
 

 

 

 

 

 

 

 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 سلبيه عند    نقطه    11,756عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
نقطه    25  -بفارق    منخفضا

 بفارق  %,21  0 - بنسبه
 
التجارى الدوىل لم سهم نقطه وذلك نتيجه ان  200شهد المؤشر فى بدايه الجلسه انخفاضا

اق مستوىتأكيد يستطع    36 الـ اخير
 
, ولكن شعان ما وجد جنيه ليلقر انخفاضا  عىل المؤشر

 
 والذى انعكس سلبيا

 
 
ه جيده  غالبيه بمشاركهالمؤشر دعما  بوتير

 
ليغلق المؤشر بالقرب من اغالق الجلسه  االسهم والتر شهدت ارتفاعا

اق مستوى السابقه,  ائيه تأكيد اخير  من مستوى   11700ومن ثم استطاعت القوه الشر
 
ب المؤشر حاليا نقطه, ويقير

نقطه, حيث تقع قمه النطاق العرضى الذى يتداول بداخله المؤشر منذ   12070مقامه الرئيىس والذى يكمن عند ال
ومن ثم اذا  من الممكن ان تعمل تلك المقاومه كحاجز قوى امام استكمال االرتداد الحاىلو , 2020الربــع االول لسنه 
ا بزخاستطاع المؤشر   يغير اتجاه المؤشر وف  سفم قوي وأحجام تداول عالية  كش هذا المستوى والبقاء فوقه مصحوب 

ائيهمن يريد فى الوقت الرهن   ننصح مستثمرينا االجل  المدى طويل صاعد عىلإىل اتجاه  بانتقاء   تكوين مراكز شر
 نقطه بشكل صارم   11180مع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى االسهم ذات االداء النستى المتفوق  

 

 

 لتحليل ا

سعريه  قناه داخل يتداول سهم راميد اليوىم, عىل الرسم البيانى 
عد بمثابه 

ُ
داخل االتجاه الصاعد  هي تصحيححركه هابطه والتر ت

ائيه  الرئي  لتدفع االسعار جديده  ىس, ونالحظ دخول قوه شر
 
مؤخرا

عىل االرتفاع دون اختبار الخط السفىل للقناه, وتحاول االسعار 
 اختبار الخط العلو 

 
وفى حاله  ,  جنيه  75 2عند    ى لتلك القناهحاليا
اقاذا اس ائيه اخير وهو  ,المذكورالخط العلوى  تطاعت القوه الشر

سجيل فسوف يدفع االسعار عىل ت تماليه,السيناريو االكير اح
جنيه  35 3 – 18 3 – 96 2المزيد من االرتفاعات بالقرب من 

 من منظور قصير االجل  

ائيه بالتوازى م  ع تأكيد سيناريو  ننصح مستثمرينا بتكوين مراكز شر
اق المذكور مع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى   60 2االخير

 جنيه  

 

    11,756.56          : اغالق

 11,816.82     : سعر اعلى
 11,575.97      : سعر ادنى
    11,720          : دعم اول
  11,565            : دعم ثانى
    11,980         : مقاومه اول
  12,070      : مقاومه ثانى
 102,399,453    : التداول حجم

  11,180     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 RMDA   رميدا - ر من رمضان العاش



 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل ال

ه عىل الرسم البيانى اليوىم,   نقطه  2,231عند  ايجابيهاغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
نقطه   21بفارق  مرتفعا

 بعد اختبار مستوى الدعم ال   %,95  0  بنسبه
 
 ثالثه عىل التواىلنقطه للمره ال  2209يكمن عند  ذى  شهد المؤشر ارتدادا

داد اه ى ى  عىل المدى القصير  نطاق عرضى ضيق ول المؤشر فى , حيث يتداميه هذا المستوى لير ى مستويير  2209 : بير
ه االجل ان نشهد حركه نتوقع وبالتاىل طه كمستوى مقاومه, نق 2280ومستوى  ;كمستوى دعم  تصحيحيه قصير

مستوى  نقطه 2209مستوى الـ ل , يمثق الساب وكما ذكرنا فى تقريرنا العىل الستهداف مستوى المقاومه المذكور, 
اقه السلتى قصير ا ايقاف الخسائر 

وزياره مستويات   اتاىل ان نشهد المزيد من االنخفاض سيؤهلنا الجل, حيث اخير
مؤشر االسهم   وستظل رؤيتنا السلبيه قائمه اتجاه ,نقطه مره اخرى 2100 – 2120 – 2152هابطه بالقرب من 

ه والمتوسطه طالما  ائيه بالتوازى ولذلك   المقاومه المذكور, ىمستو ظللنا ادنى الصغير فقط  ننصح بتكوين مراكز شر
اق المؤكد لمستوى اىل مستثمرى , و نقطه 2470 – 2400مع مستهدف بالقرب من  نقطه 2280الـ  فى حاله االخير

