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مصحوبًا بأحجام 10,870أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع عند مستوى 

تداول متوسطة، وتمكن المؤشر من اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 

ي ومن ثم ، فإنه على األرجح التقدم نحو مستوى المقاومة التال. 10,800

من ناحية أخرى ، فإن االنخفاض دون . 11,100ثم 11,000حول 

.مرة أخرى يبطل السيناريو السابق10,800

HRMSLمؤشر هيرمس  EGX30المؤشر الرئيسي 
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يرتد المؤشر من مستوى . 1,143أغلق مؤشر هيرميس متقدماً عند مستوى 

ومن ثم ، فإنه على األرجح التقدم نحو مستوى. 1,085الدعم الرئيسي عند 

من ناحية أخرى ، فإن االنخفاض دون . 1,250ثم 1,200المقاومة التالي 

.مرة أخرى يستدعي وقف الخسارة1,080

التغير االرتكاز آخر سعر المؤشر

1.57% 10,810 10,870 EGX 30

2.19% 1,133 1,143 HRMSL

2مقاومة  1مقاومة  1دعم  2دعم  المؤشر

11,100 11,000 10,800 10,600 EGX30

1,250 1,200 1,140 1,100 HRMS

طويل متوسط قصير اإلتجاه

هابط عرضي هابط EGX30

هابط عرضي هابط HRMSL

36%

35%

29%

العمق

صاعد

هابط

لم يتغير
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(PIOH.CA)بايونيرز القابضة المالية : سهم اليوم EGX70EWIمؤشر االسهم المتوسطة والصغيرة 

وصل . مصحوبًا بأحجام تداول متوسطة1,842على انخفاض عند مستوى  EGX70 EWIأغلق مؤشر 

وبالتالي ، . ثم شهد ارتدادا مصحوبا بحجم تداول جيد. 1,800المؤشر إلى مستوى الدعم الرئيسي حول 

من ناحية أخرى ، فإن . 2,000ثم 1,900فإنه على األرجح التقدم نحو مستوى المقاومة التالي 

.مرة أخرى يستدعي وقف الخسارة1,800االنخفاض دون 

، كما أنه يرتد حول مستوى الدعم الرئيسي 2020يتحرك  السهم أعلى خط اتجاه صاعد بدأ في مارس 

، اختراق هذا 4.60وبالتالي ، فإنه على األرجح التقدم نحو مستوى المقاومة التالي . 4.20عند 

4.00من ناحية أخرى ، فإن االنخفاض دون . 5.00المستوى نحو األعلى يمكن أن يدفع السهم نحو 

.يستدعي وقف الخسارة

4.46 آخر سعر

5.00 2مقاومة 

4.60 1مقاومة 

4.20 1دعم 

4.00 2دعم 

11.50% YTD

-22.56% MTD

2,000 2مقاومة 

1,900 1مقاومة 

1,800 1دعم 

1,500 2دعم 

-14.04% YTD

-21.03% MTD

1,842 آخر سعر
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تحليل األسهم

تقرير التحليل الفني

إيقاف الخسارةالمستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

قطاع البنوك

ADIB10.50أسفل 11.50إضافة مراكز10.7410.5011.50عرضيمصرف أبو ظبي اإلسالمي

COMI
62.0060.00احتفاظ61.0060.0062.00عرضيالبنك التجاري الدولي

EXPA13.0011.30احتفاظ12.4211.3013.00عرضيالبنك المصري لتنمية الصادرات

قطاع الخدمات المالية

AIH0.45أسفل 0.550احتفاظ0.480.4500.500عرضيارابيا انفستمنتس هولدنج

CCAP
1.301.15إضافة مراكز1.241.171.30عرضيالقلعة

CICH3.20أسفل 4.00إضافة مراكز3.503.203.60عرضيسي اي كابيتال القابضة

HRHO
- 15.00إضافة مراكز14.1013.6115.00عرضيهيرمس 13.61أسفل 16.00

FWRY30.00أسفل 36.00احتفاظ35.0030.0036.00صاعدفوري

PIOH
4.604.00شراء4.464.204.60عرضيبايونيرز القابضة

BTFH2.201.80احتفاظ1.961.802.20عرضيبلتون المالية القابضة
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إيقاف الخسارةالمستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

