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التحليل الفني هو نظام تداول ، ُيستخدم لتقييم 

أنماط السوق وتحديد فرص التداول من خالل 

تحليل اإلتجاهات اإلحصائية التي تم جمعها 

من نشاط التداول ، مثل حركة األسعار و 

 أحجام التداوالت.
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 EGX)رسم بياني شهري   -المؤشر العام للبورصة المصرية 

داول اآلن فوق يت في البداية يجب أن نوضح أن المؤشر العام للبورصة المصرية يشهد إتجاه عام صاعد علي األجل الطويل. والجدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي
 نقطة و الذي يمثل مستوي الدعم الرئيسي على المدى المتوسط. و طالما ظل تداول المؤشر أعلي من مستوى الدعم المذكور أعاله 0 فإن السوق 010111مستوى الـــ

 نقطة. 000111سيستهدف مستوى الـــ 

واقعة بالقرب من الــــ ال يوضح الرسم البياني الشهري أعاله أن المؤشر شهد إرتفاعاً حاداً بعدما إرتد من خط اإلتجاه الصاعد الرئيسي الذي يقع عند منطقة الدعم
نقطة0 أما في  000,11نقطة. وشهد مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً قوياً بعد ذلك ليصل إلى الـــــ  010111نقطة متبوعاً باإلختراق المؤكد فوق منطقة الـــــ  00511

 نقطة. 010111الوقت الراهن يتراجع المؤشر العام مرة إخري في محاولة لتصحيح تلك الموجة الصاعدة حيث يقترب من مستوي الدعم الرئيسي عند الــ 

بالقرب من منطقة الـــ  يقعو بناءاً على وضع السوق الحالي 0 قد يستأنف المؤشرإتجاهه الرئيسي بعد الموجة التصحيحية الحالية و التي تستهدف الدعم الرئيسي الذي 
من المستوى الالحق 0 فمن المحتمل أن يواجه قوة شرائية قوية مما ستؤدي إلى إرتفاع  نقطة كما ذكرنا سابقاً. و في حالة إقتراب مؤشر البورصة الرئيسي 010111

 نقطة مرة أخرى. 000,11قصير األجل مستهدفاً منطقة المقاومة الكامنة بالقرب من مستوي الــ 

ثير. حيث أن بك ننصح مستثمري األجل الطويل بتكوين مراكزهم بالقرب من المستويات الحالية في السوق حيث أننا نعتقد أن المؤشر سيصل إلى مستهدفات أعلى
نقطة. وفي حالة تأكيد إختراق  000,11اإلرتداد من مستوى السوق الحالي يعطي إشارة شراء جديدة علي األجل المتوسط مستهدفاً المقاومة الرئيسية عند مستوي الـــ 

 هذا المستوى األعلي سيمهد الطريق إلستمرار اإلتجاه الرئيسي الصاعد لآلجل الطويل.

نقطة ألعلي فإن منطقة المقاومة التالية تكمن  بالقرب من مستوي الــــ  000,11و من ناحية أخرى 0 إذا نجح مؤشر البورصة الرئيسي في إختراق مستوي الـــ 
نقطة سيمهد الطريق لموجة صاعده أخري للوصول إلي مستوي الـــ  000111نقطة. فى حالة السيناريو اإليجابي فإن إختراق مستوي المقاومة الـــ  0,0,11
نقطة ألعلي سيؤدي إلى  000111نقطة 0 والتي تعتبر من المستويات الرئيسية. بمعني أن إختراق منطقة المقاومة الرئيسية عند الـــ  050111ثم مستوي الــ  0,0,11

 نقطة ألعلي. 000,11٪ بحد أدنى . علماً بأن أول إشارة شراء مبكرة لدينا هي تأكيد إختراق مستوي الــ 05ارتفاع بنسبة 

 نقطة. 000,11في الوقت الراهن 0 نتوقع اإلرتداد من المستوى الحالي لإلقتراب من مستوي المقاومة الهام األول عند الــ 



 (EGX 70)رسم بياني أسبوعي  -مؤشر األسهم الصغيرة و المتوسطة 

( ومنطقة المقاومة عند         010011-010,11أن المؤشر مازال يتداول في نطاق عرضي بين منطقة الدعم عند )  يوضح الرسم البياني األسبوعي اعاله

. في حالة نجاح القوة الشرائية في إختراق مستوى المقاومة المذكورة 0101( نقطة وذلك منذ الربع الثاني من العام الماضي 000511-000,11)

 نقطة. 0,0111أعاله ألعلي 0 سيعد ذلك بمثاية إشارة لتغير اإلتجاه العام علي األجل المتوسط إلي صاعد مستهدفاً مستوى المقاومة بالقرب من الــ  

نقطة  010011بناءاً على حالة السوق الحالية 0 فإنه من المرجح أن يواصل المؤشر العام التداول داخل النطاق العرضي بين منطقة الدعم عند الــ 

 نقطة. 000,11ومستوى المقاومة بالقرب من الــ  

ع وضع ة مو علي الرغم من ذلك 0 فإن رؤيتنا الفنية للمؤشر العام إيجابية على األجل المتوسط0  وننصح المستثمرين بالشراء عند المستويات الحالي

 نقطة. 010011حد اإليقاف الوقائي بشكل صارم دون مستوي الـــ  

يتفوق  مازال األداء النسبي لمؤشر األسهم الصغيرة و المتوسطة

 علي األداء النسبي للمؤشر الرئيسي.

