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 كامل المراكز المستهدف تكوينها  شراء شراء 

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

 اآلن 

 الخروج نهائياً من المراكز القائمة  ايقاف خسائر 

EGX  ًسهم مضاف حديثا 

 التوصية  فىتغير  شراء جزئى 
 الاججاه

   ـسض ى هابغ  صاـد

   

 .املىضح بجدٌو الاطهم هى اليظبت املتىكفت  اذا وان الدخٌى مً طفس الاغالق املىضح :الفائد •

املىضحت بجدٌو الاطهم هى وظبت وكف الخظائس املتىكفت اذا وان الدخٌى مً طفس الاغالق لليىم : املخاظس•

 .الظابم للتلسيس  

 .ويظتخدم همظتهدفاث مظتىي طفسي ًتىكق ان ًتراجق الظهم مىه: امللاومت•

 .مظتىي طفسي ًتىكق ان جسجد مً الاطفاز ويفتبر هظس مظتىي الدـم  جففيل إلًلاف الخظائس :الدـم •

 . الفائد املحلم مىر بداًت الشهس طفس الافتتاح الى طفس الاغالق املىضح به التلسيس :الفائد الشهسي •

الخظازة في حالت زفق الظهم  وكفًجب ـلى  الظادة املتداولين حفؾ هلاط الهدف و :  جىىيه•

 .مً التلسيس 

 دلـيـل التـلـسيـس
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  امللاومه مظخىي  ليخخبر جلظاجه، آخس فيEGX30  مؤشس ازجفؼ : الخػليم
 فئهىا وغليه اغاله ألاًجابى الثباث مً ًخمكً لم ألان حتى اهه وهالحظ 10720

 ان ألاغخباز فى ألاخر مؼ 10850 زم 10800 مظخىي  اخخباز إغاده هسجح
 اخخباز ليػيد طلبيه جداوالث لخلدًم غليه طيضغط اطفلها الظلبى ألاغالق
 جداوالث غلى املظيطس هى الػسض ى ألاداء ليظل اخسي  مسه 1650 مظخىي 
  . املؤشس

 
 

 اللحظيه املظخىٍاث غلى جلظاجه اخس  ألازجفاع EGX70  مؤشس غاود : الخػليم
  1800 الدغم مظخىي  اغلى زباجه غلى ليؤهد

 
 ألاًجابيه باملحاوالث مدغىما

  زم 1850 مظخىٍاث اخخباز اغاده هسجح فئهىا وغليه اليظبيه اللىه ملؤشس
  اخسي  مسه 1870

 
   . ألختراكهم جمهبدا

 

 EGX30  /املؤشس EGX70 /املؤشس
 املؤشس  آخس طفس الازجياش التغير

0.34% 10723 10718 EGX30 

0.59% 1821 1824 EGX70 

2ملاومت  1ملاومت   م   2ـد م   1ـد  املؤشس 

10770 10730 10600 10658 EGX30 

1900 1850 1770 1800 EGX70 

 إلاججاه  كصير متىطغ ظىيل

 EGX30 هابغ    ـسض ى   هابغ 

 EGX70 هابغ   هابغ   هابغ

61% 

6% 

33% 
 الفمم

 صاغد

 هابط

 لم ًخغير

اكبه هلاط , بتخفيض املساهص الشسائيت ومظتثمسي املدي املتىطغ باألحتفاػ , هىصح مظتثمسي املدي اللصير: ألاطتراجيجيه الحاليه  مق مس
.إًلاف الخظائس ـً كسب واجخاذ وافه ألاجساءاث للمحافؽه ـلى زاض املاٌ  لتلليل الخظائس  
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 ESRS–حدًد ـص  ATQA –ـتاكه    

  الدـم مظتىي  اـلى ازجياشه اجس  ـلى وذلً ألاخيره جداوالجه خالٌ ـص  حدًد طهم ازجفق :التفليم
ليه اليظبيه اللىه ملؤشس  ألاًجابيه املحاوالث مالحؽه مق وذل14ً  اطتهداف هسجح فئهىا ـو

