
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2022/10/17 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند   بفارق  10,048عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه     195نقطه مرتفعا

ه كبير شهدت جلسه امس قوه    %,98  1بنسبه   ائيه بوتير واالغالق نقطه    10000وكرس حاجز الــ  د  الرتداه لتؤدى اىل اشر
له التجارى الدوىل  سهمعد االرتداد الذى شاهده  وي  , نقطه 10045مستوى المقاومه الذى يكمن عند  عند االيجانى 

 % من المؤشر 26.67يمثل  وزنه النسبى  ان حيث بجلسه امس جزء كبير فى ارتفاع المؤشر 
ً
, ويختيى المؤشر حاليا

اق هذا المستوى بشكل مؤكد, فسوف  اذا  , وفى حالهمستوى المقاومه المذكور ائيه اخير يكون  استطاعت القوه الرسر
 له 

ً
 حيثايجابيمردودا

ً
بل انها بدايه لبدء موجه سعريه  هذا االرتداد ليس مجرد حركه تصحيحيه انه سيوضح لنا ان ا
اء مع مستهدفات سعريه صاعد  حينها  تسجل, لصاعده جديده  10464 – 10375 – 10175ه بالقرب من اشاره شر

  9746 جديده عند ونالحظ تكون قاع اعىل من منظور قصير االجل  نقطه 
 
د بمثابه عالمه ايجابيه عنقطه والبر ت

ائيهقوه ال حلصال ى يكمن دون اختبار القاع االخير الذمستويات اعىل  منمؤشر عىل االتداد حيث انها دفعت ال الرسر
اق المذكور سيناريو تأكيد وازى مع مستثمرينا بتكوين مراكز جديده بالت نوىص  نقطه 9630عند  وننصح    االخير

 مستثمرينا 
ً
ائيه مؤخرا  نقطه بشكل صارم   9765يل حد االيقاف ادنى مستوى تفعب ممن قاموا بتكوين مراكز شر

 

 لتحليل ا

 بجلسه امس لتستطع الدوىل شهد سهم التجارى 
ً
 حادا

ً
ارتدادا

اق مستو اال  ق   المقاومه ياتسعار اخير الواحد تلو االخر حيث اخير
جنيه,  91 26ب عند ليغلق بااليجاجنيه  56 26ومن ثم  22 26

, يمثل مستوى الــ وكما موضح بالرسم البيانى االسبوىع باليسار
قاومه االهم لالسعار والذى يمثل القمه جنيه مستوى الم 25 27

اقه ه عىل الشارت االسبوىع, والذى نحتاج اىل اخير حبر تؤكد    االخير
ائيه الحاليه حقيقيه وليست م سيتحول  , حيثؤقتهان القوه الرسر

 قحينها االتجاه اىل صاعد  
ً
اع وقمه اعىل من سابقتهما ومن ثم مكونا

سعريه صاعده بالقرب من   مستويات سيؤهلنا اىل استهداف
تؤيد و جنيه من منظور قصير االجل   15 29 – 35 28 – 67 27

ات الفنيه   السيناريو االيجانى  المؤشر

ائيه بالتوازى مع تكوين مراكننصح مستثمرينا ب تأكيد سيناريو ز شر
اق المذك ل حد االيقاف جنيه مع تفعي 25 27ور لمستوى االخير
 جنيه بشكل صارم   30 25ادنى مستوى 

    10,048.88          : اغالق

 10,048.88     : سعر اعلى
 9,853.60      : سعر ادنى
    9,900          : دعم اول
  9,746            : دعم ثانى
    10,045         : مقاومه اول
  10,175      : مقاومه ثانى
 71,005,563    : التداول حجم

  9,630     : الخسائر  ايقاف

 COMI      التجارى الدولى

 EGX30    مـؤشـر البورصه الرئيىس
       



 

 لتحليل ا

ه ايجابيه عند   بفارق  2,186عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه     34نقطه مرتفعا

اق مستوى المقاومه الذى يكمن عند  استطاعت القوه ا   %,1.61بنسبه   ائيه بجلسه امس اخير ليغلق نقطه    2152لرسر
اق ائيه  حاله اذا استطاعت القوه الرسر , وفى نقطه 2190ادنى مستوى المقاومه التاىل الذى يكمن عند بااليجاب  اخير

فى الوقت الراهن االهم مزيد من االرتفاعات واختبار مستوى المقاومه الاىل  ق سوف يمهد لنا الطريهذا المستوى ف
اقه, وهو السيناريو الذى فى حاله حدوثه, ستسجل  2235والذى يكمن عند  ايد حينها اخير ى اء مع نقطه ليير اشاره شر

  عىل ير االجلصمن منظور قبشكل مبدنى نقطه   2330 – 2312 – 2280مستهدفات سعريه صاعده بالقرب من 

نقطه والذى يمثل مستوى ايقاف الخسائر   2095 – 2100مستوى الدعم االهم للمؤشر عند يكمن الصعيد االخر, 
اقه السلبى سيؤدى اىل

تسجيل المزيد من  عىلالبيعيه والبر بدورها ستدفع المؤشر  القوهظهور المزيد من  حيث اخير
 2235طالما ظللنا ادنى مستوى وستظل رؤيتنا السلبيه قائمه  ,نقطه بشكل مبدنى  2050االنخفاضات بالقرب من 

