
 

 

 

 

 

 

 

 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  عىل الرسم البيانى ا  منخف  نقطه  12,917عند    سلبيهليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
نقطه      92  -بفارق    ضا

اق اللحظى لمستوى المقاومه الر شهد المؤشر ض  %,71  0  -  بنسبه  بيعيه وذلك بعد محاوله االخير
 
ئيىس للمؤشر غوطا

اقك بعد هذا المستوى وذلحيث تعد هذه المره االوىل لزياره  نقطه, 13000والذى يكمن عند  ه السلبى بالرب  ع اخير
, حيث  ارتدادهقف هذا المستوى كحاجز قوى امام استكمال المؤشر  ي , وكما ذكرنا فى تقريرنا السابق,  2020االول لسنه  

اققبل ا  بعض االنخفاضاتمن الممكن ان نشهد  تلك االتخفاضات بمثابه حركه تصحيحيه مؤقته لتكن ىل, ه العخير
, نقطه 12400 – 12650هذا التصحيح بالقرب من ستهدفات  بالوقت الراهن لتكن متعد سيناريو طبيىع والبر 

تصحيح  ال  سيناريو   حدوثلحبر فى ظل وجود احتماليه  وستظل رؤيتنا ايجابيه نحو المؤشر الرئيىس للبورصه المرصيه  
ائيهل جديده , حيث سيعد هذا التصحيح بمثابه فرصهالمؤقت المذكور  يث , حبمستويات منخفضه  تكوين مراكز شر

اق فى حاله اال صاعده جديده واستهداف  لمؤشر اىل بدء موجه نقطه فسوف يدفع ا 13000حاجز ال  رتداد واخير
ستظل توصيتنا ىه   لذلك  من منظور قصير االجل,نقطه    14000  –  13765  –  13380مستويات صاعده بالقرب من  

اء االنخفاضات    نقطه   12400ء االسهم ذات االداء النسبى المرتفع مع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى انتقا و شر

 

 لتحليل ا

ائيه من دفع عىل الرسم البيانى اليوىم, ا ستطاعت القوه الشر
اق مستوى المقاومه الذى يكمن عند    419 1االسعار عىل اخير

ه, وفى حاله تأكيد هذا  جنيه والذى يمثل القمه الثانويه االخير
اق  عن طريق الحفاظ عىل ابقاء التداول واالغالق اعىل االخير
  42 1مستوى 

 
جنيه بجلسه اليوم, فسوف يكون له مردودا

 
 
اق مستوى ايجابيا , حيث انه سيدفع االسعار عىل اخير

جنيه ليؤهله اىل مزيد   45 1 الذى يكمن عند المقاومه الحاىل
جنيه   65 1 – 578 1 – 516 1من االرتدادات بالقرب من 

 من منظور قصير االجل  

تفعيل حد االيقاف المتحرك ادنى ننصح مستثمرى السهم ب
اىل  هضافاال امكانيه مع  جنيه بشكل صارم 38 1مستوى 

اق مستوى     العىل  جنيه 45 1المراكز بالتوازى مع تأكيد اخير

 

    12,917.22          : اغالق

 13,049.82     : سعر اعلى
 12,881.26      : سعر ادنى
    12,650          : دعم اول
  12,350            : دعم ثانى
 13,000            : مقاومه اول
  13,380      : مقاومه ثانى
 162,893,919    : التداول حجم

  12,400     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 CCAP      القلعه



 

 تحليل ال

ه    , حيث اغلق المؤشر بالسلب نقطه  2,549عند    سلبيهعىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
اق اللحظى لمستوى المقاومه الذى ك بعد محاوله االخاغالق جلسه االحد وذل عند  خالل  نقطه 2560يكمن عند ير

ومن ثم  , ستوى مقاومه رئيىس عىل الشارت اليوىممعمل كي, حيث انه فى تقريرنا السابق , والذى نوهنا عنه الجلسه
ائيه لرتداد الكمال المؤشر يقف امام است اق هذا ه, ومن ثم نحتاج الدعم من قبل القوه الشر تؤهل المؤشر عىل اخير

بالقرب من من االرتفاعات عىل تسجيل المزيد حيث فى حاله تحقق هذا السيناريو فسوف يدفع المؤشر المستوى, 
ث  و كير احتماليه فى الوقت الراهن هو حد, ويعد السيناريو االنقطه من منظور قصير االجل 2765 – 2700 – 2630

 عىل االداء القوى لل 2430ومن ثم  2470القرب من  ينها ؤقت لتكن مستهدفتنا حتصحيح م
 
مؤشر نقطه, واستنادا

 وجود احتماليه لحدوث تصحيح  حبر فى  ستظل رؤيتنا نحو االيجابيهالسبعيبى من منظور متوسط وقصير االجل, 
ا  ستظل توصيتنا ىه ومن ثميه, مؤقت من المستويات الحال ء االنخفاضات وانتقاء االسهم ذات االداء النسبى شر

