
 

 

 

 

 

 

 

 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  المؤشر بجلس   عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق     نقطه  14,482عند    سلبيهه امس عىل وتير
 
نقطه    59  -بفارق    منخفضا

 ولكن شعان ماتدخلت الضغوطات البيعيه لتشهدت بدايه جلسه نهايه االسبوع ارتفاع  %,41  0  -  بنسبه
 
  طفيفا

 
ؤدى ا

اليزال المؤشر  اليجانى انهما يعد باالمر او , نقطه 14500السلبى ادنى مستوى الدعم الذى يكمن عند  اىل االغالق
 محافظ
 
(  نقطه 14275كمن عند عىل التداول اعىل مستوى الدعم الذى ي ا % 61.8مستوى  وعىل)القاع الثانو االخير

اق ,نقطه 14382شر والذى يكمن عند فيبوناتمن مؤشر  ى  هحيث تم اخير ى السابقتير  خالل الجلستير
 
بعد  ليلقر لحظيا

ائيه لتؤدى اىل الخسائر ادنى  يكمن مستوى ايقافبق, وكما ذكرنا فى تقريرنا السااعاله مره اخرى, غالق  اال ذلك قوه شر
اق السلبى  14275

حينها  هنا الهابطتسوف يؤدى زياده حده االنخفاض الحاىل لتكن مستهدف لهنقطه حيث االخير
اق مستوى عىل المدى القصير  لتكمن نقطه معاوده الدخول ,نقطه 13600 - 14000بالقرب من   14845ىه اخير

ه(    15600  –  15060نقطه العىل لتكن مستهدفتنا حينها بالقرب من   تظل توصيتنا باالحتفاظ  س  نقطه )القمه االخير
 نقطه بشكل صارم   14275تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى مع 

 

   لتحليل ا

 لضغوطات البيعيه االسعار عىل دفعت اعىل الرسم البيانى اليوىم, 
اق السلبى لخط االتجاه الصاعد ا تأكيد 

الذى كان تتداول الخير
بجلسه الخميس لتكرس   ا هاعاله لتستكمل االسعار انخفاض االسعار 

 52 18عند يوم وتغلق ادناه بالسلب  20المتوسط  المتحرك الـ 
عاله االسعار منذ منتصف شهر اكتوبر , والذى كانت تتداول اجنيه

من مستوى الدعم االهم  ويكما ُيعد بمثابه عالمه سلبيه, السابق, م
جنيه, والذى يمثل القاع الثانوى االخير   20 18لالسعار عند 

اومستوى ايقاف ا , سيدفع قلخسائر, الن فى حاله اخير ه السلبى
ار عىل تسجيل المزيد من االنخفاضات لتكن مستهدفتنا االسع

جنيه من   20 16 – 00 17 – 40 17الهابطه حينها بالقرب من 
ر هو االكير سلبى المذكو عد السيناريو اليُ منظور قصير االجل  و 

طالما ظللنا ادنى   يه قائمهالسلب  ؤيهتلك الر ستظل  احتماليه ومن ثم  
     جنيه 50 19مستوى 

ائيهال التخفيف من بعض المراكز بننصح مستثمرى السهم   رسر
جنيه   20 18حد االيقاف ادنى مستوى  تفعيلباالرتفاعات مع 

   بشكل صارم

     14,482.93          : اغالق

 14,756.69     : سعر اعلى
  14,356.69      : سعر ادنى
    14,275          : دعم اول
  14,054            : دعم ثانى
 15,060            : مقاومه اول
  15,320      : مقاومه ثانى
 198,474,398      : التداول حجم

  14,275     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 EFIH      اى فاينانس



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتحليل ا

ه سلبيه عند   بفارق  هنقط 2,755عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
    هطنق 32 -منخفضا

 بيعيه لتؤدى اىل اال   %,18  1  -بنسبه  
 
يكمن   ذىنخفاض وكرس مستوى الدعم الشهد المؤشر بجلسه الخميس ضغوطا

بالقرب من بطه لمؤشر فى اتجاهه اىل اختبار مستويات هاويبدو ان انقطه ومن ثم االغالق السلبى ادناه,  2775عند 
والذى من الممكن ان ل القاع الثانوى االخير نقطه والذى يمث 2716والذى يكمن عند مستوى الدعم االكير اهميه 

ستوى من المستويات الحاليه داد فى اى م, ومن ثم فى حاله االرتهيعمل عىل ايقاف هذا التصحيح فى حاله استمرار 
ه االجل  قفسوف تكمن نقطه معاوده دخول السو  اق مستوى  ىه  قصير لتؤهلنا كد  بشكل مؤ نقطه    2815  –  2800 اخير

اق مستو  حينها اىل ه  ومن ثم   2944 – 2885 – 2835ات صاعده بالقرب من ياخير نقطه حيث تكمن القمه االخير
اقه  نقطه بشكل صارم 2716ادنى مستوى اليقاف احد مع تفعيل ستظل توصيتنا باالحتفاظ  حيث فى حاله اخير

   السلبى 
ُ
  اىل بسيؤدى    اشاره بيع حيث انه  حينها   سجلست

 
 دء تصحيحا

 
قرب  زياره مستويات منخفضه بال  اىل  لتؤهلنا   قويا

   نقطه 2635من 

 

