
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2023/03/08 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 دلتحليلا

ه سلالبيانى اليوىم, اغلق المؤ عىل الرسم    بفارق    نقطه  16,432بيه عند  شر بجلسه امس عىل وتير
ً

نقطه    371-منخفضا
 بيعيه عنيفه والتى بدورها دفعت المؤشر عىل ال دشه%,  21  2  -بنسبه  

ً
اق نخفاض الحاد واخيى ت جلسه امس ضغوطا

 ممستوى الدعبالقرب من فارق واضح بثم الغالق السلتى ادناه  نقطه ومن 16670مستوى الدعم الذى يكمن عند 
 عىل  ريرنا السابقهاوهو السيناريو الذى نوهنا عنه فى تقنقطه,  16275الول الذى يكمن عند 

ً
وكان ذلك استنادا

ات الفنيه وعىل ادا  حيث يمثل مستوى , المؤشر كما نوهنا بالتفصيل ءالعالمات السلبيه التى ظهرت عىل المؤشر
16670  , اق نقطه القاع الثانوى الخير أكيد هذا الخيى ء التداول عن طريق ابقا ومن ثم فى حاله اذا استطاع المؤشر ت

حول التجاه اىل هابط , حيث انه سيمثابه عالمه سلبيهبيكون  سوف, فبجلسه اليوم توىهذا المسوالغالق ادنى 
 
ً

 , وهو الذى سقمه وقاع اقل من سابقتها مكونا
ً

 سلبيا
ً

يد من حده الضغوط البيعيه  يكون له مردودا ى , حيث انه سير
اقه,نقطه  16275مستوى الدعم الذى يكمن عند    عىل اختبار لتؤهل المؤشر   ايد حينها اخيى ى استهداف   ا ليتم حينه  , لييى

 15750سبه للمؤشر والذى يكمن عند مستويات هابطه بالقرب من القاع الرئيىس ومستوى الدعم الكير اهميه بالن
اتيجيه "بيع الرتفاعات"  مراكز المفتوحه عن طريق تطبيق االق الباغح مستثمرينا بالوقت الراهن نقطه  ننص سيى

اق مستوعدم تكوين مراكز جديده ال فى حاله ا   نقطه ألعىل   17060  وىخيى

 

   لتحليل ا
وذلك بعد  تستمر السعار فى النخفاض, عىل الرسم البيانى اليوىم

شهدت   امسبجلسه جنيه, و  10.50تكوين قمه اقل جديده عند 
 

ً
 حادا

ً
يفه  ه العنوذلك كان أثر الضغوطات البيعيالسعار انخفاضا

اق ق المص التى سيطرت عىل السو  ى ككل, لتدفع السعار عىل اخيى
جنيه, والذى يمثل  9.07الذى يكمن عند  الرئستر توى الدعم مس

أكيد هذا القاع ال  , ومن ثم فى حاله اذا استطاعت السعار ت خير
اق عن طر   9.07التداول والغالق ادنى مستوى  ءيق ابقا الخيى

 
ً

 سلبيا
ً

حول  , حيث انه سي بجلسه اليوم, فسوف يكون له مردودا
 قمه وقاع التجاه اىل هابط عىل ا

ً
لمدى القصير والمتوسط مكونا

اقل من سابقتهما, ليدفع السعار عىل تسجيل المزيد من 
 8.63النخفاضات ومن ثم استهداف مستويات هابطه بالقرب من  

ات  8.00 – 8.30 – جنيه من منظور قصير الجل  وتؤيد المؤشر
   الفنيه السيناريو السلتى المذكور  

وعدم تكوين مراكز جديده ال فى   ببيع الرتفاعاتننصح مستثمرينا  
اق مستوى   جنيه ألعىل   9.80حاله اخيى

 

     16,432.56           : اغالق

 16,872.82      : سعر اعلى
   16,400.11      : سعر ادنى
    16,275          : دعم اول
  15,750            : دعم ثانى
 16,670            : مقاومه اول
  17,100      : مقاومه ثانى
 99,498,265      : التداول حجم

