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يتقرير التحليل الفني اليوم

كامل المراكز المستهدف تكوينها شراءشراء 

شراء جزء من المراكز المراد تكوينها بما يتوافق مع إدارة المخاطر شراء جزئي 

ال توجد إشاره جديده سواء بالبيع او الشراء إحتفاظ

األتجاه عرضى الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة متاجرة 

بيع جزء من المراكز القائمة بيع جزئى 

الخروج من كامل المراكز بيع 

إنتظار إشارة شراء
إلى شهد السهم إنخفاض فال يفضل بيعها ولكن ال يوجد إشاره شراء

اآلن 

الخروج نهائياً من المراكز القائمة ايقاف خسائر 

EGX ًسهم مضاف حديثا

التوصية فىتغير شراء جزئى 
االتجاه

عرض ىهابط صاعد



.املوضح بجدول االسهم هو النسبة املتوقعة  اذا كان الدخول من سعر االغالق املوضح :العائد •

ق املوضحة بجدول االسهم هو نسبة وقف الخسائر املتوقعة اذا كان الدخول من سعر االغال : املخاطر•

.لليوم السابق للتقرير  

.ويستخدم كمستهدفاتمستوى سعرى يتوقع ان يتراجع السهم منه: املقاومة•

.خسائر مستوى سعرى يتوقع ان ترتد من االسعار ويعتبر كسر مستوى الدعم  تفعيل إليقاف ال:الدعم •

.  ريرالعائد املحقق منذ بداية الشهر سعر االفتتاح الى سعر االغالق املوضح به التق:العائد الشهري •

ع الخسارة في حالة رفوقفيجب على  السادة املتداولين حفظ نقاط الهدف و : تنويه•

.السهم من التقرير 

دلـيـل التـقـريـر
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يتقرير التحليل الفني اليوم

علىاألخيرةبتداوالتهجلساتهاخر فىEGX30مؤشرتراجع:التعليق
علىابطالهالرئيس ىاألتجاهسيطرهوسطفىوذلك،اللحظية،املستويات

 نرجحفإنناوعليه9650مستوى اسفللغلقواملتوسطالطويلاملدى
.9200ثم9400مستوى نحو الهبوطمواصله

 ،اللحظيهاملستوياتعلىجلساتهاخر فىEGX70مؤشرتراجع:التعليق
 و توسطواملالطويلاملدىعلىالهابطالرئيس ىاألتجاهسيطرهوسطوذلك

املقاومهمستوى اختبار ألعادهسيدفعه1860مستوى اعلىاألستقرار 
 حو نالهبوطمواصلهسيدعماسفلهاالسلبىاألغالقانمراعاهمع1900

.1740ثم1800مستوى 

EGX70/املؤشر EGX30 /املؤشر
التغير االرتكاز آخر سعر املؤشر

-0.88% 9640 9612 EGX30

-0.68% 1804 1800 EGX70

2مقاومة  1مقاومة  2دعم  1دعم  املؤشر

9800 9700 9500 9600 EGX30

1870 1850 1770 1800 EGX70

طويل متوسط قصير اإلتجاه

هابط  هابط   هابط    EGX30

هابط هابط   هابط   EGX70

61%

6%

33%
العمق

صاعد

هابط

لم يتغير

اط مع مراقبه نق, بتخفيض املراكز الشرائية ومستثمرى املدى املتوسط باألحتفاظ , ننصح مستثمرى املدى القصير: األستراتيجيه الحاليه 
.إيقاف الخسائر عن قرب واتخاذ كافه األجراءات للمحافظه على راس املال  لتقليل الخسائر
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يتقرير التحليل الفني اليوم

AUTO–جى بى اوتو  ACGC–العربيه حليج 

 ارتكازهاثر ىعلوذلكاألخيرهتداوالتهخاللكبيرهبصورهحليجالعربيهسهمارتفع:التعليق
 1.40مستوى على

 
مواصلهحنرجفإنناوعليهالنسبيهالقوهملؤشر األيجابيهباملحاوالتمدعوما

1.40مستوى اعلىاأليحابىالثباتاهميهمراعاهمعوذلك1.45مستوى إلىالصعود

 اختبار بذلكيدليعاللحظيهاملستوياتعلىاألخيرهتداوالتهخاللاوتو بىجىسهمارتقع:التعليق
 دافاستهنرجحفإنناوعليهاعالهاأليجابىالثباتمنتمكنقدانهونلالحظ2.90الدعممستوى 
2.80مستوى اعلىاأليجابىالثباتاهميهمراعاهمعوذلك3.20ثم3.10مستوى 

