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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
٠٫٨٣ ٩٣٥٠ ٩١٥٠ ٩٥٥٠ ٩٦٣٠%  ٩٤٨٢٫٦٢ ٩٤٠٤٫١٧ ٩٤٠٤٫١٧   مليون٧٦٥ ٢٢٢٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــحالة االتجملخص   

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ى           انخفض المؤشر  د ادن  من بداية الجلسة الى نهايتها ليغلق عن

   . سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة 
   القصيرو المتوقع على المدىالسيناري

 

ازال             على الرغم من االداء السلبي جلسة امس اال ان المؤشر م
سوق        هم ال ب اس لبية اغل ن س رغم م ى ال ة عل ل ايجابي . يحم

د   ة عن دعم الفرعي ستويات ال رى م ا ن ى ٩٣٥٠مازلن درة عل  ق
وم  سة الي وط جل اف الهب ر صحي طا. ايق ازال المؤش ه م ا ان لم

ستويات   وق م ستويات     . ٩٣٣٠ف ى م اظ عل ع الحف  ٩٣٠٠م
سائر  اف خ ستوى ايق دة  . آم ى ح هم عل ل س ع آ ل م التعام

ضروري وتفعيل مستوى ايقاف الخسائر مع آل سهم على حدة          
  هو االهم 
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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
٠٫٢٦ ٦٢٢ ٦٠٩ ٦٣٩ ٦٥٣%   مليون٧٦٥ ٢٢٢٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٣٠٫٣٨ ٦٢٧٫١٨ ٦٢٧٫٢٤ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

ـــاهحالة االتجــــ المتوقع  االتجاه 
 اتجاه متوسط المدى عرضي عرضي
 اتجاه قصير المــدى  صاعد عرضي

 التعليق على المؤشر جلسة امس
القرب            تخذ  ا ق ب ة ضيقة واغل المؤشر طريقا عرضيا في منطق

  . من ادنى سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة 
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ازال االداء  ي الم شرآات   عرض ر ال ى اداء مؤش يم عل يخ
طة   صغيرة والمتوس ة   . ال م فرعي ستويات دع ر م د المؤش يج

د  رة    ٢٢٣ - ٦٢٢عن وط الفت اف الهب ى ايق ل عل ا تعم ربم
ة صح . القادم ا نن ة  مازلن هم المكون ل االس ذر داخ ل بح بالتعام

 مستوى ايقاف خسائر  ٦٢٠لهذا المؤشر مع وضع مستويات     
ى    هم عل ل س ع آ ل م دة والتعام ستويات  . ح راق م  ٦٤١اخت
  . ينهي االداء العرضي للمؤشر 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٢٫٨٢% اوراسكوم  ٧٢٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٥٫٨٤%  عامر جروب ٧٢٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٢٫٩٩% المصرية  ٨٫٧٩٥٫٥٩٦ 
 للمنتجعات

٣٫٨٦%  القلعة ٧٫٥٩٥٫٤١٦ 

٢٫٧٥% هيلزالم ب ٦٫٢٩٨٫٥٠٠   
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  االسهم االقل مخاطرة
  التعليق نسبة الربح  الهدف  "متغير"مقاومة   "متغير"دعم   االولسعر الشراء   السهم

  شراء أمن عند مستويات الدعم  %١٥  ١٥٫٥٠  ١٤٫٤٠  ١٣  ١٣٫٢٥  المصرية لالتصاالت
              
          
            

  
  0T+ ذات الجلسة توصيات شراء وبيع في
  

  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫٣٢  ١٫٢٨  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫٣١  ٤٫٢٣  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٣٣٫٣٠  ٣٢  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٨  ١٣٫٩٠  ١٣٫٦٠  بايونيرز 

  ومن الممكن المغامرة به
  ٤٫١٩  ٤٫١٠  ل تليكومجلوبا

  ٥٩٫٢٠  ٥٧  مصر الجديدة 
  ١٫٤٠  ١٫٣٥  اوراسكوم لالعالم

  ١٦٫١٠  ١٥٫٧٠  السادس من اآتوبر 
  ١٫٣٤  ١٫٣٠  المصرية للمنتجعات

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم
  ١٣٫٢٥  ١٦٫٣٥  ١٤٫٤٠  ١٣٫٥٠  بايونيرز   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ة الصعب             نجح السهم في أختراق المنطقة العرضية وصوًل لمستوى المقاوم
ـ  د الـ صاعده  ١٤٫٤٠عن ة ال تكمال حرآ سهم ألس ل ال ه يؤه ذي بإختراق  و ال

  .١٦مستهدف منطقة الــ 
ا    ات و أع د المقاوم البيع عن اجره ب اظ و المت صح باألحتف ذلك ين شراء ل دة ال

  .بالقرب من الدعم  

  
  ١٠٫٢٥  ١١٫٦٥  ١٠٫٩٠  ١٠٫٤٠  طلعت مصطفى  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ذي أخفق                    ة وال دعم و المقاوم ين ال مازال السهم يتحرك في نطاق عرضي ب
وًال       ف وص ع الطفي شهد بعض التراج ع ان ي ن المتوث ذلك م دها ل ات عن الثب

  . ه   جني١٠٫٤٠لمستوى الــ 
  .لذلك ينصح بالتخفيف و الشراء بالقرب من الدعم 
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

  %٥ ١٠٫٢٥  شراء اجزاء عند الدعوم  شراء ١١٫٥٠  ١١ ١٠٫٤٠ ١٠٫٤٣ ١٠٫٧٥  ١٠٫٤٧  طلعت مصطفى
  %١٠  ٣٫٧٥  شراء جزء بحذر عند الدعوم  شراء  ٥٫١٠  ٤٫٤٠  ٣٫٩٠  ٣٫٩٨  ٤٫١٤  ٤  اجواء
 %٣٫١٨ ١١٫٣١ تجميع عند الدعوم احتفاظ١٤٫٧٠ ١٤٫١٩١٣٫٧٠١٣٫٥٠١٤٫٣٠ ١٣٫٧٠  بايونيرز

 %٢٫٢٨  ١٫٢٣  زيادة مراآز عند الدعم  تجميع  ١٫٤٩ ١٫٤٥ ١٫٣٥ ١٫٣٧ ١٫٤٢ ١٫٣٨  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢ ٥٠٫٢٠  تخفيف عند المقاومات  احتفاظ  ٧٠٫٠٠ ٦١٫٠٠ ٦٠٫٥٠٥٨٫٥٢٥٤٫٥٠ ٥٨٫٥٥  لالسكان

 %٣٫٩٨ ٣١٫٨٠  عومدزيادة مرآز عند ال  احتفاظ  ٣٥٫٠٠ ٣٤٫٧٠ ٣٣٫٣٢٣٢٫١٨٣٢٫١٠ ٣٢٫٦٥  مدينة نصر
المجموعة المالية 

 %٣٫٣١ ١٦٫٥٠  عومدزيادة مرآز عند ال  احتفاظ  ١٩٫٧٠ ١٩٫٢٠ ١٨٫٩٠١٨٫٣٣١٧٫٩٠ ١٨٫٤٠  هيرمس

 %٣٫٢١  ٦٫٢٠  زيادة مراآز عند الدعوم  احتفاظ  ٧٫٧٠ ٧٫٢٢ ٦٫٧٥ ٦٫٥٥ ٦٫٩٧ ٦٫٥٥  شيني
 %٢٫٨٣  ٢٫٣٢  تخفيف عند المقاومات  احتفاظ  ٢٫٧٠ ٢٫٦٠ ٢٫٤٠ ٢٫٤٣ ٢٫٤٨ ٢٫٤٧  الصعيد العامه
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  محفظة استثمارية طويلة االجل
 من نسبة السهم  السهم

  هدف  اه متوسط االجلاتج  خسارة/ نسبة ربح    سعر التقيم  سعر الشراء  المحفظة

             
            
            
            
            
            
              
              
              

  : بداية المحفظة 
  )٢٠١٤ / ١٠ / ١ثم غلق المحفظة االستثمارية بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ (:    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                                                     zeinab.mostafa@miragebrokerage.net 
Islam Fathy                                                           islam.fathi@miragebrokerage.net  
Mustafaa Ra'fat                                                    mustafa@miragebrokerage.net 
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