
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2023/03/05 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 لتحليل ا

ه   بجلسه امس عىلىم, اغلق المؤش  عىل الرسم البيانى اليو   بفارق  نخفضم  نقطه  16,846عند    سلبيه وتير
ً
نقطه    276-ا

 بيعيه قويه لتدفع المؤ وع ت جلسه نهايه االسب شهد  %,61  1 - بنسبه
ً
, ومن ثم  ش  عىل االنخفاض الحادضغوطا

  لثانوى االخير والذى يمثل القاع ا , نقطه 16675عم الحاىل الذى يكمن عند دبالقرب من مستوى الاالغالق السلبى 
,حيث كرس هذا المستوى سيكون  يقاف الخسائر,ومستوى ا

ً
حيث انه سيحول االتجاه اىل هابط  له مردودا سلبيا

 قمه وقاع اقل من سابقتهما والذى بدوره سيدفع
ً
المؤش  عىل تسجيل المزيد من االنخفاضات ليكن مستهدفنا   مكونا

حاىل حيث لم تستطع الحفاظ الائيه ضعف اداء القوه الرس  الحظ نو  نقطه   16275الهابط االول حينها بالقرب من 
القياديه   همكم بمعظم االستحتل البيعيه القوه رسعان ماتدخلتل, نقطه 17100داول اعىل مستوى تال ءعىل ابقا 

, المكونه للم  تنا نحو الجانب السلبى يرؤ ومن ثم ستظل  هذا االنخفاض بقياده سهم التجارى الدوىل   حيث كان ؤش 
 طالخاصلمؤش   اتجاه ا

ً
ه  يده البى تم تأكيدحيث تكمن القمه االقل الجد) نقطه    17360ادنى مستوى    التداول  ما ظلة

التخفيف من المراكز المفتوحه  تنا ىه اىل ستظل توصيبالتو , ( هذا االنخفاض الذى شهده المؤش  بجلسه الخميسب
  نقطه بشكل صارم   16675سائر المتحرك ادنى مستوى باالرتفاعات و تفعيل مستوى ايقاف الخ

 

   لتحليل ا

 وذلك بعد شهدت االسعار , عىل الرسم البيانى اليوىم
ً
 انخفاضا

 56.25تكوين قمه جديده اقل من سابقتها والبى تكمن عند 
 بيعيه قويه    خميسجلسه ال  شهدتجنيه, حيث  

ً
والبى ضغوطا

بى اعىل مستوى الدعم السل  االغالقاالسعار عىل    بدورها دفعت
ثانوى جنيه, والذى يمثل القاع ال  52.50حاىل الذى يكمن عند  ال

توى , حيث كرس هذا المسيقاف الخسائرير ومستوى ااالخ
, حيث انه سيحول االتجاه اىل مكون له ي  فسو 

ً
 سلبيا

ً
ردودا

 قمه وقاع اقل من سابقته
ً
دفع االسعار عىل ما, ليهابط مكونا

كن مستهدفتنا الهابطه لت تسجيل المزيد من االنخفاضات
جنيه من منظور   46.60  –  48.00  –  49.50حينها بالقرب من  

ات الفنيه السيناريو السلبى المذكور  وتؤ   ,قصير االجل  يد المؤش 
يف من بعض المراكز المفتوحه  ينا بالتخفننصح مستثمر 
جنيه   52.50ع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى باالرتفاعات م 
 بشكل صارم  

 

     16,846.79           : اغالق

 17,183.44      : سعر اعلى
   16,846.79      : سعر ادنى
    16,675          : دعم اول
  16,275            : دعم ثانى
 17,360            : مقاومه اول
  17,765      : مقاومه ثانى
 117,140,192      : التداول حجم

  16,675     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    مـؤشـر البورصه الرئيىس
       

 COMI     التجارى الدولى



 

 يل لتحلا 
ه  عىل الرسم البيانى اليوىم,   ائيه  ولت القوه ال, حيث حانقطه  3,058عند    سلبيهاغلق المؤش  بجلسه امس عىل وتير رس 

