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س  اث التلٍس  محتٍى

س   .ازشاداث التلٍس

ت ؽلى مؤشساث الظىق   .زٍؤ

 .طهم الُىم 

 .طهم للمتابؾت

 .جحلُل الاطهم 

 جىصُاث كصيره املدي 

 املحفغه ألاطبىؽُت 

 



س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس

 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

   ؽسض ى هابط  صاؽد

   

 .املىضح بجدٌو الاطهم هى اليظبت املتىكؾت  اذا وان الدخٌى مً طؾس الاغالق املىضح :الؾائد •

املىضحت بجدٌو الاطهم هى وظبت وكف الخظائس املتىكؾت اذا وان الدخٌى مً طؾس الاغالق للُىم : املخاطس•

س    .الظابم للتلٍس

ظتخدم همظتهدفاث مظتىي طؾسي ًتىكؿ ان ًتراجؿ الظهم مىه: امللاومت•  .َو

ؾتبر هظس مظتىي الدؽم  جفؾُل إلًلاف الخظائس :الدؽم •  .مظتىي طؾسي ًتىكؿ ان جسجد مً الاطؾاز َو

س :الؾائد الشهسي •  . الؾائد املحلم مىر بداًت الشهس طؾس الافتتاح الى طؾس الاغالق املىضح به التلٍس

الخظازة في حالت زفؿ الظهم  وكفًجب ؽلى  الظادة املتداولين حفػ هلاط الهدف و :  جىىٍه•

س   .مً التلٍس

ـس  دلـُـل التـلـٍس
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س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس

  EGX30   مؤشس    ازجفع : الخعليم
 
 على ألاخيره جداوالجه   خالل  مجددا

 مع وذلك 16700 مظخىي  اعلى زباجه ازس على وذلك اللحظيه املظخىياث
  واملخىطط الطىيل املدي على الصاعد ألاججاه طيطسه

 
 باملحاوالث مدعىما

 هحى الصعىد مىاصله هسجح فئهىا وعليه اليظبيت اللىه ملؤشس ألاًجابيت
 اعلى ألاًجابى الثباث اهميه مساعاه مع وذلك 17400 زم 17200 مظخىي 
   16700 مظخىي 

  EGX70   مؤشس    ازجفع : الخعليم
 
 على ألاخيره جداوالجه   خالل  مجددا

 طيطسه مع وذلك 2930 مظخىي  اعلى زباجه ازس على وذلك اللحظيه املظخىياث
  واملخىطط الطىيل املدي على الصاعد ألاججاه

 
 ألاًجابيت باملحاوالث مدعىما

 3000 مظخىي  هحى الصعىد مىاصله هسجح فئهىا وعليه اليظبيت اللىه ملؤشس
   2900 مظخىي  اعلى ألاًجابى الثباث اهميه مساعاه مع وذلك 3100 زم

 EGX30  /املؤشس EGX70 /املؤشس
 املؤشس  آخس طؾس الازجياش التغير

1.35% 16914 17003 EGX30 

1.20% 2957 2971 EGX70 

2ملاومت  1ملاومت   2دؽم   1دؽم    املؤشس 

17185 17094 16552 16823 EGX30 

3002 2987 2897 2942 EGX70 

 إلاججاه  كصير متىطط طىٍل

 EGX30 صاؽد صاؽد صاؽد

 EGX70 صاؽد صاؽد صاؽد

61% 

6% 

33% 
 الؾمم

 صاعد

 هابط

 لم ًخغير

اكبه هلاط إًلاف الخظائس ؽً كسب واجخاذ , هىصح مظتثمسي املدي اللصير ومظتثمسي املدي املتىطط باألحتفاظ : ألاطتراجُجُه الحالُه  مؿ مس
.وافه ألاجساءاث للمحافغه ؽلى زاض املاٌ  لتللُل الخظائس  
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س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس

 EGCH  –هُما      FWRY   –ا     فىزي  

اث ؽلى ألاخيره جداوالجه خالٌ    هُما  طهم   ازجفؿ : التؾلُم  طُطسه وطط وذلً اللحغُه املظتٍى
 ألطتهداف طُدفؾه 6.80 امللاومه مظتىي  اؽلى ألاًجابى والثباث جداوالجه ؽلى الؾسض ى املُل