 14 مظتىي  اـلى ألاًجابى الثباث اهميه مساـاه مق وذل15.40ً جم15 مظتىياث
 

 اـلى ألاًجابى الثباث مً جمىً كد اهه وهالحؾ ـسض ى هعاق داخل ـتاكه طهم ًتحسن : التفليم
ليه اليظبيه اللىه ملؤشس  ألاًجابيه املحاوالث مالحؽه مق 0.96 ومظتىي  0.90 الدـم مظتىياث  فئهىا ـو

  1.04 جم 1.00 مظتىياث اطتهداف هسجح
 

 آخس طفس 14.21

2ملاومت  15  

1ملاومت  14.40  

ـم  14 1د  

ـم  13.50 2د  

5.50% YTD 

-1.50% MTD 

5 

 آخر سعر 0.98

2مقاومة  1.05  

1مقاومة  1.02  

1دعم  0.96  

2دعم  0.90  

6.10% YTD 

-2% MTD 
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 كعاـاث واوشغ اطهم بها  5افضل 
الظهم  اطم اللعاؿ   إًلاف الخظازة املظتهدف  التىصيت ملاومت دـم  آخس طفس الاججاه 

 مىبىى ألاطمده
 
 

 103 107 104احتفاػ ما دامت ألاطفاز اـلى 107 104.40 105.95

 7.20 8.80 7.50 احتفاػ ما دامت ألاطفاز اـلى 8.40 7.70 8.40 شازم دزيميز الظياحه

 البىىن 
 التجازي 

 41.50 44 42احتفاػ ما دامت ألاطفاز اـلى  43.50 42 43.02

 7.50 8.50 7.80احتفاػ مادامت ألاطفاز اـلى 8.20 8 8.13 طيدي هسيس  البتروهيماوياث

 املاليه والصىاـيه  املىازد ألاطاطيه 
 
 

 16.20 17.70 16.70احتفاػ ما دامت ألاطفاز اـلى 17.70 16.90 17.30

  T+1/T+0اطهم املتاجسه اليىميه فى ذاث الجلظه 

ٌ  الشساء  الظهم  السمص   إًلاف الخظازة املظتهدف الثاوى  املظتهدف الاو
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 جحليل ألاطهم

 إًلاف الخظازة املظتهدف  التىصيت ملاومت دـم  آخس طفس الاججاه الاطم السمص

COMI  42 44 احتفاػ 44 42.50 43 التجازي الدولى 

HRHO  16.30 17.70 احتفاػ 17.50 17 17 هيرمع 

HELI 4.90 5.60 احتفاػ 5.60 5.20 5.26 مصس الجدًده 

SKPC  7.20 8.70 احتفاػ 8.50 7.90 8.13 طيدي هسيس 

ESRS  13.50 14.50 احتفاػ 14.30 14 14.21 حدًد ـص 

MTIE  2.60 4 جخفيف مساهص  3.40 3 3.19 ام ام جسوب 

ETEL 15 16.50 جخفيف مساهص  16.40 15.20 15.98 املصسيه لالجصاالث 

MCQE  12.50 13.20 احتفاػ 13.20 13 13.14 اطمىت كىا 

SWDY 7.00 8 احتفاػ 7.80 7.20 7.47 اليىترجً  الظىيدي 

TMGH  8 9.10 احتفاػ 9 8.20 8.38 ظلفت مصعفى 

FWRY  4.20 5.20 احتفاػ 5 4.30 4.57 فىزي 

EAST  10.90 12 احتفاػ 11.50 11 11.17 الشسكيه للدخان 
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 إًلاف الخظازة املظتهدف  التىصيت ملاومت دـم  آخس طفس الاججاه الاطم السمص

