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

ba                    
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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
٠٫٩٢ ٩٢٠٠ ٨٨٠٠ ٩٤٩٠ ٩٨٠٠%  ٩٤٥٩٫٦٠ ٩٣٧٣٫١٧ ٩٤٥٩٫٦٠   مليون٧٥٧ ١٩٦٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ى        ن  مارتفع المؤشر    د اعل ا ليغلق عن ى نهايته سة ال ة الجل بداي

  سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

تطاع ا ة  المؤشر س دعم الفرعي ستويات ال ن م داد م امس االرت
على الرغم م نذلك فمازالت المؤشرات سلبية بعض    و . ٩٣٧٠

ا ننصح    . الشيء ومؤشرات السوق تعانى ضعف واضح          مازلن
ار    ادة الختب ع اع ز م ف المراآ سبا  ٩٦٠٠ – ٩٥٥٠بتخفي تح

ى حدة        . الي عمليات جني ارباح جديدة       التعامل مع آل سهم عل
ت    هم مازال ث ان بعض االس ز ضروري حي ف المراآ ي تخفي ف

  فيها اشارات واضحة بتكملة اتجاهها الصاعد 

ة                            :  التنبيه بإخالء المسئولية   شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . ستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والم
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EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   
٢مقاومة  ١مقاومة   ٢دعم   ١دعم   التغييرنسبة   حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق  قيمة التداول بالجنيه
٠٫٧٩ ٦٢١ ٦٠٠ ٦٣٥ ٦٥٠%   مليون٧٥٧ ١٩٦٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٣٤٫٨٥ ٦٢٨٫٧٤ ٦٣٣٫٧١ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ذ ا ي    تخ ق ف سة امس واغل الل جل يا خ ا عرض ر طريق المؤش

  منطقة اقرب العلي سعر باحجام وقيم تداوالت مرتفعة 
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

دعم فرعي    ٦٢٠المؤشر محافظا على مستويات      ازال  م  في    آ
ر  ة    ٦٣٧ – ٦٣٥ستويات  م.المؤش ة قوي ستويات مقاوم م

ار         ادة اختب ة الع وى بيعي ور ق ع ظه شيء متوق ض ال بع
ستويات  روري     ا .٦٢٠م دة ض ى ح هم عل ل س ع آ ل م لتعام

    . هو ايقاف خسائر بكل حزم ٦٢٠وآسر مستويات 

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

  . ستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والم
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ث احجام االسهم االآثر نشاطا من حي
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

١٫٥٣% اوراسكوم  ٦٩٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٠٫٧٨%  عامر جروب ٢٧٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٣٫٠٥% المصرية  ١٣٫٧٩٥٫٥٩٦ 
 للمنتجعات

٣٫٧٤%  بالم هيلز ١٢٫٥٩٥٫٤١٦ 

٠٫٤٩%  القلعة ٩٫٢٩٨٫٥٠٠ 

 

  
  

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

  . ستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والم
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  االسهم االقل مخاطرة

  التعليق نسبة الربح  الهدف  "متغير"مقاومة   "متغير"دعم   االولعر الشراء س  السهم

              
              
          
            

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٣٫٠٦  ١٢٫٨٥  بايونيرز 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫٦٠  ٤٫٤٠  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ١٣٫٢٠  ١٢٫٩٠  االهلي للتنمية 

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٦  ٣٫٦٠  ٣٫٥٣  عربية وبوليفاراال
  ومن الممكن المغامرة به

  ١٫٣٤  ١٫٣٠  أوراسكوم لالتصاالت
  ١٧٫٢٠  ١٦٫٧٠  العز لصناعة حديد التسليح

  ١٦٫٤٠  ١٥٫٩٠  السادس من اآتوبر
  ٨٫١٥  ٧٫٨٥  نوب الواديج
  ١٫٣١  ١٫٢٧  جروبامر ع

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة

  
  
  

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

  ٢٫١٢  ٢٫٦٩  ٢٫٤٣  ٢٫٢٠  الصعيد العامه للمقاوالت  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
تعرض السهم خالل الفتره الماضية لموجة جني ارباح عنيفة ادت الى آسر 

جل على السهم مقتربًا من منطقة دعم تاريخي خط اإلتجاه الصاعد طويل األ
أرتد منها ألعلى في أعادة إختبار خط اإلتجاه المكسور عند مستوى الــ 

