
 

 

 

 

 

 

 

 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  البيانى اليوىم, اغلق المعىل الرسم      نقطه  12,449عند    سلبيهؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
    نقطه   73  -بفارق    منخفضا

  دشه  %,0.59  -  بنسبه
 
, وهو ماُيعد بت جلسه امس انخفاضا

 
السيناريو الطبيىع حيث انه بمثابه حركه تصحيح  طفيفا

ه الماضيهى شاهده المفاع الحاد الذعاكسه لالتجاه نتيجه لالت ستطاع ا اض بجلسه امس, وب  هذا االنخفؤشر بالفير
وهو   ,”shooting star“ب  "نموذج الشهاب الساقط" او  بجلسه االحد والتر تسىم    التر تكونت  السلبيه  هالشمعتأكيد  

وزياره نقطه ومن ثم  12350كرس مستوى الدعم الحاىل الذى يكمن عند ت و قاستمرار هذا التصحيح المؤ  يؤيد  ما 
    ,هنقط  12100مستويات منخفضه بالقرب من  

 
ات الفنيه اىل مستويات تشبع وذلك استنادا عىل وصول بعض المؤشر

 . انى اق مستوى عىل الصعيد االخر شر المقاومه الذى يكمن عند  , ليستطع المؤشر استكمال ارتفاعه فيحتاج اىل اخير
لذلك , نقطه من منظور قصير االجل  13000مؤكد ليكن مستهدفنا االول حينها بالقرب من ال  نقطه بشكل  12650

ائيه باستغالل المستويات الحاليه كوسيله لجتى االرباح تفعيل حد االيقاف   مع ننصح مستثمرينا من لديهم مراكز شر
 نقطه بشكل صارم.  12000المتحرك ادنى مستوى 

 

 ل لتحليا

   تعىل الرسم البيانى اليوىم, شهد
 
بمثابه حركه    االسعار انخفاضا

جنيه, وتختير   18عند  هوذلك بعد تكوين اخر قم تصحيحيه
 مستوى الدعم الذى يكمن عند 

 
جنيه  16.50االسعار حاليا

اق  ئر المتحرك,والذى يمثل مستوى ايقاف الخسا  ه حيث اخير
ان  ؤهلنا اىلر المزيد من القوه البيعيه لتالسلتر سيؤدى اىل ظهو 

 15.38 – 15.50نشهد المزيد من االنخفاضات بالقرب من 
جنيه والتر تمثل منطقه الدعم الحاليه لالسعار والمتوقع ظهور 

ائيه لتدفع االسعار لالتفاع مره اخرى, و  يعد اعالها قوه شر
استكمال  جنيه ومن ثم 16.50 مستوى الدعم كرس سيناريو 

 عىل التصحيح الحاىل هو السيناريو االكير احتماليه وذلك  
 
استنادا

ات الفنيهء المدا ا  بعض عالمات الضعف.  دت عليها بالتر  ؤشر

ائيه باالرتفاعات   ننصح مستثمرينا بالتخفيف من المراكز الرسر
 جنيه بشكل صارم.  16.50وتفعيل حد االيقاف ادنى مستوى 

 

    12,449.90          : اغالق

 12,531.03     : سعر اعلى
 12,412.64      : سعر ادنى
    12,350          : دعم اول
  12,070            : دعم ثانى
    12,650         : مقاومه اول
  13,000      : مقاومه ثانى
 114,289,666    : التداول حجم

  12,000     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 ESRS      حديد عز



 

 تحليل ال

ه عىل الرسم البيانى اليوىم  نقطه  2,397عند  سلبيه, اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
 
نقطه     11 -بفارق  منخفضا

اق مستوى المقاومه الذى يكمن عند  لم  %,52. 0 - بنسبه اقها  2405يستطع المؤشر تأكيد اخير نقطه حيث اخير
ه لتؤدى نقطه, لكن شعان ما ظهرت الضغوطات البيعي 2420 ند الجلسه ليسجل اعىل نقطه عبشكل لحظى خالل 

 
 
, وفى حاله اىل االنخفاض مره اخرى واالغالق ادنى مستوى المقاومه المذكور, ويعد هذا االنخفاض سيناريو طبيعيا

ض  نقطه, حيث من ا  2312ى ال   ستهدف مستويات بالقرب من مستو ت فسوف يمؤقنخفاض الاال هذا  استمرار   لمفير
حيث  ارتفاعه المؤشر  امام استكمال نقطه 2400 حاجز ال  يقفو , للمؤشر بمثابه دعم قوى عمل هذا المستوى يان 

اق هذا المستوى ليدفعنا عىل تسجيل المزيد دعم من قبل القوه النحتاج اىل ال ائيه الستكمال سيطرتها ومن ثم اخير رسر
ات الفنيه السيناريو   ,ومتوسط االجل   نقطه من منظور قصير   2560  –  2470لقرب من  بامن االرتفاعات   وتؤيد المؤشر

نحو الجانب االيجانر  يه نالفستظل رؤيتنا ومن ثم حتر فى ظل حدوث سيناريو االنخفاض المؤقت المذكور االيجانر 
ا   2312طالما ظللنا اعىل مستوى   ء االنخفاضات وانتقاء االسهم ذات االداء النستر نقطه, ولذلك ننصح مستثمرينا برسر

 . بشكل صارم نقطه 2200 ادنى مستوى ال اليقاف امتفوق مع تفعيل حد ال

 

