
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2022/11/03 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 لتحليل ا

ه اغلق المؤشر بجلسه امس اليوىم, عىل الرسم البيانى   نقطه  11,242عند  سلبيهعىل وتير
 
 190 -بفارق  منخفضا

  %,67  1 - نقطه بنسبه
 
الذى يكمن عند الثانوى وذلك بعد اختبار مستوى المقاومه  شهدت جلسه امس انخفاضا

بت من  , وذلك الن معظهم اال نقطه, وهو السيناريو الذى توقعناه بتقريرنا السابق   11420 مستويات سهم القياديه اقير
,  جلسه امسالذى انعكس عىل المؤشر بهو و  لتلك االسهم بدورها ادت اىل حدوث انخفاض يه والتر رئيس مقاومه

المؤشر استكمال ارتداداه   عحتر يستطي وبالتاىلنقطه,  11440فى تكوين قمه جديد عند  ونالحظ محاوله المؤشر 
اق تلك القمه حتر يؤهله االحاىل    12070  –  11980  -  11565رب من  ىل استهداف مستويات صاعده بالق, فيجب اخير
الحد العلوى للنطاق العرضى الذى يتداول بداخله المؤشر منذ الرب  ع االول  نقطه 12070مستوى   يمثل, حيث نقطه
كرس مستوى الدعم الذى , فسوف يؤدى اىل  تصحيح الحاىل  مال ال, عىل الصعيد االخر, فى حاله استك2020لسنه 
,   نقطه عىل  10465  –  10840رب من  زياره مستويات منخفضه بالقنقطه ومن ثم    11180ند  يكمن ع المدى القصير

مستوى   ومراقبهواغالق المراكز بالقرب منها يد المستهدفات الرئيسيه بتحد ننصح مستثمرينا من لديهم مراكز قائمه
   السفل فى حاله كرسه  وتفعيله لكل سهم عىل حدا ايقاف الخسائر المتحرك 

 

 لتحليل ا

سعار لال يه  الرئيستكمن منطقه المقاومه  عىل الرسم البيانى اليوىم,  
 بيعيه  ه جني  75 13  –  50 13عند  

 
, حيث شهدت االسعار ضغوطا

حيث اغلقت جلسه امس , جنيه 50 13بعد اختبار مستوى ال  
ذى الدعم الثانوى اللتسطع كرس مستوى  جنيه    13ب عند  بالسلب

 50 13جنيه, ونالحظ تكون قمه جديده عند  04 13يكمن عند 
مرار التصحيح الحاىل, وهو السيناريو االكير وفى حاله است يه,جن

مستويات هابطه بالقرب من   زياره واقعيه, فسوف يؤدى اىل 
كحاجز    هذكور تعمل منطقه المقاومه الم و  جنيه, 12 – 50 12

اقها هاقوى امام استكمال االسعار ارتداد , حيث فى حاله اخير
 - 58 14لقرب من ديده باسيؤدى اىل ان نشهد موجه صاعده ج 

   جنيه 67 16 - 67 15

لذلك ننصح مستثمرينا باستغالل المستويات الحاليه كوسيله  
اق منطقه   لجتى االرباح واعاده االضافه عىل المراكز فى حاله اخير

 المقاومه المذكوره بشكل مؤكد 

    11,242.07          : اغالق

 11,437.23     : سعر اعلى
 11,238.76      : سعر ادنى
    11,180          : دعم اول
  10,845            : دعم ثانى
    11,420         : مقاومه اول
  11,565      : مقاومه ثانى
 101,493,560    : التداول حجم

  10,465     : الخسائر  ايقاف

 HRHO      هيرمس

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       



 

 تحليل ال

ه   نقطه  2,225عند  سلبيهعىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
    نقطه 29 -بفارق  منخفضا

ى مستو ضداخل نطاق عرضى تداول المؤشر ي %,30  1 - بنسبه ى يق عىل المدى القصير بير  2276وى ال  ستم ;يير
مستوى المقاومه المذكور جلسه امس اختبار    ت, حيث حاولكمستوى دعم  هنقط  2209  مستوى ال و قاومه  كمستوى م

ائيه  ضعف الق  عكسمما يالمذكور, اعىل مستوى الدعم اىل حدوث انخفاض ومن ثم االغالق السلتى  ىلتؤد وه الرسر
اق مستوي اق مستوى ال  المقاومه فى التدخل واخير يؤهلنا اىل نقطه فسوف  2280 – 2276, حيث فى حاله اخير
ه التر كونها المؤشر عىل الشارت القمه اال والذى يمثل  ,  نقطه  2312هم الذى يكمن عند  اختبار مستوى المقاومه اال  خير

اقها سيتعمل  التر و  ,االسبوىع , حيث اخير , كحاجز اما ارتداد المؤشر
 
 ايجابيا

 
حول االتجاه يس حيث انهكون له مردودا

 2470 – 2400اىل صاعد عىل المدى المتوسط ومن ثم سيدفعنا عىل تسجيل المزيد من االرتفاعات بالقرب من 
نقطه مره  2120 – 2152  هابطه زياره مستوياتسيؤدى نقطه  2200عىل الصعيد االخر, كرس مستوى ال    نقطه 
اق لمستوى ال   ننصح يتكو   اخرى   ائيه بالتوازى مع تأكيد سيناريو االخير مستثمرى المدى نقطه, واىل    2312ين مراكز شر
   نقطه 2200 ادنى مستوى ال اليقاف امن يريد تكوين مراكز بغرض المتاجره الرسيعه بوضع حد القصير 

