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ائية”المؤشر العام للبورصة المرصية   ي للقوي الشر
 (EGX 30)     “التحدي الحقيق 

 اإلتجاه العام

 المستهدفات المتوقعة

نقطة.  007,11المدي القصير :   

نقطة.  007111المدي المتوسط :   

نقطة.  007111المدي الطويل :   

اتيجية التداول  اسير

اء .   المدي القصير : شر

اء.   المدي المتوسط : شر

اء.   المدي الطويل : شر

إلتجاه قصير األجل: صاعد. ا  

 . ي
 اإلتجاه متوسط األجل: عرض 

 اإلتجاه طويل األجل: هابط. 
 التعليق

  اق منطقة المقاومة ي ومؤكد و ثابت مما  007111-017,01إرتفع مؤشر البورصة الرئيسي بشكل حاد خالل تعامالت جلسة األمس األمر الذي أدي إلي إخير نقطة بشكل إيجاب 
ي األجل القص

 
ي أن السوق قد يشهد موجة صاعدة أخري ف

 
اء جديدة علي األجل القريب ، كما أحير من جديد األمال ف

 كما توقعنا. ير  ترتب علية أعطاء إشارة شر

  إلي مستوي المقاومة التالي الكامن عند مستوي الـــ 
ً
 بأحجام  007001يتجه السوق حاليا

ً
اق مؤكد لمنطقة المقاومة المذكورة مصحوبا ي حالة حدوث إخير

 
نقطة ،وبالتالي ف

عد ذلك بمثابة إشارة ُمبكرة علي بدء موجة سعرية صاعدة علي المدي القصير صوب مست
ُ
ات صحة السوق، فسوف ي ي مؤشر

 
نا الرئيسي عند هدفتداول ُمرتفعة و تحسن ف

 نقطة.  007011مستوي الــــــ 

  اء لموجة صاعدة جديدة مستهدفة مستوي المقاومة نقطة أول مستوي  007001نقطة؛ أما عن الوقت الراهن فيمثل مستوي الـ  007011ومما سبق فنحن بصدد إشارة شر
 مقاومة يجب مراقبتة. 

  ي مستوي الدعم
ي حير

 
 نقطة هو حد إيقاف الخسائر الجديد.  017,01نقطة كما أصبح مستوي الــ  017001ونود أن ننوه علي إننا قمنا برفع حد اإليقاف الوقاب

 حد إيقاف الخسائر 

 مستهدف قصير األجل

10,996

11,018

10,881

10,850

10,680

11,100

11,300

10,680

4.36%

-1.72%

4.11%

-2.98%

1.39% ام ه الع منذ بداي

عائدات تاريخية %

عر ر س أخ

عر أعىل س

عر أدنى س

أول دعم

انى دعم ث

ة اوم أول مق

ة اوم انى مق ث

ر ائ اف الخس حد إيق

وع أسب

شهر

ه اشهر ثالث

ه سن
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ة و المتوسطة  ( (EGX 70                           مؤشر األسهم الصغير

 التعليق

 ي ا
 
ائية قد بدأت ف ور مرة أخري عند إختبار لظهإنخفض مؤشر السوق متساوي اآلوزان خالل النصف األول من جلسة نهاية األسبوع السابق ، والجدير بالذكر أن القوة الشر

 ذلك اإلنخفاض .  0,,7,المؤشر لمستوي الدعم الرئيسي الكامن عند 
َ
َبح

َ
 نقطة الذي ك

  اع الحفاظ علي التداول أعلي من مستوي الدعم الـ
َ
ط
َ
حيث  7,01,نقطة، األمر الذي يزيد من إحتمالية إختبار مستوي المقاومة الـ  7000,ومن المالحظ أن السوق قد إست

ائية مرة أخري.   سوف يتم تفقد القوي الشر

 أى إشارات ت 
ً
ر إن وجدت. و مازلنا ننصح حذيومن المهم مالحظة أحجام التداوالت خالل اإلرتفاع القادم للوقوف علي مدي إيجابية و قوة الحركة الصاعدة، و مراقبة إيضا

اء اإلنخفاضات.   مستثمري األجل القصير باإلحتفاظ و شر

 اإلتجاه العام

 المستهدفات المتوقعة

نقطة.  7,00,المدي القصير :   

نقطة.  07011المدي المتوسط :   

نقطة.  074,1المدي الطويل :   

اتيجية التداول  اسير

اء .   المدي القصير : : شر

 المدي المتوسط : إحتفاظ. 

اء.   المدي الطويل : شر

 اإلتجاه قصير األجل: صاعد. 