اق اللحظى لمستوى المقاو  دخلت شعان مات كن ل نقطه 3073يىس الذى يكمن عند رئمه البجلسه الخميس االخيى
, مه المذكور, حيث كما ذكر ق ادنى مستوى المقاو الضغوط البيعيه لتؤدى اىل االغال

ً
هذا المستوى  يقفنا مسبقا

القمه )  اعىل مستوى تاريخى تم تسجيله منذ بدايه نشأه المؤش  يمثل  الذىو  كحاجز امام استكمال المؤش  الرتداده
اقه ليس سهومن ثم  ,( 2021الرئيسيه المتكونه بالرب  ع االخير لسنه   فهو اخيى

ً
ائيه عنيفه ومشاركه وه ش  اىل قيحتاج ال

اق هذا المستوى, ش  المؤ  حبى يستطع غالبيه االسهم  وهو السيناريو الذى فى حاله تحققه بشكل مؤكد, فسوف  اخيى
 
 
اء قويه, حيث انه سيأكد االتجاه الصاعد عىل المدى المتوسط ليؤهله عىل تكوين قمه اعىل سجل ت حينها اشاره ش 

نقطه    3335رتفاعات ليكن مستهدفنا االول بالقرب من المزيد من اال تسجيلعىل  والذى بدوره سيدفعهجديده, 
ات الفنيه ,  ونالحظ تحسن اتساع المؤش  وايجابيه المؤش   ودخول سيوله جديده اىل معظم االسهم المكونه للمؤش 

اق مستوى المقاومه بدورها سوالبى  يد من تحقق السيناريو االيجانى المذكور واخيى
ى ومع ذلك ننصح  نقطه,  3073يى

اقه المؤكد  قابمر  ائيه فقط فى حاله اخيى  وتكوين مراكز ش 
ً
ليكن مستوى ايقاف الخسائر المتحرك به هذا المستوى جيدا

   بشكل صارم نقطه 3000ادنى مستوى 

 

   لتحليل ا
ائيه  اعىل الرسم البيانى  ليوىم, شهدت جلسه الخميس قوه ش 
ه قويه لتدف  من ثم االغالق االيجانى  ع االسعار عىل االرتداد و بوتير

, والذى جنيه 37.70ادنى مستوى المقاومه الذى يكمن عند 
هيمثل القمه الثانويه ا من ثم فى حاله اذا استطاعت القوه  , و الخير

اق  ائيه استكمال سيطرتها لتستطع دفع االسعار عىل االخيى الرس 
 
ً
االيجانى لمستوى المقاومه المذكور, فسوف يكون له مردودا

 
ً
 قاع وقم, حيث انه سيحول االتايجابيا

ً
  ه جاه اىل صاعد مكونا

  من سابقتهما, اعىل
 
اء مع مستهدفات سعريه لت سجل اشاره ش 
جنيه   40.90 –  40.00  –  39.30  – 38.35صاعده بالقرب من  

ات الفنيه السيناريو  من منظور قصير االجل, وتؤيد المؤش 
 يجانى المذكور  اال 

اء الجزنى بالتوازى مع تأكيد سيناريو  ننصح مستثمرينا بالرس 
اق المذكور مع تف  – 35.00ادنى مستوى   عيل حد االيقافاالخيى

     ( المخاطر)عىل حسب كل مستثمر عىل تحمل جنيه  34.55
 

          83,058.8          :  اغالق

 3,076.23          :سعر اعىل
         3,016.98          : سعر  ادن  
           3,028         : دعم اول
              2,945         : دعم ثانى
                073,3         : مقاومه اول
      3,205   : مقاومه ثانى
 270,343,477     :  التداولحجم 

 3,000    : الخسائر  ايقاف

 EGAS      رغاز مص
 اأ

 EGX70         المؤشر السبعين  
 



 

 
 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI احتفاظ ↔ 59 56.25 49.50 52.50 53.83 لتجارى الدول البنك ا 

