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ائية إستمرار” المؤشر العام للبورصة المرصية    (EGX 30)     “غياب القوى الشر

 اإلتجاه العام

 المستهدفات المتوقعة

نقطة.  1,00,,المدي القصير :   

نقطة.  01,00,المدي المتوسط :   

نقطة.  31,00,المدي الطويل :   

اتيجية التداول  اسير

 المدي القصير : إحتفاظ. 

 المدي المتوسط : إحتفاظ. 

اء.   المدي الطويل : شر

إلتجاه قصير األجل: هابط. ا  

 . ي
 اإلتجاه متوسط األجل: عرض 

 اإلتجاه طويل األجل: هابط. 
 التعليق

 األمر الذي أفسح الطريق لتواجد الضغوط  91009تراجع المؤشر العام للبورصة المرصية خالل تعامالت يوم أمس ليغلق عند الـ  •
ً
ائية تماما نقطة، حيث لم تظهر القوة الشر

 عند الــ 
ً
ب السوق خطوة جدية من مستوي الدعم المحدد مسبقا  ليقير

ً
 نقطة.  91000البيعية مجددا

اسة  01000-01500يقع مستوى الدعم التالي عند  • ائية بشر ي جائحة  نقطة. ويمثل هذا الدعم مستوي الدعم الذي ظهرت عنده القوة الشر
 
ي حدثة ف

بعد اإلنخفاضات التر
ائية بشكل واضح. كورونا  ي ظهور القوة الشر

 . عىل الرغم من أن بعض االرتدادات قد تحدث حول المستوى األخير ، إال أننا لن نوضي بأي متاجرة حتر

ي حالة حدوث إرتداد من المستوي الحالي فسوف يكون إرتداد عىلي األجل القريب و سوف يتم إعتباره فرصة لتقليل المراكز الحالية خاصة ا •
 
ي حالة لمر وف

 
اكز الهامشية. وف

 لتقليل المراكز حول منطقة المقاومة األولي عند الـ 
 نقطة.  91000-91700حدوث هذا السيناريو سوف تتاح فرصة للمتعاملير 

 لمستوي الدعم عند الـ  •
ً
ي الوقت  01500و مما سبق، اليزال المؤشر عرضة لموجة منخفضة أخري وصوال

 
. وف

ً
ض أن توقف اإلنخفاض الحالي مؤقتا ي من المفير

نقطة و التر
ي دونها بشكل صارم.  91000الراهن تزداد أهمية منطقة الدعم الكامنة عند مستوي الـ 

 
ي يجب وضح حد اإليقاف الوقائ

 نقطة و التر

 حد إيقاف الخسائر 

 مستوي المقاومة

9,009

9,226

8,924

9,000

8,500

9,250

9,700

9,000

-4.60%

-9.98%

-22.08%

-12.17%

-24.61% 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 حيث أنهي تعامالت جلسة األمس عند مستوي الــ  • نقطة. واجة المؤشر بعض الضغوط البيعية بالقرب من منطقة  1699,إنخفض مؤشر األسهم الصغير
 الواقعة بير  مستوي الـ 

ً
 نقطة.  1730,المقاومة الرئيسية المحددة مسبقا

ي لمستوي المقاومة المذكور بعالية بشكل مؤكد و ثابت فسوف يعد ذلك بمثابة إشارة ُمبكرة إلس  • اق اإليجائ 
ي حالة حدوث سيناريو اإلخير

 
ار الموجة الصاعدة الحالية،  تمر و ف

، وسُيمهد الطريق للوصول إلي مستوي الـ  ي األجل القصير
 
ي أن يشهد السوق موجة صعود حادة أخري ف

 
 نقطة.  1900,ثم مستوي الـ  1000,كما سيحتر من جديد األمال ف

 فسوف يعد هذا اإلنخفاض موجة عاد •
ً
ي حاله حدوث أى إنخفاضات من مستوي المقاومة المذكور آنفا

 
ي يمكن ية مازلنا نوضي متعاملير  األجل القصير إنه ف

ي األرباح و التر
لجت 

ي الوقت الراهن تزداد أهمية منطقة الدعم الكامنة بير  مستوي الـ 
 
ي بناء مراكز استثمارية جديدة. وف

 
ي يجب وضع  1630,نقطة و مستوي الـ  1670,إستخدامها ف

نقطة و التر
ي يثبت السوق خالف ذلك. 

