
 

 

 

 

 

 

 

 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 سلبيه عند  غلق المؤشر بجلسه امس عىلالرسم البيانى اليوىم, اعىل    بفارق    نقطه  16,315 وتير
ً
نقطه    117-منخفضا

 طفي %,71  0 -بنسبه 
ً
 لكن شهدت بدايه جلسه امس ارتفاعا

ً
شر ؤ لتدفع المت البيعيه شعان ماتدخلت الضغوطافا

اق اللحظى لمستوى الدعم ال حاولانه حيث  ,انخفاضه عىل استكمال ,  خالل الجلسه قطهن 16275ذى يكمن االخير
 باشر غلق بالنهايه اعاله ميل

 
اق  16670 التواىل التر تغلق ادنى مستوى تلك الجلسه الثانيه عىل, لتكن ة )نقطه االخير

( ليتحول اىل مستوى مقاومهال  قمه وقاع اقل من سابقتها اىل هابطتحول اتجاه المؤشر ي و حاىل  سلتى
ً
, والذى مكونا

,سي
ً
 سلبيا

ً
تب عليه مردودا الذى يكمن  مستوى الدعم المذكور ومن ثم كس نتوقع استمرار هذا االنخفاض حيث  ير

من القاع الرئيىس ومستوى الدعم االكير اهميه بالنسبه ه بالقرب من  واستهداف مستويات منخفضنقطه    16275عند  
 عىل االداء وذلك  وُيعد السيناريو السلتى المذكور هو االكير احتماليه نقطه   15750للمؤشر والذى يكمن عند 

ً
استنادا

ات الفنياوقوه الضغوطالحاىل للمؤشر السلتى  ننصح مستثمرينا بالوقت الراهن باغالق ه  ت البيعيه وسلبيه المؤشر
اتيجيه "بيع االرتفاعات" وعدم تكوين مرا  اق مستوى المراكز المفتوحه عن طريق تطبيق اسير كز جديده اال فى حاله اخير

  نقطه ألعىل   17060

 

   لتحليل ا
 وذلك بعد   شهدت, عىل الرسم البيانى اليوىم

ً
االسعار انخفاضا

مه الذى ستويات بالقرب من مستوى المقاو محاوله اختبار م
االسعار بالسلب  تمس اغلق جنيه, وبجلسه ا 8.88يكمن عند 

لتكن تلك المره االوىل يوم,  20ط المتحرك الـ ادنى خط المتوس
, ومن ثم فى   حاله اذا اكدت االسعار هذا منذ نوفميى الماضى

اق للمتوسط المت دناه بجلسه  حرك عن طريق االغالق ااالخير
 ضاي  يومال

ً
 مستوى الدعم الهام كس دفع االسعار عىل  , فسوف ي ا

و الذى فى يه, وهو السينار جني 8.11 – 8.19الذى يكمن عند 
أكد تكون نموذج القمه المزدوجه او حاله تحققه, فسوف ي

“Double top’’االسعار عىل تسجيل المزيد من  ل ؤه, لي
جنيه من  6.75 – 7.12 – 7.50االنخفاضات بالقرب من 

ات الفنيه السيناريو السلتى  منظور قصير االجل  وتؤيد المؤشر
 المذكور  

ننصح مستثمرى السهم بالتخفيف من المراكز باالرتفاعات مع  
 شكل صارم جنيه ب 8.11تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى 

 

     16,315.62           : اغالق

 16,532.41      : سعر اعلى
   16,226.61      : سعر ادنى
    16,275          : دعم اول
  15,750            : دعم ثانى
 16,670            : مقاومه اول
  17,100      : مقاومه ثانى
 103,543,747      : التداول حجم

  16,670     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    بورصه الرئيىسالمـؤشـر 
       

 AMOC  كامو –اسكندريه للزيوت المعدنيه 



 

 يل لتحل ا

ه عىل الرسم البيانى اليوىم,   بفارق رتفعم نقطه 3,020عند  يجابيهااغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
 طانق 10ا

ى الصعود والهبوطتذبذب  حاله من ال  بجلسه امسشهد المؤشر    %,0.35  بنسبه  بالضغط البيعتر   كان, حيث  بير
ً
متأثرا

()نقطه االخير  3028ادنى مستوى الـ  ليغلق  ياديه,الق باالسهم يكمن ل  ها خالل الجلسهبعد محاوله اختبار  اق السلتى
ومستوى ايقاف الخسائر, حيث كس  ير  خلثانوى اال نقطه والذى يمثل القاع ا  2928للمؤشر عند  مستوى الدعم االهم  

ستدفع المؤشر عىل استهداف مستويات اقل بكثير  ى سوف يزيد من حده الضغوط البيعيه والتر بدورها  هذا المستو 
 بيعيه قويه   لنقطه امام استكما  3073 الصعيد االخر, يزداد اهميه مستوى  عىل

ً
المؤشر التداده, حيث نالحظ ضغوطا

اقه,   اريخى تم تسجيله منذ بدايه نشأه المؤشر اعىل مستوى تيمثل  وهو الذىتظهر فى كل مره يحاول المؤشر اخير
مع   (  ننصح مستثمرينا بالتخفيف من بعض المراكز باالرتفاعات2021لمتكونه بالربــع االخير لسنه لرئيسيه ا)القمه ا

اء ير , اما مستثمرى المدى القصير من نقطه بشكل صارم 2928تفعيل مستوى ايقاف الخسائر ادنى مستوى  يد السر
نقطه  2990عيل حد االيقاف ادنى لمتفوق وتفء النستى ابغرض المتاجره السيعه فعيلهم بانتقاء االسهم ذات االدا 

     كمن قاع جلسه امسحيث ي

 