 اإلتجاه متوسط األجل: صاعد. 

 اإلتجاه طويل األجل: صاعد. 

 حد اإليقاف متوسط األجل

 حد اإليقاف قصير األجل

عر ر س 2,637أخ

عر 2,655أعىل س

عر 2,628أدنى س

2,625أول دعم

انى دعم 2,585ث

ة اوم 2,730أول مق

ة اوم انى مق 2,850ث

ر ائ اف الخس 2,585حد إيق

عائدات تاريخية %

وع %0.98-أسب

%9.21-شهر

ه اشهر %6.53ثالث

ه %32.16سن

ام ه الع %22.91منذ بداي
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 األسهم المختارة

ز آخر سعراالسمكود رويتر
إيقاف

 الخسائر

المستهدف

 االول

المستهدف

ي
 
 التان

العائدالمخاطره

AMERة ض اب امر الق ة ع موع ج اء حول0.93م %8.96%4.48-0.930.890.971.02 شر

ABUKة اوي م ات الكي اع مدة و الصن اء حول21.13ابوقير لالس %6.90%3.34-21.0120.3221.8222.51 شر

MTIEة المي ارة الع ج ة والت اع روب للصن اء حول6.95ام.ام ج %6.97%2.44-6.796.627.117.28 شر

ORHDة مي ادق والتن اء حول4.73اوراسكوم للفن %6.76%3.45-4.724.564.895.05 شر

ز آخر سعراالسمكود رويتر
إيقاف 

الخسائر

المستهدف 

االول

المستهدف 

ي
 
التان

العائدالمخاطره

AMERة ض اب امر الق ة ع موع ج اء حول0.934م %29.57%2.17-0.9300.9101.0501.250 شر

ABUKة اوي م ات الكي اع مدة و الصن اء حول21.13ابوقير لالس %14.66%3.41-20.9020.2023.0024.20 شر

ADIBرص - م اء حول15.88مرصف أبوظبى اإلسالىم  %20.36%3.28-15.5015.0017.0019.00 شر

BINVة ض اب منتس الق ي إنفست اء حول12.500نى %17.14%2.47-12.3012.00013.00014.60 شر

FAITرصي ك فيصل اإلسالىمي الم اء حول13.33بن %11.44%1.53-13.2013.0014.0014.80 شر

MTIEة المي ارة الع ج ة والت اع روب للصن اء حول6.95ام.ام ج %17.73%4.58-6.706.407.608.00 شر

CIEBرص - م كول  اء حول27.14كريدي أجري %10.54%3.77-27.0026.0029.0030.00 شر

EFIDة ات الغذائي اع اء حول7.20ايديتا للصن %13.35%2.90-7.006.807.508.00 شر

ز آخر سعراالسمكود رويتر
إيقاف 

الخسائر

المستهدف 

االول

المستهدف 

ي
 
التان

العائدالمخاطره

CCAPه الي ارات الم ة لالستش ع اء حول1.17القل %27.88%4.14-1.141.091.351.50 شر

ESRSاء حول13.65حديد عز %31.55%5.38-12.4011.7515.0017.00 شر

ETRSات النقل ة لخدم اء حول13.12المرصي %32.54%6.35-13.0012.2016.0018.00 شر

MNHDمير ع ان والت ك رص لالس ة ن اء حول2.63مدين %31.39%5.07-2.632.503.203.60 شر

RAYAاالت ص ة للتكنولوجيا واالت ض اب ة الق اء حول2.57راي %21.51%8.34-2.502.302.703.10 شر

SKPCات اوي م وكي ر للبير اء حول9.30سيدى كري %40.74%7.10-8.758.1511.2013.15 شر

UASGغ ن والتفري     ح حدة للش ة المت اء حول1.20العربي %29.21%6.45-1.121.051.301.50 شر

AMOCة عدني ة للزيوت الم اء حول4.11االسكندري %27.44%8.22-3.803.504.005.00 شر

ً
ا ا أو هبوط

ً
عود ة تقلب 2٪ ص حدد بنسب عر الم اء السهم حول الس 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



 5 

 

 التوصيات: 

العائدالمخاطرهوقف الخسارهالتوصيهإتجاهاتمقاومه2مقاومه 1دعم 2دعم 1آخر سعراالسمالرمز

ABUKة اوي م ات الكي اع مدة و الصن ء↔21.1321.0020.5022.0023.00ابوقير لالس ا %8.48%3.03-20.50شر

