
اير  فبر

2022 

  
 التحليل الفن 

 الرؤية الفنية الشهرية
ي هو نظام تداول ، 

التحليل الفن 

ستخدم لتقييم أنماط السوق 
ُ
ي

وتحديد فرص التداول من خالل 

ي تم 
تحليل اإلتجاهات اإلحصائية الن 

جمعها من نشاط التداول ، مثل حركة 

 األسعار و أحجام التداوالت. 

ي األوراق المالية
 
 عربية أون الين للوساطة ف

كة أن آى كابتال القابضة كة تابعة لشر  شر

 ش فوزي المطيعي المتفرع من ش العروبة 51

 مرص الجديدة، القاهرة، مرص

 20500222(202فاكس:)+ - 20500021( 202تليفون: )+

 :  www.arabeyaonline.comالموقع الرسمي



ي شهري   -المؤشر العام للبورصة المرصية 
 
 (EGX 30)رسم بيان

 حيث أغلق دون مستوي المقاومة الرئيس  الكامن عند الـــ 
ً
ائية عل  الحفاظ  007,11تراجع المؤشر العام للبورصة المرصية مجددا

نقطة. حيث عجزت القوة الشر

 007,11د الــ عن عل  تقدمها األمر الذي مهد الطريق للضغوط البيعية بالظهور من جديد و الهبوط بالمؤشر لإلغالق بالقرب من مستوي الدعم الرئيس  الكامن

نقطة خالل الشهر الحال  قائمة. . و  007,11نقطة. و عل  الرغم من ذلك؛ مازالت إمكانية معاودة اإلرتفاع مرة أخري إلختبار مستوي المقاومة القائم عند منطقة الـــ 

اق لمنطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند مستوي الـــ    حالة تأكيد المؤشر العام للبورصة المرصية إختر
 
اء جديدة  007011فقط ف نقطة ، فسوف يولد ذلك إشارة شر

  سوف تستهدف مستوي الــ 
 نقطة.  007011عل  األجل المتوسط و النر

  حالة السيناريو اإليجابر  ، فإن  007,11يختتر منطقة الدعم الرئيس  الواقعة عند الــــ  EGX 30أما عن الوقت الراهن فإن المؤشر العام للبورصة المرصية 
 
نقطة. ف

اق أعل  من مستوي الـــ 
ائية جديدة مما ستؤدي إل  اإلرتفاع لمستوي المقاومة الكامن بالقرب  007011اإلختر

نقطة يلية  007,11نقطة سيؤدي إل  وجود موجة شر

 و الذي يعتتر مستوي مقاومة رئيس  لألجل المتوسط.  1,,007مستوي الــــ 

ــ   اقه أعل  من مستوي الــ
  حالة إختر

 
 ف
ً
 حادا

ً
  أخر ، سيشهد المؤشر إرتفاعا

اق أعل  من مستوي  007011بمعن 
اء المبكرة ه  تأكيد اإلختر نقطة، مع ذلك فإن إشارة الشر

 نقطة 0071,1الــــ 

  تستهدف الدعم الرئيس  الذي يقع بالقرب من منطقة الـــ 
 عل وضع السوق الحال  ، قد يشهد المؤشر موجة تصحيحية و النر

ً
.  007,11و بناءا

ً
نقطة كما ذكرنا سابقا

ب مؤشر البورصة الرئيس     حالة إقتر
 
 منطقة  و ف

ً
ائية قوية مما ستؤدي إل إرتفاع قصتر األجل مستهدفا من المستوى الالحق ، فمن المحتمل أن يواجه قوة شر

 نقطة مرة أخرى.  007,11المقاومة الكامنة بالقرب من مستوي الــ 

. حيث أن ثتر ننصح مستثمري األجل الطويل بتكوين مراكزهم بالقرب من مستوي الدعم السابق ذكره حيث أننا نعتقد أن المؤشر سيصل إل مستهدفات أعل بك