 جنيه ليشهد عندها بعض األداء العرضي التجميعي والذي من ٢٫٤٣
المتوقع ان يستمر لاليام القادمة والتى سوف تكون فرصة جيده للشراء 

  .جرات في ذات الجلسة التجميعي و المتا
  
  لك ينصح بالمتاجرات و أعادة لشراء عند تأآيد أختراق المقاومةذ

  
  ٥١٫٥٠  ٥٦٫٨٠  ٥٦٫٨٠  ٥٢  مصر الجديدة  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ازال  سهم م رة الماضية اال ان ال سهم الفت ابي لل رغم من االداء االيج ى ال عل
ابط متوسط ال  ه اله ل اتجاه دى داخ ة  . م ة قوي ستويات مقاوم سهم م د ال يج

ى حد         ٥٧ – ٥٦٫٥٠تتمثل في   د ادن دها عن ز عن  من االفضل تخفيف المراآ
  . تحسبا لهبوط السهم مرة اخرى 

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

وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم
 الخسارة

نسبة 
  الربح

  متاجره ١٨٫٨٤ ١٧٫٦٤ ١٦٫٦٠  ١٦٫٦٤ ١٦٫٩٤  ١٦٫٩٤  حديد عز 
مازال السهم يتحرك عرضيًا اسفل خط 

اإلتجاه السابق آسره في محاولة 
  لإلقتراب منه لذلك ينصح بالمتاجره 

٤٫١ ١٥٫٧٥%  

  متاجره  ١٩٫٦٠ ١٨٫١٥ ١٧٫١٩ ١٧٫٢٠ ١٧٫٦٧  ١٧٫٦٠  هيرمس 

مازال السهم محافظًا على خط اإلتجاه 
الصاعد طويل األجل لذلك ينصح 

بالمتاجره مع بناء مراآز شرائيه جديده 
   جنيه١٧٫٧٥مع تأآيد آسر مستوى الـ 

٣٫١ ١٥٫١١%  

اختفاظ مع  ١٣٫٢٥ ١٢٫٦٠ ١١٫٨٠ ١١٫٤٧ ١٢٫٤٠  ١٢٫٢٠ النشاء و الجلوآوز
  المتاجره 

مازال السهم صاعد على المدي الطويل 
لرغم من التراجعات التى شاهدها با

مؤخرًا ليرتد من منطقة دعم قوية وسط 
ارتفاع بأحجام التداول تؤهلة للوصول 

  الى مستوى المقاومة 

٣٫٢ ١٠٫٥٥%  

١٢٫٩٠.  بايونيرز  
  

١٢٫٩٠
  

١٢٫٦٦ 
  

١١٫٨٥ 
 

١٣٫٣٠ 
  

١٣٫٧٠ 
 %٣٫١٨ ١٠٫٣١ عند المقاومات تخفيف مراآز احتفاظ  

 مدينة نصر
  لالسكان

٤٣٫٩١ 
  

٤٣٫٩١
  

٤١٫٥٠ 
 %٢٫٢٣ ٣٦٫٠٠  المقاوماتتخفيف مراآز عند   احتفاظ ٤٤٫٤٤ ٤٠٫٤٧٤٢٫٣٣  

الصعيد العامة 
 %٣٫٤٢  ٢٫٠٣  المقاوماتمراآز عند تخفيف   احتفاظ  ٢٫٥٠ ٢٫٤١ ٢٫١٨ ٢٫٣٣ ٢٫٣٨ ٢٫٣٨  للمقاوالت

  توصيات متوسطة االجل
سعر  / دعم  آخر سعر  السهم

  ربح متوقع  وقف الخسائر  هدف  ارتكاز" متغير "مقاومة  الشراء االول

                
                

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

 من نسبة السهم  السهم
  هدف  اتجاه متوسط االجل  خسارة/ نسبة ربح    سعر التقيم  سعر الشراء  المحفظة

             
            
            
            
            
            
              
              
              

  : بداية المحفظة 
   :    هدف المحفظة االستثمارية

  تقييم المحفظة االستثمارية طويلة االجل
  %نسبة الربح   خالقيمة بتاري  القيمة بتاريخ   المقارنة
        المؤشر
        المحفظة

  
  

 :byprepared   
Ahmed Mohammed Thabet                 Head       ahmed.thabet@miragebrokerage.net 
Mona Moustafa   
Islam Fathy   

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

  ن 


