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ائية ؟”المؤشر العام للبورصة المرصية    (EGX 30)     “هل ستنترص القوي الشر

 اإلتجاه العام

 المستهدفات المتوقعة

نقطة.  004,00المدي القصير :   

نقطة.  004,00المدي المتوسط :   

نقطة.  004000المدي الطويل :   

اتيجية التداول  اسير

 المدي القصير : تخفيض مراكز. 

ي أرباح. 
 المدي المتوسط : جن 

اء اإلنخفاضات.   المدي الطويل : شر

. ا ي
إلتجاه قصير األجل: عرض   

 اإلتجاه متوسط األجل: صاعد. 

 . ي
 اإلتجاه طويل األجل: عرض 

 التعليق

اق مستوي الـــ  •  عىلي مدار ثالثة أسابيع، ليغلق عند  004,00أرتفع مؤشر البورصة الرئيسي تعامالت جلسة نهاية األسبوع السابق، حيث إخير
ً
نقطة ألعىل، والذي ظل صامدا

 نقطة.  004,00مستوي 

 بشكل ملحوظ، باإلضافة إلي ذلك كان عدد األسهم •
ً
، أن اإلرتفاع األخير قد ارتبط بأحجام تداوالت متوسطة نسبيا

ً
صاعدة اكير من عدد األسهم ال والجدير بالمالحظة أيضا

 ( . 13:,00المنخفضة ولكن ليس بالقدر المطمئ   )

اق أعىلي من مستوي المقاومة الثانوي الكا •
اق خالل الجلسات القادمة إما بإخير نقطة و استهداف  004000عند من وبناًء عىلي  ذلك فالزلنا نحتاج إلي تأكيد عىلي هذا اإلخير

.  004,00نقطة ، أو بالثبات عىلي التداول أعىلي من مستوي الــــ  0,4000مستوي الـــ   نقطة خالل الجلستئر  التاليتئر 

ولد ذلك إشارة  •
ُ
اق مستوي المقاومة الثانوي المذكور بعاليه بشكل مؤكد و ثابت فسوف ي ي بإخير اق اإليجاب 

ي حالة تأكيد سيناريو اإلخير
 
كرة لتحسن اإلتجاة العام متوسط ُمبوف

ي األجل المتوسط. 
 
 األجل، كما سيحنر من جديد أمال أن يشهد السوق موجة صعود أخري ف

ي لمستوي الدعم الكامن عند الــــــ  •
 
اتيجية وقائية للحفاظ عىلي األرباح برفع حد اإليقاف الوقاب ي الوقت الراهن سوف نتبع إسير

 
 نقطة بشكل صارم.  004000أما ف

 حد إيقاف الخسائر 

 مستوي المقاومة

ي 
 
 حد اإليقاف الوقاب

15,625

15,625

15,200

15,400

15,000

15,800

16,000

15,000

6.43%

-8.11%

8.62%

33.44%

7.03% 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 10                             مؤشر األسهم الصغير

 التعليق

• +( 
ً
ة والمتوسطة خالل تعامالت جلسة نهاية األسبوع السابق ليغلق رابحا %(، منهًيا التعامالت بالقرب من أعىلي مستوي له خالل جلسة  0.00إرتفع مؤشر األسهم الصغير

اق أعىل من مستوي المقاومة الــــ  041,0نهاية األسبوع عند الـ   نقطة.  04000نقطة. والجدير بالذكر هنا؛ إن اإلرتفاع األخير لم يتمكن بعد من اإلخير

ي إيقاف الضغوط البيعية أعىلي م •
 
ائية بعدما نجحت ف ستوي الدعم الرئيسي ن مسوف تظل إحتماليات معاودة الموجة الصاعدة لألجل القصير قائمة طالما ظلت القوي الشر

 نقطة.  04100الكامن عند الـ 

ي السوق بأن يكونوا إنتقائيئر  للغاية عند إختيار فرص إستثمارية جديدة، وعىلي الصعيد األخر فننصح المتعاملئر  األكير  •
 
ي  حننصح المتعاملئر  ف

 
ي وضع حد اإليقاف الوقاب

 
 ف
ً
ذرا

ي من مستوي الدعم الهام عند الـ 
 
 نقطة.  04100بشكل صارم أدب

 اإلتجاه العام

 المستهدفات المتوقعة

نقطة.  34000المدي القصير :   

نقطة.  0,,34المدي المتوسط :   

نقطة.  4000,المدي الطويل :   

اتيجية التداول  اسير

اء إنخفاضات .   المدي القصير : : شر

 المدي المتوسط : إحتفاظ. 

