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ة”المؤشر العام للبورصة المرصية  
ْ
ظ
ْ
ف
َ
ح
َ
 (EGX 30)    “رؤية ُمت

 اإلتجاه العام

 المستهدفات المتوقعة

نقطة.  007,11المدي القصير :   

نقطة.  007111المدي المتوسط :   

نقطة.  007111المدي الطويل :   

اتيجية التداول  اسير

اء اإلنخفاضات .   المدي القصير : شر

اء.   المدي المتوسط : شر

اء.   المدي الطويل : شر

إلتجاه قصير األجل: هابط. ا  

 . ي
 اإلتجاه متوسط األجل: عرض 

 اإلتجاه طويل األجل: هابط. 
 التعليق

  جلسةإرتفع مؤشر البورصة الرئيسي خالل تعامالت +( 
ً
نقطة. و الجدير بالمالحظة أن تعامالت األمس قد جائت  017101%( ليغلق عند مستوي الـ  1.00األمس ليغلق رابحا

ات صحة و جودة السوق.  ي مؤشر
 
 مصحوبة بأحجام تداول مرتفعة و تحسن واضح ف

  ي لمستوي المقاومة المذكور بعاليه بشكل مؤكد و ثابت فسوف يعد ذلك بمثابة إشارة ُمبكرة بتغير اق اإلجاب 
ي حالة حدوث سيناريو اإلخير

 
تجاة العام قصير األجل  مما اإل  وف

ي األجل المتوسط. 
 
 سيحير من جديد أمال أن يشهد السوق موجة صعود أخري ف

 ي لمستوي اق اإلجاب 
ي يتم حدوث اإلخير

ي بعض األرباح و إغالق المراكز الهامشية حير
نقطة. وعلي صعيد أخر  017,01ـ ال وبناًء علي ما سبق فإننا الزلنا ننصح المتعاملير  بجي 

ي التداول أسفل من منطقة المقاومة السابق ذكرها. 
 
ايد إحتماالت ظهور الضغوط البيعية طالما ظل المؤشر العام ف  فقد تير 

 حد إيقاف الخسائر 

 مستوي تغير اإلتجاة

حد اإليقاف 

  
 الوقائ 

10,686

10,688

10,632

10,500

10,400

10,730

10,850

10,400

2.01%

3.71%

-10.42%

-12.63%

2.53% منذ بدايه العام

عائدات تاريخية %

أخر سعر

أعىل سعر

أدنى سعر

أول دعم

ثانى دعم

أول مقاومة

ثانى مقاومة

حد إيقاف الخسائر

أسبوع

شهر

ثالثه اشهر

سنه
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ة و المتوسطة  ( (EGX 70                           مؤشر األسهم الصغير

 التعليق

  ة و المتوسطة  و الواقع عند الـ  يتأرجحالزال مؤشر األسهم الصغير
ً
نقطة علي مدار ثالث جلسات متتالية. وعلي الرغم من ذلك  070,1دون مستوي المقاومة المحدد مسبقا

ي ترجح أن هناك حرك
ي األن  مما يمكن مالحظة إنخفاض معدالت التذبذب و الير

اق أعلي من تلك المنطقة حير
ائية األخير عرية قوية علي وشك ان ه سلم تستطيع القوي الشر

 .
ً
 تبدء قريبا

 ي يمكن أن تحدث. و طا
اقات الغير مؤكدة الير ي و الحظر من اإلخير

ي السوق بالمتاجرة داخل نطاق التداول العرض 
 
ظل التداول دون مستوي  لما ننصح المتعاملير  الحالير  ف

اق أعلي من مستوي المقاومة السابق ذكره. 
ي يتم تأكيد اإلخير

 فإننا سوف نتبع وجه نظر فنية متحفظة حير
ً
 المقاومة المذكور آنافا

 ي الوقت الراحن عن طريق وضح حد اإليقاف بشكل صارم دون منطقة الدعم ا
 
-07101يسية عند الـ لرئومما سبق؛ ننصح متعاملير  األجل القصير بأتخاذ إجرائات دفاعية ف

 نقطة.  071,1

 اإلتجاه العام

 المستهدفات المتوقعة

نقطة.  07,11المدي القصير :   

نقطة.  071,1المدي المتوسط :   

نقطة.  07011المدي الطويل :   

اتيجية التداول  اسير

اء إنخفضات .   المدي القصير : : شر

 المدي المتوسط : إحتفاظ. 

اء.   المدي الطويل : شر

 اإلتجاه قصير األجل: هابط. 

 اإلتجاه متوسط األجل: صاعد. 