1.429 آخر سعر

1.45 2مقاومة 

1.44 1مقاومة 

1.42 1دعم 

1.40 2دعم 

3% YTD

-1.50% MTD
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2.99 آخر سعر

3.10 2مقاومة 

3 1مقاومة 

2.90 1دعم 

2.80 2دعم 

3.60% YTD

-1.50% MTD



يتقرير التحليل الفني اليوم
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قطاعات وانشط اسهم بها 5افضل 
إيقاف الخسارةاملستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهالسهم اسمالقطاع 

11.200.90اعلىاحتفاظ ما دامت األسعار 1.1071.071.13العربيه للمحابسمواد البناء 

13.9014.9013.80اعلىاحتفاظ ما دامت األسعار 14.171414.90روادالسياحه

املنسوجات
عربيه حليج

1.401.451.39اعلىاحتفاظ ما دامت األسعار 1.4291.421.44

2.703.102.65اعلىاحتفاظ مادامت األسعار 2.992.903جى بى اوتوخدمات صناعيه

1.201.251.19اعلىاحتفاظ ما دامت األسعار 1.2391.221.25بالم هيلز العقارات 

 T+1/T+0اسهم املتاجره اليوميه فى ذات الجلسه 

إيقاف الخسارةاملستهدف الثانى املستهدف االول الشراء السهم الرمز 



يتقرير التحليل الفني اليوم

تحليل األسهم

إيقاف الخسارةاملستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

COMI 39.5037.80تخفيف مراكز38.403839التجارى الدولى

HRHO 1312تخفيف مراكز12.4112.2012.80هيرمس

HELI5.204.50احتفاظ4.974.705.10مصر الجديده

SKPC 8.207.20احتفاظ7.607.508سيدى كرير

ESRS 12.4011.70احتفاظ12.0111.9012.40حديد عز

MTIE 2.702.20تخفيف مراكز 2.452.302.70ام ام جروب

ETEL14.9013.80تخفيف مراكز 14.461414.90املصريه لالتصاالت

MCQE 1312تخفيف مراكز12.5512.2012.70اسمنت قنا

SWDY7.506.50احتفاظ6.966.707.35اليكترتك السويدى

TMGH 87.20تخفيف مراكز7.517.407.70طلعت مصطفى

FWRY 4.503.80تخفيف مراكز444.50فورى

EAST 11.5010.40احتفاظ10.5010.5011الشرقيه للدخان

7



يتقرير التحليل الفني اليوم

إيقاف الخسارةاملستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

EFIHـــــــــــ14تخفيف مراكز14.011415فاينانس إى

ADRI 0.600.54مراكز تخفيف0.580.550.60اراب للتنميه

AMOC 43.30احتفاظ3.483.403.90اموك

MOED 0.160.14تخفبف مراكز0.1590.150.16نظم التعليم

CIEB 6.505.20تخفيف مراكز 5.425.405.80كريدى اجريكول

AUTO 3.602.80تخفبف مراكز2.992.903.20جى بى اوتو

AMIA  1.901.30تخفيف مراكز1.541.501.64امللتقى العربى

AJWA 12.8011.50تخفيف مراكز 12.1611.7012.80اجواء

EKHO 1.361.25تخفيف مراكز 1.301.301.36دوالر –القابضه الكويتيه

CCCAP1.301.15تخفيف مراكز1.2071.201.30القلعه

EGAL 1715.70تخفيف مراكز 15.9815.9016.00مصر لاللومنيوم

ASCM 6.505.50احتفاظ6.345.806.50اسيك للتعدين

MPRC5.204.30احتفاظ4.424.404.70األنتاج األعالمى

تحليل األسهم
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يتقرير التحليل الفني اليوم

إيقاف الخسارةاملستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

SUGR 12.4011.30احتفاظ11.5011.5012الدلتا للسكر

AFDI1211.40احتفاظ11.5111.5012األهلى للتنميه

MNHD 2.602.20احتفاظ2.452.402.60مدينه نصر

ATQA 0.950.75احتفاظ0.900.800.94عتاقه

EFIC 1917.50تخفيف مراكز18.4617.9018.80املاليه والصناعيه

EXPA 8.407.50تخفيف مراكز8.2088.30بنك تنميه الصادرات

ETRS 21.50تخفيف مراكز1.761.701.90ايجيترانس

GIHD12.5011.20تخفيف مراكز11.9911.5012الغربيه األسالميه

SDTI 7.706.90تخفيف مراكز7.3377.40شارم دريمز

PRMH 0.540.49مراكز تخفيف0.5070.500.54برايم القابضه

CICH 4.203.50احتفاظ 3.953.704س ى اى كابيتال

تحليل األسهم
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يتقرير التحليل الفني اليوم

