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ا هو مجرد ا                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري 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 ست
  . 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
٠٫٣٧ ٩٥١٠ ٩٤٤٠ ٩٧٠٠ ٩٨٥٠%  ٩٥٨٧٫٩٢ ٩٥٢٧٫٥٢ ٩٥٥٢٫٠١   مليون٥٣٥ ١٠٠٫٨٢٠٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
م اتخذ        حانخفض المؤشر    ى سعر ث تى منتصف الجلسة عند ادن

ام   ة وسط باحج ي منطق ق ف صعود ليغل ائال لل ا عرضيا م طريق
  وقيم تداوالت متوسطة 
   القصيرو المتوقع على المدىالسيناري

 

ى ع ه ل يس اال ان سة الخم وط جل ن هب رغم م ر ال ازال المؤش  م
القرب من          اء     . ٩٤٥٠مستويات   يحمل دعم قوي ب ع انته نتوق

ن   المر ة م يولة بداي ول س ة دخ ا وبداي ية قريب ة العرض ذاحل   ه
اءاالسبوع  ي االسهم والمؤشرات وانته اين ف ستويات .  التب م
ار  ٩٤٦٠ – ٩٤٥٠ ادة اختب وط الع اف الهب ى ايق ادرة عل  ق

ستويات  رى ٩٨٠٠م رة اخ  ٩٥١٠ – ٩٥٠٠ستويات  م. م
ضا          دة اي ة جي ى           .مستويات دعم فرعي ل سهم عل التعامل مع آ

  حدة ضروري 

ا هو مجرد ا                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري 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 ست
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   
٢مقاومة  ١ مقاومة  ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق  قيمة التداول بالجنيه
٠٫٢٦ ٦٣٣ ٦١٧ ٦٤٧ ٦٦٥%   مليون٥٣٥ ١٠٠٫٨٢٠٫٩٢٨ ٦٥٣٫٥٠ ٦٤٨٫٧٣ ٦٥١٫٦٩ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

 االتجاه حالة االتجـــــــاه المتوقع
 اتجاه متوسط المدى صاعد صاعد

رضيع  اتجاه قصير المــدى  هابط 
 التعليق على المؤشر جلسة امس

ستويات        ين م سة ب وال الجل يا ط ا عرض ر طريق ذ المؤش اتخ
سيطة ٦٥٣ و ٦٤٨ سبة ب ضراء بن ة الخ ي المنطق ق ف  ليغل

  باحجام وقيم تداوالت متوسطة
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ة اال     على الرغم من تداول المؤشر عند مستو       يات مقاومة هام
ان      سي وآ ر الرئي ي المؤش وط ف ستجب للهب م ي ر ل ان المؤش

شيء    ض ال ز بع ر  . اداءه ممي تطاع المؤش سة  ااذا اس لجل
سابقة ستويات ال وق م ك ف رق ٦٤٧ – ٦٤٦ التماس  واخت
اجز  ى  ٦٥٢ح سيرته حت ال م ى اآم درة عل ة الق ون لدي  يك

صغيرة والمتوسطة التي            ٦٦٥مستويات    بدعم من االسهم ال
وحظ ف ة  ل ذلك االسهم القيادي ا ب سيولة خالف ي ال ادة ف ا زي . يه

ى         م الوقوف عل التعامل مع آل سهم على حدة ضروري وااله
  . الحياد في االسهم النشطة 

 
 

ا هو مجرد ا                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري 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 ست
  . 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 

٠٫٥١% اوراسكوم  ١٨٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

جروبعامر  ١٤٫٣٦٢٫٧٢٠ ٠  

١٫٧٠% ليكوا ٧٫٧٩٥٫٥٩٦   

٠٫٣٥%  بالم هيلز ٦٫٥٩٥٫٤١٦ 

٠٫٢٥% لمصرية ا ٤٫٢٩٨٫٥٠٠ 
 للمنتجعات

 

  
  
  

ا هو مجرد ا                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري 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 ست
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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  االسهم االقل مخاطرة

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

  سهم ممتاز للشراط واالحتفاظ  %٤٫٢٣  ٤٨٫٨٥  ٤٦٫٧٣  ٤٤٫٩٠  ٤٥٫٠٩   لالسكانمدينة نصر

شراط واحتفاظ أمن علي المدي المتوسط   %٣٫٣٦  ٤٫٦٦  ٤٫٣٤  ٤٫٢٠  ٤٫٢٢  بالم هيلز
  والطويل