EFIH 17 18.50 احتفاػ 18.20 17.30 17.33 فاًىاوع  إي 

ADRI  0.45 0.60 مساهص  جخفيف 0.61 0.50 0.53 ازاب للتىميه 

AMOC  3.10 3.80 احتفاػ 3.80 3.30 3.71 امىن 

MOED  0.14 0.16 جخفبف مساهص 0.15 0.14 0.15 هؽم التفليم 

CIEB  6 7 جخفيف مساهص  6.80 6.20 6.42 هسيدي اجسيىٌى 

AUTO  3.50 4.50 احتفاػ 4.20 3.70 3.86 جى بى اوجى 

AMIA   1.89 2.20 جخفيف مساهص 2.19 2 2.11 امللتلى الفسبى 

AJWA  13.30 15 احتفاػ 15 13.50 13.61 اجىاء 

EKHO  1.19 1.30 جخفيف مساهص  1.30 1.20 1.28 دوالز  –اللابضه الىىيتيه 

CCCAP 1.25 1.36 جخفيف مساهص 1.33 1.26 1.29   الللفه 

EGAL  18.50 21 جخفيف مساهص 21 19 20 مصس لاللىمىيىم 

ASCM  ًً5.80 6.60 احتفاػ 6.60 6 6.60 اطيً للتفد 

MPRC المى  4.50 5.80 احتفاػ 5.60 5.20 5.22   ألاهتاج ألـا

 جحليل ألاطهم

8 



 جلسيس التحليل الفني اليىمي

 إًلاف الخظازة املظتهدف  التىصيت ملاومت دـم  آخس طفس الاججاه الاطم السمص

SUGR  10.30 11.50 احتفاػ 11.30 10.80 11.20 الدلتا للظىس 

AFDI 11.20 12.60 احتفاػ 12 11.50 11.81 ألاهلى للتىميه 

MNHD  2.09 2.30 احتفاػ 2.40 2.20 2.20 مدًىه هصس 

ATQA  0.90 1.04 احتفاػ 1.04 0.95 0.98 ـتاكه 

EFIC  16 17.70 احتفاػ 17.70 17 17.30 املاليه والصىاـيه 

EXPA  7.30 8 جخفيف مساهص 8 7.50 7.80 بىً جىميه الصادزاث 

ETRS  1.30 1.90 جخفيف مساهص 2 1.50 1.60 اًجيتراوع 

GIHD 12 13.80 احتفاػ 13.50 12.20 12.27   الغسبيه ألاطالميه 

SDTI  7.50 8.70 جخفيف مساهص 8.40 8 8.40 شازم دزيمص 

PRMH  0.49 0.55 مساهص  جخفيف 0.55 0.50 0.53 بساًم اللابضه 

CICH  ٌ3.20 4 احتفاػ  3.80 3.40 3.66 س ى اي وابيتا 

 جحليل ألاطهم

9 



 جلسيس التحليل الفني اليىمي

 جدٌو هلاط الازجياش

 :جدٌو هلاط الازجياش
ٌػخبر حظاب جم إغداده بشكل آلي، و ًحخىي غلى 

ًىم  وهلطت ازجكاش 20كيمت املخىطط املخحسن ملدة 
لجميؼ ألاطهم في الظىق بػد الخصفيت واخخياز 

أًام وهلطت 20ألاطهم التي جخداول أغلى مخىطط 
 .الازجكاش الخاصت بها وجيدة مً الىاحيت الفىيت

 
 هلعت الازجياش

.  هلطت الازجكاش هي غبازة غً مظخىي طػسي حظابي
أغلى طػس، أدوى )ًخم احدظابه همخىطط لظػس اليىم

 .خالل آداء الظىق في اليىم الىاحد( طػس، آخس طػس
 
 

في الخداول كصير ألاجل للغاًت مثل :  إلاطتخدام
(. مخاطس غاليت)أوامس الخداول خالل اليىم وهي ذاث 

