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محتويات التقرير 

.ارشادات التقرير ▪

.رؤية على مؤشرات السوق ▪

.سهم اليوم ▪

.سهم للمتابعة▪

.تحليل االسهم ▪

نقاط االرتكاز▪
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تقرير التحليل الفني

شراء 
كامل المراكز المستهدف تكوينها شراء

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

إحتفاظ
ال توجد إشاره جديده سواء بالبيع او الشراء 

متاجرة 
األتجاه عرضى الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومه 

بيع جزئى 
بيع جزء من المراكز القائمه 

بيع 
الخروج من كامل المراكز 

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

األن 

ايقاف خسائر 
الخروج نهائياً من المراكز القائمه 

EGX
سهم مضاف حديثاً 

شراء جزئى 
تغير فى التوصيه 

االتجاه
عرضى هابط صاعد



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

اذا كان الدخول من سعر المتوقعهبجدول االسهم هو نسبة وقف الخسائر الموضحه: المخاطر•

.االغالق لليوم السابق للتقرير  

.ويستخدم كمستهدفاتان يتراجع السهم منهيتوفعمستوى سعرى : المقاومة•

قافاليمستوى سعرى يتوقع ان ترتد من االسعار ويعتبر كسر مستوى الدعم  تفعيل :الدعم •

.الخسائر 

.  تقريرالعائد المحقق منذ بداية الشهر سعر االفتتاح الى سعر االغالق الموضح به ال:الشهرىالعائد •

ع حالة رففىالخسارة وقفيجب على  السادة المتداولين حفظ نقاط الهدف و : تنوية•

.السهم من التقرير 

دلـيـل التـقـريـر
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آخرفيجديدهخسائرليسجلتراجعهEGX30مؤشرواصل:التعليق

هوماكالقصيرالمدىعلىهابطةتصحيحيةموجةسيطرةوتحت,جلساته

ذلكطوسنالحظكما،(يومية)زمنيةلفترةالمرفقالبيانيبالرسمموضح

توىمساعلىالمؤشرمازالولكن.النسبيةالقوةبمؤشرسلبيتقاطعظهور

وىمستنحوالهبوطمواصلهسيعلناسفلهباألغالقوالذى11.600الدعم

نرجحيجعلنا11.600مستوىاعلىالثباتانمراعاهمع,11.400

.11.800ثم11.700مستوىاستهداف

EGX70/المؤشر EGX30 /المؤشر

الفنيالتحليلتقرير

2022يناير25الثالثاء
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سيطرةوسطجلساته،آخرفيEGX70مؤشرانخفض:التعليق

غطالضاستمرارمعالقصير،المدىعلىالهابطالتصحيحياالتجاه

يوماً 50لفترةالبسيطالمتحركالمتوسطدونلتداوالتهالسلبي

،2200الرئيسيالمستوىدونجديدمنالمؤشرليستقرالسابقة،

قادمة،التداوالتهخاللللمؤشراالنخفاضمنالمزيدنتوقعنحنلذلك

2100مستوىليستهدف،2200مستوىدونمستقراً ظلطالما

2000ثم

التغير االرتكاز آخر سعر المؤشر

-0.34 11632 11616 EGX30

-2.03 2147 2132 Egx70

2مقاومة  1مقاومة  2دعم  1دعم  المؤشر

12.100 11.900 11.400 11.600 EGX30

2325 2400 2000 2100 EGX70

طويل متوسط قصير اإلتجاه

صاعد  صاعد هابط EGX30

هابط عرضي هابط EGX70

61%

6%

33%

العمق

صاعد

هابط

لم يتغير
ه مع مراقب, بشراء األنخفاضات   ومستثمرى المدى المتوسط باألحتفاظ , ننصح مستثمرى المدى القصير: األستراتيجيه الحاليه 

.نقاط إيقاف الخسائر عن قرب واتخاذ كافه األجراءات للمحافظه على راس المال  لتقليل الخسائر
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EEII-الهندسيهللصناعاتالعربيه

