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ذا                  :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب التقري
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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EGX30 

ةــــــــمقاوم مـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  داولـــــــــتال   
٢مقاومة  ١مقاومة   ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير   قيمة التداول بالجنيه حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق
١٫٥٩ ٩٣٨٠ ٩٣١٦ ٩٥٢٢ ٩٦٠٠%  ٦٦١٠١٥٢١٨ ١٨٤١٧٤٢١٢ ٩٦١٣ ٩٤٢٢ ٩٤٣٣ 

 
اهـــــــــــملخص حالة االتج  

اهـــحالة االتج المتوقع  االتجاه 
 اتجاه متوسط المدى عرضي عرضي 
 اتجاه قصير المــدى  هابط هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
سة أمس وصًال لمستوى       ة من أداء المؤشر بجل اح عنيف ي أرب نالت موجة جن

دعم الر ه ال ى األسهم القيادي ة عل ع القوي ات البي سي مدفوعة من ضغط عملي ئي
تحمس لتحمل                و دها مشتري م دًا وجدت عن ه ج وصوًال لمستويات سعرية متدني

   . المخاطرة إقتنص الفرص على األسهم ذات السيولة المرتفعه 

   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى
اضية آسر مستوى دعم       أآد المؤشر الرئيسي خالل األيام الم       

بالتزامن مع تخلي أغلب األسهم القياديه      ) القاع السابق   ( قوي  
عن مناطق الدعم عليها ليعلن المؤشر عن بدء موجة تصحيح            

ه    دعم التالي اطق ال ام وصوًال لمن دة أي ستمر لع د ت د ق ى ق و الت
ى ضخ                 ا عل د قوته نشهد من عندها بعض األرتداد و الذي يعتم

  . السيولة 

 
ذا                  :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب التقري

  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   
٢مقاومة  ١مقاومة   ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق  قيمة التداول بالجنيه
٢٫٦٦ ٥٦٦ ٥٦٣ ٥٧٥ ٥٨٣%  ٦٦١٠١٥٢١٨ ١٨٤١٧٤٢١٢ ٥٨٥ ٥٦٧ ٥٦٩٫٩ 

 
ص حالة االتجـــــــــــاهملخ  

 االتجاه حالة االتجـــــــاه المتوقع
 اتجاه متوسط المدى عرضي عرضي
 اتجاه قصير المــدى  صاعد هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
سة أمس وصًال لمستوى                    ة من أداء المؤشر بجل نالت موجة جني أرباح عنيف

ات        ه           الدعم الرئيسي مدفوعة من ضغط عملي ى األسهم القيادي ة عل ع القوي  البي
تحمس لتحمل               دها مشتري م ووصوًال لمستويات سعرية متدنيه جدًا وجدت عن

  .  المخاطرة إقتنص الفرص على األسهم ذات السيولة المرتفعه 
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

أآد المؤشر الرئيسي خالل األيام الماضية آسر مستوى دعم             
وي  سابق الق( ق هم  ) اع ال ب األس ي أغل ع تخل التزامن م ب

القياديه عن مناطق الدعم عليها ليعلن المؤشر عن بدء موجة          
ه و                   دعم التالي اطق ال ام وصوًال لمن دة أي ستمر لع د ت تصحيح ق
ا            د قوته ذي يعتم داد و ال دها بعض األرت شهد من عن التى قد ن

  .على ضخ السيولة 

 
ذا                  :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب التقري

  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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ام التداوالتاالسهم االآثر نشاطا من حيث احج  

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٣٫٢٨% 61,802,190 
اوراسكوم 

 لالتصاالت و األعالم

 عامر جروب 27,937,863 %٢٫٥٢

 القلعه 10,716,165 %١٫٦٦

 جلوبال تيلكوم 10,394,614 %٤٫٢٧

٤٫٢٣% 9,776,752 
العربية 

 لالستثمارات

 
  

ذا                  :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب التقري
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 
  

  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫٢٠  ١٫١٧  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ١٫٢٣  ١٫٢٠  اوراسكوم لالتصاالت 

  ال ينصح به
  ١٦٫٦٠  ١٦٫٢٠  هيرمس
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠    ١٤٫٢٠  ١٣٫٩٠  سوديك

  ومن الممكن المغامرة به
  ١١٫٢٠  ١٠٫٩٠  طلعت
      
      
      
      

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذا                  :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب التقري
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  تحليل الهم االسهم

