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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

 ية،اللحظاملستوياتعلىاألخيرةبتداوالتهEGX30مؤشرتراجع:التعليق
علىتساعدهقدقاعدةمنهيتخذصاعدقاععنالبحثاملؤشر ليحاول 

 اكتساب
 
 زخما

 
 تواردوسطجديد،منويرتفعتعافيهليستعيدإيجابيا

 النسبية،القوةبمؤشر السلبيةاإلشارات
 
آخر يفجديدةخسائر مسجل

اعلهوالتماسك1720الدعممستوى منبالقربليغلق،جلساته
 اسفلهالسلبىاألغلقانمراعاهمع10800مستوى الستهدافسيدفعه
10400ثم10650نحوالهبوطسيواصل

 ،هاللحظياملستوياتعلىاألخيرةبتداوالتهEGX70مؤشرتراجع:التعليق
 اكتساباملؤشر ليحاول 

 
 زخما

 
منرتفاعواال التعافيعلىيساعدهقدإيجابيا

ستوى ماألنليختبر النسبيهالقوهمؤشر سلبيهملحظهمعوذلكجديد،
فلهاسواألغلقباندالبولينجر ملؤشر السفلىالحديمثلوالذى1810

.1790مستوى نحو الهبوطمواصلهسيدعم

EGX70/املؤشر EGX30 /املؤشر
التغير االرتكاز آخر سعر املؤشر

-1.55% 10778 10728 EGX30

-2.33% 1824 1810 EGX70

2مقاومة  1مقاومة  2دعم  1دعم  املؤشر

10870 10800 10700 10720 EGX30

1870 1840 1790 1800 EGX70

طويل متوسط قصير اإلتجاه

هابط  عرض ى   عرض ى   EGX30

هابط عرض ى   عرض ى  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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OLFI-عبورالند  ESRS–حديد عز  

 ونالحظ14.90ومستوى 14مستوياتبينعرض ىنطاقداخلعز حديدسهميتحرك:التعليق
 1.07مستوى اختبار اعادهنرجحفإنناوعليه14مستوى اعلىاأليجابىالثباتمنتمكنقدانه

.اخرى مره14.90ثم14.40ومستوى 

 والثبات6.50املقاومهمستوى األسعار وتختبر عرض ىنطاقداخلالندعبور سهميتحرك:التعليق
 األيجابىالثباتاهميهمراعاهمعوذلك6.90ثم6.70مستوياتألستهدافسيدفعهاعالهاأليجابى

6.40مستوى اعلى

14.23 آخر سعر

15.20 2مقاومة 

14.90 1مقاومة 

14.10 1دعم 

13.70 2دعم 

4.70% YTD

-1.64% MTD
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6.50 آخر سعر

6.80 2مقاومة 

6.50 1مقاومة 

6.20 1دعم 

6 2دعم 

4.61% YTD

-1.56% MTD



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

13.2014.7013احتفاظ ما دامت األسعار اعلى14.1513.4014.30النصر لألعمال املدنيهاملقاوالت 

15.7017.5015.20احتفاظ ما دامت األسعار اعلى16.731617املاليه والصناعيه املوارد األساسيه 

مواد البناء 
العربيه لألسمنت 

3.604.303.50احتفاظ ما دامت األسعار اعلى43.654.30

910.308.90احتفاظ مادامت األسعار اعلى9.809.2010.30بى انفسمنتس خدمات ماليه غير مصرفيه

77.506.90احتفاظ ما دامت األسعار اعلى7.307.207.50جهينه األغذيه

 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 4542.00احتفاظ43.1642.8044التجارى الدولى

HRHO 19.5018.50احتفاظ 18.9118.4019.30هيرمس

HELI65.20احتفاظ5.495.305.70مصر الجديده

SKPC 8.507.50احتفاظ7.757.708.20سيدى كرير

ESRS 14.9013.70احتفاظ14.2313.9014.50حديد عز

MTIE 4.203.50احتفاظ 3.793.704.20ام ام جروب

ETEL17.5016.30احتفاظ16.7116.6017املصريه لالتصاالت

MCQE 1412.90احتفاظ13.2813.2014اسمنت قنا

SWDY8.207.50احتفاظ7.727.608.20اليكترتك السويدى

TMGH 9.108.20احتفاظ8.508.509طلعت مصطفى

FWRY 5.204.20احتفاظ4.714.305فورى

EAST 12.4011.20احتفاظ11.6011.4012الشرقيه للدخان
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إيقاف الخسارةاملستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