اث    6.20 مظتىي  اؽلى ألاًجابى الثباث اهمُه مساؽاه مؿ وذلً 7.50 جم 7.20 مظتٍى

 طُطسه وطط وذلً 5.70 الدؽم مظتىي  اؽلى ألاًجابى الثباث مً فىزي  طهم   جمىً : التؾلُم
ل املدي ؽلى الصاؽد ألاججاه اث اطتهداف هسجح فئهىا وؽلُه واملتىطط الطٍى  6.50 جم 6.20 مظتٍى
 5.70 مظتىي  اؽلى ألاًجابى الثباث اهمُه مساؽاه مؿ وذلً

 آخس طؾس 6.78

2ملاومت  7.20  

1ملاومت  6.80  

1دؽم  6.70  

2دؽم  6.20  

5% YTD 

-1.50% MTD 
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 آخر سعر 5.89

2مقاومة  6.20  

1مقاومة  6  

1دعم  5.70  

2دعم  5.40  

6% YTD 

-1.50% MTD 



س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس

دي لليابالث      Heli –مصس الجدًده    SWDY –ا        الظٍى

اث ؽلى ألاخيره جداوالجه خالٌ     الجدًده مصس   طهم   ازجفؿ : التؾلُم  وطط وذلً اللحغُه املظتٍى
 9.70 مظتىي  اؽلى ألاًجابى الثباث مً جمىً كد اهه وهالحػ جداوالجه ؽلى الؾسض ى املُل طُطسه
اث اطتهداف هسجح فئهىا وؽلُه    10.70 جم 10.20 مظتٍى

دي  طهم ازجفؿ : التؾلُم اث ؽلى ألاخيره جداوالجه خالٌ   لليابالث الظٍى  وذلً , اللحغُه املظتٍى
 هسجح فئهىا وؽلُه جداوالجه ؽلى  الصاؽد ألاججاه طُطسه  وطط 12.80 مظتىي  اؽلى جباجه اجس  ؽلى

  14 جم 13.50 مظتىي  هحى  الصؾىد مىاصله

 آخس طؾس 9.75

2ملاومت  10.70  

1ملاومت  10.20  

1دؽم  9.70  

2دؽم  9.20  

5% YTD 

-1.50% MTD 
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 آخر سعر 13.25

2مقاومة  13.80  

1مقاومة  13.60  

1دعم  12.80  

2دعم  12  

5% YTD 

-1.50% MTD 



س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس

 جحليل ألاطهم

 إًلاف الخظازة املظتهدف  التىصُت ملاومت دؽم  آخس طؾس الاججاه الاطم السمص

COMI  52 56 احتفاظ  55 52.90 54.79 التجازي الدولى 

HRHO  18.70 20.50 احتفاظ  20 19.20 19.55 هيرمع 

HELI 9 10.50 احتفاظ 10.30 9.20 9.75 مصس الجدًده 

SKPC  س  16.20 19 احتفاظ 17.90 16.80 16.98 طُدي هٍس

ESRS  26.20 28 احتفاظ 28 26.70 27.42 حدًد ؽص 

MTIE  4 5.30 احتفاظ  4.80 4.20 4.62 ام ام جسوب 

ETEL ه لالجصاالث  24 26 احتفاظ 25.50 24.20 25 املصٍس

MCQE  20.40 22 احتفاظ  21.90 20.70 21.80 اطمىت كىا 

SWDY 12.50 14.20 احتفاظ 14 12.70 13.25 الُىترجً  الظىٍدي 

TMGH  9.20 10.70 احتفاظ 10.30 9.50 9.65 طلؾت مصطفى 

FWRY  5.50 6.50 احتفاظ 6.20 5.70 5.89 فىزي 

EAST  17 18.50 احتفاظ 18.20 17.50 18 الشسكُه للدخان 
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س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس

 إًلاف الخظازة املظتهدف  التىصُت ملاومت دؽم  آخس طؾس الاججاه الاطم السمص

EFIH 17.20 18.50 احتفاظ  18.20 17.40 17.83 فاًىاوع  إي 

ADRI  1.07 1.22 جخفُف مساهص  1.20 1.10 1.103 ازاب للتىمُه 

AMOC  7.50 9 احتفاظ 8.80 8 8.33 امىن 

EGCH  6.20 7.50 احتفاظ 7.20 6.50 6.78 هبما 

CIEB  ىٌى دي اجٍس  9.50 11.20 احتفاظ 10.50 9.70 10.03 هٍس

AUTO  4.50 5.70 احتفاظ  5.20 4.70 5.18 جى بى اوجى 

DSCW  0.41 0.47 احتفاظ 0.459 0.43 0.452 داٌع 

AJWA  18.20 21 احتفاظ  20 18.40 19.57 اجىاء 

EMFD  2.60 3.30 احتفاظ 3.20 3 3.09 إؽماز مصس 

CCCAP 1.98 2.25 احتفاظ 2.15 2.07 2.08   الللؾه 

EGAL  31 36 احتفاظ 34 31.80 33.10 مصس لاللىمىُىم 

KABO  1.75 2.15 احتفاظ 1.98 1.81 1.97 وابى 

MPRC 11.20 13 احتفاظ  12.50 11.50 12.44   ألاهتاج ألاؽالمى 

 جحلُل ألاطهم
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س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس

 إًلاف الخظازة املظتهدف  التىصُت ملاومت دؽم  آخس طؾس الاججاه الاطم السمص

SUGR  24 26 احتفاظ  26 25.50 25.79 الدلتا للظىس 

AFDI 16.50 18 احتفاظ  17.50 16.80 16.95 ألاهلى للتىمُه 

MNHD  3.10 4.50 احتفاظ 3.80 3.20 3.40 مدًىه هصس 

ATQA  1.25 1.45 احتفاظ 1.40 1.30 1.396 ؽتاكه 

EFIC  52 56 احتفاظ 55 54 54.76 املالُه والصىاؽُه 

ADIB  19.20 22 احتفاظ  21 19.50 19.92 مصسف أبى عبى 

ETRS  2.30 3 احتفاظ 2.92 2.50 2.82 اًجُتراوع 

ISPH 1.62 1.80 احتفاظ  1.80 1.68 1.69 ابً طِىا 

SDTI  مص  7 8.40 احتفاظ 8.40 7.20 7.48 شازم دٍز

PHDC  1.98 2.30 احتفاظ 2.15 2 2.04 بالم هُلص 

ELSH  6.20 8 احتفاظ 7.70 6.70 7.10 الشمع لالطيان 

 جحلُل ألاطهم
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س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس
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 ( جلظاث  3-1التىصُه كائمه مً )جىصُاث كصيره ألاجل 
الظهم  اطم الىىد  امللاومه  الدؽم  املخاطسه إًلاف الخظائس الؾائد املظتهدف مىطلت الشساء  اخس طؾس 

ABUK  42.50 40 %1.25 40 %3.70 42 40.50 40.82 ابىكير 

:التؾلُم  

EGCH  7.20 6.50 %3 6.50 %7.46 7.20 6.70 6.78 هُما 

: التؾلُم  

ATQA  1.40 1.30 %1 1.37 %2.50 1.42 1.385 1.396 ؽتاكه 

 :التؾلُم 

ESRS  28 26.70 %1.11 26.90 %4.77 28.50 27.20 27.42 حدًد ؽص 

 :التؾلُم

SKPC  س  17.90 16.80 %2.43 16.50 %5.32 17.80 16.90 16.98 طُدي هٍس

 :  التؾلُم



س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس
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 ( جلظاث  3-1التىصُه كائمه مً )جىصُاث كصيره ألاجل 

الظهم  اطم الىىد  امللاومه  الدؽم  املخاطسه إًلاف الخظائس الؾائد املظتهدف مىطلت الشساء  اخس طؾس 

