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ة ” المؤشر العام للبورصة المرصية  
ْ

ظ
ْ

َحف
َ

 (EGX 30)    “رؤية ُمت

 اإلتجاه العام

 المستهدفات المتوقعة

نقطة.  411440المدي القصير :   

نقطة.  401300المدي المتوسط :   

نقطة.  401,00المدي الطويل :   

اتيجية التداول  اسير

 المدي القصير : إحتفاظ. 

اء.   المدي المتوسط : شر

اء.   المدي الطويل : شر

إلتجاه قصير األجل: صاعد. ا  

 اإلتجاه متوسط األجل: صاعد. 

 . ي
 اإلتجاه طويل األجل: عرض 

 التعليق

• +( 
ً
 البورصة الرئيسي خالل تعامالت جلسة األمس ليغلق رابحا

ننقنطنةا والنجندلنر بنالنمنالحنالنة ألم تنعنامنالت األمنس قند جناءت  411341%( عندند مسنتنوي النن  ,,.4إرتفع مؤشر
 مصحوبة بأحجام تداول المرتفعة. 

نقطةا لزيد من إحتماالت استمرار الموجة السعرية الصاعدة النحنالنينة  431,00—431,00الدعم الكامدة بير  النننننن  مدطقةومن الجدلر بالذكرا إم الثبات علي التداول ألعلي من  •
نائنينة  0,,411— 411000إلختبار مدطقة المقاومة التالية والكامدة بير  الن  ي لنلنقنوي ال ر

نقطةا وبعبارة ألخرى تعد مدطقة المقاومة السابق ذكره هي مدطقنة اإلخنتنبنار النحنقنينير
 متوسطة األجل. 

ي لمستوي المقاومة الحالي عدد النننن  • اق اإليجاب 
ي حالة سيداريو اإلخير

 
اء جديدةا كما سيحير من جديد ألمال ألم يشهد السوق موجة  411300وف

ولد ذلك إشارة شر
ُ
نقطة فسوف ل

 . ي األجل القصير
 
 صعود ألخري ف

ي بدا  •
 
ي يمكن إستخدامها ف

ي األرباح والير
 فسوف يعتي  هذا كموجة عادية لجي 

ً
ي حالة حدوث ألى إنخفاضات من مستوي المقاومة المذكور آنفا

 
ي ء موف

 
راكز إستثمارية جديدة. وف

ي دونها بشكل صارم.  431,00نقطة ومستوي النننن  431,00الوقت الراهن تزداد ألهمية مدطقة الدعم الكامدة بير  مستوي الن 
 
ي يجب وضح حد اإليقاف الوقاب

 نقطة الير

ي 
 
 حد اإليقاف الوقاب

 مستوي المقاومة

 حد إيقاف الخسائر 

14,328

14,375

14,079

14,110

13,900

14,650

15,000

13,900

10.92%

27.22%

40.78%

25.67%

19.91% 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 ,0                             مؤشر األسهم الصغير

 التعليق

ة والمتوسطة من مستوي المقاومة الثانوي الكامن عدد الن  • ب مؤشر األسهم الصغير
نقطةا يجب متابعة السوق عن كثب عدد ذلك المستوي خالل تعامالت جلسة  41,00إقير

ائية من جديد.  اق ألعلي مده سوف يكوم بمثابة إشارة مبكرة لتواجد القوي ال ر
 اليوما حيث ألم اإلخير

نقطة لزيد من إحتمناالت منعناودة النمنوجنة السنعنرينة الصناعندة النحنالنينة إلخنتنبنار مسنتنوي النمنقناومنة  41000وعلي الرغم ذلك فإم الثبات علي التداول ألعلي من مستوي الدعم  •
ائية.  41,10الرئيسي عدد الن  ي للقوي ال ر

 نقطةا وبعبارة ألخرى تعد مدطقة المقاومة السابق ذكرها هي مدطقة اإلختبار الحقيير

ي لمدنطنقنة النن   • اق اإليجاب 
ي لتم تأكيد اإلخير

ي بعض األرباح وإغالق المراكز الهامشية حير
ي النوقنت النراهنن تنزداد  41,10وبداًء علي ما سبق فإندا ندصح المتعاملير  بجي 

 
ننقنطنة. وف

ي دونها بشكل صارم.  41100—41000ألهمية مدطقة الدعم الكامدة عدد مستوي الن 
 
ي يجب وضح حد اإليقاف الوقاب

 نقطة والير

 اإلتجاه العام

 المستهدفات المتوقعة

نقطة.  31000المدي القصير :   

نقطة.  31,00المدي المتوسط :   

نقطة.  01300المدي الطويل :   

اتيجية التداول  اسير

اء .   المدي القصير : : شر

اء .   المدي المتوسط : شر

اء .   المدي الطويل : شر

 اإلتجاه قصير األجل: صاعد. 