ي وجه النظر السابق ذكرها قائمة حتر
ي دونها بشكل صارم. وستبقر

 
 حد اإليقاف الوقائ

 اإلتجاه العام

 المستهدفات المتوقعة

نقطة.  01,50المدي القصير :   

نقطة.  01305المدي المتوسط :   

نقطة.  31,00المدي الطويل :   

اتيجية التداول  اسير

اء .   المدي القصير : : شر

 المدي المتوسط : إحتفاظ. 

 المدي الطويل : إحتفاظ. 

 اإلتجاه قصير األجل: هابط. 

 . ي
 اإلتجاه متوسط األجل: عرض 

 اإلتجاه طويل األجل: صاعد. 

 مستهدف متوسط األجل

 حد إيقاف الخسائر 

1,699أخر سعر

1,724أعىل سعر

1,699أدنى سعر

1,670أول دعم

1,630ثانى دعم

1,750أول مقاومة

1,800ثانى مقاومة

1,630حد إيقاف الخسائر

%4.25-أسبوع

%2.10-شهر

%11.76-ثالثه اشهر

%26.84-سنه

%22.82-منذ بدايه العام

عائدات تاريخية %
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 األسهم المختارة

)T+1 & T+0( متاجره اليومية

ز آخر سعراالسمكود رويتر
التوصية 

وسعر 

إيقاف

 الخسائر

المستهدف

 االول

المستهدف

ي
 
 التان

العائدالمخاطره

ACAMDكة العربية الدارة وتطوير االصول اء حول0.40الشر %7.09%5.02-0.380.360.390.41 شر

DOMTاء حول4.800الصناعات الغذائية العربية %5.66%3.66-4.6334.4674.7374.903 شر

EEIIاء حول0.93العربية للصناعات الهندسية %4.75%2.76-0.910.880.920.95 شر

DAPHاء حول17.50التعمير واالستشارات الهندسية %4.03%2.78-17.0316.5717.2717.73 شر

المحفظة اإلسبوعية

ز آخر سعراالسمكود رويتر
التوصية 

وسعر 

إيقاف 

الخسائر

المستهدف 

االول

المستهدف 

ي
 
التان

العائدالمخاطره

AIHاء حول0.272ارابيا انفستمنتس هولدنج %18.23%5.61-0.2750.2600.3000.330 شر

ORWEقيون للسجاد اء حول6.58النساجون الشر %14.31%6.35-6.506.107.007.50 شر

EGALاء حول15.70مرص لاللومنيوم %14.11%3.08-16.5016.0018.0019.00 شر

EFIHاء حول12.80إي فاينانس لإلستثمارات المالية والرقمية %14.56%3.03-13.4013.0015.0015.50 شر

PRDCى للتنمية العمرانية ز بروبرتير اء حول1.62بايونير %17.19%6.45-1.601.501.751.90 شر

RMDAات التشخيصية اء حول2.20العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحرصى %19.00%4.76-2.152.052.402.60 شر

AJWAاء حول11.77مجموعة اجواء للصناعات الغذائية - مرص %17.10%4.77-11.8011.2513.0014.00 شر

DAPHاء حول17.50التعمير واالستشارات الهندسية %19.38%4.73-17.3016.5019.0021.00 شر

المحفظة الشهرية

ز آخر سعراالسمكود رويتر
التوصية 

وسعر 

إيقاف 

الخسائر

المستهدف 

االول

المستهدف 

ي
 
التان

العائدالمخاطره

RMDAات التشخيصية اء حول2.20العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحرصى %25.13%4.88-2.102.002.402.70 شر

AMOCاء حول3.53االسكندرية للزيوت المعدنية %25.13%5.88-3.503.304.004.50 شر

EFICاء حول18.68المالية والصناعية المرصية %24.95%3.82-18.7018.0020.0024.00 شر

EKHOاء حول1.26القابضة المرصية الكويتية %20.71%4.88-1.261.201.401.55 شر

DOMTاء حول4.80الصناعات الغذائية العربية %20.07%6.90-4.504.205.005.50 شر

SKPCوكيماويات اء حول7.00سيدى كرير للبير %17.77%5.72-7.206.808.208.60 شر

PHARاء حول30.31المرصية الدولية للصناعات الدوائية %23.64%6.90-30.0028.0034.0038.00 شر

ORWEقيون للسجاد اء حول6.58النساجون الشر %20.76%4.73-6.506.207.508.00 شر

ً
ا أو هبوطا

ً
اء السهم حول السعر المحدد بنسبة تقلب 2٪ صعود اء حول: هو شر شر
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 التوصيات: 