 .وهي صالحت ليىم واحد فلط

 هلعت إلازجياش آخس طفس الاطم السمص
متىطغ 

أًام20  
 الفائد جني أزباح

وكف 
 الخظازة

 املخاظسة

HRHO 3.68 16.50 %4.17 19 17.22 17.57 17 هيرمع% 

EKHO 2.98 1.30 %2.90 1.42 1.35 1.41 1.28 املصسيه الىىيتيه  اللابضه% 

EFIH 3.40 17.40 %5.50 19 18.07 17.81 17.33 إي فاًىاوع% 

ADIB  1.85 13.90 %5.40 15 13.75 13.72 12.41 مصسف ابىؼبى% 

CIEB  3.70 7 %5.75 8 7.44 7.31 6.42 هسيدي اجسيىٌى% 

ESRS  4.00 15.90 %8.40 17.50 14.67 14.37 14.21 حدًد ـص% 

ETEL  3.77 16.90 %7.45 18.50 16.65 17.32 15.98 املصسيه لالجصاالث% 

AMOC 6.00 3.50 %11.85 4.50 3.69 4.02 3.71 امىن% 

SWDY  2.67 8 %6.50 8.80 7.74 7.69 7.47 الظىيدي لليابالث% 

HELI  9.82 5.00 %7.00 6.40 4.77 4.72 5.26 مصس الجدًده لالطيان% 
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 دليل التلسيس

فترض الظػس أدوي مظخىي  :الدـم مظتىي   .ألغلى مىه الازجداد ٍو
فترض الظػس أغلى مظخىي  :امللاومت مظتىي   .ألطفل مىه التراجؼ وٍُ

 .إليه الىصىل  املخىكؼ مً محدد مظخىي  : املظتهدف
 بحدور الخىكؼ غىد بخفػيله الخىصيت ًخم :الخظازة وكف مظتىي 
 .ألاطػاز في غىيف هبىط
 .(غسض ي - هابط - صاغد) :الاججاه

 جحدًد غلى حػمل بظيطت فني جحليل أداة هى) :املتحسن املتىطغ
خم ألاطػس، اججاه  .الخداول  اطتراجيجياث في اطخخدامه ٍو
 مً مجمىغت جحددها التي الفني الخحليل أداة هي :البىلىجس مؤشس 

ين اهحسافين جسطم التي الخطىط ا] وطلبي إًجابي بشكل (مػياٍز  بػيد 
 .ألاطهم ألطػاز] SMA البظيط املخحسن املخىطط غً

 احدظابه ًخم .حظابي طػسي  مظخىي  غً غبازة :الازجياش هلعت
 أداء خالل (طػس آخس طػس، أدوى طػس، أغلى)اليىم لظػس همخىطط

 .الىاحد اليىم في الظىق 
:YTD الػام بداًت مىر املحلم الػائد. 

MTD : الشهس بداًت مىر املحلم الػائد. 

 إلافصاحاث

س هرا إغداد جم ميير بشسهت الفني الخحليل كظم كبل مً الخلٍس  بٍس
  املاليت ألاوزاق لخداول 

 
 وجهت ُبىيذ وكد .للجميؼ املخاحت للبياهاث وفلا

س هرا في الىظس ا الخلٍس  غلميت وأطاليب بمصداكيت البياهاث لهره وفل 
 كسازاث أي غً مظؤولت غير والشسهت صحتها، في وػخلد ودكيلت

ت  هرا في الىازدة املػلىماث غلى بىاء   اجخاذها ًخم مضازبيت أو اطدثماٍز
س  .الخلٍس

 حلىق العبق واليشس

ميير ، 2022 © واليشس الطبؼ حلىق   جميؼ ، املاليت لألوزاق بٍس
 أو اكخباض أو جصء أي مشازهت أو وشس ًجىش  ال .محفىظت الحلىق 

س هرا إهخاج إغادة  الشسهت مىافلت دون  ذلك غير أو وسخه أو الخلٍس
 .هخابي إذن خالل مً

   مسوه ابى الىصس
 محلل فني أول 

د إلالكترووي  securities.com-marwa.abuelnasr@premiere: البًر

 232الداخلي  37627581 (202+): الهاجف 

 كظم التحليل الفني 

 إدازة البحىث

 خدمت الفمالء

 ـصام ـبدالفليم
 مدًس إدازة البحىر

د إلالكترووي  securities.com-essam.abdelaleem@prmeiere: البًر

 225الداخلي  37627581 (202+) :الهاجف 

د إلالىترووي  securities.com-etrade@premiere: البًر
 33330700  (202+): الهاجف 
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