قطاع العقارات

HELI5.00احتفاظ4.864.205.00عرضيمصر الجديدة لالسكان - 5.504.20

MNHD4.003.50احتفاظ3.763.603.90عرضيمدينة نصر لالسكان

OCDI16.00أسفل 18.00- 17.50احتفاظ16.5016.0017.50صاعدسوديك

PHDC1.60أسفل 1.80إضافة مراكز1.691.601.73عرضيبالم هيلز

EMFD2.30أسفل 2.50احتفاظ2.402.252.40عرضيإعمار مصر

TMGH6.80احتفاظ6.346.336.80عرضيطلعت مصطفى - 6.00أسفل 7.00

PORT0.80أسفل 1.000احتفاظ0.8900.8001.000صاعدبورتو القابضة

قطاع الموارد األساسية

ABUK20.00أسفل 22.00احتفاظ21.9920.0022.00عرضيابوقير لالسمدة

ESRS8.50أسفل 9.50احتفاظ9.498.509.50عرضيحديد عز

SKPC10.00أسفل 11.00احتفاظ10.1210.0011.00عرضيسيدى كرير للبتروكيماويات

EGAL12.5011.00إضافة مراكز11.6111.0012.00عرضيمصر لأللومنيوم

تحليل األسهم
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إيقاف الخسارةالمستهدف التوصيةمقاومةدعم آخر سعراالتجاهاالسمالرمز

قطاع السياحة

EGTS1.30أسفل 1.45احتفاظ1.3901.301.45عرضيالمصرية للمنتجعات السياحية

RTVC3.002.50احتفاظ2.772.503.00عرضيرمكو

قطاع السلع الصناعية

AUTO4.00احتفاظ3.843.654.00عرضيجي بي اوتو - 4.203.60

ELEC0.40أسفل 0.50احتفاظ0.440.400.50عرضيالكابالت الكهربائية المصرية

SWDY
السويدى اليكتريك

احتفاظ9.308.509.50عرضي
9.50 -

10.00
8.50

قطاع المنسوجات

ACGC2.00شراء1.891.802.00عرضيالعربية لحليج األقطان - 1.80أسفل 2.10

DSCW1.801.40احتفاظ1.421.401.80عرضيدايس

KABO1.201.00احتفاظ1.161.001.20عرضيكابو

ORWE7.806.70إضافة مراكز7.266.707.50عرضيالنساجون الشرقيون

تحليل األسهم
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جدول نقاط االرتكاز
:جدول نقاط االرتكاز

ي على يعتبر حساب تم إعداده بشكل آلي، و يحتو

أيام ونقطة 5قيمة المتوسط المتحرك لمدة 

فية ارتكاز لجميع األسهم في السوق بعد التص

أيام 5واختيار 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 أرباحأيام5متوسط نقطة اإلرتكازآخر سعراالسمالرمز
وقف 

الخسارة
المخاطرة

AFDI4.95-18.11%19.0518.50218.5019.994.95االهلي للتنمية واالستثمار%

RAKT3.91-6.89%7.177.1626.917.453.91راكتا%

EDBM3.71-0.50%0.5210.5040.510.543.71ليفت سالب مصر%

EEII3.56-1.16%1.21.091.161.243.56العربية للصناعات الهندسية%

ASCM3.42-7.25%7.517.3287.387.773.42اسيك للتعدين%

EXPA3.01-12.05%12.4212.06612.0512.793.01البنك المصري لتنمية الصادرات%

SDTI2.97-4.14%4.274.1984.144.402.97شارم دريمز%

تقرير التحليل الفني
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أجندة السوق المصري

