
 

 

 

 

 

 

 

 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 عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر   بفارق  نقطه 15,362بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه  76-منخفضا

 طفيف  امس شهدت جلسه %,49  0 -بنسبه 
ً
 لانخفاضا

ً
 15300تغلق اعىل مستوى الدعم الثانوى الذى يكمن عند ا

عباره عن  ال إما هو ذب الذى شهده المؤشر لُيعد هذا التباين والتذب ,هباره خالل الجلس, وذلك بعد محاوله اختنقطه
بوع يه االسهده المؤشر منذ بدانخفاض الحاد الذى شوذلك نتيجه لل   القوه البيعيهقبل   تصحيح وانسحاب مؤقت من

بجلسه اليوم, فسوف نقطه  15750 من عند المقاومه الهام الذى يك وفى حاله استمرار التداول ادنى مستوىالحاىل  
كد تحول االتجاه اىل هابط عىل المدى المتوسط حيث انه سيتم االغالق  يأس يكون بمثايه عالمه سلبيه, حيث انه

الدعم المذكور كرس مستوى  من ثم  سيدفع المؤشر عىل المزيد من االنخفاضات و   , وهو الذى بدورهس اسبوىععىل اسا
نقطه عىل المدى  14200 الذى يكمن عند  يىسالرئ القرب من مستوى الدعمب استهداف مستويات منخفضهو 

 عىل قوه الضغوطات البيعيه وعىل  القصير  
ً
سلبيه وُيعد السيناريو السلبى المذكور هو االكير احتماليه وذلك استنادا

ات الفنيه   اتيجيه   ننصح بتفعيل مستوى ايقاف الخسائرالمؤشر و اغالق المراكز المفتوحه عن طريق تطبيق اسير
   "بيع االرتفاعات" 

 

 
   لتحليل ا 

 وذلك , السبوىعاعىل الرسم البيانى 
ً
شهدت االسعار انخفاضا

جنيه, وحاولت االسعار  2.33يده عند بعد تكوين قمه اقل جد
اق اللحظى لمستوى الدعم ا ذى ام واللهبجلسه امس االخير

القاع الرئيىس االخير جنيه والذى يمثل  1.82يكمن عند 
قاف الخسائر, حيث كرس هذا المستوى سوف ومستوى اي

, حيث انه سيحول االتجاه اىل هابط عىل 
ً
 سلبيا

ً
يكون له مردودا

 قمه وقاع اقل من سابقتهما, وهو الذى 
ً
المدى المتوسط مكونا

بدوره سيدفع االسعار عىل تسجيل المزيد من االنخفاضات  
 – 1.58 - 1.65القرب من لتكن مستهدفتنا الهابطه حينها ب

ات سط االجل, وتؤ جنيه من منظور قصير ومتو   1.45 يد المؤشر
   الفنيه السيناريو السلبى المذكور 

ائيه باالرتفاعات   ننصح مستثمرينا بالتخفيف من المراكز الرسر
   جنيه بشكل صارم 1.82مع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى 

 
 

     15,362.25           : اغالق

 15,506.19      : سعر اعلى
   15,281.67      : سعر ادنى
    15,300          : دعم اول
  15,060            : دعم ثانى
 15,750            : مقاومه اول
  16,275      : مقاومه ثانى
 157,596,803      : التداول حجم

  15,750     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    مـؤشـر البورصه الرئيىس
       

 CCAP       القلعه



 

 يل لتحل ا

ه ليوىم, عىل الرسم البيانى ا  بفارق رتفعم نقطه 2,794عند  جابيهاي اغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً
نقطه   44ا

ى الصعود والهبوطيه جلسه امس حاله من التذيذب ببدا ؤشر مشهد ال%, 62  1بنسبه  ذلك مستوى د , ليختيى بعبير
 اعاله بعد محاوله االختبار يىس(, ليشهد ئ)القاع الر  نقطه 2723الدعم الحاىل الذى يكمن عند 

ً
ريو ار, وهو السيناتدادا

ك البياع يى عن انهاحركه تصحيحيه مؤقته حيث تعاد بمثابه  توقعناه ونوهنا عنه بتقريرنا السابق, وُيعد هذا االرتدالذى  
ى نتيجه ا احه م  النخفاض العنيف الذى شهدته جلسه االثنير  ؤ واخذ اسير

ً
ر تلك الحركه  رااستمحاله ن ثم فى , ومقتا

  عىل المدى القصير نقطه  2870 – 2850 – 2830بالقرب من  حينها  هدفتنا الصاعدهتالتصحيحه فسوف تكمن مس
 
ً
ستوى الذى ظل المؤشر يتداول منقطه وهو ال 2700 – 2723وكما ذكرنا تكمن منطقه الدعم عند   او القصير جدا

 عىل المؤشر حيث انه  وهو الذى فى حاله كرسه السفل,  ,2022اعاله منذ ديسميى 
ً
 سلبيا

ً
فسوف يكون له مردودا

نقطه  ننصح مستثمرينا بالوقت الراهن  2560 – 2630عىل تسجيل المزيد من االنخفاضات بالقرب من ه سيؤهل
ائيهاعات ل باستغالل اى ارتف    توحهالمف غالق المراكز الرسر

