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

.من التقرير 

دلـيـل التـقـريـر
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يتقرير التحليل الفني اليوم

EGX30ًمؤشرتراجع:التعليق
 
علىاألخيرهتداوالتهخاللمجددا

القناهدعميمثلوالذى16700مستوًىاختبارليعيد,اللحظيهاملستويات
اسفلهالبىالسواألغالقاليومىالزمنىاألطارعلىاملرسومهالصاعدهالسعريه
مرهاختبارهمليعيد15700ثم16500مستوًىنحوالتصحيحسيمتد
.جديدهصعودمحاولهاىقبلوذلكأخرًى

EGX70ًمؤشرتراجع:التعليق
 
علىاألخيرهتداوالتهخاللمجددا

وسطوذلك3000املقاومهمستوًىثباتاثرعلىوذلك,اللحظيهاملستويات
نحوبوطالهمواصلهنرجحفإنناوعليهتداوالتهعلىالعرض ىامليلسيطره
2870ثم2900مستوًى

EGX70/املؤشر EGX30 /املؤشر
التغير االرتكاز آخر سعر املؤشر

-1.54% 16851 16777 EGX30

-1.49% 2957 2936 EGX70

2مقاومة  1مقاومة  2دعم  1دعم  املؤشر

17282 17030 16167 16598 EGX30

3022 2979 2849 2914 EGX70

طويل متوسط قصير اإلتجاه

صاعد صاعد صاعد EGX30

صاعد صاعد صاعد EGX70

61%

6%

33%
العمق

صاعد

هابط

لمًيتغير

اقبه نقاط إيقاف الخسائر عن قرب وات, ننصح مستثمرى املدى القصير ومستثمرى املدى املتوسط باألحتفاظ : األستراتيجيه الحاليه  خاذ مع مر
.كافه األجراءات للمحافظه على راس املال  لتقليل الخسائر
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يتقرير التحليل الفني اليوم

SUGR–الدلتا للسكر ا      AIFI–اطلس   

سيطرهوسطوذلكاللحظيهاملستوياتعلىاألخيرهتداوالتهخاللاطلسسهمارتفع:التعليق
0.29ثم0.28مستوى نحو الصعودمواصلهنرجحفإنناوعليه,تداوالتهعلىالعرض ىامليل

سيطرهوسط,هاللحظياملستوياتعلىاألخيرهتداوالتهخاللللسكر الدلتاسهمارتفع:التعليق
والثبات25املقاومهمستوى األناألسعار وتختبر واملتوسطالطويلاملدىعلىالصاعداألتجاه
27ثم26مستوى نحو الصعودمواصلهسيدعمأعالهاأليجابى

0.27 آخر سعر

0.29 2مقاومة 

0.28 1مقاومة 

0.265 1دعم 

0.255 2دعم 

5% YTD

-1.50% MTD
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25 آخر سعر

26.50 2مقاومة 

25 1مقاومة 

24.50 1دعم 

24 2دعم 

5% YTD

-1.50% MTD



يتقرير التحليل الفني اليوم

HRHO–هيرمس  ا         ALCN–األسكندرية لتداول الحاويات  

ألستهدافسيدفعهأعالهاأليجابىوالثبات16.80مستوى الحاوياتسهميختبر:التعليق
16.50مستوى اعلىاأليجابىالثباتاهيمهمراعاهمعوذلك18ثم17.40مستوى 

ثباتهاثر علىوذلك,اللحظيهاملستوياتعلىاألخيرهتداوالتهخاللهيرمسسهمارتفع:التعليق
لصعودامواصلهنرجحفإنناوعليهتداوالتهعلىالصاعداألتجاهسيطرهوسط19مستوى اعلى
20.50ثم20.20مستوى نحو 