جدول نقاط االرتكاز

:جدول نقاط االرتكاز
سط تم إعداده بشكل آلي، و يحتوي على قيمة املتو 

في يوم  ونقطة ارتكاز لجميع األسهم20املتحرك ملدة 
تداول السوق بعد التصفية واختيار األسهم التي ت

أيام ونقطة االرتكاز الخاصة بها 20أعلى متوسط 
.وجيدة من الناحية الفنية

نقطة االرتكاز
. بينقطة االرتكاز هي عبارة عن مستوى سعري حسا

ر، أعلى سع)يتم احتسابه كمتوسط لسعر اليوم
خالل آداء السوق في اليوم ( أدنى سعر، آخر سعر

.الواحد

ل في التداول قصير األجل للغاية مث: اإلستخدام
(.مخاطر عالية)أوامر التداول خالل اليوم وهي ذات 

.وهي صالحة ليوم واحد فقط

نقطة اإلرتكازآخر سعراالسمالرمز
متوسط 

أيام20
العائدجني أرباح

وقف 
الخسارة

املخاطرة

EGCH3.853.90%3.594.173.764.305كيما%

ESRS 14.501.30%1214.6614.10152حديد عز%

SKPC 8.181.00%7.608.307.968.402.18سيدى كرير%

AMOC 3.702.70%3.483.843.674.107.30اموك%

SWDY 7.801.53%6.968.057.828.203.53السويدى%

AIFI 0.2741%0.2340.2530.2330.2852.89اطلس%

HELI 5.601.78%4.975.735.535.903.50مصر الجديده%

ISMA5.351%4.795.505.115.602.94االسماعليه للدواجن%

SUGR 11.201.78%11.5011.5311.3611.803.50الدلتا للسكر%

AFDI 12.101%11.5112.041212.402.30األهلى للتنميه%
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يتقرير التحليل الفني اليوم

دليل التقرير

.لىألعمنهاالرتدادويفترضالسعر أدنيمستوى :الدعممستوى 
.ألسفلمنهالتراجعوُيفترضالسعر أعلىمستوى :املقاومةمستوى 

.إليهالوصول املتوقعمنمحددمستوى :املستهدف
 بحدوثالتوقععندبتفعيلهالتوصيةيتم:الخسارةوقفمستوى 

.األسعارفيعنيفهبوط
.(عرض ي-هابط-صاعد):االتجاه

 حديدتعلىتعملبسيطةفنيتحليلأداةهو ):املتحركاملتوسط
.التداول استراتيجياتفياستخدامهويتماألسعر،اتجاه
منمجموعةتحددهاالتيالفنيالتحليلأداةهي:البولنجرمؤشر 

بعيًدا]لبيوسإيجابيبشكل(معياريينانحرافينترسمالتيالخطوط
SMAالبسيطاملتحركاملتوسطعن .األسهمألسعار ]

 هاحتسابيتم.حسابيسعري مستوى عنعبارة:االرتكازنقطة
 أداءخالل(سعرآخر سعر،أدنىسعر،أعلى)اليوملسعر كمتوسط

.الواحداليومفيالسوق 
:YTDالعامبدايةمنذاملحققالعائد.

MTD:الشهربدايةمنذاملحققالعائد.

اإلفصاحات

 ريميير ببشركةالفنيالتحليلقسمقبلمنالتقرير هذاإعدادتم
 املاليةاألوراقلتداول 

ً
 ُبنيتدوق.للجميعاملتاحةللبياناتوفقا

 وأساليبةبمصداقيالبياناتلهذهوفًقاالتقرير هذافيالنظر وجهة
 يأعنمسؤولةغير والشركةصحتها،فينعتقدودقيقةعلمية
 وماتاملعلعلىبناءً اتخاذهايتممضاربيةأو استثماريةقرارات
.التقريرهذافيالواردة

حقوق الطبع والنشر

 جميع،املاليةلألوراقبريميير ،2022©والنشرالطبعحقوق 
 أو اقتباسأو جزءأيمشاركةأو نشر يجوز ال .محفوظةالحقوق 

 ةالشركموافقةدون ذلكغير أو نسخهأو التقرير هذاإنتاجإعادة
.كتابيإذنخاللمن

مروه ابو النصر
محلل فني أول 

marwa.abuelnasr@premiere-securities.com: البريد اإللكتروني

232الداخلي 37627581 (202+): الهاتف 

قسم التحليل الفني 

إدارة البحوث

خدمة العمالء

عصام عبدالعليم
مدير إدارة البحوث

essam.abdelaleem@prmeiere-securities.com: البريد اإللكتروني

225الداخلي 37627581 (202+):الهاتف 

etrade@premiere-securities.com: البريد اإللكتروني
33330700  (202+): الهاتف 
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