انتقاء االسهم ذات االداء النستى المتفوق مع بفعليهم  بغرض المتاجره الشيعه من يريد تكوين مراكز  المدى القصير 
 بشكل صارم   نقطه 2200 ادنى مستوى الـاليقاف اتفعيل حد 

 

 

   لتحليل ا

ختبار مستوى تحاول االسعار اعىل الرسم البيانى اليوىم, 
قمه  جنيه والذى يمثل ال 2.93المقاومه الذى يكمن عند 

ه اقها بشكل لحظى خالل جلسه , االخير حيث تم اخير
اقها بشكل وفى حاله ا الخميس, ذا استطاعت االسعار اخير

مؤكد, فسوف يأكد االتجاه الصاعد الحاىل ومن ثم سيدفع  
 3.15رتدادات بالقرب من  يل المزيد من االاالسعار عىل تسج

 جنيه من منظور قصير االجل   3.45 –

ع تأكيد م  تكوين مراكز جديده بالتوازىننصح مستثمرينا ب
اق المذكور مع تفعيل حد االيقاف ادنى  سيناريو االخير

 جنيه   70 2مستوى 
 

 

    2,231.16      : اغالق
 2,234.96       :سعر اعىل
         2,209.28        : سعر  ادن  
           2,209         : دعم اول
              2,120         : دعم ثانى
                280,2         : مقاومه اول
      2,312   : مقاومه ثانى
 174,985,809    :  التداولحجم 

 2,100    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 MNHD      مدينه نصر



 

 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↑ 36 34.75 33.37 33.90 34.52 البنك التجارى الدول 

EFIH   احتفاظ ↔ 16.24 15.50 14.70  15 15.32 اى فاينانس 

FWRY احتفاظ ↔ 4.07 3.91 3.58 3.71 3.77 فورى 

EKHO احتفاظ ↔ 1.21$ 1.18$ 1.11$ 1.154$  1.16$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   جن  ارباح  ↑ 8.63 8.50 7.95  8.22 8.37 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك  احتفاظ ↑ 8.95 8.75 7.75 8.09 8.40 السويدى اليكير
HRHO  مس  احتفاظ ↑ 13.75 13.50 12.50 12.90 13.51 المجموعه الماليه هير

ABUK احتفاظ ↔ 29.25 28.50 26.50  27.50 28.14   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↑ 23.90 22.23 19.75 20.60 21.50 المرصيه لالتصاالت 

ORWE قيون ال اء  ↑ 8.10 7.84 7.40 7.75 7.79 نساجون الشر  جزئ  شر

SKPC وكيماويات  احتفاظ ↑ 8.58 8.38 8 8.17 8.35 سيدى كرير للبير

AUTO   احتفاظ ↑ 4.85 4.60 4.17 4.31 4.44 اوتو  ئ  ج 

PHDC احتفاظ ↑ 1.443 1.41 1.322 1.366  1.403 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  احتفاظ ↔ 4.17 4.07 3.93 4 4.01 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ ↔ 6.10 5.90 5.50 5.67 5.73 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↑ 18.40 17.70  16.75 17.25 17.55 حديد عز 

CLHO  اء  ↑ 4.72 4.60 4.28 4.40 4.50 مستشفى كليوباترا  جزئ  شر

MNHD   احتفاظ ↔ 3 2.93 2.80 2.88 2.92 نرص لالسكان والتعمير مدينه 

CCAP  احتفاظ ↔  1.38 1.304 1.16 1.25 1.274 القلعه لالستشارات الماليه 

EGAL  احتفاظ ↑ 31.60 29.70 26.39 27.74 28.85 مصر لاللومنيوم 

ISMA احتفاظ ↔ 5.91 5.70 5.09 5.29 5.46 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  بيع جزء  ↔  7.60 7.22 6.60 6.90 7.13 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  احتفاظ ↔  1.93 1.859 1.61 1.71 1.73 ابن سينا فارما 
MPCO  احتفاظ ↔ 1.147   1.08 0.96 1 1.026 المنصوره للدواجن 

EIUD  اء  ↑ 13.07 12.47 10.80 11.38 11.73 المرصيير  لالستثمار  جزئ  شر

RMDA  احتفاظ ↔  2.96  2.84 2.53 2.70 2.79 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↑  2.95 2.86  2.45 2.66 2.77 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  احتفاظ ↔  17.07 15.81 14.46 15.10 15.28 االهلى للتنميه 

SUGR احتفاظ ↑  17.19 16.65 15.20 15.79 16.04 الدلتا للسكر 
         

 

 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 

 بيع جزء من المراكز القائمه  بيع جزء 

ي جزء من ع ارباح جن  
ي وجن 

   االرباحند الوصول ال أحد المستهدفات السعرية، أو مستوى مقاومة قوي، نفضل بالبيع الجزئ 

 

 عـم والمـقاومـهالـد
 



 

 
 
 

 
 

 

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


