
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير التحليل الفنى اليوىم              
كه العمالقه لتداول االوراق الماليه    شر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
  
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

2023/03/07 
ه   يجب قراءه هذا التقرير مع التنويه بالصفحه االخير



 

 لتحليل ا

ه سلبيه عند  عىل الرسم البيانى اليوىم, اغلق المؤشر بجلسه ا  بفارق    نقطه  16,803مس عىل وتير
ً

نقطه   23  –منخفضا
اق مستوى شهدت    %,0.14 -بنسبه   لتستطع اخير

ً
, لكن   17000بدايه جلسه امس ارتدادا نقطه العىل بشكل لحظى

 16670عند  الذى يكمن  ن ماتدخلت الضغوطات البيعيه لتدفعها عىل االنخفاض واالغالق اعىل مستوى الدعم  عا ش 
كرس رنا السابق,  يكما ذكرنا فى تقر حيث   خير ومستوى ايقاف الخسائر,يمثل القاع الثانوى اال  ىوالذ, مره اخرى نقطه

 قمه وقاع اقل من سابقتهما والذى 
ً

, حيث انه سيحول االتجاه اىل هابط مكونا
ً

هذا المستوى سيكون له مردودا سلبيا
 - 16275بدوره سيدفع المؤشر عىل تسجيل المزيد من االنخفاضات ليكن مستهدفنا الهابط حينها بالقرب من 

ات الفنيه السلبى نقطه. وُيعد السي 15700  عىل اداء المؤشر
ً

ناريو السلبى المذكور هو االكير احتماليه وذلك استنادا
تها البيعيه,  ومن ثم ستظل رؤيتنا نحو الجانب   ائيه الحاىل وعدم قدرتها عىل مجابهه نظير وعىل ضعف اداء القوه الرسر

 طالما ظل التداول ادنى مستوى  
ً

ه حيث تكمن القمه االقل الجديده, وبالتاىل نقط  17360السلبى اتجاه المؤشر خاصة
ىه التخفيف من المراكز المفتوحه باالرتفاعات و تفعيل مستوى ايقاف الخسائر  فى الوقت الراهن ستظل توصيتنا 

 نقطه بشكل صارم.  16670ادنى مستوى 

 

   لتحليل ا

اعد  ثلث صداول االسعار داخل متت , الرسم البيانى اليوىمعىل 
, وبجلسه امس حاولت االسعار ’’Ascending triangle’‘او  

والذى يه, جن 17.50اختبار قمه هذا المثلث البر تكمن عند 
من ثم نحتاج الدعم  و مستوى المقاومه الحاىل لالسعار,    يمثل

ائيه للتدخل بالمستويات الحاليه لتدفع   من قبل القوه الرسر
اق مستوى المقاومه المذكور, وهو السيناريو  االسعار عىل اخير

أكد االتجاه الصاعد الذى فب حاله تحققه, فسوف  الحاىل, ي
بالقرب من ليدفع االسعار عىل تسجل المزيد من االرتفاعات 

ر قصير االجل, جنيه من منظو  00. 20 – 19.45 – 18.10
نى المذكور هو االكير احتماليه وذلك وُيعد السيناريو االيجا

ات الفنيه. يجابيه المنتيجه ل   ؤشر

ائيه بالتواز ننصح مستثمرى السهم باالضافه اىل المراكز ال  ىرسر
اق المذكور مع تفعيل حد االيقاف   مع أكيد سيناريو االخير ت

 جنيه بشكل صارم.  16.50ادنى مستوى 
 
 

     16,803.89           : اغالق

 17,057.02      : سعر اعلى
   16,803.89      : سعر ادنى
    16,675          : دعم اول
  16,275            : دعم ثانى
 17,360            : مقاومه اول
  17,765      : مقاومه ثانى
 99,848,205      : التداول حجم

  16,670     : الخسائر  ايقاف

 EGX30    مـؤشـر البورصه الرئيىس
       

 SKPC      سيدى كرير



 