EFIH  18.20 17.40 %1.71 17.50 %3.93 18.50 17.80 17.83 إي فاًىاوع 

:التؾلُم   

HELI  10.30 9.20 %2.10 9.50 %5.15 10.20 9.70 9.75 مصس الجدًده 

: التؾلُم  

JUFO  11 10.40 %1.92 10.40 %8.49 11.50 10.60 10.61 جهُىه 

 :  التؾلُم

POUL  ً3.60 3.35 %3 3.30 %8.82 3.70 3.40 3.41 اللاهسه للدواج 

 :  التؾلُم

CCAP 2.15 1.98 %3 1.94 %7.50 2.15 2 2.08 الللؾه 

   :التؾلُم



س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس
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 ( التىصُه كائمه حتى ألاطبىؼ الحالي )املحفغه ألاطبىؽُه 
الظهم  اطم الىىد  امللاومه  الدؽم  املخاطسه إًلاف الخظائس الؾائد املظتهدف مىطلت الشساء  اخس طؾس 

EFIH 17.20 17.40 %2.90 17.20 %7.34 19 17.70 17.83 فاًىاوع إي 

: التؾلُم  

FWRY  6.20 5.70 %5.50 5.40 %14 6.50 5.70 5.89 فىزي 

: التؾلُم  

MPRC ألاؽالمى  ألاهتاج  12.44 12.30 14.40 17% 12 2.50% 11.50 12.50 

 :  التؾلُم

SWDY  13.80 12.70 %2.36 12.70 %10 14.30 13 13.25 الظىٍدي لليابالث 

 :  التؾلُم

AUTO  5.20 4.70 %2 5 13.72 5.80 5.10 5.18 جى بى اوجى 

 :التؾلُم 



س التحلُل الفني الُىمي  جلٍس

س  دلُل التلٍس

 .ألعلى مىه الازجداد ويفترض الظعس أدوي مظخىي  :الدؽم مظتىي 
 .ألطفل مىه التراجع وُيفترض الظعس أعلى مظخىي  :امللاومت مظتىي 

 .إليه الىصىل  املخىكع مً محدد مظخىي  : املظتهدف
 بحدور الخىكع عىد بخفعيله الخىصيت ًخم :الخظازة وكف مظتىي 
 .ألاطعاز في عىيف هبىط
 .(عسض ي - هابط - صاعد) :الاججاه

 جحدًد على حعمل بظيطت فني جحليل أداة هى) :املتحسن املتىطط
 .الخداول  اطتراجيجياث في اطخخدامه ويخم ألاطعس، اججاه
 مً مجمىعت جحددها التي الفني الخحليل أداة هي :البىلىجس مؤشس 

ا] وطلبي إًجابي بشكل (معيازيين اهحسافين جسطم التي الخطىط  بعيد 
 .ألاطهم ألطعاز] SMA البظيط املخحسن املخىطط عً

 احدظابه ًخم .حظابي طعسي  مظخىي  عً عبازة :الازجياش هلطت
 أداء خالل (طعس آخس طعس، أدوى طعس، أعلى)اليىم لظعس همخىطط

 .الىاحد اليىم في الظىق 
:YTD العام بداًت مىر املحلم العائد. 

MTD : الشهس بداًت مىر املحلم العائد. 

 إلافصاحاث

 بسيميير بشسهت الفني الخحليل كظم كبل مً الخلسيس هرا إعداد جم
  املاليت ألاوزاق لخداول 

 
 وجهت ُبىيذ وكد .للجميع املخاحت للبياهاث وفلا

ا الخلسيس هرا في الىظس  علميت وأطاليب بمصداكيت البياهاث لهره وفل 
 كسازاث أي عً مظؤولت غير والشسهت صحتها، في وعخلد ودكيلت

 هرا في الىازدة املعلىماث على بىاء   اجخاذها ًخم مضازبيت أو اطدثمازيت
 .الخلسيس

 حلىق الطبؿ واليشس

 جميع ، املاليت لألوزاق بسيميير ، 2023 © واليشس الطبع حلىق 
 أو اكخباض أو جصء أي مشازهت أو وشس ًجىش  ال .محفىظت الحلىق 

 الشسهت مىافلت دون  ذلك غير أو وسخه أو الخلسيس هرا إهخاج إعادة
 .هخابي إذن خالل مً

   مسوه ابى الىصس
 محلل فني أول 

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

 232الداخلي  37627581 (202+): الهاجف 

 كظم التحلُل الفني 

 إدازة البحىث

 خدمت الؾمالء

 ؽصام ؽبدالؾلُم
 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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