 المدي الطويل : إحتفاظ. 

 اإلتجاه قصير األجل: صاعد. 

 . ي
 اإلتجاه متوسط األجل: عرض 

 اإلتجاه طويل األجل: صاعد. 

 حد إيقاف الخسائر

 مستهدف قصير األجل

ي 
 
 حد اإليقاف الوقاب

2,765أخر سعر

2,766أعىل سعر

2,728أدنى سعر

2,700أول دعم

2,455ثانى دعم

2,800أول مقاومة

2,950ثانى مقاومة

2,455حد إيقاف الخسائر

%8.08أسبوع

%7.23-شهر

%0.37ثالثه اشهر

%38.06سنه

%1.30-منذ 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

POULاء حول4.29القاهرة للدواجن %10.26%4.00-4.174.004.454.62 شر

EMFDاء حول2.91إعمار مرص للتنمية ش م م %9.35%4.05-2.862.743.023.14 شر

ATQAاء حول1.828مرص الوطنية للصلب %8.51%3.41-1.7891.7291.8881.948 شر

ESRSاء حول32.49حديد عز %7.59%2.73-31.7030.8433.3434.20 شر

المحفظة اإلسبوعية

ز التوصيةآخر سعراالسمكود رويتر
اء سعر الشر

ح  المقتر

إيقاف 

الخسائر

المستهدف 

االول

المستهدف 

ي
 
التان

العائدالمخاطره

POULاء حول4.29القاهرة للدواجن %17.44%4.88-4.204.004.605.00 شر

PHDCاء حول1.760بالم هيلز للتعمير %18.69%5.43-1.7421.6501.9002.10 شر

TMGHاء حول8.70مجموعة طلعت مصطفى القابضة %16.25%4.82-8.508.109.3010.00 شر

MFPCاء حول145.00مرص إلنتاج األسمدة %16.43%3.64-140.00135.00150.00165.00 شر

ORASي ال سي اكشون ن 
اء حول92.04أوراسكوم كونسير %18.23%5.72-90.0085.0098.00108.00 شر

EMFDاء حول2.91إعمار مرص للتنمية ش م م %16.71%5.61-2.752.603.053.25 شر

ATQAاء حول1.828مرص الوطنية للصلب %14.97%5.87-1.8081.7052.002.10 شر

EFIHاء حول16.77إي فاينانس لإلستثمارات المالية والرقمية %18.63%3.68-16.6016.0018.0020.00 شر

المحفظة الشهرية

ز التوصيةآخر سعراالسمكود رويتر
اء سعر الشر

ح  المقتر

إيقاف 

الخسائر

المستهدف 

االول

المستهدف 

ي
 
التان

العائدالمخاطره

PRCLي
اء حول4.09العامة لمنتجات الخزف والصينى %20.59%5.88-3.503.304.004.30 شر

OBRIاء حول6.33العبور لالستثمار العقارى %20.36%5.30-7.757.358.659.50 شر

SDTIاء حول6.39شارم دريمز لالستثمار السياىح %20.31%6.15-7.557.108.159.25 شر

ARABاء حول0.490المطورون العرب القابضة %22.11%5.73-0.490.4580.5670.605 شر

RREIي اء حول0.617االستثمار العقاري العرن  %20.14%5.54-0.6500.6150.7300.795 شر

ATLCاء حول4.01التوفيق للتأجير التمويىلي %23.13%5.64-3.653.454.254.60 شر

BIOCاء حول30.86جالكسو سميثكالين %22.31%6.45-32.0030.0038.0040.00 شر

CERAاء حول0.590العربية للخزف %22.99%5.60-0.7350.6950.8150.925 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

ABUK9.68%3.41-38.60إحتفاظ↑39.9438.6036.5041.0044.00ابوقير لالسمدة و الصناعات الكيماوية%