   لتحليل ا

ائيه عىل الرسم البيانى اليوىم,  من دفع استطاعت القوه الرسر
اق ق ى والبر تكمن عند  ماالسعار عىل اخير ى السابقير ه االسبوعير

طاق عرضى  جنيه, حيث كانت االسعار تتداول داخل ن 98 11
ى   ى مستويير ويبدو ان االسعار فى   جنيه,    55 11و    98 11ضيق بير

 59 12يقها اىل اختبار مستوى المقاومه التاىل الذى يكمن عند  طر 
ايد حينه, ليجنيه ى اقها لتؤهلنا اىل اختبار المقاومه االهم  ا ير اخير

ه عىل الشار  13والبر تكمن عند  ت جنيه والبر تمثل القمه االخير
اقها س ء موجه  د بدنا اىل ان نشهيؤهلاالسبوىع, ومن ثم اخير

 14  –  65 13ه لتكن مستهدفتنا حينها بالقرب من  صاعده جديد 
 جنيه من منظور قصير االجل   50 15 – 90 14 –

اء االنخفاضات مع تفعيل حد االيقاف ادنى  ننصح مستثمرينا ب رسر
 جنيه بشكل صارم   50 11ستوى م
 
 

     2,755.19           اغالق
 2,815.21        :سعر اعىل
             2,752.33     : سعر  ادن  
           2,716         : دعم اول
              2,635         : دعم ىثان

                805,2         : مقاومه اول
      2,950   : مقاومه ثانى
 325,243,610       :  التداولحجم 

 2,716    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 EIUD    المصريين لالستثمار



 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↔ 44.55 43 39.95 41.40 42.40 الدول البنك التجارى 

EFIH احتفاظ ↔ 19.50 18.70 17.75 18.20 18.52 نانس  اى فاي 

FWRY احتفاظ ↔ 5.68  5.48 4.83 4.96 5.08 فورى 

EKHO احتفاظ ↔  1.25$  1.239$  1.194$  1.21$  1.222$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   احتفاظ ↑ 10.50 9.85 9.58 9.72 9.76 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك  احتفاظ ↔ 11.92 11.56 10.65 11.25 11.27 السويدى اليكير

HRHO  مس  احتفاظ ↑   18.20 17.70 16.67 17.13 17.50 المجموعه الماليه هير

ABUK احتفاظ ↑ 40 37.75 35 52.36 37.34   ابو قير لالسمده 

ETEL  احتفاظ ↑ 30 27.60 23.90 25.35 26.07 المرصيه لالتصاالت 

ORWE  قيون  احتفاظ ↔ 11.79 11.29 9.90 10.32 10.40 النساجون الشر

SKPC وكيماويات  احتفاظ ↔ 13.80  13.15 11.72 12.25 12.48 سيدى كرير للبير

AUTO   احتفاظ ↔ 5.82 5.68 5.17 5.30 5.31 اوتو  ب  ج 

PHDC احتفاظ ↑ 2.19 2.12 2  2.06 2.10 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  احتفاظ ↑ 6.50 6.27 5.52 5.86 5.94 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ  ↑  8.28  7.95 7.40 7.76 7.83 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↑ 23.50 22.20 20.58 21 21.70 حديد عز 

CLHO  احتفاظ ↑ 5.10 4.93 4.73 4.80 4.91 مستشفى كليوباترا 

MNHD  احتفاظ ↑ 3.53 3.42 3.22 3.36 3.38 مدينه نرص لالسكان والتعمير 

CCAP احتفاظ  ↑   2.41 2.24 2.01 2.10 2.18 ه لالستشارات الماليه القلع 

EGAL  احتفاظ ↔  30.57 29.80 26.39 28 28.58 مصر لاللومنيوم 

ISMA احتفاظ ↔  6.12 5.85 5.45 5.70 5.80 االسماعيليه مرص للدواجن 

SDTI  احتفاظ ↔   8.42 8.10 7.22 7.53 7.62 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  احتفاظ ↔  2.27 2.09 1.93 2 2.01 ابن سينا فارما 

MPCO  احتفاظ ↔  1.13 1.08 0.96 1.011 1.028 المنصوره للدواجن 

EIUD  احتفاظ ↔  13 12.59 11.38 11.98 12.20 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  احتفاظ ↔  2.98 2.84 2.70 2.76 2.82 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↔  3.58 3.43 3.05 3.22 3.23 ج االقطانالعربيه لحلي 

AFDI  احتفاظ ↔   17.85 17.40 15.81 16.40 17.24 االهلى للتنميه 

MTIE  احتفاظ ↔  4.85  4.65 4.34 4.50 4.59 ام ام جروب 

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات   من المراكز المستهدف تكوينها  شر

ً
اء كليا  شر

اء جزب   اء جزء من شر  المراكز المستهدف تكوينها  شر

اء  احتفاظ   ال توجد اشاره جديده سواء بيع او شر

 بيع كل المراكز القائمه  بيع ارتفاعات 

 القائمه بيع جزء من المراكز  بيع جزء 

ي جزء من ع جن  ارباح 
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 المالية ش.م.م. ونؤكد ان التوصيات المذكورة فى هذا التقرير  االوراقعىل شر

اء او البيع  رباح وانما ىه وجهة نظر استشارية غير تحقيق االمالية او وعد ب 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 
 
 
 
 

 
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

 بنااتصل 