 

   لتحليل ا

دعم  ال ىاالسعار عىل مستو  تند تساليوىم, عىل الرسم البيانى 
تستمر فى االسعار    ان  ولكن نالحظجنيه,    10الذى يكمن عند  

ه  و , وهو مايعيى عن ضعف القتكوين قمم اقل من سابقتهما
ائ ثلث هابط, ول االسعار داخل م, حيث تتدايهيه الحالالرسر

ومن ثم يمثل مستوى الدعم المذكور الخط السفىل للمثلث  
 هذا المستوى ئر, حيث كرس الهابط ومستوى ايقاف الخسا

 فلسل 
ً
 سلبيا

ً
, حيث انه سيدفع , سوف يكون له مردودا

هداف مستويات زياره مستويات منخفضه واستاالسعار عىل 
جنيه من منظور  8.23 - 8.60 –  9.50هابطه بالقرب من 

  االجل  قصير 

ائيه   صح مستثمرينن السهم بالتخفيف من المراكز الرسر
باالرتفاعات مع تفعيل حد االيقاف ادن مستوى المفتوحه 

 جنيه بشكل صارم   9.90 – 10

 

     2,794.07          :  اغالق

 2,794.07           :سعر اعىل
        2,726.50          : سعر  ادن  
           2,723         : دعم اول
              2,630         : دعم ثانى
                597,2         : مقاومه اول
      2,875   : مقاومه ثانى
 199,827,364       :  التداولحجم 

 2,927    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 OLFI      عبور الند



 

 
 

 السهم  الرمز 
اخر 
 سعر

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم

COMI  بيع جزء  ↔ 52.50 49.50 46.60 48.00 49 البنك التجارى الدول 

EFIH   ارتفاعات بيع  ↓ 16.71 16.24 15.50 15.85 15.94 اى فاينانس 

FWRY  ارتفاعات بيع  ↓ 5.36 5.16 4.68 4.91 4.92 فورى 

EKHO احتفاظ ↔   1.27$   1.24$  1.19$ 1.21$  1.21$ الكويتيه  المصريه القابضه 

TMGH ارتفاعات بيع  ↓ 9.20 9.07 8.63 8.88 8.95 مصطفى  طلعت مجموعه 

SWDY بيع جزء  ↔ 13.30 12.85 11.32 11.92 12.80 اليكتريك السويدى 

HRHO بيع جزء  ↔ 19.10 18.60 16.83 17.52 17.94 هيرمس  الماليه المجموعه 

ABUK احتفاظ ↔ 42.65 41.35 36.40  39.25 39.80   لالسمده قير ابو 

ETEL احتفاظ ↔ 27 25.85 23.60 24.25 24.62 لالتصاالت  المصريه 

ORWE احتفاظ ↔ 11.50  11.13 10  10.57 10.86 الشرقيون  النساجون 

SKPC بيع جزء  ↔ 16.50 15.71 14.14 14.80 15.56 للبتروكيماويات  كرير سيدى 

AUTO ارتفاعات بيع  ↔ 4.81 4.60 4.12 4.39 4.60 اوتو  بى ىج 

PHDC ارتفاعات بيع  ↓ 1.96  1.86 1.695 1.80 1.80 للتعمير  هيلز بالم 

AMOC بيع جزء  ↔ 8.58 8.11 7.12 7.55 8  المعدنيه  للزيوت االسكندريه 

HELI ارتفاعات بيع  ↓ 8.60 8.26 7.54 7.76 8.15  الجديده مصر 

ESRS احتفاظ ↔ 31.20 28.94 26.50 27.70 27.80 عز حديد 

CCAP بيع جزء  ↔ 2.13 1.95 1.65 1.82 1.88 الماليه لالستشارات القلعه 

MNHD ارتفاعات بيع  ↓ 3.16 *3.06 2.87 3 3.07 والتعمير  لالسكان نصر مدينه 

SNFC   قيه الوطنيه لالمن الغذائ  ارتفاعات بيع  ↔ 0.875 0.838  0.77 0.797 0.815 الشر

ALCN  احتفاظ ↔ 18.60 17.57 15.54 16.50 16.79 االسكندريه لتداول الحاويات 

ISMA احتفاظ ↔  6.75 6.44 6.06 6.31 6.32 للدواجن مصر االسماعيليه 

AFDI  بيع جزء  ↓  16.64 15.75 14.46 15 15.04 االهلى للتنميه 

EGCH  ارتفاعات بيع  ↓ 6.55 6.14 5.46 5.70 5.80 كيما للصناعات الكيماويه 

ZMID  احتفاظ ↔ 6.48 6.36 5.77 6.05 6.10 زهراء المعادى 

ARAB  جزء بيع  ↔ 0.526 0.50 0.453 0.473 0.492 المطورون العرب 

ACGC بيع جزء  ↓  3.39 3.30 3.06 3.18 3.21 العربيه لحليج االقطان 

MPCO بيع جزء  ↓  0.832 0.792 0.725 0.751 0.78 للدواجن المنصوره 

         

         

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات   من المراكز المستهدف تكوينها  شر

ً
اء كليا  شر

اء جزئ   اء جزء من المراكز  شر  المستهدف 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 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 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  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

 اتصل بنا


