
 

 

 

 

 

 

 

 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 اليوىم, اغلق الم  م نقطه 14,723عند  بيهايجاؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
نقطه  136بفارق  رتفعا

ومن ثم كرس مستوى الدعم الذى يكمن نخفاض دى اىل استمرار اال لتؤ استمرت عمليات جنى االرباح  %,93  0 بنسبه
نقطه,  14140الدعم التاىل الذى يكمن عند بالقرب من مستوى  14274عند طه نقطه ليسجل اقل نق 14470عند 

ائيه  ولكن ش  لتؤدى اىل االرتفاع مره اخرى لتغلق بااليجاب  فى نهايه الجلسه قبل جلسه المزاد  عان ماتدخلت القوه الرسر
ا بعدم استمرار هذا التصحيح  ن, حيث نوهريرنا السابقبتق نوهنا عنهوهو السيناريو الذى اعىل من االغالق السابق, 

 
 
ا تكمن المقاومه الحاليه عند و هذ التصحيح فى حاله استمراره   يعمل عىل ايقافنقطه س 14140ـ وان مستوى ال كثير

ه الن  كونها المنقطه والن    15060 ائيه    شر وفى حاله اذا استطاعت القوهؤ  تمثل القمه االخير اقها فسوف الرسر عىل اخي 
اق ي  2019مثل قمه سنه ت لن  او نقطه  15320 - 15130من عند تك الن  و  سيهرئيالمقاومه ال منطقهؤهلنا اىل اخي 

تحديد  ب  هم مراكز مفتوحهيمستثمرينا من لدننصح   نقطه  16000 – 15780 بالقرب مننها يلتكن مستهدفتنا ح
من يريد    االجل  ىمستثمري قصير اما    مستوى ايقاف متحرك واضح لكل سهم عىل حدا وتفعيله فى حاله كرسه السفل,

اء بغرض المتاجره الرسيعه فع    نقطه 14275 سيقاف ادنى قاع جلسه ام ع حد اال ليهم بوضالرسر

 

   لتحليل ا 

ائيه من   اق مستوى  استطاعت القوه الرسر دفع االسعار عىل اخي 
قمه جنيه والذى يمثل  775 1الذى يكمن عند  المقاومه الهام

الربــع الثانى هم منذ سذى يتداول داخله الالنطاق العرضى ال
وكان جنيه,  84 1حيث اغلقت بااليجاب عند , 2020لسنه 

 مما تعىط 
 
 ألحجام تداول مرتفعه نسبيا

 
اق مصاحبا هذا االخي 

ى الحاىل, وفى حاله ا ذا استطاعت االسعار اشاره عىل قوه المشي 
اق عن طريق ا بقاء التداول لحفاظ عىل اتأكيد هذا االخي 

بجلسه اليوم, فسوف جنيه  775 1توى واالغالق اعىل مس 
فتنا عند ء موجه صاعده جديده لتكن مستهد اىل بديؤدى 
 جنيه من منظور قصير االجل   18 2 – 10 2 – 2 – 92 1

اء االنخفاضات مع تفعيل حد االيقاف   ننصح مستثمرينا برسر
 جنيه بشكل صارم   65 1ادنى مستوى 

 

    14,723.71          : اغالق

 14,752.20     : سعر اعلى
 14,274.95      : سعر ادنى
    14,470          : دعم اول
  14,140            : دعم ثانى
 15,130            : مقاومه اول
  15,780      : مقاومه ثانى
 238,957,784    : التداول حجم

  14,000     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 CCAP       القلعه



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه   بفارق  نقطه 2,751امس عىل وتير
 
    طانق 6مرتفعا

نقطه ليغلق بالنهايه  2765مس اختبار مستوى المقاومه الذى يكمن عند حاول المؤشر بجلسه ا  %,0.24بنسبه 
عد ادناه مره اخرى, وكما ذ 

ُ
مستوى   نقطه 2800 – 2765 للمؤشر منطقه المقاومه الحاليه كرنا فى تقريرنا السابق, ت

ي منذ الربــع الثالث لسنه حيث انها تعمل كمستوى مقاوم ه هام امام استكمال المؤشر ارتداد
, وفى حاله 2021ه تاريخى

اقها المؤ   اذا استطاع قبه خالل الجلسات القليله القادمه, فسوف يؤهلنا اىل ان كد,  المؤشر اخي  وهو السيناريو الذى ني 
نقطه من منظور قصير  3075 – 2960 – 2852فتنا حينها بالقرب من نشهد المزيد من االرتفاعات لتكن مستهد

ه والمتوسطه    مؤشر رؤيتنا نحو الجانب االيجانى اتجاه  ومن ثم ستظل  االجل,   بعض    ظهور حيث نالحظ  االسهم الصغير
ائيه  ستظل ب  اهلها لالرتفاع والن  بدورها سينعكس عىل اداء المؤشر بااليجلتؤ داخل اسهم المضاربات القوه الرسر

اء االنخفاضات وانتقاء االسهم ذات االداء النسنى المتفوق مع تفعيل حد توصيتنا  ادنى مستوى المتحرك اليقاف اشر
 نقطه بشكل صارم والذى يمثل القاع الثانوى االخير   2635

 

   لتحليل ا

المنصوره للدواجن يتداول سهم عىل الرسم البيانى اليوىم, 
ى داخل  جنيه وذلك منذ  973 0و   1.205نطاق عرضى بير
, ونالحظ ان هناك تباين ايجانى او منتص ف شهر سبتميى

“+Ve divergence”  ى ى حركه االسعار العرضيه وبير بير
والذى يتداول فى اتجاه صاعد   ”MACD“مؤشر الماكد 