و يوضح الرسم البياني األسبوعي المرفق أن المؤشر يحاول 

و مستوي الـــ  00151إختراق منطقة المقاومة الكامنة بين الــ 

نقطة ألعلي 0 وفي حالة تمكن القوي الشرائية من  00051

إختراق منطقة المقاومة المذكورة أعاله ألعلي 0 فسيتبع ذلك 

موجة صاعدة جديدة حادة مستهدفة مستوي المقاومة التالي 

 نقطة. 00511بالقرب من الـــ  

و نعتقد أن هذا سيحدث خالل الشهر التالي 0 حيث سيشهد مؤشر 

 األسهم الصغيرة و المتوسطة ارتفاعاً حاداً.

نصيحتنا للعمالء هي مراقبة السوق عن كثب واالستعداد لهذه 

الحركة الصاعدة 0 علماً بأن حد إيقاف الخسائر لآلجل القصير 

نقطة 0 و لآلجل المتوسط بالقرب  00,01يكمن عند مستوي الــ  

 نقطة. 00551من مستوي الدعم الرئيسي الكامن عند الـــــ  
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سهماً مقارنة مع  51والتي تتكون من  0100يوضح الرسم البياني أعاله األداء النسبي لمجموعة األسهم الرئيسية المقترحة من قبلنا للعام الحالي 

ليكون بداية  - 0100األول من يناير   -وإلعطاء جميع األسهم فرصة متساوية تم إختيار نفس التاريخ و هو  اإلداء النسبي لمؤشر البورصة الرئيسي

، ABUK ،ACAMD ،AIFI ،AIH ،AJWA ،AMOC)  -إحتساب التفوق في اإلداء النسبي. و تتكون مجموعة األسهم المقترحة من الشركات التالية:

AREH ،AUTO ،BTFH ،CCAP ،CICH ،CIEB ،CIRA ،CLHO ،COM ،DOMT ،DSCW ،EAST ،EFID ،EGCH ،EGTS ،EKHO ،

ELWA ،EMFD ،ESRS ،ETEL ،EXPA ،FWRY ،GOCO ،HELI ،HRHO ،IRON ،ISMA ،ISPH ،JUFO ،MNHD ،OCDI ،OIH ،

ORAS ،ORHD ،ORWE ،PHAR ،PHDC ،PIOH ،PORT ،RMDA ،RTVC ،SKPC ،SWDY،TMGH  (  

اً ألدائها وفقهدفنا الرئيسي هو معرفة آي من تلك األسهم سيتفوق في أدائه النسبي عن السوق. و الجدير بالذكر أنه يمكننا ترتيب تلك األسهم الخمسين 

 النسبي ولكنه سيتم في وقت الحق 0 في الوقت الحالي سنتحدث فقط عن أفضل وأسوأ  الشركات أداءأً.

0 وكانت تلك األسهم األربعة هي األفضل أداءاً خالل الثالث أشهر األولي من  ORHDو  FWRYو  OIHو  AREHوفي بداية هذه القائمة يأتي سهم 

هي األسوأ أداءاً خالل نفس الفترة. ولكن ذلك ال يعني أن هذه   RMDAو   ELWAو  ACAMDو  0ISMA في حين كانت أسهم  0100العام الحالي 

صاحب ثالث أفضل أداء قد بدأ في االنخفاض   FWRYاألسهم ستستمر في األداء النسبي المتفوق خالل الشهر الحالي أيضاً 0 حيث يمكننا أن نرى أن 

 بدأ في التحسن.صاحب األداء المتوسط قد   AIHبينما 

ال يزاالن يتحركان في نفس اإلتجاه مما يعني أنهما قد يستمرا في أدائهما الرائد خالل األسابيع القادمة OIH   0و   AREHيمكننا أن نالحظ أيضاً أن 

 هي األقل أداءاً و ُتظهر نفس التراجع في حركتها مما قد يؤدي إلي إستمرار تراجعها أيضاً خالل األسابيع القادمة.  ISMAومن ناحية أخرى 0 فإن 

؛ من ناحية  AIHو  CLHOو  ESRSو   ORHDمن الجدير بالذكر أن الكثير من األسهم في منتصف الترتيب ُتظهر تحسن في أدائها النسبي مثل 

 . HELIو   TMGHو  EASTأخرى  فإن بعض األسهم من نفس المرتبة تظهر تراجعاً في أدائها مثل 

علي   AREHو  OIHو   AJWAو   AIHو  ORHDو  ESRSثم   CLHOنوصي بشراء األسهم التالية خالل األسابيع القادمة. إختيارنا األول هو 

 . EFIDو   EASTو  HELIو  TMGHو  ISMAالتوالي. و ننصح المستثمرين بتجنب 

 سنستمر في تحديث األداء النسبي لهذه األسهم شهرياً لتقيمها و معرفة أي منها سيبدأ في اإلرتفاع و أي منها سيتدهور  أدائه.



 ابمس أ بو غنمية
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