/
ADRI-اراب للتنميه 

انهنالحظوجديدهمكاسبليحقق,األخيرهتداوالتهخاللللتنميهارابسهمصعد:التعليق

ألستهدافسيددفعهاعالهاأليجابىبالثباتوالذى1.18مستوىحولاألنيتذبذب

1.17مستوىاعلىاأليجابىالثباتاهميهمراعاهمع1.20ثم1.19مستويات

تويات يتحرك سهم العربيه للصناعات الهندسيه داخل نطاق عرضى بين مس: التعليق 

ات وينصح بالمتاجره بين تلك المستويات مع مراعاه اهميه الثب2.90ومستوى 2.70

.  2.70األيجابى اعلى مستوى 

2.73 آخر سعر

2.94 2مقاومة 

2.85 1مقاومة 

2.70 1دعم 

2.65 2دعم 

4.40% YTD

3.00% MTD

1.22 2مقاومة 

1.19 1مقاومة 

1.16 1دعم 

1.14 2دعم 

3.38% YTD

1.72% MTD

1.18 آخر سعر

الفنيالتحليلتقرير
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تحليل األسهم

الفنيالتحليلتقرير

إيقاف الخسارةالمستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

COMI 5650.40احتفاظ52.7051.5053التجارى الدولى

HRHO 15.4014.10احتفاظ 14.6214.3014.90هيرمس

HELI7.005.60احتفاظ6.156.006.50مصر الجديده

SKPC 8.306.90احتفاظ7.257.137.40سيدى كرير

ESRS 1412.90احتفاظ13.4213.2013.50حديد عز

MTI 7.707.10احتفاظ7.377.207.50ام ام جروب

MBSC 29.3028.00احتفاظ28.7028.2028.90مصر بنى سويف لالسمنت

MCQE 14.4013.20احتفاظ13.3813.4014اسمنت قنا

SWDY9.408.70احتفاظ9.108.969.25اليكترتك السويدى

TMGH 9.088.65احتفاظ8.858.798.98طلعت مصطفى

FWRY ـــــ9.90بيع جزئى10.8610.8011.12فورى

EAST 10.9010.30احتفاظ10.6910.5010.75الشرقيه للدخان



7

إيقاف الخسارةالمستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

EFIH18.5017.60احتفاظ18.0117.7018.20فاينانس إى

ADRI 1.221.15احتفاظ1.181.161.19اراب للتنميه

AMOC 3.903.50احتفاظ3.713.703.85اموك

MOED 0.210.16احتفاظ0.180.170.20نظم التعليم

CIEB 8.507.70احتفاظ8.007.988.11كريدى اجريكول

AUTO 4.864.50احتفاظ4.674.644.78جى بى اوتو

EGCH 4.103.60احتفاظ3.793.754كيما

AJWA 2018.20احتفاظ18.5718.4019.50اجواء

EKHO 1.451.34احتفاظ1.381.381.42دوالر –القابضه الكويتيه

ELEC 0.380.35احتفاظ0.370.360.37الكابالت

EGAL 2422.60احتفاظ23.4622.7024مصر لاللومنيوم

ASCM 87.10احتفاظ7.447.407.70اسيك للتعدين

MPRC5.905.40احتفاظ5.665.605.87األنتاج األعالمى

تحليل األسهم

الفنيالتحليلتقرير
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إيقاف الخسارةالمستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

SUGR 15.6014.30احتفاظ14.6514.6515.26الدلتا للسكر

PHAR 42.9041.30احتفاظ41.6541.4042.20ايبيكو

MNHD 2.902.40احتفاظ2.642.602.73مدينه نصر

CICH 4.303.90احتفاظ4.054.004.20سى اى كابيتال

EMRI 2.292.00احتفاظ2.172.152.24اميرالد

EXPA 9.709.20احتفاظ9.309.309.58بنك تنميه الصادرات

ISMA 7.506.10احتفاظ6.526.507االسماعليه للدواجن

ELSH 8.607.70احتفاظ7.947.908.30الشمس لالسكان

SDTI 8.507.20احتفاظ7.547.268.15شارم دريمز

ZMID 1914احتفاظ15.3914.9016.85زهراء المعادى

AREH 1.801.20احتفاظ1.351.351.50المجموعه العقاريه

تحليل األسهم

الفنيالتحليلتقرير
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جدول نقاط االرتكاز
:جدول نقاط االرتكاز