16.84 آخر سعر

18.20 2مقاومة 

17.40 1مقاومة 

16.20 1دعم 

15.50 2دعم 

5% YTD

-1.50% MTD
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19.80 آخر سعر

20.60 2مقاومة 

20.20 1مقاومة 

19.40 1دعم 

19 2دعم 

5% YTD

-1.50% MTD



يتقرير التحليل الفني اليوم

تحليلًاألسهم

إيقاف الخسارةاملستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

COMI 5552احتفاظ 53.2552.7054.30التجارى الدولى

HRHO 20.5018.70احتفاظ 19.8019.2020هيرمس

HELI10.509احتفاظ9.659.2010.30مصر الجديده

SKPC 2119.20احتفاظ19.6019.4020.50سيدى كرير

ESRS 2725احتفاظ26.3125.5026.70حديد عز

MTIE 5.304احتفاظ 4.654.204.80ام ام جروب

ETEL2624احتفاظ2524.2025.50املصريه لالتصاالت

MCQE 2220.40احتفاظ 21.4620.7021.90اسمنت قنا

SWDY14.2012.50احتفاظ13.0812.7014اليكترتك السويدى

TMGH 10.709.20احتفاظ9.659.5010.30طلعت مصطفى

FWRY 6.505.50احتفاظ5.955.706.20فورى

EAST 18.5017احتفاظ1817.5018.20الشرقيه للدخان

7



يتقرير التحليل الفني اليوم

إيقاف الخسارةاملستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

EFIH18.5017.20احتفاظ 17.9217.4018.20فاينانس إى

ADRI 1.221.07تخفيف مراكز 1.1231.101.20اراب للتنميه

AMOC 97.50احتفاظ8.3588.80اموك

EGCH 7.506.20احتفاظ6.666.507.20كبما

CIEB 11.209.50احتفاظ9.939.7010.50كريدى اجريكول

AUTO 5.704.50احتفاظ 5.064.705.20جى بى اوتو

DSCW 0.470.41احتفاظ0.4490.430.459دايس

AJWA 2118.20احتفاظ 18.5418.4020اجواء

EMFD 3.302.60احتفاظ3.0733.20إعمار مصر

CCCAP2.251.98احتفاظ2.072.072.15القلعه

EGAL 3631احتفاظ33.0331.8034مصر لاللومنيوم

KABO 2.151.75احتفاظ1.911.811.98كابو

MPRC1311.20احتفاظ 12.3911.5012.50األنتاج األعالمى

تحليل األسهم
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يتقرير التحليل الفني اليوم

إيقاف الخسارةاملستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

SUGR 2623احتفاظ 252425.50الدلتا للسكر

AFDI1816.50احتفاظ 17.0416.8017.50األهلى للتنميه

MNHD 4.503.10احتفاظ3.323.203.80مدينه نصر

ATQA 1.451.25احتفاظ1.3431.281.39عتاقه

EFIC 4944احتفاظ45.6444.7047املاليه والصناعيه

ADIB 2219.50احتفاظ 20.142021مصرف أبو ظبى

ETRS 2.802.30احتفاظ2.812.502.80ايجيترانس

ISPH1.801.62احتفاظ 1.6821.681.80ابن سينا

SDTI 8.407احتفاظ7.547.208.40شارم دريمز

PHDC 2.301.98احتفاظ222.15بالم هيلز

ELSH 86.20احتفاظ7.066.707.70الشمس لالسكان

تحليل األسهم
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يتقرير التحليل الفني اليوم
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( جلسات 3-1التوصيه قائمه من )توصيات قصيره األجل 
املقاومه الدعم املخاطرهإيقاف الخسائرالعائداملستهدفمنطقة الشراء اخر سعرالسهم اسمالكود

EGCH 77.30%1.71-5.636.98%7.177.107.50كيما

:التعليق

ATQA 1.201.25%1.69-1.18%1.211.201.243.34عتاقه

: التعليق

KRDI 0.340.36%1.49-0.335%0.3490.340.365.88نهر الخير

:التعليق 

AUTO 5.355.60%1.88-5.30%5.515.405.807.40جى بى اوتو

:التعليق

EFIH1818.90%1.12-18%18.4018.20194.39فاينانس إى

: التعليق



يتقرير التحليل الفني اليوم
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( جلسات 3-1التوصيه قائمه من )توصيات قصيره األجل 

املقاومه الدعم املخاطرهإيقاف الخسائرالعائداملستهدفمنطقة الشراء اخر سعرالسهم اسمالكود

