
 
 

 

بأن هذا التقرير ال يجب أن  علما  . من مصادر متوفرة ومتاحة للجميع، وتم الحصول علي البيانات والمعلومات بالشركةالتحليل الفني تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة 

ال تتحمل أي الشركة ها عادلة ودقيقة وقت نشرها. وإن إدارة يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية وأن ما به من آراء ومعلومات في إعتقادنا إن

 مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. 
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  بنك البركةSAUD.CA 

 10.80مستندًا أعلى مستوى الدعم الرئيسي اتجاه صاعد على المدى الزمني الطويل، يتحرك السهم في 
وبالتالي لديه الفرصة  تجاه الصاعد كما هو موضح بالشكل الفني المرفق، ل ، ومحافظًا على خط اهجني

 .هجني 15.50ثم  13.60لمعاودة الصعود لمستويات المقاومة 
 

 
 
  بنك التعمير واألسكانHDBK.CA 

محتفظ بإتجاهه الصاعد القوي في الشهور رغم التحرك العرضي في الجلسات األخيرة، إال أن السهم مازال 
على المدى  جنيه 72.00ثم  61.00الثالث األخيرة، ومازالت الفرصة موجودة لتحقيق مستهدفات 

 .جنيه 47.50الزمني المتوسط، خطورة الضغوط البيعية تظهر مع العودة أسفل مستوى 
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 مصر -بنك الكويت الوطنيNBKE.CA  

مع التحرك العرضي خالل الشهرين اآلخيرين، بدأ السهم باألمس في الخروج منه بتجاوز مستوى 
جنيه على المدى  56.00ستقرار أعلى المستوى المذكور يستهدف مستوى لجنيه ألعلى، ا 43.50

 جنيه. 38.00الزمني المتوسط، العودة للهبوط تعود للظهور من جديد أسفل مستوى 
 

 
 
 
  بنك كريدي أجريكولCIEB.CA  

، جنيه 45.00 – 47.00يواجه السهم بعض التصحيح في الفترة األخيرة قد تعيد السهم قرب مستويات 
جنيه على المدى  54.00ثم  52.50ألستعادة القوة الشرائية من جديد، لمعاودة استهداف مستويات 

 68.00ثم  60.00الزمني القصير، تخطي المستوى األخير ألعلى يفتح الطريق ألستهداف مستويات 
 جنيه.
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  البنك المصري لتنمية الصادراتEXPA.CA  

الحالي، يمر السهم اآلن بالهبوط التصحيحي خالل الشهر الحالي بعد الصعود القوي منذ بداية العام 
، ليستعيد القوة الشرائية من جديد مستهدفًا جنيه 13.50ستناد أعلى المستوى المحوري لمحاواًل ا

، عودة الضغوط البيعية تأتي مع العودة لألستقرار أسفل جنيه 19.00ثم  17.00ثم  15.50مستويات 
 .جنيه 12.00عود من جديد لمستوى الدعم الرئيسي ، ليجنيه 13.50مستوى 

 

 
 
  بنك فيصل بالجنيهFAIT.CA  

يمر السهم بمرحلة التحرك العرضي خالل الشهور األخيرة، لكن بدأت األشارات السلبية في الظهور مؤخرًا 
ألسفل، ليعيد السهم  جنيه 16.60عند المؤشرات الفنية، تتأكد تلك األشارات مع تجاوز مستوى 

 19.30جنيه، العودة المباشرة للصعود ليس قبل العودة أعلى مستوى  13.00ثم  14.50لمستويات 
 جنيه. 23.00ثم  20.80جنيه، ليعيد السهم لألتجاه الصاعد القوي مستهدفًا مستويات 
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  بنك فيصل بالدوالرFAITA.CA  

 1.15يتعرض السهم للكثير من الضغوط البيعية خالل الشهور األخيرة أعادته لمستوى الدعم الرئيسي 
دوالر،  1.20دوالر من جديد، األستقرار أعاله يعيد القوة الشرائية من جديد لمعاودة استهداف مستوى 

ح الطريق ألستهداف دوالر ألسفل، ليفت 1.15لكن يظل األتجاه الهابط هو األقوى، ويكفي تخطي مستوى 
 دوالر. 1.15ثم  1.17ثم  1.20مستويات 

 

 
 
 مصر  -بنك األتحاد الوطنيUNBE.CA  

جنيه، يمر السهم  7.90صعود قوي للسهم خالل العام الحالي أعاد السهم لمستوى المقاومة الرئيسي 
، ليستعيد القوة الشرائية من جديد، جنيه 7.40اآلن بفترة من التصحيح العرضي مستندًا أعلى مستوى 

 7.40جنيه، خطورة الهبوط التصحيحي تظهر أسفل مستوى  8.50ثم  7.90لمعاودة استهداف مستوى 
 جنيه. 6.00ثم  6.70جنيه، مستهدفًا مستويات 
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 إعداد
 هيثم عبد السميعاألستاذ/

 مدير إدارة التحليل الفني
habdelsameea@arabeyaonline.com  

 
 تنويه

 .الجديد المصرفي الجهاز قانون مسودة محتويات ألبرز ملخصإصدار تم 
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