ADIB13.35%0.57-17.40تخفيض مراكز↓17.5017.4016.8019.0020.00مرصف أبوظن  اإلسالىم - مرص%

AMOC9.92%3.87-7.10إحتفاظ↑7.387.106.807.608.15االسكندرية للزيوت المعدنية%

AUTO10.12%6.25-4.50متاجرة↔4.794.504.205.005.30غبور اوتو%

CCAP9.68%4.04-1.70إحتفاظ↑1.771.701.601.801.95القلعة لالستشارات الماليه%

CIEB6.90%6.45-8.40تجميع↔8.968.407.809.009.60كريدي أجريكول - مرص%

CIRA16.81%0.90-11.10إحتفاظ↓11.2011.1010.5012.8013.25القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية%

CLHOي كليوباترا
كة مستشفى اء اإلنخفاضات↓4.124.104.004.204.50شر %8.82%0.49-4.10شر

COMI7.57%2.97-49.50إحتفاظ↑50.9949.5048.0053.5055.00البنك التجاري الدولي - مرص%

EASTي
ن كومبانى قية ايسير كة الشر %7.36%4.26-13.80إحتفاظ↓14.4013.8013.2515.0015.50الشر

EFID12.09%6.14-15.00إحتفاظ↓15.9515.0014.0016.1018.00ايديتا للصناعات الغذائية%

EFIHاء↑16.7716.3015.5017.0018.00إي فاينانس لإلستثمارات المالية والرقمية %7.08%2.84-16.30شر

EKHOاء اإلنخفاضات↔1.201.151.101.211.25القابضة المرصية الكويتية %4.08%4.26-1.15شر

EKHOA11.75%2.56-39.00إحتفاظ↑40.0139.0036.4042.0045.00القابضة المرصية الكويتية بالجنية%

ESRS20.79%1.52-32.00إحتفاظ↑32.4932.0029.0035.0040.00حديد عز%

ETEL25.82%1.80-22.00إحتفاظ↔22.4022.0021.0026.0029.00المرصية لالتصاالت%

FWRYونية %4.28%4.68-4.80إحتفاظ↔5.034.804.505.105.25فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكير

HELIاء↓7.907.507.308.008.50مرص الجديدة لالسكان والتعمير %7.32%5.20-7.50شر

HRHOمس القابضه %14.11%16.500.00إحتفاظ↔16.5016.5016.0017.4019.00المجموعه الماليه هير

ISPH11.20%3.11-1.30إحتفاظ↔1.341.301.251.351.50ابن سينا فارما%

JUFO11.28%4.14-9.00إحتفاظ↑9.389.008.609.5010.50جهينة للصناعات الغذائية%

MFPCاء↔145.00142.00135.00150.00160.00مرص إلنتاج األسمدة %9.84%2.09-142.00شر

MNHD15.08%3.72-2.900إحتفاظ↑3.012.902.753.303.50مدينة نرص لالسكان والتعمير%

ORASي ال سي اكشون ن 
اء↑92.0492.0085.00100.00110.00أوراسكوم كونسير %17.83%7.96-85.000شر

ORWEقيون للسجاد اء↑11.1011.0010.5011.3012.25النساجون الشر %9.86%0.90-11.00شر

PHDCاء↑1.761.751.651.902.05بالم هيلز للتعمير %15.25%0.57-1.75شر

RMDAات التشخيصية اء اإلنخفاضات↔2.092.001.952.102.50العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحرصى %17.91%4.40-2.00شر

SKPCوكيماويات اء اإلنخفاضات↓17.2817.0015.5018.0019.00سيدى كرير للبير %9.49%1.63-17.00شر

SWDYيك اء↑13.1012.6512.3013.2514.00السويدى اليكير %6.64%3.50-12.65شر

TALMاء↔3.373.202.803.503.70تعليم لخدمات اإلدارة %9.34%5.18-3.20بإنتظار إشارة شر

TMGHاء↑8.708.208.009.009.25مجموعة طلعت مصطفى القابضة %6.13%5.92-8.20شر
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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 فن 

 إخالء المسئولية