(  نقطه 2400ادنى مستوى المتحرك اليقاف االمتفوق مع تفعيل حد   . )القاع الثانوى االخير

 

 

   لتحليل ا

نالحظ محاوله االسعار فى تكوين قاع ,  اليوىمالرسم البيانى    عىل
بمثابه عالمه  يعد جنيه, مما  1.043اعىل من سابقه عند 

, 1.10عند ايجابيه, ومن ثم تكمن المقاومه الثانويه لالسعار 
ا ائيه دفع االسعار عىل اخير ق وفى حاله اذا استطاعت القوه الشر

 تحول االتجاه اىل صاعد عىل هذا المستوى لالعىل, فسوف ي
من االرتداد بالقرب   , ليؤهلنا اىل ان نشهد المزيد القصير   دىالم
جنيه من منظور قصير االجل,   1.265  –  1.205  –  1.147من  

 ويعد السيناريو االيجانى المذكور هو االكير احتماليه  

اء بالت اق ازى مع تأكو ننصح مستثمرينا بالشر يد سيناريو االخير
 جنيه مع تفعيل حد االيقاف ادنى  1.10المذكور لمستوى ال  

 نيه بشكل صارم  ج 1.043مستوى 

 
 

    ,85.5492       اغالق
 2,568.92        :سعر اعىل
        2,546.66         : سعر  ادن  
           2,470         : دعم اول
              2,400         : دعم ثانى
                560,2         : مقاومه اول
      2,630   : مقاومه ثانى
 338,802,324       :  التداولحجم 

 2,400    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 MPCO     المنصوره للدواجن



 

 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↑ 39.95 38.40 37 37.55 38.31 البنك التجارى الدول 

EFIH   اء انخفاضات  ↑ 17.97 17.40 16.50 17 17.29 اى فاينانس  شر

FWRY احتفاظ ↑ 5.49 4.96 4.52 4.74 4.74 فورى 

EKHO احتفاظ ↔ 1.28$ 1.24$ 1.194$  1.21$  1.22$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   احتفاظ ↔ 9.15 8.88 8.30  8.63 8.48 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك اء انخفاضات  ↑ 10 9.67 8.95 9.25 9.40 السويدى اليكير  شر

HRHO  مس اء انخفاضات  ↑ 15.18 14.58  13.50 13.85 14.09 المجموعه الماليه هير  شر

ABUK احتفاظ ↑ 33.86 32.50 29.30 30 32.50   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↑ 23.90 22.98 21.30 22.23 22.77 المرصيه لالتصاالت 

ORWE  قيون اء جزئ   ↑ 8.70 8.30 7.75 8.05 8.30 النساجون الشر  شر

SKPC  وكيماوياتسيدى كرير اء جزئ   ↑ 9.72 9.52 8.77 9.20 9.25 للبير  شر

AUTO   اء جزئ   ↑ 5.17 4.94 4.31 4.59 4.67 اوتو  ئ  ج  شر

PHDC اء جزئ   ↑  1.85 1.79 1.695  1.73  1.754 للتعمير  بالم هيلز  شر

AMOC  احتفاظ ↑ 4.98 4.70 4.35 4.48 4.68 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ ↑  6.23 6.10 5.77 5.99 6.03 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↔ 17.70  17.25 15.60 16.25 16.41 حديد عز 

CLHO  احتفاظ ↑ 4.98 4.80 4.40 4.60 4.61 مستشفى كليوباترا 

MNHD  احتفاظ ↑ 3.14 3.06 2.87 2.93 2.98 مدينه نرص لالسكان والتعمير 

CCAP  اء جزئ   ↑  1.516   1.458 1.38  1.42 1.454 لالستشارات الماليه القلعه  شر

EGAL  احتفاظ ↔  31.60 29.80 26.39 27.90 28.54 مصر لاللومنيوم 

ISMA احتفاظ ↑ 6.29 6.12 5.70 5.91 6.01 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔  8.90 8.10 7.22 7.60 7.95 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  اء انخفاضات  ↑ 2.09 2.03 1.874  1.93 1.961 ابن سينا فارما  شر

MPCO  احتفاظ ↔ 1.147   1.08 1 1.044   1.06 المنصوره للدواجن 

EIUD  بيع جزئ   ↑ 13 12.47 10.80 11.38 11.47 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  احتفاظ ↑  2.96 2.84 2.60 2.70 2.79 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↑  3.43  3.15 2.86 2.95 3.06 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  اء جزئ   ↔  16.93 16.40 15 15.81 16.39 االهلى للتنميه  شر

MTIE  احتفاظ ↔ 4.94 4.59 4.03 4.21 4.31 ام ام جروب 

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات   من المراكز  شر

ً
اء كليا  المستهدف تكوينها 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 جن  ارباح 
ي وجن 

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

 

 والمـقاومـهالـدعـم 
 



 

 
 
 

 
 

 

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