العائدالمخاطرهوقف الخسارهالتوصيهإتجاهاتمقاومه2مقاومه 1دعم 2دعم 1آخر سعراالسمالرمز

ABUKاء اإلنخفاضات↓21.8221.8021.0023.7026.00ابوقير لالسمدة و الصناعات الكيماوية %17.53%0.09-21.80شر

ADIB12.60%2.02-10.80إحتفاظ↓11.0210.8010.2511.8012.50مرصف أبوظبى اإلسالىم - مرص%

AMOC9.97%3.75-3.40متاجرة↔3.533.403.203.603.90االسكندرية للزيوت المعدنية%

AUTO25.49%2.500.80إحتفاظ↓2.482.502.402.903.20غبور اوتو%

CCAP17.16%1.100.46إحتفاظ / تخفيض↓1.101.101.001.201.30القلعة لالستشارات الماليه%

CIEB6.67%1.74-5.70تخفيض مراكز↓5.805.705.406.006.20كريدي أجريكول - مرص%

CIRA6.28%10.800.00متاجرة↔10.8010.8010.5011.0011.50القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية%

CLHOي كليوباترا
كة مستشفى %14.31%3.92-4.50إحتفاظ↑4.684.504.254.805.40شر

COMI14.17%1.24-36.00تجميع↓36.4536.0035.0040.5042.00البنك التجاري الدولي - مرص%

EASTي
ن كومبانى قية ايسير كة الشر %8.54%1.00-10.00متاجرة↔10.1010.009.5010.0011.00الشر

EFIHاء اإلنخفاضات↓12.8012.5012.0013.0013.50إي فاينانس لإلستثمارات المالية والرقمية %5.32%2.37-12.50شر

EKHO4.65%0.80-1.25إحتفاظ↔1.261.251.231.281.32القابضة المرصية الكويتية%

EKHOA14.31%3.92-20.00متاجرة↔20.8020.0019.5023.0024.00القابضة المرصية الكويتية بالجنية%

ESRS10.35%1.83-10.80تجميع↔11.0010.8010.5011.5012.20حديد عز%

ETEL9.43%1.10-13.50إحتفاظ↔13.6513.5013.0014.5015.00المرصية لالتصاالت%

FWRYونية %16.55%4.22-3.25متاجرة↔3.393.253.003.504.00فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكير

HDBKاء↓34.3435.0032.5036.0037.00بنك التعمير واالسكان %7.46%35.001.90بإنتظار إشارة شر

HELI11.76%4.900.20إحتفاظ↓4.894.904.705.255.50مرص الجديدة لالسكان والتعمير%

HRHOمس القابضه %15.95%0.09-11.50إحتفاظ↓11.5111.8011.5013.0013.50المجموعه الماليه هير

ISPH18.99%0.43-1.40إحتفاظ↓1.411.401.201.601.70ابن سينا فارما%

MFPCاء اإلنخفاضات↑96.0092.0090.00105.00110.00مرص إلنتاج األسمدة %13.61%4.26-92.00شر

MNHDاء↔2.512.402.202.703.00مدينة نرص لالسكان والتعمير %17.83%4.48-2.40شر

MTIE23.71%1.42-2.100تخفيض مراكز↓2.1302.1002.0002.5002.700ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية%

ORASي ال سي اكشون نى اء↔50.9850.0048.0059.0062.00أوراسكوم كونسير %19.57%1.94-50.000شر

ORHD9.68%4.04-3.40تجميع↔3.543.403.203.603.90اوراسكوم للفنادق والتنمية%

ORWEقيون للسجاد اء↔6.586.406.006.807.00النساجون الشر %6.19%2.77-6.40إنتظار إشارة شر

PHDC12.58%1.21-1.15تخفيض مراكز↓1.161.151.101.261.32بالم هيلز للتعمير%

RMDAات التشخيصية اء اإلنخفاضات↔2.202.102.002.302.40العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحرصى %8.70%4.65-2.10شر

SKPCوكيماويات اء اإلنخفاضات↓7.007.006.808.008.25سيدى كرير للبير %16.43%7.000.00شر

SWDYيك %11.91%1.22-5.70تجميع↓5.775.705.406.006.50السويدى اليكير

TMGH15.67%0.59-6.80متاجرة↔6.846.806.507.508.00مجموعة طلعت مصطفى القابضة%
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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 فت 

 إخالء المسئولية