 فى تكوين قيعان اعىل من ساسم
 
يعيى عن قوه بقتها, مما تمرا

مما يؤهلنا , امامنا م تظهر بعد عىل الشارتداخل االسعار ل
 
 
 قريبا

 
, حيث تكمن مستوى المقاومه اىل ان نشهد ارتدادا
اقه  109 1الثانوى لالسعار عند   فسوف   ا جنيه وفى حاله اخي 

قمه النطاق يات بالقرب من يدفعنا اىل استهداف مستو 
ا 205 1عرضى لا ى اقها جنيه ليي  وهو السيناريو يد حينها اخي 
 ال

 
ذى فى حاله تحققه فسوف يؤهلنا اىل ان نشهد ارتفاعا

 –  34 1  –  285 1عده بالقرب من  واستهداف مستويات صا
 ظور قصير االجل  جنيه من من 44 1 – 388 1

 

    ,56.7512           اغالق
 2,764.89        :سعر اعىل
     2,716.09       : سعر  ادن  
           2,700         : معد اول
              2,635         : دعم ثانى
                765,2         : مقاومه اول
      2,805   : مقاومه ثانى
 468,371,742       :  التداولحجم 

 2,635    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 MPCO    للدواجن ه المنصور



 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2همقاوم 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↑ 48 46.60 42.38 43.42 45.42 البنك التجارى الدول 

EFIH   احتفاظ ↑ 20 19.50 17.97 18.70 18.95 اى فاينانس 

FWRY احتفاظ ↑ 5.59 5.48 4.68 5.05 5.14 فورى 

EKHO اظاحتف ↑  1.25$  1.239$  1.194$  1.21$  1.212$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   احتفاظ ↑ 9.85 9.58 9.15 9.30 9.35 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك  احتفاظ ↑ 13 12.60 11.56 11.92 11.96 السويدى اليكير

HRHO  مس  احتفاظ ↑ 19.20 18.20 16.67 17.70 18 المجموعه الماليه هير

ABUK احتفاظ ↑ 41.20 39.85 36.70 37.75 37.85   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↑ 25.35 23.90 21.30 22.98 23.56 رصيه لالتصاالت الم 

ORWE  قيون  احتفاظ ↑ 9.27 9.10 8.70 8.86 9.06 النساجون الشر

SKPC وكيماويات  احتفاظ ↑ 15.71 13.99 12.50 13.15 13.66 سيدى كرير للبير

AUTO   احتفاظ ↑ 5.68 5.17 4.59 4.94 4.96 اوتو  ب  ج 

PHDC احتفاظ ↑ 1.94  1.85  1.73 1.80  1.80 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  احتفاظ ↑ 6.65 6.27 5.52 5.85 6.22 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ ↑  7.60 7.40 6.95 7.20 7.24 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↑ 20.58 20.10 18.40 19.30 19.52 حديد عز 

CLHO  احتفاظ ↔ 4.98 4.80 4.60 4.74 4.74 مستشفى كليوباترا 

MNHD  احتفاظ ↑ 3.53 3.42 3.14 3.24 3.35 مدينه نرص لالسكان والتعمير 

CCAP  اء جزب   ↑  2 1.92 1.679 1.781 1.84 لالستشارات الماليه القلعه  شر

EGAL  احتفاظ ↔ 31.60 30.57 26.39 27.90 28.69 مصر لاللومنيوم 

ISMA اء انخفاضات  ↑ 6.60 6.45  5.91 6.29 6.42 االسماعيليه مرص للدواجن  شر

SDTI  اء انخفاضات  ↔  9.35 8.90 8.10 8.42 8.47 شارم دريمز لالستثمار السياج  شر

ISPH  اء جزب   ↑ 2.42 2.30 2 2.09 2.18 ابن سينا فارما  شر

MPCO  احتفاظ ↔   1.109  1.08 0.96 1.011 1.069 المنصوره للدواجن 

EIUD  احتفاظ ↔ 13 12.59 10.80 11.38 11.75 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  احتفاظ ↑  2.96 2.84 2.70 2.76 2.80 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↑  3.72 3.43 3.05  3.17 3.33 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  احتفاظ ↑  20.41 19 17.40 17.85 18.52 االهلى للتنميه 

MTIE  احتفاظ ↑ 4.85 4.50 4.03 4.21 4.48 ام ام جروب 

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات  اء   شر  من المراكز المستهدف تكوينها شر

ً
 كليا

اء جزب   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 رباح جن  ا
ي وجن 

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

 
 
 

 

 الـدعـم والمـقاومـه
 



 

 

 

تم إعداد هذا التقرير بناء عىل البيانات المتاحة للعامة وقت اعداد التقرير ودون ادنى مسئولية قانونية 
كة العمالقة لتداول  تعد  ال م. ونؤكد ان التوصيات المذكورة فى هذا التقرير المالية ش.م.  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

 .تج عن التوصيات المذكوره فى هذا التقريريمكن ان تن

 

 

 
 

 جهاد ابوالعال 
 
 
 
 

 
ى  –ش جامعه الدول العربيه  32الفرع الرئيىس:  ه  –المهندسير ى  الجير

 فوق المتوسط  – 11رقم –ابراج عثمان فرع المعادى: 

 )ب( شارع الثوره 49 فرع االسماعيليه: 

 ش الجمهوريه بجوار البنك االهىل 33فرع المنيا: 

طه عماره حسن جوده  فرع منفلوط:   ش المحطه بجوار مركز الشر

 
33044900 – 33047732 – 33047789 

 
33044900 

 

0201201000085 

 
01223282349 

 

info@alamalka.com 

 

 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث

 اتصل بنا