TMGH 9.9010.30%2-9.60%9.999.8010.204طلعت مصطفى

:التعليق 

PHDC2.152.25%1.44-2.07%2.162.102.257.14هيلز بالم

: التعليق

ELSH 7.407.80%2.77-7.20%7.517.407.805.40الشمس

: التعليق

ALCN 1818.30%2.85-17.50%18.1118195.55الحاويات

: التعليق

AIH0.370.385%1.36-0.365%0.3790.370.395.40ارابيا انفستمنتس

:التعليق



يتقرير التحليل الفني اليوم

12

( التوصيه قائمه حتى األسبوع الحالي )املحفظه األسبوعيه 
املقاومه الدعم املخاطرهإيقاف الخسائرالعائداملستهدفمنطقة الشراء اخر سعرالسهم اسمالكود

CIEB 10.5011.20%2.88-10.40%10.9410.7011.305.60كريدى اجريكول

: التعليق

EFIC4345%1.59-44%44.9344.70487.38يه املاليه والصناع

: التعليق

ABUK 41.5042.50%1.20-41.50%42.1042444.76ابو قير

: التعليق

SWDY13.8514.50%3.70-13.50%14.2914157.14السويدى للكابالت

: التعليق

ACAMD 0.540.555%1.88-0.53%0.5430.540.575.55العربيه اصول

:التعليق 



يتقرير التحليل الفني اليوم

دليل التقرير

.لىألعمنهاالرتدادويفترضالسعرأدنيمستوًى:الدعممستوى 
.ألسفلمنهالتراجعوُيفترضالسعرأعلىمستوًى:املقاومةمستوى 

.إليهالوصوًلاملتوقعمنمحددمستوًى:املستهدف
بحدوثالتوقععندبتفعيلهالتوصيةيتم:الخسارةوقفمستوى 
.األسعارفيعنيفهبوط

.(عرض ي-هابط-صاعد):االتجاه
حديدتعلىتعملبسيطةفنيتحليلأداةهو):املتحركاملتوسط

.التداوًلاستراتيجياتفياستخدامهويتماألسعر,اتجاه
منمجموعةتحددهاالتيالفنيالتحليلأداةهي:البولنجرمؤشر 

ا]لبيوسإيجابيبشكل(معياريينانحرافينترسمالتيالخطوط بعيد 
SMAالبسيطاملتحركاملتوسطعن .األسهمألسعار]

هاحتسابيتم.حسابيسعرًيمستوًىعنعبارة:االرتكازنقطة
أداءخالل(سعرآخرسعر,أدنىسعر,أعلى)اليوملسعركمتوسط

.الواحداليومفيالسوًق
:YTDالعامبدايةمنذاملحققالعائد.

MTD:الشهربدايةمنذاملحققالعائد.

اإلفصاحات

ريمييرببشركةالفنيالتحليلقسمقبلمنالتقريرهذاإعدادتم
ًاملاليةاألوراقلتداوًل

 
وجهةُبنيتدوق.للجميعاملتاحةللبياناتوفقا

االتقريرهذافيالنظر علميةاليبوأسبمصداقيةالبياناتلهذهوفق 
تقراراأيعنمسؤولةغيروالشركةصحتها,فينعتقدودقيقة

هذافيواردةالاملعلوماتعلىبناءً اتخاذهايتممضاربيةأواستثمارية
.التقرير

حقوق الطبع والنشر

جميع,املاليةلألوراقبريميير,2023©والنشرالطبعحقوًق
أواقتباسأوجزءأيمشاركةأونشريجوًزال.محفوظةالحقوًق

ةالشركموافقةدوًنذلكغيرأونسخهأوالتقريرهذاإنتاجإعادة
.كتابيإذنخاللمن

مروه ابو النصر
محللًفنيًأوًل

marwa.abuelnasr@premiere-securities.comً:البريدًاإللكتروني

232الداخلًي37627581 (202+):ًالهاتفً

قسم التحليل الفني 

إدارة البحوث

خدمة العمالء

عصام عبدالعليم
مديرًإدارةًالبحوث

ًالبريدًاإللكتروني :essam.abdelaleem@prmeiere-securities.com

225الداخلي37627581ً (202+):الهاتفً

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