 المقاومة الرئيسية عند مستوي الـــ 
ً
اء جديدة عل  األجل المتوسط مستهدفا

 سيولد إشارة شر
ً
  حالة تأكيد  007011اإلرتداد من مستوى الدعم المذكور آنفا

 
نقطة. وف

اق أعل  هذا المستوى سيمهد الطريق إلستمرار اإلتجاه الرئيس  الصاعد لإلجل الطويل. 
 اإلختر

  الوقت الراهن ، نتوقع إرتداد من مستوي  الدعم الكامن بالقرب من الــ 
 
اب من مستوي المقاومة الهام األول عند الــ  007,11ف  نقطة.  007011نقطة لإلقتر



ة و المتوسطة  ي أسبوعي  -مؤشر األسهم الصغبر
 
 (EGX 70)رسم بيان

  األسبوع  أعاله
 ليغلق دون مستوي المقاومة الرئيس  الكامن عند الــــ  يوضح الرسم البياب 

ً
أن المؤشر الرئيس  للبورصة المرصية قد تراجع مجددا

 حول منطقة الدعم لألجل القصتر و الواقعة بير  مستوي الدعم الــــــ  007,11
ً
نقطة و مستوي الدعم الـــــ  007,11نقطة يحوم المؤشر العام حاليا

 مستوى  007,11
ً
اء جديدة  مستهدفا  عند منطقة الدعم المذكورة ، سيعد ذلك بمثابة إشارة شر

ً
ائية مجددا   حالة ظهور القوة الشر

نقطة . ف 

 نقطة.  0071,1المقاومة بالقرب من الــ  

  ا
اء اإلنخفاضات الحالية ف  ق مع لسو و من الجدير بالذكر ، إن رؤيتنا الفنية للمؤشر العام إيجابية عل األجل المتوسط،  وننصح المستثمرين بشر

  بشكل صارم دون مستوي الـــ  
 نقطة.  007011وضع حد اإليقاف الوقاب 

ة و المتوسطة منطقة المقاومة  إختتر مؤشر األسهم الصغتر

نقطة خالل تعامالت الشهر السابق. و  ,0700الثانوية عند الـــ 

  األسبوع  المرفق أن المؤشر يواجة األن 
يوضح الرسم البياب 

   07011مستوي الدعم الرئيس  الكامن عند الـــ 
نقطة و الذي ف 

حالة تمكنه من اإلرتداد منها فسوف يتم تكوين قاع أعل  من 

  حالة حدوثها 
  تعد أول  اإلشارات اإليجابية ف 

الذي يسبقة و النر

ائية من جديد بشكل مؤكد و واضح    حالة ظهور القوي الشر
، وف 

، فسيتبع    أحجام التداوالت عند المستويات الحالية للمؤشر
ف 

ذلك موجة صاعدة جديدة حادة مستهدفة مستوي المقاومة 

 نقطة.  1,,07التال  بالقرب من الـــ  

  
ة ما سيحدث ف  و نعتقد أن هذا الشهر سيوضح بصورة كبتر

ة و المتوسطة و هل سيستمر اإلتجاه العام  األسهم الصغتر

الصاعد لألجل المتوسط أم أن هناك المزيد من اإلنخفاضات قد 

 تحدث. 

نصيحتنا للعمالء ه  مراقبة السوق عن كثب عند إختبار أقرب 

واإلستعداد  ,0700مستوي مقاومة للمؤشر عند مستوي الــــــــ 

 بأن حد إيقاف الخسائر لإلجل القصتر 
ً
لحركة صاعدة ، علما

نقطة ، و لإلجل المتوسط بالقرب  07111يكمن عند مستوي الــ  

 نقطة.  07,11من مستوي الدعم الرئيس  الكامن عند الـــــ  

ي أسبوعي  -المؤشر العام للبورصة المرصية 
 
 (EGX 30)رسم بيان



ي لبعض أسهم السوق  األداء النسنر

حة من قبلنا للعام الحال  
،  AREHحيث قمنا بحذف األسهم التالية )  .0100لقد قمنا بإجراء بعض التعديالت عل  قائمة األسهم الرئيسية المقتر