 . ي
 اإلتجاه متوسط األجل: عرض 

 اإلتجاه طويل األجل: صاعد. 

 مستوي المقاومة

 حد اإليقاف الخسائر 

ي 
 
 حد اإليقاف الوقاب

2,654أخر سعر

2,698أعىل سعر

2,653أدنى سعر

2,600أول دعم

2,455ثانى دعم

2,780أول مقاومة

3,050ثانى مقاومة

2,455حد إيقاف الخسائر

%4.07أسبوع

%19.90شهر

%18.81ثالثه اشهر

%20.14سنه

%20.52منذ بدايه العام

عائدات تاريخية %
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 األسهم المختارة

)T+1 & T+0( متاجره اليومية

ز التوصيةآخر سعراالسمكود رويتر
اء سعر الشر

ح  المقتر

إيقاف

 الخسائر

المستهدف

 االول

المستهدف

ي
 
 التان

العائدالمخاطره

DSCWاء حول0.42دايس للمالبس الجاهزة %8.48%2.99-0.410.400.430.44 شر

CANAاء حول10.06بنك قناة السويس %4.24%2.73-10.179.8910.3310.61 شر

KABOاء حول1.309النرص للمالبس والمنسوجات %8.21%3.45-1.2861.2431.3531.396 شر

EFICاء حول31.17المالية والصناعية المرصية %7.92%2.71-31.5630.7132.0134.16 شر

المحفظة اإلسبوعية

ز التوصيةآخر سعراالسمكود رويتر
اء سعر الشر

ح  المقتر

إيقاف 

الخسائر

المستهدف 

االول

المستهدف 

ي
 
التان

العائدالمخاطره

HELIاء حول7.10مرص الجديدة لالسكان والتعمير %17.19%4.80-6.406.106.807.60 شر

ESRSاء حول18.95حديد عز %19.96%5.99-17.2016.2019.0021.00 شر

CCAPاء حول1.496القلعة لالستشارات الماليه %16.17%6.32-1.4701.3801.6501.728 شر

ETELاء حول25.00المرصية لالتصاالت %16.25%7.86-23.8022.0026.0028.00 شر

NCCWاء حول20.00النرص لألعمال المدنية %21.88%6.74-18.4017.2021.0022.90 شر

AFDIاء حول17.51االهىلي للتنمية واالستثمار %19.38%4.73-17.3016.5018.6021.00 شر

ADIBاء حول15.60مرصف أبوظبى اإلسالىم - مرص %20.36%6.67-15.5014.5017.0019.00 شر

EFICاء حول31.17المالية والصناعية المرصية %21.62%4.23-29.0027.8031.4536.00 شر

المحفظة الشهرية

ز التوصيةآخر سعراالسمكود رويتر
اء سعر الشر

ح  المقتر

إيقاف 

الخسائر

المستهدف 

االول

المستهدف 

ي
 
التان

العائدالمخاطره

AJWAاء حول19.83مجموعة اجواء للصناعات الغذائية - مرص %28.77%6.62-19.5018.2523.0026.00 شر

ADIBاء حول15.60مرصف أبوظبى اإلسالىم - مرص %25.49%6.67-15.5014.5017.0020.00 شر

DSCWاء حول0.419دايس للمالبس الجاهزة %23.87%6.49-0.3820.3580.4360.485 شر

AMIAي لالستثمارات ي العرنى
اء حول2.15الملتق  %31.02%6.25-1.981.862.232.70 شر

ASPIاء حول0.273اسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية %26.69%6.95-0.2680.2500.3090.350 شر

EEIIاء حول1.178العربية للصناعات الهندسية %24.05%5.98-1.2581.1851.3701.600 شر

EGASاء حول34.00غاز مرص %23.29%6.78-30.5028.5035.0038.50 شر

EKHOاء حول1.268القابضة المرصية الكويتية %17.98%5.33-1.2131.1501.3631.452 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