  16,670     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    البورصه الرئيىسمـؤشـر 
       

 TMGH    مصطفى مجموعه طلعت



 

 

 يل لتحل ا

ه ليوىم, عىل الرسم البيانى ا  بفارق نخفضم  نقطه 3,010عند  سلبيهاغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً

نقطه   57 -ا
 لت شهدت بدايه ج  %,86  1 - بنسبه

ً
اق لسه امس ارتفاعا لمستوى المقاومه الرئيىس الذى يكمن اللحظى حاول الخيى

النخفاض التى بعيه متأثره بالتبمنتصف الجلسه  منذ البيعيه  ات طو شعان ماتدخلت الضغنقطه, لكن  3073عند 
 3028مستوى الدعم الذى يكمن عند  م كس لتدفع المؤشر عىل النخفاض الحاد ومن ثهم القياديه, الس هشهدت 

الق ادنى والغء التداول يق ابقا ر كد المؤشر هذا النخفاض عن طومن ثم فى حاله اذا ا نقطه والغالق السلتى ادناه, 
زيد من النخفاضات لتكن مستهدفتنا يل المهل المؤشر عىل تسج ؤ , فسوف يبجلسه اليوم  نقطه 3028مستوى 

كس هذا , حيث  الخسائرف يقاومستوى ا يمثل القاع الثانوى الخير ى نقطه, والذ 2928حينها بالقرب من هابطه ال
  عىل ير ستويات اقل بكث استهداف مؤشر عىل  زيد من حده الضغوط البيعيه والتى بدورها ستدفع الميالمستوى سوف  

 بيعيه قويه  المؤشر لتداد لم استكمانقطه اما 3073هميه مستوى الصعيد الخر, يزداد ا
ً

ه, حيث نالحظ ضغوطا
اق  اعىل مستوى تاريخى تم تسجيله منذ بدايه نشأه المؤشر يمثل  وهو الذىه, تظهر فى كل مره يحاول المؤشر اخيى

مع   بعض المراكز بالرتفاعاتالتخفيف من رينا بنصح مستثم  ن( 2021ه ه بالرب  ع الخير لسن)القمه الرئيسيه المتكون
  نقطه بشكل صارم   2928ادنى مستوى مستوى ايقاف الخسائر تفعيل 

 

   لتحليل ا
وطات البيعيه بجلسه امس دفعت الضغاليوىم, عىل الرسم البيانى 

خط التجاه الصاعد والذى  السعار عىل النخفاض ومن ثم كس 
القاع الثانوى جنيه )  6.54ن عند يوازى مستوى الدعم الذى يكم

(, لتكن تلك المره الوىل تكس السعار فيها خط التجاه   التى  الخير
, الصاعد من ومن ثم فى حاله اذا استطاعت ذ ديسميى الماضى

اق أكيد هذا الخيى لحفاظ عىل ابقاء التداول , عن طريق االسعار ت
ن  وم, فسوف يكو جنيه بجلسه الي 6.54والغالق ادنى مستوى 

 قمه 
ً

بمثابه عالمه سلبيه, حيث انه سيحول التجاه اىل هابط مكونا
وقاع اقل من سابقتهما, لتدفع السعار عىل تسجيل المزيد من 

جنيه من منظور  5.45 – 5.70 – 6.14بالقرب من النخفاضات 
ات الفنيه السيناريو السلتى المذكور  قصير الجل,    وتؤيد المؤشر

أكيد سيناريو   ببيع الرتفاعاتننصح مستثمرينا  بالتوازى مع ت
اق ال وعدم تكوين مراكز جديده ال فى حاله  المذكور, لتى سالخيى

اق مستوى   جنيه ألعىل   7.00اخيى

       3,010.05         :  اغالق

 3,093.37           :سعر اعىل
   3,009.17          : سعر  ادن  
           2,928         : دعم اول
              2,800         : دعم ثانى
                028,3         : مقاومه اول
      3,073   : مقاومه ثانى
 257,888,657       :  التداولحجم 