ي على يعتبر حساب تم إعداده بشكل آلي، و يحتو

يوم  ونقطة 20قيمة المتوسط المتحرك لمدة 

فية ارتكاز لجميع األسهم في السوق بعد التص

أيام 20واختيار األسهم التي تتداول أعلى متوسط 

ة ونقطة االرتكاز الخاصة بها وجيدة من الناحي

.الفنية

نقطة االرتكاز

نقطة االرتكاز هي عبارة عن مستوى سعري 

أعلى )ميتم احتسابه كمتوسط لسعر اليو. حسابي

خالل آداء السوق ( سعر، أدنى سعر، آخر سعر

.في اليوم الواحد

ة مثل في التداول قصير األجل للغاي: اإلستخدام 

مخاطر )أوامر التداول خالل اليوم وهي ذات 

.وهي صالحة ليوم واحد فقط(. عالية

العائدجني أرباحأيام20متوسط نقطة اإلرتكازآخر سعراالسمالرمز
وقف 

الخسارة
المخاطرة

EHDR14.103.68%14.6215.1114.8815.234.17هيرمس%

EKHO1.342.98%1.381.411.351.422.90المصريه الكويتيه القابضه%

ELEC 0.355.71%0.370.390.370.395.40الكابالت الكهربائيه%

ELWA 0.605.00%0.630.680.680.699.52الوادى العالميه%

EMRI 2.007.50%2.172.372.532.4512.90اميرالد لألستثمار%

ESRS 12.904.00%13.4214.3714.6714.558.40حديد عز%

ETEL 15.903.77%16.5017.3216.6517.737.45المصريه لالتصاالت%

AMOC3.506.00%3.714.023.694.1511.85اموك%

GGCC 0.333.00%0.340.370.370.3811.76الجيزه العامه للمقاوالت%

HELI 5.609.82%6.156.466.796.587.00مصر الجديده لالسكان%

تقرير التحليل الفني
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دليل التقرير

منهاالرتدادويفترضالسعرأدنيمستوى:الدعممستوى

.ألعلى

منهعالتراجوُيفترضالسعرأعلىمستوى:المقاومةمستوى

.ألسفل

.إليهالوصولالمتوقعمنمحددمستوى:المستهدف

بحدوثوقعالتعندبتفعيلهالتوصيةيتم:الخسارةوقفمستوى

.األسعارفيعنيفهبوط

.(عرضي-هابط-صاعد):االتجاه

تحديدعلىتعملبسيطةفنيتحليلأداةهو):المتحركالمتوسط

.التداولاستراتيجياتفياستخدامهويتماألسعر،اتجاه

منعةمجموتحددهاالتيالفنيالتحليلأداةهي:البولنجرمؤشر

وسلبيإيجابيبشكل(معياريينانحرافينترسمالتيالخطوط

SMAالبسيطالمتحركالمتوسطعنبعيًدا] .األسهمألسعار]

سابهاحتيتم.حسابيسعريمستوىعنعبارة:االرتكازنقطة

لخال(سعرآخرسعر،أدنىسعر،أعلى)اليوملسعركمتوسط

.الواحداليومفيالسوقآداء

:YTDالعامبدايةمنذالمحققالعائد.

MTD:الشهربدايةمنذالمحققالعائد.

اإلفصاحات

لتداولييربريمبشركةالفنيالتحليلقسمقبلمنالتقريرهذاإعدادتم

فيالنظرهةوجُبنيتوقد.للجميعالمتاحةللبياناتوفقاً الماليةاألوراق

فينعتقديقةودقعلميةوأساليببمصداقيةالبياناتلهذهوفًقاالتقريرهذا

يةمضاربأواستثماريةقراراتأيعنمسؤولةغيروالشركةصحتها،

.التقريرهذافيالواردةالمعلوماتعلىبناءً اتخاذهايتم

حقوق الطبع والنشر

جميع،الماليةلألوراقبريميير،2022©والنشرالطبعحقوق

ادةإعأواقتباسأوجزءأيمشاركةأونشريجوزال.محفوظةالحقوق

لخالمنالشركةموافقةدونذلكغيرأونسخهأوالتقريرهذاإنتاج

.كتابيإذن

مروه ابو النصر 

محلل فني أول

marwa @premiere-securities.com: البريد اإللكتروني

232الداخلي 37627581 (202+): الهاتف 

قسم التحليل الفني 

إدارة البحوث المالية

خدمة العمالء

عصام عبدالعليم

مدير إدارة البحوث المالية

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

363الداخلي 37627581 (202+):الهاتف 

etrade@premiere-securities: البريد اإللكتروني

.com

33330700  (202+): الهاتف 

تقرير التحليل الفني
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