EFIH18.5017احتفاظ17.5917.3018.20فاينانس إى

ADRI 0.580.50مراكز تخفيف0.560.520.58اراب للتنميه

AMOC 3.903.40احتفاظ3.613.503.90اموك

MOED 0.170.14تخفبف مراكز0.1570.150.16نظم التعليم

CIEB 87احتفاظ7.387.307.90كريدى اجريكول

AUTO 4.503.50احتفاظ3.913.704.20جى بى اوتو

AMIA  2.201.90تخفيف مراكز2.1122.20امللتقى العربى

AJWA 14.2013احتفاظ13.7813.2014.20اجواء

EKHO 1.321.23تخفيف مراكز 1.281.241.30دوالر –القابضه الكويتيه

CCCAP1.361.22احتفاظ1.301.261.33القلعه

EGAL 20.5018.80احتفاظ19.791920.30مصر لاللومنيوم

ASCM 7.206.70احتفاظ6.916.907.20اسيك للتعدين

MPRC4.904.30احتفاظ4.744.404.80األنتاج األعالمى

تحليل األسهم
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إيقاف الخسارةاملستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

SUGR 11.5010.70احتفاظ10.9610.8011.30الدلتا للسكر

AFDI12.5011احتفاظ11.5911.3012األهلى للتنميه

MNHD 2.201.70احتفاظ2.041.802.20مدينه نصر

ATQA 1.070.90احتفاظ1.0211.04عتاقه

EFIC 17.5015.90احتفاظ16.5616.2016.80املاليه والصناعيه

EXPA 8.107.50احتفاظ7.967.808بنك تنميه الصادرات

ETRS 8.207.50احتفاظ7.727.708.20ايجيترانس

GIHD1412.90احتفاظ13.2613.2013.80الغربيه األسالميه

SDTI 6.906.30احتفاظ6.586.506.70شارم دريمز

PRMH 0.620.55احتفاظ 0.570.570.60برايم القابضه

CICH 4.503.60احتفاظ 3.943.904س ى اى كابيتال

تحليل األسهم
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جدول نقاط االرتكاز

:جدول نقاط االرتكاز
لى يعتبر حساب تم إعداده بشكل آلي، و يحتوي ع

يوم  ونقطة ارتكاز 20قيمة املتوسط املتحرك ملدة 
يار لجميع األسهم في السوق بعد التصفية واخت

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

نقطة االرتكاز
. بينقطة االرتكاز هي عبارة عن مستوى سعري حسا

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

.الواحد

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

.وهي صالحة ليوم واحد فقط

نقطة اإلرتكازآخر سعراالسمالرمز
متوسط 

أيام20
العائدجني أرباح

وقف 
الخسارة

املخاطرة

HRHO16.503.68%18.9117.5717.22194.17هيرمس%

EKHO1.302.98%1.281.411.351.422.90املصريه الكويتيه القابضه%

EFIH17.403.40%17.5917.8118.07195.50إى فاينانس%

ADIB 13.901.85%13.4313.7213.75155.40مصرف ابوظبى%

CIEB 73.70%7.387.317.4485.75كريدى اجريكول%

ESRS 15.904.00%14.2314.3714.6717.508.40حديد عز%

ETEL 16.903.77%16.7117.3216.6518.507.45املصريه لالتصاالت%

AMOC3.506.00%3.614.023.694.5011.85اموك%

SWDY 82.67%7.727.697.748.806.50السويدى للكابالت%

HELI 5.009.82%5.494.724.776.407.00مصر الجديده لالسكان%
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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 

ا]لبيوسإيجابيبشكل(معياريينانحرافينترسمالتيالخطوط بعيد 
SMAالبسيطاملتحركاملتوسطعن .األسهمألسعار ]

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

.الواحداليومفيالسوق 
:YTDالعامبدايةمنذاملحققالعائد.

MTD:الشهربدايةمنذاملحققالعائد.

اإلفصاحات

 ريميير ببشركةالفنيالتحليلقسمقبلمنالتقرير هذاإعدادتم
 املاليةاألوراقلتداول 

 
 ُبنيتدوق.للجميعاملتاحةللبياناتوفقا

االتقرير هذافيالنظر وجهة  وأساليبةبمصداقيالبياناتلهذهوفق 
 يأعنمسؤولةغير والشركةصحتها،فينعتقدودقيقةعلمية
 وماتاملعلعلىبناء  اتخاذهايتممضاربيةأو استثماريةقرارات
.التقريرهذافيالواردة

حقوق الطبع والنشر

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

 ةالشركموافقةدون ذلكغير أو نسخهأو التقرير هذاإنتاجإعادة
.كتابيإذنخللمن

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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