 

 

 

 

 

 يل لتحل ا

ه  عىل الرسم البيانى اليوىم,    بفارق  رتفعم  نقطه  3,067عند    ايجابيهاغلق المؤشر بجلسه امس عىل وتير
ً

  نقطه بنسبه   6ا
ائيه دفع المؤشر عىل    %,0.19 اق اللحظى حاولت القوه الرسر  3073الذى يكمن عند  يىس  مستوى المقاومه الرئل  االخير

اعىل مستوى تاريخى تم تسجيله منذ   هذا المستوى يمثليرنا السابق, حيث كما ذكرنا بتقر , امس جلسه خالل هطنق
 فهو يحتاج اىل 2021بالرب  ع االخير لسنه )القمه الرئيسيه المتكونه  بدايه نشأه المؤشر 

ً
اقه ليس سهال (, ومن ثم اخير

اق هذا المستوى, وهو السيناريو الذى فى حاله  ائيه عنيفه ومشاركه غالبيه االسهم حبر يستطع المؤشر اخير قوه شر
أكد االتجاه الصاعد عىل المد اء قويه, حيث انه سي سجل حينها اشاره شر

ُ
ى المتوسط  تحققه بشكل مؤكد, فسوف ت

ليؤهله عىل تكوين قمه اعىل جديده, والذى بدوره سيدفعه عىل تسجيل المزيد من االرتفاعات ليكن مستهدفنا االول 
ات الفنيه  3335بالقرب من   تحقق  احتماليه  من  , وهو الذى يزيد  نقطه. ونالحظ تحسن اتساع المؤشر وايجابيه المؤشر

اق مستوى المقاومه    3073السيناريو االيجانى المذكور واخير
ً

نقطه, ومع ذلك ننصح بمراقبه هذا المستوى جيدا
اقه المؤكد ليكن مستوى ايقاف الخسائر المتحرك ادنى مستوى  ائيه فقط فى حاله اخير نقطه  3000وتكوين مراكز شر

 بشكل صارم. 
 

   لتحليل ا
ت االسعار بجلسه امس قوه  شهداليوىم, عىل الرسم البيانى 

ا ه قويهشر لتدفع االسعار عىل االرتداد الحاد ومن ثم  ,ئيه بوتير
اق مستوى المقاومه الذى يكمن عند  جنيه واالغالق  1.91اخير

ه, والذى يمثبقارق واضح, االيجانى اعاله  ل القمه الثانوبه االخير
 لحجام تداول مرتفعه,  

ً
فى حاله ثم  ومن  وكان هذا االرتداد مصاحبا

أكيد هذا  اق عن طر   اذا استطاعت االسعار ت التداول بقاء  يق ااالخير
جنيه بجلسه اليوم, فسوف يحول   1.91واالغالق اعىل مستوى 

 قاع وقمه اعىل من سابقتهما, لتدفع 
ً

االتجاه اىل صاعد مكونا
اق االسعار عىل تسجيل المزيد من االرتفاعات  ومن ثم اخير

داف  هجنيه واست  2.02مستوى المقاومه الحاىل الذى يكمن عند  
من جنيه  2.50 – 2.36 – 2.19قرب من لمستويات صاعده با

ات الفنيه السي ناريو االيجانى  منظور قصير االجل. وتؤيد المؤشر
 المذكور. 

أكيد سيناريو  اء االنخفاضات بالتوازى مع ت ننصح مستثمرينا برسر
اق المذكور مع تفعيل حد االيقاف ادنى مستوى   جنيه   1.66االخير

 بشكل صارم. 