 2,928    : الخسائر  افايق

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 EGCH       يماك



 

 
 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI احتفاظ ↔ 56.25 52.50 48 49.50 52 ل البنك التجارى الدو 

EFIH   بيع جزء  ↔ 18.20 17.60 16.71 17.40 17.49 اى فاينانس 

FWRY  بيع جزء  ↓ 5.75 5.58 5.16 5.36 5.43 فورى 

EKHO احتفاظ ↔   1.24$  1.21$  1.174$  1.195$  1.205$ الكويتيه  المصريه القابضه 

TMGH ارتفاعات بيع  ↔ 9.07 8.88 8.30 8.63 8.85 مصطفى  طلعت مجموعه 

SWDY احتفاظ ↔ 14.72 14.20 12.85 13.60 13.80 اليكتريك السويدى 

HRHO احتفاظ ↔ 20.65  19.63 18.60 19.10 19.41 هيرمس  الماليه المجموعه 

ABUK احتفاظ ↔ 44.25 42.29 38.42 40 40.15   لالسمده قير ابو 

ETEL احتفاظ ↔ 27 25.85 24.25 25.35 25.55 لالتصاالت  المصريه 

ORWE احتفاظ ↔ 11.50  11.13 10.05  10.57 11.10 الشرقيون  النساجون 

SKPC احتفاظ ↑ 18.10 17.50 15.71 16.50 16.82 للبتروكيماويات  كرير سيدى 

AUTO احتفاظ ↔ 5.64 5.29 4.81 5.01 5.12 اوتو  بى ىج 

PHDC احتفاظ ↔ 2.23  2.08  1.86 1.97 2 للتعمير  هيلز بالم 

AMOC احتفاظ ↔ 9.50 8.90 7.73 8.19 8.50  المعدنيه  للزيوت االسكندريه 

HELI احتفاظ ↔ 9.45 9.20 8.26 8.60 8.95  الجديده مصر 

ESRS احتفاظ ↑ 34.40 30.80 28.94 29.60 30.18 عز حديد 

CCAP احتفاظ ↑ 2.33 2.24 2 2.10 2.10 الماليه لالستشارات القلعه 

MNHD احتفاظ ↔ 3.59 3.42 3.16  3.25 3.37 والتعمير  السكانل نصر مدينه 

SNFC  قيه  احتفاظ ↑  0.977 0.945  0.875 0.909 0.931 الوطنيه لالمن الغذائ  الشر

ALCN  احتفاظ ↔ 19.60 18.60 16.50 17.57 18.23 االسكندريه لتداول الحاويات 

ISMA احتفاظ ↔  6.30 6.12 5.85 5.95 6.10 للدواجن مصر االسماعيليه 

AFDI  احتفاظ ↔  18.39 17.85 16.64 17.30 17.69 االهلى للتنميه 

ISPH بيع جزء  ↓ 1.74  1.66  1.54  1.61 1.633 فارما سينا ابن 

EGCH  بيع جزء  ↔  6.98 6.55 5.70 6.14 6.49 كيما للصناعات الكيماويه 

ZMID  احتفاظ ↑ 7.46 7.09 6.05 6.48 6.57 زهراء المعادى 

ARAB  جن  ارباح  ↑ 0.614 0.581 0.526 0.554 0.57 المطورون العرب 

ACGC احتفاظ ↔  3.58 3.50 3.30 3.43 3.43 العربيه لحليج االقطان 

MPCO احتفاظ ↔  0.945 0.89 0.792 0.832 0.88 للدواجن المنصوره 

         

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات   من المراكز المستهد شر

ً
اء كليا  ف تكوينها شر

اء جزئ   اء جزء من المراكز المستهدف   شر  تكوينها 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 السعرية، أو مستوى مقاومة قوي، نفضل بالب ع جن  ارباح 
ي وجن 

   االرباحيع الجزئ 

 

 

 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 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  32رئيىس: الفرع ال 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 

 

 

 هاخالء  المسئولي
 

 قسم البحوث

 اتصل بنا