  شراء بالقرب من الدعم، اتجاه صاعد  %٤٫١٨ ٧٫٣٨ ٦٫٩٤ ٦.٤١ ٦.٦٠  مس لالسكانالش

  شراء واحتفاظ  %٢٫٤٥  ٨٫٦٨ ٨٫٥٢  ٤٫٣٣ ٨٫٣٦  جنوب الوادي

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٩٫٦٩  ١٨٫٧٥  الوادي لالستثمار السياحي
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٦٫٩١  ٦٫٦٠  الشمس لالسكان

  ال ينصح به
  ١٥٫١٥  ١٤٫٨٠  االهلي للتنمية و االستثمار 

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠    ٤٫٣٠  ٤٫١٤  العربية وبوليفارا 
  ومن الممكن المغامرة به

  ٥٫٣٥  ٥٫١٥  حليجربية ع
  ١٨٫١٠  ١٧٫٦٠  هيرمس

  ١٫٥٠  ١٫٤٤  المصرية للمنتجعات
  ٨٫٦٩  ٨٫٤١  جنوب الوادي
  ١٫١٧  ١٫١٤  عامر جروب

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  %٥٦
  ونسبة الربح موجودة

ا هو مجرد ا                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري 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 ست
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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  تحليل الهم االسهم

  ٤٥٫٣٦  ٥٣  ٥١٫٢٥  ٤٦٫٦٠  التجاري الدوليلبنك ا  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
ره إ        ره األخي داً       أظهر السهم خالل الفت ة ج ه      شارات ضعف قوي الرغم من ان  ب

ى إ     ه            مازال محافظًا عل ل األجل اال ان صاعد طوي ستطيع إخ   تجاهه ال راق ال ي  ت
ـ    د الـ ه عن ستوى القم ذلك  ٥١٫٢٥م ه ل ع   جني ن المتوق ض  م شهد بع ان ن

التهدئه على السهم خالل الفتره القادمه وصوًال لمستوى الدعم والذي سوف      
ذلك ينصح           يتزامن مع الموجة التصحيحيه المتوقعه على المؤشر الثالثيني ل

سهم         المتعاملين ب  ى ال زهم عل ة     مع اي  إ    تخفيف مراآ ى مع مراقب داد ألعل رت
   جنيه حيث بتأآيد آسر يعامل آمستوى إيقاف خسائر ٤٥٫٣٦مستوى الــ 

  
  ٤٫٨٠  ٦٫٥٠  ٥٫٦٠  ٥٫٠٠  لحليج االقطانالعربية   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

  :العربيه لحليج االقطان 
ه        ضغوط البيعي الرغم من ال ره ب ه االخي ه للنظر في االون من االسهم الالفت

  لتماسك المثير للجدل علي السهم اال انه حتي االن يمتاز با
  .لذلك آان من المهم تحليله وايضاح الرؤيه الفنيه الخاصه بالسهم 

  ب االخر حسب اختراق الشكل الفني علي الجان
 فاذا تم االختراق العلي فالمستهدفات التي تم ايضاحها سالفا ال تزال قائمه 

د اسفل مستوي وقف الخساره                    راق السفل وبالتحدي م االخت نحن  اما اذا ت ف
    ننتظر مستهدفات سحيقه

ا هو مجرد ا                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري 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 ست
  . 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

 %٤٫١٨  ٥٫٩٠ اتجاه صاعدشراء ٧٫٣٨ ٦٫٩٤ ٦.٤١ ٦٫٤ ٦٫٨٤ ٦٫٧٧  الشمس لالسكان
 مدينة نصر
 %٤٫٢٣ ٤٤٫٣٠  زيادة مراآز بالقرب من الدعم  احتفاظ ٤٨٫٨٥ ٤٤٫٩٠٤٦٫٧٣ ٤٥٫٩٦٤٥٫١ ٤٥٫٥  لالسكان

االحتفاظ مع  ١٦٫٩٠ ١٤٫٦٠١٥٫٨٧ ١٥٫٢٧ ١٥٫٧٧  ١٥٫٧٤  لفت سالب 
المتاجره

ستكمل السهم مسيرة صعوده في محاولة إ
للوصول للمقاومه لذلك ينصح بالشراء 
 عند الدعوم والبيع عن المقاومات