ائيه    لذلك ننصح  نقطه   مع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى باستغالل االرتداد الحاىل للتخفيف من بعض المراكز الرسر
   نقطه بشكل صارم 2095

 

 

  لتحليل ا

 وذلك بعد تكوين    ,عىل الرسم البيانى اليوم
ً
شهدت االسعار رتدادا

ت جلسه امس بااليجاب  جنيه حيث اغلق  15.81القاع االخير عند  
ذى يكمن عند جنيه ادنى مستوى المقاومه الثانوى ال 32 17عند 

ائيه استكمال سيطرتها , واذا استطاعت اجنيه 50 17 لقوه الرسر
اق مستوى المقاومه المذكور, وهو السيناريو ا الكير لتستطع اخير

احتماليه, فسوف يؤهلنا اىل ان نشهد المزيد من االرتفاعات 
ه المت  مستوى مقاومه  , وهو  جنيه  19كونه عند  واختبار القمه االخير

اقه    سبوىع, و هام عىل الشارت اليوىم واال  ع سيدف الذى فى حاله اخير
لحاليه بالقرب اىل مستويات اعىل بكثير من المستويات ااالسعار 

 صير االجل  جنيه من منظور ق 24 – 50 22 – 40 20من 
 جنيه بشكل صارم    80 15ننصح بتفعيل حد االيقاف ادنى مستوى  

 
 

    2,186.65            : اغالق
 2,197.54        :سعر اعىل
  2,151.94          سعر ادن  
           2,152         : دعم اول
              2,120         : دعم ثانى
                190,2         : مقاومه اول
      2,235   : مقاومه ثانى
 334,583,213      :  التداولحجم 

 2,095    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 AFDI     االهلى للتنميه



 

 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↔ 27.67 27.25 26.22 26.56 26.91 البنك التجارى الدول 

FWRY 213 3.37 3.40 فورى.  احتفاظ ↔ 3.55 3.42 

EKHO احتفاظ ↔ 1.239$ 1.21$ 1.154$ 1.174$ 1.184$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   بيع جزء  ↓ 7.50 7.31 6.80 7.07 7.20 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك  احتفاظ ↔ 7.75 7.54 7 7.40 7.48 السويدى اليكير
HRHO  مس  احتفاظ ↔ 12.78 12.52 11.15 11.95 12 المجموعه الماليه هير

ABUK اء جزئ   ↑ 27.50 26.50  24.96  25.63 26.13   ابو قير لالسمده  شر

ETEL  احتفاظ ↔ 17.80 17.55 16.50  16.86 16.94 المرصيه لالتصاالت 

SKPC وكيماويات  احتفاظ ↔ 8.02 7.87 7.55 7.73 7.82 سيدى كرير للبير

AUTO  احتفاظ ↔ 3.59 3.36 3.14 3.24 3.27 اوتو جى ئى 

PHDC احتفاظ ↔ 1.41 1.39 1.28 1.32  1.362 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  احتفاظ ↔ 4.46 4.32 4.05 4.19 4.28 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ ↔ 5.90 5.67 5.35 5.50 5.65 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↔ 14.25 14 13.31 13.53 13.57 حديد عز 

CCAP  احتفاظ ↔  1.393 1.356 1.286 1.304 1.34 القلعه لالستشارات الماليه 

MNHD  بيع جزء  ↓ 2.80 2.63 2.52 2.60 2.62 مدينه نرص لالسكان والتعمير 

ISPH  احتفاظ ↔ 2  1.90 1.662 1.71 1.786 ابن سينا فارما 

EGAL  احتفاظ ↔ 19.40 18.46 17.20 18.12 18.25 مصر لاللومنيوم 

ISMA بيع جزء  ↓ 5.91 5.64 5.09 5.33 5.58 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔  9.57 9.35 8.10 8.80 8.84 شارم دريمز لالستثمار السياج 

SUGR احتفاظ ↔  15.79 15.20 14.07 14.80 15.20 الدلتا للسكر 
MPCO  احتفاظ ↔ 1.163 1.08 1  1.044 1.065 المنصوره للدواجن 

EHDR  احتفاظ ↔ 0.579 0.536  0.44 0.492 0.495 المرصيير  لالسكان 

RMDA  احتفاظ ↔   2.80 2.70 2.49 2.57 2.64 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC ارباح جن   ↑ 3.14 2.86  2.55 2.65 2.68 العربيه لحليج االقطان  

AFDI  احتفاظ ↔   19 17.50 15.81 16.43 17.32 االهلى للتنميه 

EIUD   اء جزئ   ↑ 9.60 9.05  8 8.68 9.01 لالستثمار المرصيير  شر
 

اء اء   انخفاضات  شر  من المراكز شر
ً
 تكوينها  المستهدفكليا

اء جزئ   اء جزء من المراكز المستهدف تكوينها  شر  شر
اء  ظاحتفا   ال توجد اشاره جديده سواء بيع او شر

 قائمه بيع كل المراكز ال بيع ارتفاعات 
 بيع جزء من المراكز القائمه  ع جزء بي

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  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