   لتحليل ا
تتداول االسعار داخل مثلث هابط اليوىم, عىل الرسم البيانى 

‘’Descending triangle’’  
ً
, حيث شهدت االسعار انخفاضا

ريه جنيه, حيث نالحظ استمرا 2.07ه اقل وين قمك بعد تكوذل
ى الحاىل,   كوين قمم اقل مما تالسعار فى  ا يدل عىل ضعف المشير

جنيه,  1.97ومن ثم يكمن مستوى الدعم الهام الحاىل عند 
ج المثلث المذكور ومستوى الخط السفىل لنموذ والذى يمثل 

يأكد  ايقاف الخسائر, حيث كس هذا المستوى السفل سوف
 قمه وقاع اقل من   حول االتجاه اىل هابطيوس  هذا المثلث

ً
مكونا

ل االسعار عىل تسجيل المزيد من االنخفاضات  ؤه, ليسابقتهما
جنيه من منظور قصير   1.695 – 1.80 – 1.86بالقرب من 

ات الفنيه السيناريو السلتى المذكور  االجل    وتؤيد المؤشر

ننصح مستثمرى السهم بالتخفيف من المراكز باالرتفاعات مع  
 شكل صارم جنيه ب 1.97تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى 

 
 

       3,020.60           :  اغالق

 3,030.07           :سعر اعىل
    2,992.37          : سعر  ادن  
           2,928         : دعم اول
              2,800         : دعم ثانى
                028,3         : مقاومه اول
      3,073   : مقاومه ثانى
 203,728,547        :  التداولحجم 

 2,928    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         السبعين  المؤشر 
 

 PHDC      بالم هيلز



 

 

 السهم  رمز ال
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  احتفاظ ↔ 57.65 56.25 49.50 52.50 52.99 البنك التجارى الدول 

EFIH   بيع جزء  ↔ 18.20 17.60 16.20 16.71 17.33 اى فاينانس 

FWRY  ارتفاعات بيع  ↓ 5.58 5.36 4.91 5.16 5.27 فورى 

EKHO احتفاظ ↔   1.24$  1.21$  1.174$  *1.195$  1.19$ الكويتيه  المصريه القابضه 

TMGH ارتفاعات بيع  ↓ 9.07 8.88 8.30 8.63 8.82 مصطفى  طلعت مجموعه 

SWDY احتفاظ ↔ 14.72 14.20 12.60 12.85 13.42 اليكتريك السويدى 

HRHO بيع جزء  ↔ 20.65  19.63 18.60 19.10 19.28 هيرمس  الماليه المجموعه 

ABUK احتفاظ ↔ 44.25 42.29 38.42 39.25 39.91   لالسمده قير ابو 

ETEL احتفاظ ↔ 28 27 24.25 25.35 26.77 لالتصاالت  المصريه 

ORWE احتفاظ ↔ 11.50  11.13 10.05  10.57 10.96 الشرقيون  النساجون 

SKPC احتفاظ ↔ 18.10 17.50 15.71 16.50 16.63 للبتروكيماويات  كرير سيدى 

AUTO احتفاظ ↔ 5.64 5.29 4.81 5.01 5.07 اوتو  بى ىج 

PHDC احتفاظ ↔ 2.23  2.08  1.86 1.97 1.97 للتعمير  هيلز بالم 

AMOC احتفاظ ↔ 9.50 8.90 7.73 8.11 8.26  المعدنيه  للزيوت االسكندريه 

HELI احتفاظ ↔ 9.45 9.20 8.26 8.60 8.82  الجديده مصر 

ESRS احتفاظ ↑ 34.40 30.80 27.70 28.94 29.40 عز حديد 

CCAP احتفاظ ↔ 2.24 2.10 1.82 2 2.07 الماليه لالستشارات القلعه 

MNHD احتفاظ ↔ 3.59 3.42 3.16  3.25 3.40 والتعمير  لالسكان نصر مدينه 

SNFC   قيه الوطنيه لالمن الغذائ  احتفاظ ↑  0.977 0.945  0.875 0.909 0.926 الشر

ALCN احتفاظ ↔ 19.60 18.60 16.50 17.57 18.47 الحاويات  االسكندريه لتداول 

ISMA احتفاظ ↔  6.44 6.31 5.95 6.12 6.27 للدواجن مصر االسماعيليه 

AFDI  احتفاظ ↔  18.39 17.85 16.64 17.30 17.35 االهلى للتنميه 

ISPH ارتفاعات بيع  ↓  1.66  1.61 1.48  1.54 1.555 فارما سينا ابن 

EGCH بيع جزء  ↔  6.98 6.55 5.70 6.14 6.33 عات الكيماويه كيما للصنا 

ZMID  اء جزئ   ↑ 7.46 7.09 6.05 6.48 6.82 زهراء المعادى  شر

ARAB  جن  ارباح  ↑ 0.597 0.581 0.526 0.559 0.559 المطورون العرب 

ACGC احتفاظ ↔  3.58 3.50 3.30 3.43 3.48 العربيه لحليج االقطان 

MPCO احتفاظ ↔  0.945 0.89 0.792 0.832 0.89 للدواجن المنصوره 

         

         
 

 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 

 بيع جزء من المراكز القائمه  جزء  بيع

ي جزء من ع جن  ارباح 
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 تعد  ال المالية ش.م.م. ونؤكد ان التوصيات المذكورة فى هذا التقرير  االوراقالعمالقة لتداول  عىل شر

اء او البيع  المالية او وعد بتحقيق ارباح وانما ىه وجهة نظر استشارية غير  االوراقمن  الىتوصية بالشر
ة او غير   كة غير مسئولة عن اية خسائر مباشر ار اخرى والنى ملزمة للمستثمرين لذا فإن الشر ة او اضى مباشر

 .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 33يا: فرع المن

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