 . ي
 اإلتجاه طويل األجل: عرض 

 حد اإليقاف متوسط األجل

  
 مستوي التعاف 

 مستهدف قصير األجل

2,135

2,135

2,120

1,960

1,915

2,050

2,150

1,915

3.71%

13.79%

-11.46%

89.48%

-0.45% منذ بدايه العام

أخر سعر

أعىل سعر

أدنى سعر

أول دعم

أسبوع

شهر

ثالثه اشهر

سنه

ثانى دعم

أول مقاومة

ثانى مقاومة

حد إيقاف الخسائر

عائدات تاريخية %
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 األسهم المختارة

ز آخر سعراالسمكود رويتر
إيقاف

 الخسائر

المستهدف

 االول

المستهدف

ي
 
 التان

العائدالمخاطره

EGTSاء حول1.63المرصية للمنتجعات السياحية %6.63%2.80-1.611.561.671.72 شر

MTIEاء حول9.10ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية %8.13%2.87-8.858.609.359.60 شر

ASCMاء حول8.17اسيك للتعدين %4.73%1.75-8.067.928.318.45 شر

EIUDى لالستثمار والتنمية العمرانية اء حول6.57المرصيي  %4.61%2.36-6.576.416.726.88 شر

ز آخر سعراالسمكود رويتر
إيقاف 

الخسائر

المستهدف 

االول

المستهدف 

ي
 
التان

العائدالمخاطره

AMOCاء حول3.11االسكندرية للزيوت المعدنية %12.14%4.96-3.102.953.303.50 شر

EMFDاء حول2.29إعمار مرص للتنمية ش م م %13.57%3.13-2.272.202.452.60 شر

ESRSاء حول10.61حديد عز %17.19%3.92-10.4010.0011.3012.35 شر

FWRYونية اء حول21.20فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكتر %18.23%4.08-20.0019.2023.0024.00 شر

MTIEاء حول9.10ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية %13.87%3.64-8.408.109.159.65 شر

ZEOTاء حول2.10الزيوت المستخلصة ومنتجاتها %18.23%2.53-2.001.952.202.40 شر

AFMCاء حول12.90مطاحن ومخابز اإلسكندرية %17.52%3.91-11.7511.3013.0014.00 شر

ORWEقيون للسجاد اء حول6.84النساجون الشر %11.33%4.08-6.256.006.507.00 شر

ز آخر سعراالسمكود رويتر
إيقاف 

الخسائر

المستهدف 

االول

المستهدف 

ي
 
التان

العائدالمخاطره

EASTي
ن كومبانى قية ايستر كة الشر اء حول12.10الشر %16.80%4.35-11.7511.2513.0013.90 شر

ESRSاء حول10.61حديد عز %18.92%6.45-9.609.0010.4011.60 شر

EFICاء حول11.54المالية والصناعية المرصية %17.62%6.64-10.9010.2011.7013.00 شر

MMATاء حول2.50مرىس مرىس علم للتنمية السياحية %33.95%6.60-2.352.202.903.30 شر

MOILولية اء حول0.19الخدمات المالحية والبتر %20.07%5.72-0.180.170.200.22 شر

NEDAاء حول4.75شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراىع %24.42%6.60-4.704.405.806.00 شر

ELECاء حول0.44الكابالت الكهربائية المرصية %22.31%7.06-0.440.410.500.55 شر

SMFRاء حول9.50سماد مرص %20.07%5.72-9.008.5010.3511.00 شر

ا
ً
ا أو هبوط

ً
اء السهم حول السعر المحدد بنسبة تقلب 1٪ صعود اء حول: هو شر شر

المحفظة الشهرية

التوصية 

ح اء المقتر وسعر الشر

)T+1 & T+0( متاجره اليومية

التوصية 

ح اء المقتر وسعر الشر

المحفظة اإلسبوعية

التوصية 

ح اء المقتر وسعر الشر
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 التوصيات: 

العائدالمخاطرهوقف الخسارهالتوصيهإتجاهاتمقاومه2مقاومه 1دعم 2دعم 1آخر سعراالسمالرمز

ABUK10.08%2.49-19.40إحتفاظ↓19.8919.4019.2521.2022.00ابوقت  لالسمدة و الصناعات الكيماوية%

AMOCاء↔3.112.902.803.203.40االسكندرية للزيوت المعدنية %8.92%6.99-2.90شر

AUTO5.88%3.08-3.20إحتفاظ↓3.303.202.903.403.50غبور اوتو%

CCAP7.58%1.59-1.25تجميع↔1.271.251.181.341.37القلعة لالستشارات الماليه%

CICH10.69%2.47-3.20متاجرة↔3.283.203.103.403.65ىسي اي كابيتال القابضة%

CIEBاء↔23.2523.0022.0024.0025.00كريدي أجريكول - مرص %7.26%1.08-23.00شر

CLHOي كليوباترا
كة مستشفى %14.46%4.55-4.30إحتفاظ↔4.504.303.805.005.20شر

COMI3.36%2.45-58.50جنى أرباح↔59.9558.5056.0060.5062.00البنك التجاري الدولي - مرص%

EASTي
ن كومبانى قية ايستر كة الشر %3.25%5.96-11.40تجميع↔12.1011.4011.0012.1012.50الشر