 

 

   لتحليل ا

داخل نطاق  عربيه حليجيتداول سهم  ,عىل الرسم البيانى اليوىم
; مستوى ال   ى ى مستويير جنيه كمستوى مقاومه و  2.85عرضى بير

عرضى ويعد هذا االتجاه ال, جنيه كمستوى دعم 2.45مستوى ال  
وفى  االتجاه الصاعد الرئيىس,  لداخ قصير االجل ه تصحيحبمثاب

اق مستوى المقاومه  ائيه اخير حاله اذا استطاعت القوه الرسر
 15 3فسوف يؤهلنا اىل مزيد من االرتدادات بالقرب من  المذكور 

اء ولذلك جنيه من منظور قصير االجل,   45 3 – ننصح بالرسر
اق  جنيه, واىل  85 2ستوى ال  لمبالتوازى مع تأكيد سيناريو االخير

ا  اخذ خطوه استباقيه و  من يريد ينا مستثمر  فى المستويات  ءالرسر
جنيه بشكل  45 2مستوى تفعيل حد االيقاف ادنى  فعيله الحاليه
زياره مستويات هابطه  المستوى سيؤدى اىل    يث كرس هذا , حصارم

   جنيه مره اخرى 10 2 – 30 2لقرب من با
 

    2,225.61       : اغالق
 2,264.27       :سعر اعىل
    2,225.13        : سعر  ادن  
           2,152         : دعم اول
              2,120         : دعم ثانى
                062,2         : مقاومه اول
      2,312   : مقاومه ثانى
 257,585,200      :  التداولحجم 

 2,100    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 ACGC      عربيه حليج



 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  جن  ارباح  ↑ 33 32.21 30.58 31.67 31.72 البنك التجارى الدول 

EFIH   احتفاظ ↔ 16.24 15.85 15 15.50 15.60 اى فاينانس 

FWRY احتفاظ ↑ 4.07 3.91 3.54 3.71 3.80 فورى 

EKHO احتفاظ ↔ 1.21$ 1.18$ 1.11$ 1.154$ 1.161$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   جن  ارباح  ↑ 8.67 8.50 8.09 8.22 8.26 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك  جن  ارباح  ↑ 8.95 8.73 8.09 8.35 8.50 السويدى اليكير
HRHO  مس المجموعه الماليه  جن  ارباح  ↑ 13.75 13.50 12.52 12.78 13 هير

ABUK اء جزئ   ↔ 29.30 28 26.50 27.50 27.70   ابو قير لالسمده  شر

ETEL  جن  ارباح  ↑ 19.75 19 17.80  18.37 18.61 المرصيه لالتصاالت 

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

AUTO  جن  ارباح  ↑ 4.37 4.17 3.59 3.80 4.06 اوتو جى ئى 

PHDC جن  ارباح  ↑ 1.50 1.443 1.366 1.42  1.428 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  احتفاظ ↔ 4.14 4 3.81 3.93 3.96 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ ↔ 6.10 5.90 5.50 5.67 5.71 مرص الجديده 

ESRS  اء جزئ   ↑ 19.30 18 16.75 17.25 17.53 حديد عز  شر

CCAP  بيع جزء  ↔  1.38 1.304 1.244 1.273 1.281 القلعه لالستشارات الماليه 

MNHD  احتفاظ ↑ 2.88 2.80 2.69 2.76 2.78 مدينه نرص لالسكان والتعمير 

ISPH  احتفاظ ↔ 2.09  1.89 1.61 1.71 1.812 ابن سينا فارما 

EGAL  احتفاظ ↑ 27.74 26.95 25 26.39 26.90 مصر لاللومنيوم 

ISMA احتفاظ ↔ 5.91 5.70 5.09 5.29 5.30 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔  8.90 8.10 7.22 7.60 7.76 شارم دريمز لالستثمار السياج 

SUGR احتفاظ ↑  17.90 16.65 15.20 15.79 16.06 الدلتا للسكر 
MPCO  احتفاظ ↔ 1.147   1.08 0.96 1 1.028 المنصوره للدواجن 

EIUD  جن  ارباح  ↑ 12.47 11.50 9.60 10.10 11.03 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  احتفاظ ↔   2.80 2.70 2.49 2.57 2.65 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↔  2.86 2.75 2.45  2.55 2.69 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  بيع جزء  ↓  17.85 15.81 14.46 15.10 15.25 االهلى للتنميه 

EHDR  احتفاظ ↔ 0.44  0.42 0.357 0.39 0.391 المرصيير  لالسكان 
         

 

 ارشادات
اء انخفاضات   من المراكز المستهدف تكوينها  شر

ً
اء كليا  شر

اء جزئ   اء جزء من المراكز المستهدف تكوينها  شر  شر

اء ال توجد اشاره جديده سواء بيع او  احتفاظ   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 

 
 
 
 

 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  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