EFIH   احتفاظ ↔ 19.08 18.70 17.60  18.20 18.41 اى فاينانس 

FWRY  بيع جزء  ↓ 5.75 5.48 4.91 5.16 5.42 فورى 

EKHO احتفاظ ↑  1.284$  1.27$   1.24$  1.25$  1.25$ الكويتيه  المصريه القابضه 

TMGH احتفاظ ↔ 10 9.85 9.20 9.45 9.55 مصطفى  طلعت مجموعه 

SWDY احتفاظ ↔ 14.72 14.20 12.85 13.04 14.04 اليكتريك السويدى 

HRHO احتفاظ ↔ 21.34 20.70 19.10 19.63 19.91 هيرمس  الماليه المجموعه 

ABUK احتفاظ ↔ 44.25 42.29 38.42 40 40.97   لالسمده قير ابو 

ETEL احتفاظ ↔ 28 27 24.25 25.35 25.81 لالتصاالت  المصريه 

ORWE احتفاظ ↔ 11.50 11.13 10.05  10.57 11.03 الشرقيون  النساجون 

SKPC احتفاظ ↑ 18.10 17.50 15.71 16.32 16.77 للبتروكيماويات  كرير سيدى 

AUTO احتفاظ ↔ 5.79 5.64 5.01 5.29 5.46 اوتو  بى ىج 

PHDC احتفاظ ↔ 2.34 2.23 1.97 *2.08 2.07 للتعمير  هيلز بالم 

AMOC احتفاظ ↑ 9.50 8.90 7.73 8.19 8.70  المعدنيه  للزيوت االسكندريه 

HELI احتفاظ ↔ 10.10 9.45 8.60 9.33 9.36  الجديده مصر 

ESRS اء انخفاضات  ↑ 30.80 29.60  27.70 28.94 29.60 عز حديد  شر

CCAP اء  ↑ 2.62 2.47 2.10 2.24 2.26 الماليه لالستشارات القلعه  انخفاضات شر

MNHD اء جزئ   ↔ 3.80 3.67  3.42 3.53 3.54 والتعمير  لالسكان نصر مدينه  شر

SNFC   قيه الوطنيه لالمن الغذائ اء انخفاضات  ↑  0.97 0.945  0.875 0.909 0.92 الشر  شر

EGAL  احتفاظ ↔ 37.90 35.85 32.70 34 34.33 مصر لاللومنيوم 

ISMA احتفاظ ↔  6.95 6.73 5.95 6.30 6.41 للدواجن مصر االسماعيليه 

AFDI  احتفاظ ↔  19 18.39 17.30 17.85 17.87 االهلى للتنميه 

ISPH احتفاظ ↔  1.815 1.74  1.61  1.66 1.687 فارما سينا ابن 

EGCH  احتفاظ ↔  7.64 7.29 6.14 6.69 6.85 كيما للصناعات الكيماويه 

ACAMD  احتفاظ ↑ 0.616 0.585 0.543 *0.557 0.554 العربيه ألداره االصول 

EHDR  احتفاظ ↔  0.358 0.344 0.311 0.328 0.331 المرصيير  لالسكان 

ACGC احتفاظ ↔  3.84 3.72 3.50 3.58 3.58 العربيه لحليج االقطان 

MPCO احتفاظ ↔   0.99 0.975 0.832 0.89 0.919 للدواجن المنصوره 

         

         
 

 ارشادات
اء انخفا  من المراكز المستهدف تكوينها  ضات 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 

 بيع جزء من المراكز القائمه  بيع جزء 

ي جزء من ند الوصول ال أحد المستهدفات السعريع جن  ارباح 
ي وجن 

   االرباحة، 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 ير المالية ش.م.م. ونؤكد ان التوصيات المذكورة فى هذا التقر  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 
 
 
 
 

 
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 عما فرع منفلوط:   ره حسن جوده ش المحطه بجوار مركز الشر

 
33044900 – 33047732 – 33047789 

 
33044900 

 

0201201000085 

 
01223282349 

 

info@alamalka.com 

 

 

 اخالء  المسئوليه
 

 قسم البحوث

 اتصل بنا


