتفاظ ↑ 4.60 4.37 3.80 4.17 4.24 اوتو جى ئى 

PHDC جن  ارباح  ↑  1.57 1.50 1.42 1.443  1.46 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  احتفاظ ↔ 4.14 4.07 3.93 4 4.05 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ ↔ 6.10 5.99 5.50 5.67 5.88 مرص الجديده 

ESRS  جن  ارباح  ↑ 18 17.25 16.25 16.75 16.90 حديد عز 

CCAP  احتفاظ ↔  1.42 1.38 1.273 1.304 1.311 القلعه لالستشارات الماليه 

MNHD  اء جزئ   ↑ 3.14 3 2.80 2.88 2.90 مدينه نرص لالسكان والتعمير  شر

ISPH  احتفاظ ↔ 2.09  1.89 1.61 1.71 1.833 ابن سينا فارما 

EGAL  احتفاظ ↑ 27.74 26.39   24.12 25 25.52 مصر لاللومنيوم 

ISMA احتفاظ ↔ 5.91 5.70 5.09 5.29 5.44 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔  8.90 8.10 7.22 7.60 8.02 شارم دريمز لالستثمار السياج 

SUGR اء جزئ   ↑  18.68 17.90 15.79 16.65 16.80 الدلتا للسكر  شر
MPCO  احتفاظ ↔ 1.147   1.08 0.96 1 1.054 المنصوره للدواجن 

EIUD  احتفاظ ↑ 12.47 11.50 9.60 10.10 11.14 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  احتفاظ ↔   2.80 2.70 2.49 2.57 2.66 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↔  2.86 2.75 2.45  2.55 2.59 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  بيع جزء  ↓  17.85 15.81 14.46 15.10 15.29 االهلى للتنميه 

EHDR   احتفاظ ↔ 0.44  0.42 0.357 0.384 0.404 لالسكان المرصيير 
         

 
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 
 بيع جزء من المراكز القائمه  بيع جزء 

ي جزء من ع جنى ارباح 
ي وجنى

   االرباح ند الوصول اىل 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 ادئى مسئولية قانونية 
كة العمالقة لتداول  تعد  ال المالية ش.م.م. ونؤكد ان التوصيات المذكورة فى هذا التقرير  االوراقعىل شر

اء او البيع  المالية او وعد بتحقيق ارباح وانما ىه وجهة نظر استشارية غير  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