٧٫٣ ١٣٫٥٥%  

متاجره  ١١٫٦٥ ١٠٫٨٥١١٫٣٩ ١٠٫٨٥ ١١٫١٠  ١٠٫٩٨  طلعت مصطفى 
  سريعه

في تجاه الصاعد إرتد السهم من خط اإل
تعويض جزء من خسائره لذلك محاولة ل

رتداد لتخفيف بعض ينصح بأستخدم اإل
  المراآز مع المتاجره السريعه

٣٫٧ ١٠٫٧٠%  

تفاظ مع االح  ٧٫٨٤  ٧٫٣٤  ٦٫٢٢  ٦٫٤٠  ٦٫٨٤  ٦٫٧٧ الشمس لالسكان 
  المتاجره

إستطاع السهم األغالق أعلى مستوى 
المقاومة مصحوب بقيم تداوالت مرتفعة 

لذلك ينصح مع إشارات أيجابية قوية 
بالشراء بالقرب من الدعم والبيع عند 

  المثاومات

٨٫٤  ٦٫٠٣%  

  
  توصيات متوسطة االجل

سعر  / دعم  آخر سعر  السهم
  ربح متوقع  وقف الخسائر  هدف  ارتكاز" متغير "مقاومة  الشراء االول

  %٥٠  ٦٫٧٠  ١١  ٨٫٤٨  ٩٫٢٠  ٧٫٠٥  ٨٫٤٠  جنوب الوادي
  %٢٤  ٤٫١٠  ٥٫٤٠  ٤٫٢٩  ٤٫٧٠  ٤٫٢٥  ٤٫٢٥  بالم هيلز

  %٢٠  ٢٫٤٠  ٢٫٨٠  ٢٫٥٥  ٢٫٤٧  ٢٫٤٥  ٢٫٦٣ الصعيد العامه للمقاوالت 

ا هو مجرد ا                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري 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 ست
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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  محفظة استثمارية طويلة االجل

 من نسبة السهم  السهم
   سعر التقيم  سعر الشراء  المحفظة

  هدف  اتجاه متوسط االجل  خسارة/ نسبة ربح   ٢٥/٨/٢٠١٤

%٤٢  ١٨٫٤٥  ١٣  %١٥  هيرمس   ٢٣  صاعد 
%١١٩ ٦٨٫٨٣  ٣١٫٥٠  %١٥  ر الجديدةمص   ٧٠  صاعد 

  ٦٫٤٠  عرضي ٠ ٤٫٤٠  ٤٫٤٠  %١٥  القلعة لالستشارات
%٩ ٥٫٤١  ٥٫٩٥  %١٥  العربية لحليج االقطان   ٨٫٥٠  صاعد 
%٣ ١٣٫٦٢  ١٤  %١٥  المصرية لالتصاالت   ١٨  عرضي 
  ٦٫٥٠  صاعد ٠ ٥٫٣٩  ٥٫٤٠  %١٥  جلوبال تليكوم
  ٢١  صاعد  %٦  ١٧  ١٦٫١٠  %١٠  حديد عز 

              
        ٢٣%      

   ١١/٥/٢٠١٤: بداية المحفظة 
   ٢٥/٧/٢٠١٣ مع آخر تقييم لها في ١٫٥٠٠٫٢٣٠تم بداية المحفظة الثالثة والتي قيمتها 

  EGX30 ٩٩٠٠:    هدف المحفظة االستثمارية 
  تقييم المحفظة االستثمارية طويلة االجل

  %نسبة الربح   ٢٥/٨/٢٠١٤خالقيمة بتاري  ١٠/٥/٢٠١٤القيمة بتاريخ   المقارنة
  %١٥٫١٠  ٩٤٩٥  ٨٢١٠  المؤشر
  %٢٣  ١٫٨٤٢٫٦٩٣  ١٫٥٠٠٫٢٣٠  المحفظة

  
  

 :byprepared   
Ahmed Mohammed Thabet                 Head       ahmed.thabet@miragebrokerage.net 
Heba El-Meehy                                                      heba@miragebrokerage.net   

ا هو مجرد ا                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري 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 ست
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 
                                                                                       Oct. 12, 2014                                             09th Oct. 2014 

 

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