AMOCة عدني ة للزيوت الم اظ↔4.113.903.754.254.65االسكندري %12.34%5.24-3.90إحتف

AUTOو ات↑4.034.003.904.204.30غبور اوت اض خف اء اإلن %6.48%0.75-4.00شر

CCAPه الي ارات الم ة لالستش ع ات↔1.171.101.051.201.25القل اض خف اء اإلن %6.36%6.43-1.10شر

CICHة ض اب ال الق ات↑4.194.104.004.404.60سي اي كابيت اض خف اء اإلن %9.34%2.17-4.10شر

CIEBرص - م كول  ء↑27.1427.0026.0028.0030.00كريدي أجري ا %10.02%4.29-26.00شر

CLHOرا ات ي كليوب
ة مستشفى ك اظ↔4.294.204.004.505.00شر %15.32%2.12-4.20إحتف

COMIرص - م اري الدولي  ج ك الت اظ↑46.0045.0044.0048.0052.00البن %12.26%2.20-45.00إحتف

EASTي
انى ن كومب سير ة اي قي كة الشر شر ء↔12.3712.0011.7013.0014.00ال ا %12.38%3.04-12.00شر

EFIDة ات الغذائي اع ء↔7.207.006.807.508.00ايديتا للصن ا ارة شر ار إش %10.54%2.82-7.00إنتظ

EKHOة ة الكويتي ة المرصي ض اب ات↑1.321.281.251.351.42الق اع ع اإلرتف %7.38%5.37-1.25بي

EMFDة ش م م مي رص للتن ار م م خفيض مراكز↔2.312.302.202.402.50إع %7.90%0.43-2.30ت

ESRSاظ↑13.6513.0012.0013.6014.00حديد عز %2.53%4.88-13.00إحتف

ETELاالت ص ة لالت ات↑13.7313.0012.4513.7014.10المرصي اض خف اء اإلن %2.66%5.46-13.00شر

EXPAادرات ة الص مي رصي لتن ك الم ع↔9.659.409.109.8010.50البن مي ج %8.44%2.62-9.40ت

FWRYة وني ات االلكير مدفوع ع↓16.3916.0015.0017.0017.50فوري لتكنولوجيا البنوك وال مي ج %6.55%2.41-16.00ت

HELIمير ع ان والت ك رص الجديدة لالس اظ↑4.794.804.705.005.25م %9.17%4.800.21إحتف

HRHOه ض اب مس الق ير ه ه الي ه الم موع ج اظ↔12.1211.7011.4012.4012.80الم %5.46%3.53-11.70إحتف

ISPHا ن سينا فارم اظ↔3.203.203.003.303.40اب %6.06%3.200.00إحتف

MNHDمير ع ان والت ك رص لالس ة ن ع↔2.632.552.402.802.90مدين مي ج %9.77%3.09-2.55ت

MTIEة المي ارة الع ج ة والت اع روب للصن ء↔6.956.756.507.007.50ام.ام ج ا %7.62%6.69-6.50شر

OCDIار م ة واالستث مي ر للتن ن اكتوب ادس م ء↑18.4018.0017.5018.6019.00الس ا %3.21%2.20-18.00شر

OFHة ض اب ة الق الي ع↔0.2410.2400.2300.2500.258أوراسكوم الم مي ج %6.82%0.42-0.240ت

OIHة ض اب ار الق م اظ↔0.2600.2500.2380.2700.280أوراسكوم لالستث %7.41%3.92-0.250إحتف

ORHDة مي ادق والتن ات↓4.734.704.505.005.20اوراسكوم للفن اض خف اء اإلن %9.47%0.64-4.70شر

ORWEاد ج قيون للس اجون الشر ات↑8.498.508.308.809.70النس اع ع اإلرتف %13.32%8.500.12بي

PHDCمير ع الم هيلز للت ء↑1.911.901.861.962.05ب ا %7.34%0.26-1.90شر

PIOHة الي ارات الم م ة لالستث ض اب ز الق ايونير اظ↑0.390.350.320.400.45ب %15.08%10.05-0.35إحتف

SKPCات اوي م وكي ر للبير ع↔9.309.008.509.409.60سيدى كري مي ج %3.17%3.28-9.00ت

SWDYك ي ير ء↔8.138.007.308.509.00السويدى اليك ا %10.17%1.61-8.00شر

TMGHة ض اب عت مصطفى الق ة طل موع ج ء↔7.097.006.807.508.00م ا %12.08%1.28-7.00شر
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 إتصل بنا : 

 

 تم اإلعداد بواسطة 

 باسم ابو غنيمة

 محلل فني إسترتيجي

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