EFID11.93%5.06-6.75إحتفاظ↓7.106.755.507.708.00ايديتا للصناعات الغذائية%

EKHOاء↓1.000.950.911.051.10القابضة المرصية الكويتية %9.53%5.13-0.95شر

EMFDاء اإلنخفاضات↓2.292.202.102.302.40إعمار مرص للتنمية ش م م %4.69%4.01-2.20شر

ESRSاء↔10.6110.5010.0010.9012.00حديد عز %12.31%1.04-10.50شر

ETEL1.47%2.24-10.60متاجرة↔10.8410.6010.3010.8011.00المرصية لالتصاالت%

EXPA10.04%1.41-11.95متاجرة↔12.1211.9511.5013.0013.40البنك المرصي لتنمية الصادرات%

FWRYونية %12.41%10.96-19.00إحتفاظ↑21.2019.0017.0021.8024.00فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكتر

HELI اء↓4.574.304.004.905.00مرص الجديدة لالسكان والتعمت %8.99%6.09-4.30شر

HRHOمس القابضه %4.92%4.88-13.60متاجرة↔14.2813.6012.6014.8015.00المجموعه الماليه هت 

ISPHاء↔4.053.903.804.004.25ابن سينا فارما %4.82%3.77-3.90شر

MNHD اء↔3.303.153.053.453.65مدينة نرص لالسكان والتعمت %10.08%4.65-3.15شر

MTIEاء↓9.109.008.309.6010.00ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية %9.43%1.10-9.00شر

OCDI8.10%3.68-16.00تجميع↔16.6016.0015.1017.0018.00السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار%

OIH10.91%7.33-0.25إحتفاظ↓0.270.250.230.280.30أوراسكوم لالستثمار القابضة%

ORHD8.17%4.09-5.75جنى أرباح↑5.995.755.406.206.50اوراسكوم للفنادق والتنمية%

ORWEقيون للسجاد اء↑6.846.606.406.807.00النساجون الشر %2.31%3.57-6.60شر

PHDC اء↓1.621.551.481.651.67بالم هيلز للتعمت %3.04%4.42-1.55شر

PIOHز القابضة لالستثمارات المالية %13.23%0.75-4.00إحتفاظ↓4.034.003.504.304.60بايونت 

SKPCوكيماويات %5.63%5.26-10.00جنى أرباح↓10.5410.009.5010.6511.15سيدى كرير للبتر

SWDYيك اء↓8.457.507.008.509.30السويدى اليكتر %9.58%11.93-7.50شر

TMGHاء↓5.735.505.305.806.00مجموعة طلعت مصطفى القابضة %4.60%4.10-5.50إنتظار إشارة شر
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 إتصل بنا : 

 

 تم اإلعداد بواسطة 

 باسم ابو غنيمة

 محلل فني إسترتتيجي

BGhanima@arabeyaonline.com  

   

 ريهام ياسر                                     عمر حسين

 مدير إدارة تداول المؤسسات                                            مدير إدارة تداول األفراد                            

OHussein@arabeyaonline.com                                   RYasser@arabeyaonline.com 

  

 ليلي طارق                                           معتز عشماوي                            

 الفروع –العضو المنتدب                                  العضو المنتدب                        

 MHassan@arabeyaonline.com                               LTarek@arabeyaonline.com 

 
 

www.arabeyaonline.com موقع الشركة اإللكتروني           

www.aolbeg.com موقع الشركة الخاص بالتداول           

 
 

mailto:bghanima@arabeyaonline.com
mailto:OHussein@arabeyaonline.com
mailto:RYasser@arabeyaonline.com
mailto:MHassan@arabeyaonline.com
mailto:LTarek@arabeyaonline.com
http://www.arabeyaonline.com
http://www.aolbeg.com
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تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة التحليل الفني بشركة عربية أون 

بناءًا على مصادر متوفرة وبيانات متاحة للعامة ووفقاً ألعلى المعايير  الين 

العلمية المعمول بها في هذا المجال وذلك دون أدنى مسئولية قانونية على 

شركة عربية أون الين. علماً بأن التوصيات المذكورة في هذا التقرير ال تُعد 

توصية بالشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية أو وعد بتحقيق 

أرباح مؤكدة و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة ودقيقة 

وقت نشرها. لذا فإن إدارة التحليل الفني وشركة عربية أون الين غير 

مسئولين عن أية خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو أية أضرار أخرى تشمل 

خسائر محدودة أو خسائر من أرباح أو خسائر من رأس المال والتي قد تنتج 

عن التوصيات المذكورة في هذا التقرير. كما تنبه عربية أون الين أنه ال 

يسمح بإعادة نشر هذا التقرير أو جزء من أجزاءه دون اإلشارة إلى المصدر 

نحيطكم علماً بأن اآلراء  والحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة. 

الواردة في هذا التقرير قابلة للتعديل بدون سابق إنذار وقد تتناقض أو 

تختلف مع أراء وتوصيات قسم بحوث التحليل المالي بشركة عربية أون 

الين أو مع أراء أي مجموعة عمل أخرى تابعة للشركة وذلك نظرًا إلعتماد 

التوصيات الواردة في هذا التقرير على التحليل الفني لحركة األسعار 

 وأحجام التداول التاريخية فقط. 

 باسم أبوغنيمه

CFTe, CETA 

ي  اتيج  ي إسير
 محلل في 

 إخالء المسئولية