  ١٫١٤  ١٫٢٧  ١٫٢٣  ١٫١٧  أوراسكوم لإلتصاالت و األعالم   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
دعم    ستوى ال وًال لم س وص سة أم الل جل ة خ ات قوي سهم تراجع هد ال ش
د       الرئيسي ليشهد إرتداد قوي بعد دخول مشتري قيبل نهاية الجلسة و الذي ق
ـ                   ة الـ ى منطق داول أعل ادة الت ه ألع يؤهله اليوم ليستكمال إرتفاعه في محاول

   . جنيه ١٫٢٣
  

  .بالمتاجره و الشراء بالقرب من الدعم لذلك ينصح 
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  ١٣٫٠٨  ١٤٫٧٤  ١٤٫٢٦  ١٣٫٤٣  سوديك  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
دعم        ستوى ال وًال لم س وص سة أم الل جل ة خ ات قوي سهم تراجع هد ال ش
ذي               سة و ال الرئيسي ليشهد إرتداد قوي بعد دخول مشتري قيبل نهاية الجل

داول          ة     قد يؤهله اليوم إلستكمال إرتفاعه في محاوله ألعادة الت ى منطق  أعل
  . جنيه  ١٤الــ 

  
  .لذلك ينصح بالمتاجره و الشراء بالقرب من الدعم 

ذا                  :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب التقري
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

 ١٢٫٠٨ ١٢٫٠٨  بايونيرز
  ١٢٫١٥ ١١٫٤٠ ١١٫٥٧ 

  
١٢٫٣٠ 
 ١٠٫٨٥ لدعومعمل تريدات بين المقاومات وا  متاجرة  

    

العربية حليج 
   ٣٫٢٠  عمل تريدات بين المقاومات والدعوم  متاجرة ٣٫٩٠ ٣٫٨٠ ٣٫٦٠ ٣٫٦٣ ٣٫٧٧ ٣٫٧٥  اقطان

 ١٫٢١  اوراسكوم لالعالم
  

١٫٢٢ 
  

١٫١٣ 
زيادة   ١٫٢٥ ١٫٢٣ ١٫١٥  

    ١٫١٥  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

مصر الجديدة 
٦٢٫٥  عمل تريدات بين المقاومات والدعوم  متاجرة ٦٧٫٣٠ ٦٢٫٨٠٦٦٫٤٠ ٦٣٫٠٣ ٦٦٫٠٠ ٦٤٫٧٠  لالسكان

٠    

٣٢٫٩  عمل تريدات بين المقاومات والدعوم  متاجرة ٣٥٫٥٠ ٣٤٫٧٠ ٣٢٫٦٠ ٣٢٫٨٩ ٣٥٫٢٥ ٣٣٫٩٠  مدينة نصر
٥    

المجموعة المالية 
زيادة  ١٦٫٨٠ ١٥٫٦٠١٦٫٥٠ ١٥٫٨٠ ١٦٫٣٥ ١٦٫٢٧  هيرمس

١٥٫٥  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز
٠    

    ٢٫٧٠  تخفيف عند المقاومات  احتفاظ  ٣٫١٠ ٣٫٠٦ ٢٫٨٥ ٢٫٨٩ ٣٫٠٢ ٣٫٠٠ستشارات القلعة لال

زيادة   ٤٫٣٠ ٤٫٢٠ ٣٫٩٨ ٣٫٩٤ ٤٫١٦ ٤٫١٥  بالم هيلز
    ٣٫٩٢  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

السادس من 
زيادة  ١٤٫٥٠ ١٣٫٦٠١٤٫١٠ ١٣٫٣٠ ١٤٫٠٠ ١٣٫٩١  اآتوبر

١٣٫٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز
٠  

  

رية المص
    ١٫٠٥  تخفيف عند المقاومات  متاجرة  ١٫١٨ ١٫١٦ ١٫٠٩ ١٫٠٩ ١٫١٥ ١٫١٤  للمنتجعات

ذا                  :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب التقري
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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    ٣٫٩٠  عمل تريدات بين المقاومات والدعوم  متاجرة ٣٫٩٠ ٤٫٠٩ ٣٫٩٣ ٣٫٩٤ ٤٫٢٠ ٤٫٠٦  جلوبال تيلكوم

المصريون في 
    ٥٫٠٥  معمل تريدات بين المقاومات والدعو  احتفاظ  ٥٫٨٠ ٥٫٦٧ ٥٫٣٥ ٥٫٢٧ ٥٫٦١ ٥٫٥٣  الخارج

  
 :byprepared   

Mona Moustafa                          Head                 zeinab.mostafa@miragebrokerage.net 
Islam Fathy                                                          islam.fathi@miragebrokerage.net  
Mustafaa Ra'fat                                                   mustafa@miragebrokerage.net 
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