ABUK12.68%0.81-36.70إحتفاظ↑37.0036.7034.0040.0042.00ابوقير لالسمدة و الصناعات الكيماوية%

ALCN15.30%5.83-17.00إحتفاظ↑18.0217.0016.0020.0021.00االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع%

AMOC10.09%2.92-5.40إحتفاظ↑5.565.405.006.006.15االسكندرية للزيوت المعدنية%

AUTO13.18%4.88-4.80إحتفاظ↑5.044.804.605.505.75غبور اوتو%

CCAPاء↑1.501.471.421.571.65القلعة لالستشارات الماليه %9.80%1.75-1.47شر

CIEB9.95%5.99-8.10إحتفاظ↑8.608.107.809.009.50كريدي أجريكول - مرص%

CIRA9.14%5.17-13.00إحتفاظ↑13.6913.0012.6514.8015.00القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية%

CLHOي كليوباترا
كة مستشقى %8.38%4.14-4.50إحتفاظ↑4.694.504.304.805.10شر

COMI12.78%4.65-42.00جبى أرباح↑44.0042.0040.0045.0050.00البنك التجاري الدولي - مرص%

EASTي
ن كومبانى قية ايسي  كة الشر %16.99%4.55-12.90تخفيض مراكز↑13.5012.9012.5014.0016.00الشر

EFIHاء↔19.0018.0017.0020.0022.00إي فاينانس لإلستثمارات المالية والرقمية %14.66%5.41-18.00شر

EKHOاء↔1.271.251.211.341.38القابضة المرصية الكويتية %8.46%1.43-1.25شر

EKHOA7.43%3.70-34.00جبى أرباح↑35.2834.0032.1036.0038.00القابضة المرصية الكويتية بالجنية%

ESRSاء↑18.9518.0017.0020.0021.00حديد عز %10.27%5.14-18.00شر

ETEL11.33%4.08-24.00إحتفاظ↑25.0024.0023.0025.0028.00المرصية لالتصاالت%

FWRYونية %14.31%1.94-5.10جبى أرباح↔5.205.104.955.506.00فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكي 

HDBK21.13%6.06-16.00إحتفاظ↔17.0016.0015.0018.0021.00بنك التعمير واالسكان%

HELIاء↑7.107.006.707.207.80مرص الجديدة لالسكان والتعمير %9.40%1.42-7.00شر

HRHOمس القابضه %10.85%0.93-16.00إحتفاظ↔16.1516.0015.3017.0018.00المجموعه الماليه هير

ISPH20.83%4.02-1.95متاجرة↔2.031.951.802.102.50ابن سينا فارما%

JUFO9.40%1.42-7.00متاجرة↔7.107.006.507.407.80جهينة للصناعات الغذائية%

MFPC6.91%2.89-136.00تخفيض مراكز↔139.99136.00130.00145.00150.00مرص إلنتاج األسمدة%

MNHDاء↔3.203.152.903.403.80مدينة نرص لالسكان والتعمير %17.19%1.57-3.150إنتظار إشارة شر

ORASي ال سي اكشون نى
%12.00%0.74-81.000إحتفاظ↑81.6081.0075.0086.0092.00أوراسكوم كونسي 

ORWEقيون للسجاد اء↑8.948.808.009.5010.00النساجون الشر %11.20%1.58-8.80شر

PHDC12.95%0.40-1.75إحتفاظ↑1.761.751.681.852.00بالم هيلز للتعمير%

QNBAي االهىلي
%9.71%6.55-17.00متاجرة↔18.1517.0016.0019.0020.00بنك قطر الوطبى

RMDAات التشخيصية اء↔2.912.902.803.403.60العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحرصى %21.28%0.34-2.90شر

SKPCوكيماويات %15.67%2.57-10.00جبى أرباح↑10.2610.009.5011.0012.00سيدى كرير للبي 

SWDYيك اء اإلنخفاضات↑10.3510.009.6510.7012.00السويدى اليكي  %14.79%3.44-10.00شر

TMGHاء↑8.878.408.259.209.60مجموعة طلعت مصطقى القابضة %7.91%5.44-8.40إنتظار إشارة شر



 6 

 

 إتصل بدا : 

 

 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         

 
 

 52661  للتواصل

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