هذه الدراسة اإلحصائية تم أعدادها 

ركة بواسطة  قسم التحليل الفني بش

.بريمييرلتداول األوراق المالية

رميس تم ذلك باستخدام بيانات مؤشرهي

عاًما الماضية ، 27األخيرة خالل الـ 

ى لقياس متوسط العائد لكل شهر عل

حدة ،

، وفقاً لهذه الدراسة ، فإن شهر مارس هو شهر سلبي

عاًما الماضية ، بمتوسط27خالل الـ %51.85بنسبة 

%.5.56عائد 

:أجندة السوق المصري

ق ، نتيجة هذه الدراسة هي تقويم للسو

لبية الذي يُظهر األشهر اإليجابية والس

سنة الماضية ويعطينا 27خالل الـ 

ي إيجاب)توقع حول كل شهر من العام 

(.، سلبي ، ومتوسط العائد

مارسفبرايريناير

%51.85سلبي%51.85سلبي%62.96إيجابي

%5.56متوسط العائد%7.07متوسط العائد%10.93متوسط العائد

يونيومايوأبريل

%62.96سلبي%55.56سلبي%59.26إيجابي

%4.66متوسط العائد%5.92متوسط العائد%5.46متوسط العائد

سبتمبرأغسطسيوليو

%66.67إيجابي%70.37إيجابي%55.56سلبي

%6.52متوسط العائد%4.92متوسط العائد%6.46متوسط العائد

ديسمبرنوفمبرأكتوبر

%74.07إيجابي%55.56إيجابي%62.96إيجابي

%4.29متوسط العائد%6.94متوسط العائد%5.56متوسط العائد

4.29%

6.94%

5.56%

6.52%

4.92%

6.46%

4.66%

5.92%
5.46% 5.56%

7.07%

10.93%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

متوسط العائد

تقرير التحليل الفني
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%51.85سلبي

%5.56متوسط العائد
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دليل التقرير

مستوى أدني السعر ويفترض االرتداد منه : مستوى الدعم

.ألعلى

ع منه مستوى أعلى السعر ويُفترض التراج: مستوى المقاومة

.ألسفل

.مستوى محدد من المتوقع الوصول إليه: المستهدف 

وقع بحدوث يتم التوصية بتفعيله عند الت: مستوى وقف الخسارة

.هبوط عنيف في األسعار

(.عرضي-هابط -صاعد ): االتجاه

تحديد هو أداة تحليل فني بسيطة تعمل على): المتوسط المتحرك

.اتجاه األسعر، ويتم استخدامه في استراتيجيات التداول

عة من هي أداة التحليل الفني التي تحددها مجمو: مؤشر البولنجر

وسلبي بشكل إيجابي( الخطوط التي ترسم انحرافين معياريين
.ألسعار األسهم] SMAبعيًدا عن المتوسط المتحرك البسيط]

سابه يتم احت. عبارة عن مستوى سعري حسابي: نقطة االرتكاز

ل خال( أعلى سعر، أدنى سعر، آخر سعر)كمتوسط لسعر اليوم

.آداء السوق في اليوم الواحد
:YTDالعائد المحقق منذ بداية العام.

MTD  :العائد المحقق منذ بداية الشهر.

اإلفصاحات

يير لتداول تم إعداد هذا التقرير من قبل قسم التحليل الفني بشركة بريم

هة النظر في وقد بُنيت وج. األوراق المالية وفقاً للبيانات المتاحة للجميع

يقة نعتقد في هذا التقرير وفقًا لهذه البيانات بمصداقية وأساليب علمية ودق

ية صحتها، والشركة غير مسؤولة عن أي قرارات استثمارية أو مضارب
.يتم اتخاذها بناًء على المعلومات الواردة في هذا التقرير

حقوق الطبع والنشر

، بريميير لألوراق المالية ، جميع 2021© حقوق الطبع والنشر 

ادة ال يجوز نشر أو مشاركة أي جزء أو اقتباس أو إع. الحقوق محفوظة

ل إنتاج هذا التقرير أو نسخه أو غير ذلك دون موافقة الشركة من خال
.إذن كتابي

أحمد أبواليزيد

محلل فني أول

-ahmed.aboelyazeid@premiere: البريد اإللكتروني

securities.com

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 
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