      3,067.23         :  اغالق

 3,093.30           :سعر اعىل
  3,061.53          : سعر  ادن  
           3,028         : دعم اول
              2,945         : دعم ثانى
                073,3         : مقاومه اول
      3,205   : مقاومه ثانى
 389,710,767      :  التداولحجم 

 3,000    : الخسائر  ايقاف

 EGX70         المؤشر السبعين  
 

 NEDA     شمال الصعيد



 

 
 

 التوصيه  االتجاه  2مقاومه 1مقاومه 2دعم 1دعم اخر سعر السهم  الرمز 

COMI  احتفاظ ↔ 59 56.25 49.50 52.50 53.20 البنك التجارى الدول 

EFIH   احتفاظ ↔ 19.08 18.70 17.60 17.90 18.12 اى فاينانس 

FWRY  بيع جزء  ↓ 6 5.75 5.16 5.36 5.48 فورى 

EKHO احتفاظ ↔  1.27$   1.24$  1.195$  1.21$  1.22$ الكويتيه  المصريه القابضه 

TMGH بيع جزء  ↔ 9.80 9.45 9.07 9.20 9.20 مصطفى  طلعت مجموعه 

SWDY احتفاظ ↔ 15.15 14.72 13.86 14.20 14.30 اليكتريك السويدى 

HRHO احتفاظ ↔ 21.34 20.65 19.10  19.63 19.65 هيرمس  الماليه المجموعه 

ABUK احتفاظ ↔ 44.25 42.29 38.42 40 40.99   لالسمده قير ابو 

ETEL احتفاظ ↔ 28 27 25.35 25.85 26.76 لالتصاالت  المصريه 

ORWE احتفاظ ↔ 11.50 *11.13 10.05  10.57 11.14 الشرقيون  النساجون 

SKPC احتفاظ ↑ 18.10 17.50 15.71 16.50 17.11 للبتروكيماويات  كرير سيدى 

AUTO احتفاظ ↔ 5.79 5.64 5.01 5.29 5.35 اوتو  بى ىج 

PHDC احتفاظ ↔ 2.23  2.08  1.86 1.97 2.05 للتعمير  هيلز بالم 

AMOC احتفاظ ↑ 9.50 8.90 8.19 8.59 8.61  المعدنيه  للزيوت االسكندريه 

HELI احتفاظ ↔ 10.10 9.45 8.60 9.20 9.31  الجديده مصر 

ESRS احتفاظ ↑ 30.80 29.60  27.70 28.94 29.20 عز حديد 

CCAP احتفاظ ↑ 2.33 2.24 2 2.10 2.20 الماليه لالستشارات القلعه 

MNHD احتفاظ ↔ 3.67 3.58 3.25  3.42 3.48 والتعمير  لالسكان نصر مدينه 

SNFC   قيه الوطنيه لالمن الغذائ  احتفاظ ↑  0.97 0.945  0.875 0.909 0.922 الشر

ALCN  اء جزئ   ↔ 20.45 19.60 17.57 18.50 18.65 االسكندريه لتداول الحاويات  شر

ISMA احتفاظ ↔  6.95 6.73 5.95 6.30 6.34 للدواجن مصر االسماعيليه 

AFDI  احتفاظ ↔  19 18.39 17.30 17.85 18.25 االهلى للتنميه 

ISPH احتفاظ ↔  1.815 1.74  1.61  1.66 1.673 فارما سينا ابن 

EGCH  احتفاظ ↔  7.29 6.98 6.14 6.55 6.68 كيما للصناعات الكيماويه 

ZMID  اء  ↑ 7.46 *6.86 6.05 6.48 6.88 زهراء المعادى  جزئ  شر

ARAB  جن  ارباح  ↑ 0.614 0.581 0.526 0.554 0.58 المطورون العرب 

ACGC احتفاظ ↔  3.72 3.58 3.43 3.50 3.58 العربيه لحليج االقطان 

MPCO احتفاظ ↔   0.99 0.975 0.832 0.89 0.91 للدواجن المنصوره 

         

         
 

 ارشادات
اء انخفاضات   من  شر

ً
اء كليا  المراكز المستهدف تكوينها 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 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