IRON  ،GOCO  ،AIFI ،OCDI  ( من 
ً
حة . كما قمنا بإضافة كال ( و تتكون  EFIH  ،MTIE  ،EEII  ،ATQA  ،EFIC( من قائمة األسهم المقتر

حة من   مع اإلداء النسنر  لمؤشر البورصة و كما نعلم إننا إلعطاء جميع األسهم فرصة متساوية تم إختيار  1,مجموعة األسهم المقتر
 مقارنير 

ً
سهما

كات  - 0100األول من يناير   -نفس التاريــــخ و هو  حة من الشر . و تتكون مجموعة األسهم المقتر   اإلداء النسنر 
ليكون بداية إحتساب التفوق ف 

، ABUK ،ACAMD ،ATQA ،AIH ،AJWA ،AMOC ،AUTO ،BTFH ،CCAP ،CICH ،CIEB ،CIRA ،CLHO ،COM ،DOMT)  -:  -التالية: 

DSCW ،EAST ،EFID ،EGCH ،EGTS ،EKHO ،ELWA ،EMFD ،ESRS ،ETEL ،EXPA ،EFIH ،EEII ،EFIC  ،FWRY ،HELI ،HRHO ،

ISMA ،ISPH ،JUFO ،MNHD ،MTIE ،OIH ،ORAS ،ORHD ،ORWE ،PHAR ،PHDC ،PIOH ،PORT ،RMDA ،RTVC ،SKPC ،

SWDY،TMGH  (  

 بسهم  AJWAحيث نالحظ أن سهم 
ً
 أن سهم    DSCWثم   EKHOقد تفوق عل  الجميع متبوعا

ً
   AUTOو  OIHكما سنالحظ أيضا

قد بدأوا ف 

؛ بينما أخفق كال من 
ً
كات أداءا و تراجعا خالل الشهر السابق عل  عكس المتوقع كما أن  MTIEو  EASTالتحسن و الظهور  من ضمن أفضل الشر

FWRY   وEFIH  وISMA  . خالل الشهر السابق  
 قد قاما بمفاجئة الجميع حيث أن أدائهم النسنر  جاء اإلدب 

  إظهار بعض التحسن و من المتوقع  CLHOو  MNHDو من المالحظ أن سهم  
 خالل األشهر السابقة قد بدآ ف 

ً
ا من أقل األسهم أداءا و اللذان يعتتر

 ، و عل  الصعيد األخر فأن أسهم 
ً
 خالل الشهر السابق قد  ORHDو  CIRAو  EASTأن يشهدا بعض اإلرتفاعات قريبا

ً
  كانت من األعل  أداءا

و النر

ظهر أسهم 
ُ
اجعات. بينما ت .  BTFHو  CCAPو  RMDAو CIEBشهدت بعض التر   أدائها النسنر 

 تحسن واضح ف 

ض أن تتفوق عل  أداء المؤشر 
 و من المفتر

ً
 واضحا

ً
  منتصف التصنيف قد أظهرت تحسنا

و من الجدير الذكر، أن هناك مجموعة من األسهم ف 

  أظهرت بعض الضعف من  AUTOو  ABUK و  EGCH و  DOMTالرئيس  خالل الشهر الجاري و تتكون تلك المجموعة من : 
. أما عن األسهم النر

 :  . EFIDو  PORTو  RTVCو  ATQAمجموعة المنتصف فكانت كالتال 

اء األسهم التالية خالل األسابيع القادمة. إختيارنا األول هو   و  ABUKو  RMDAو  MNHDو   CCAPثم  AJWAو مما سبق فإننا نوص  بشر

TMGH  وAUTO   و ننصح المستثمرين بتجنب .  . EFIDو  ORHDو  PORTو   FWRYو  ATQAعل  التوال 

  اإلرتفاع و أي منها سيتدهور  أدائه. 
 لتقيمها و معرفة أي منها سيبدأ ف 

ً
  تحديث األداء النسنر  لهذه األسهم شهريا

 سنستمر ف 



 ابمس أ بو غنمية

 CFTe, CETA   

 حملل فين إ سرتإتيجي