   لتحليل ا

 وذلك بعد  ت االسعار اعىل الرسم البيانى اليوىم, شهد
 
رتفاعا

باداء جنيه, ونالحظ تحسن  1.56القاع االخير عند تكوين 
, ح السهم

 
 بنسمؤخرا

 
به  يث شهدت جلسه امس ارتدادا

 ألحجام تداول مرتفعه اعىل من 5مايقارب 
 
% مصاحبا

ائيه جديده,   , مما يعكس عنمتوسطتها دخول قوه شر
جنيه,   1.92ويكمن مستوى المقاومه االهم لالسعار عند 

اق هذا المستوى بشكل مؤكدو ف تسجل سو ف  ,فى حاله اخير
اء مع محي بالقرب من   سعريه صاعده  ستهدفاتنها اشاره شر

جنيه من منظور قصير االجل. وتؤيد    2.81  –  2.65  -  2.21
ات الفنيه السيناريو االيجانر المذكور.   المؤشر

ائيه بالتوازى مع تأكيد ننصح مستثمرينا ب تكوين مراكز شر
اق لمستوى ال   جنيه مع تفعيل حد  1.92سيناريو االخير

 شكل صارم. بجنيه  1.70االيقاف ادنى مستوى 

 .472,397       اغالق

 2,420.09        :سعر اعىل
    2,391.32         : سعر  ادن  
           2,312         : دعم اول
              2,280         : دعم ثانى
                405,2         : مقاومه اول
      2,470   : مقاومه ثانى
 302,702,509       :  التداولحجم 

 2,200    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 ADPC    باندا  – اراب ديرى



 

 

 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↑ 38.40 37.55 35.30 36 37.50 البنك التجارى الدول 

EFIH   احتفاظ ↔ 17 16.50 15.85 16.24 16.40 اى فاينانس 

FWRY احتفاظ ↑ 4.52 4.29 4.07 4.18 4.26 فورى 

EKHO احتفاظ ↔ 1.25$ 1.24$ 1.18$ *1.21$  1.208$ الكويتيه  القابضه المرصيه 

TMGH   احتفاظ ↔ 8.88 8.63 8.22 8.50 8.53 مجموعه طلعت مصطف 

SWDY  يك  احتفاظ ↑ 9.20 9 8.35 8.75 8.90 السويدى اليكير

HRHO  مس  احتفاظ ↑ 13.75  13.50 12.50 12.90 13.39 المجموعه الماليه هير

ABUK اء جزئ   ↑ 33.86 32.49 29.30 30 30.75   ابو قير لالسمده  شر

ETEL  احتفاظ ↑ 22.98 22.23 19.75 20.60 22 المرصيه لالتصاالت 

ORWE  قيون  احتفاظ ↔ 8.05 7.75 7.20 7.40 7.55 النساجون الشر

SKPC وكيماويات  احتفاظ ↑ 9.20 8.87 8.38 8.58 8.59 سيدى كرير للبير

AUTO   احتفاظ ↑ 4.59 4.30 3.96 4.17 4.22 اوتو  ئ  ج 

PHDC احتفاظ ↑ 1.695 1.65 1.53  1.57  1.649 للتعمير  بالم هيلز 

AMOC  احتفاظ ↔ 4.35 4.21 4.05 4.14 4.21 االسكندريه للزيوت المعدنيه 

HELI  احتفاظ ↔ 6.10 5.90 5.50 5.67 5.81 مرص الجديده 

ESRS  احتفاظ ↑ 17.70  17.25 15.50 16.50 16.50 حديد عز 

CLHO  احتفاظ ↑ 4.80 4.60 4.28 4.40 4.45 مستشفى كليوباترا 

MNHD  احتفاظ ↔ 3.06 2.93 2.80 2.88 2.88 لالسكان والتعمير مدينه نرص 

CCAP  احتفاظ ↔   1.42 1.38 1.264 1.304 1.339 القلعه لالستشارات الماليه 

EGAL  احتفاظ ↑ 33.68 31.60 27.90 29.80 31.21 مصر لاللومنيوم 

ISMA اء  ↑ 6.60 6.45 5.91 6.12 6.05 االسماعيليه مرص للدواجن  انخفاضات شر

SDTI  احتفاظ ↔  8.90 8.10 7.22 7.60 7.93 شارم دريمز لالستثمار السياج 

ISPH  احتفاظ ↔  1.93   1.85 1.68 1.73 1.83 ابن سينا فارما 

MPCO  احتفاظ ↔ 1.147   1.08 1 1.044   1.05 المنصوره للدواجن 

EIUD  احتفاظ ↑ 13.65 13.07 11.38 12.47 12.81 المرصيير  لالستثمار 

RMDA  احتفاظ ↑  3.04 2.96 2.70 2.84 2.95 راميدا  -العاشر من رمضان 

ACGC احتفاظ ↑  3.72 3.45 2.95 3.15 3.36 العربيه لحليج االقطان 

AFDI  احتفاظ ↔  16.93 16.43 15 15.81 15.95 االهلى للتنميه 

MTIE  اء جزئ   ↑  4.94 4.59 3.75 4.03 4.30 ام ام جروب  شر

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات   من المراكز المستهدف تكوينها  شر

ً
اء كليا  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 

 القائمه بيع جزء من المراكز  بيع جزء 

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

 .تنتج عن التوصيات المذكوره فى هذا التقريريمكن ان 

 

 

 
 

 جهاد ابوالعال 
 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث


