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ة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلو        :  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 مات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . 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
٠٫٤١ ٨٨٠٠ ٨٥٥٠ ٩٠٥٠ ٩٢٣٠%  ٨٩٥٧٫٥٩ ٨٩٠٩٫٧٥ ٨٩٠٩٫٧٥   مليون٢١٦ ٧٣٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــملخص حالة االتج  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
شكل طفيف  المؤشر نخفضا ا من ب ى نهايته سة ال ة الجل بداي

  د ادنى سعر وسط احجام وقيم تداوالت منخفضة نعليغلق 
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

ازال االداء العرضي الصحي        الحدالم يحدث جديد في جلسة       فم
ى اداء       ٩٠٥٠ ومستويات   ٨٨٠٠بين مستويات    سائد عل  هو ال

ا  ٩٠٥٠نتوقع قرب اختراق مستويات      . المؤشر من فترة      قريب
دا  ع. ج ل م ر ضروري   التعام دة ام ى ح هم عل ل س ع .  آ نتوق

ستويات    راق م رب اخت ع ق داول م ام الت ي احج ادة ف  ٩٠٥٠زي
ل           . الفترة القادمة    سة امس دلي داوالت المنخفضة جل احجام الت

  . على عدم وجود قوة بيعية قوية في هذه المستويات 

ة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلو        :  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 مات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . 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
٠٫١٦ ٥٦٠ ٥٤٥ ٥٨٣ ٥٩٥%   مليون٢١٦ ٧٣٫٨٠٢٫٩٢٨ ٥٧٣٫٨٨ ٥٧٠٫٩٦ ٥٧١٫٠٩ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
شكل طفيف      المؤشر   نخفضا ا        من   ب ى نهايته سة ال ة الجل بداي

ق  نبليغل داوالت القرب م يم ت ام وق ط احج عر وس ى س  ادن
  منخفضة 

القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ستويات   بحت م ستويات٥٦٠اص ر     م ي المؤش دة ف م جي  دع
ة   رة المقبل ستويات . الفت وى    ٥٧٦م ض الق ه بع ا تواج  ربم

ادر    ر صحي وق ازال المؤش ت م بعض الوق ضعيفة ل ة ال البيعي
على مزيد من االرتفاعات مع التنبيه على التعامل مع آل سهم           

د          . على حدة الفترة المقبلة      رى هدف اول للمؤشر عن مازلنا ن
ستويات  س   ٥٩٥م راق م د اخت ا  ٥٨٣تويات بع ي نتوقعه  الت

  . على المدى القصير 

 
ة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلو        :  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 مات الواردة فيه يتم الحصول عليه

  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٣٫١٢% اوراسكوم  ٢٣٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

١٫٥٦% المصرية  ١١٫٣٦٢٫٧٢٠ 
 للمنتجعات

١٫٦١% جروبعامر  ٨٫٧٩٥٫٥٩٦   

٠٫٢٥%  بالم هيلز ٣٫٥٩٥٫٤١٦ 

٢٫٤٤%  القلعة ٣٫٢٩٨٫٥٠٠ 

 

  

ة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلو        :  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  مات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

من 
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  االسهم االقل مخاطرة

  التعليق نسبة الربح  الهدف  "متغير"مقاومة   "متغير"دعم   االولسعر الشراء   السهم

  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٢٥  ١٥٫٥٠  ١٣٫٣٠  ١١٫٥٠  ١٢٫٣٠  المصرية لالتصاالت
  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٣٠  ٣٫٩٠  ٣٫٥٠  ٢٫٧٠  ٣٫١٠  القلعة

  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٣٠  ٤٫٧٠  ٤٫٣٠  ٣٫٩٥  ٣٫٧٠  بال تليكومجلو

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫٢٣  ١٫٢٠  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ١٥٫٣٠  ١٥  هيرمس

  ال ينصح به
  ٩٫٨٠  ٩٫٦٠  مصطفىلعت ط

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٤  ١٫٢٨  ١٫٢٥  منتجعات
  ومن الممكن المغامرة به

  ٤٫٩٥  ٣٫٨٠  جلوبال تليكوم
  ٥٧  ٥٦  مصر الجديدة 
  ١٫٢٥  ١٫٢٣  اوراسكوم لالعالم

  ١٤٫١٠  ١٣٫٨٠  السادس من اآتوبر 
  ٢٫٨٢  ٢٫٧٦  القلعه

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة

  
  
  

ة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلو        :  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  مات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

من 
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  م االسهمتحليل اله

  ١٫٠٢  ١٫٢٠  ١٫٠٩  ١٫٠٢  الزيوت المستخلصة   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
اه صاعد قصير األجل  سيطة في شكل إتج ع ب ة تجمي سهم بمرحل ر ال مع يم

ى تنبئ           باستمرار االداء التجميعي     اظهار بعض االشارات الفنية االيجابية الت
  .  تاآيد اختراق المقاومة خالل االيام القادمة لحين 

  
  .خاصة في ذات الجلسة  المتاجرهبلذلك ينصح 

  
  ٥٫٣٥  ٦٫١٧  ٥٫٧٢  ٥٫٣٥    في الخارج لمصريينا  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

اه صاعد قصير األجل مع                        سيطة في شكل إتج ع ب ة تجمي سهم بمرحل يمر ال
ى تنبئ باستمرار االداء التجميعي     اظهار بعض االشارات الفنية االيجابية     الت

  .خالل االيام القادمة لحين تاآيد اختراق المقاومة   
  

  .لذلك ينصح بالمتاجره خاصة في ذات الجلسة 

ة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلو        :  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 مات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . 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

 %١١٫٨٠٣٫٥٢ زيادة مراآز عند الدعوم احتفاظ١٣٫٠٠ ١٢٫٣٨١٢٫١٠١٢٫٠٠١٢٫٥٠ ١٢٫٢٧  بايونيرز
 %٢٫٢٨  ١٫١٧  عند الدعومزيادة مراآز   احتفاظ  ١٫٣٥ ١٫٣٠ ١٫٢٣ ١٫٢٤ ١٫٢٨ ١٫٢٤  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢ ٤٩٫٦٤  زيادة مراآز عند الدعوم  احتفاظ  ٦٢٫٠٠ ٥٨٫٧٠ ٥٧٫٥٠٥٦٫٢٦٥٦٫٢٠ ٥٦٫٣٠  لالسكان

زيادة   ٣٢٫٠٠ ٣٠٫٤٠ ٢٩٫٥٠٢٨٫٨١٢٨٫٤٠ ٢٨٫٨٧  مدينة نصر
 %٣٫٩٨ ٢٥٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

المجموعة المالية 
 %٣٫٣١ ١٥٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعوم  احتفاظ  ١٦٫٠٠ ١٥٫٦٠ ١٥٫٤٥١٥٫١٢١٥٫٠٠ ١٥٫١٦  هيرمس

المصريين في 
زيادة   ٦٫٠٠ ٥٫٨٠ ٥٫٤٠ ٥٫٥٥ ٥٫٧٣ ٥٫٥٨  الخارج

 %٣٫٥٢  ٣٫٧٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

 %٤٫٢١  ٤٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعوم  متاجرة  ٤٫٣٠ ٤٫١٧ ٣٫٩٧ ٤٫٠٢ ٤٫١٣ ٤٫٠٤  بالم هيلز

 %٤٫٢٨ ١٣٫٩٠  زيادة مراآز عند الدعوم  متاجر  ١٤٫٨٠ ١٤٫٢٠ ١٤٫١٨١٣٫٨٥١٣٫٨٠ ١٣٫٩٠ السادس من اآتوبر

المصرية 
 %٣٫٦٥  ١٫١٥  زيادة مراآز عند الدعوم  متاجر  ١٫٣٣ ١٫٣٠ ١٫٢٢ ١٫٢٦ ١٫٣٠ ١٫٢٦  للمنتجعات

زيادة   ٢٣٫٥٠ ٢٢٫٤٧ ٢٢٫٢٨٢١٫٧٦٢٠٫٩٧ ٢١٫٧٦ المنصورة للدواجن
 %٢٫٨١ ٢٠٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

  
  
  

ة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلو        :  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  مات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

من 
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  ة استثمارية طويلة االجلمحفظ

 من نسبة السهم  السهم
  المحفظة

  سعر الشراء
٢٠١٤-١٢-٣٠  

   سعر التقيم
  هدف  اتجاه متوسط االجل  خسارة/ نسبة ربح   ٢٠١٤-١٢-٣٠

  ٢٣٫٥  صاعد ٠  ١٥٫٦١  ١٥٫٦٠  %١٥  هيرمس
%١ ٤٫١٧  ٤٫١٣  %١٥  بالم هيلز   ٥٫٥٠  صاعد 
%١ ١٤٫٤٩  ١٤٫٤٠  %١٥  سوديك   ٢٠  صاعد 
%١ ٣٫٨٣  ٣٫٨٠  %١٥  يج االقطانالعربية لحل   ٥  هابط 

%١ ١٫٧٦  ١٫٧٥  %١٥  العربية لالستثمارات   ٢٫٥٠  صاعد 
  ٤٫٧٥  صاعد ٠ ٤٫٠١  ٤٫٠١  %١٥  جلوبال تليكوم
  ١٧٫٥٠  صاعد  ٠  ١٤٫٠٣  ١٤٫٠٣  %١٠  حديد عز 

              
              

  ١٫٨٠٠٫٠٠٠ بتقييم سابق ٢٠١٤-١٢-٣٠ستثمار بتاريخ تم بداية المحفظة االستثمارية الثالثة بناء على توصية مدير اال: بداية المحفظة 
   ١٠٥٠٠:    هدف المحفظة االستثمارية 

  تقييم المحفظة االستثمارية طويلة االجل
  %نسبة الربح   ٢٠١٤-١٢-٣٠ خالقيمة بتاري  ٢٠١٤-١٢-٣٠القيمة بتاريخ   المقارنة
  ٠  ٩٠٠٥  ٩٠٠٥  المؤشر
  ٠  ١٫٨٠٨٫١٥٠  ١٫٨٠٠٫٠٠٠  المحفظة

  
 :ybprepared   

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 

  
  

ة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلو        :  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 مات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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ة                    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلو        :  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 مات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  


