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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
٤٫٠٦ ٩١٠٠ ٨٩٥٠ ٩٣٠٠ ٩٤٥٠%  ٩٥٥٢٫٠١ ٩١٦٣٫٨١ ٩١٦٣٫٨١   مليون٧٠١ ١٩١٫٨٢٠٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

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

  تداوالت مرتفعةسعر وسط احجام وقيم 
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

 . ٩٤٥٠يستطع المؤشر جلسة امس االرتداد من مستويات         لم  
ستويات     ن م داد م وم االرت ر الي ى المؤش  ٩١٠٠ – ٩٠٨٠عل

ار مستويات       ى      ٩٣٠٠يعاود اختب ا ال ر     ٩٤٥٠ ومنه  التي تعتب
ز                دها بتخفيف بعض المراآ . مستوى ايقاف خسائر ينصح عن

ضارب  ضاربة  للم ي الم سريع ف داد ال تغالل االرت سريع اس ال
اطرة       ة المخ هم قليل ي االس سريعة ف ز  . ال حاب المراآ الص

ستويات    ى م ار حت ى  ٩٣٠٠االنتظ ا ال ف ٩٤٥٠ ومنه  لتخفي
  المراآز 
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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
٣٫٧٢ ٦٢٠ ٦٠٣ ٦٤٥ ٦٦٥%   مليون٧٠١ ١٩١٫٨٢٠٫٩٢٨ ٦٥٣٫٤١ ٦٢٧٫٤٣ ٦٢٧٫٤٣ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ر  ة انخفض المؤش ن بداي د   م ق عن ا ليغل ى نهايته سة ال الجل

  تداوالت مرتفعةادنى سعر وسط احجام وقيم 
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

 ٦٤٠يستطع المؤشر جلسة امس التماسك فوق مستويات          لم  
ادة  ٦٢٠على المؤشر جلسة اليوم الثبات فوق مستويات         الع

ستويات  ار م ى ٦٤٥اختب ا ال ض ٦٥٠ ومنه ف بع  لتخفي
ز  ز     . المراآ ل مراآ داد لعم تغالل االرت سريع اس ضارب ال للم

  سريعة قد تتحقق بنسبة مخاطرة اقل 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٩٫٥١% اوراسكوم  ٥١٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٨٫٩٠%  عامر جروب ٢٩٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٩٫٥١%  بالم هيلز ١٢٫٧٩٥٫٥٩٦ 

٩٫٥١% المصرية  ٨٫٥٩٥٫٤١٦ 
 للمنتجعات

٨٫٩٠% العربية  ٧٫٢٩٨٫٥٠٠ 
 لالستثمارات
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Uاالسهم االقل مخاطرة  
  التعليق نسبة الربح  الهدف  "متغير"مقاومة   "متغير"دعم   االولسعر الشراء   السهم

              
              
          
            

  
U 0+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسةT  

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٠٫٧٠  ١٠٫٣٠  مصطفىلعت ط
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٦٫٣٠  ٦٫٠٥  الشمس لالسكان

  ال ينصح به
  ٥٧٫٣٠  ٥٥٫٦٠  مصر الجديده لالسكان 

على من المتوسط ا % ٧٩ – ٦٠  %٦٤  ٣٫٩٠  ٣٫٧٠  العربية وبوليفارا 
  ومن الممكن المغامرة به

  ٤٫٩٥  ٤٫٧٥  عربية حليج
  ١٦٫٣٠  ١٥٫٧٠  هيرمس

  ١٫٣٦  ١٫٢٧  المصرية للمنتجعات
  ٨  ٧٫٦٥  جنوب الوادي
  ١٫١٠  ١٫٠٤  عامر جروب

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة
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Uمتحليل الهم االسهU  
  ٤٥٫٣٦  ٥٣  ٥١٫٢٥  ٤٦٫٦٠  البنك التجاري الدولي  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ه                     الرغم من ان دًا ب ة ج ره إشارات ضعف قوي ره األخي أظهر السهم خالل الفت
راق                     ستطيع إخت ه ال ي ل األجل اال ان صاعد طوي ى إتجاهه ال مازال محافظًا عل

ـ    د الـ ه عن ستوى القم ذل ٥١٫٢٥م ه ل ض    جني شهد بع ع ان ن ن المتوق ك م
التهدئه على السهم خالل الفتره القادمه وصوًال لمستوى الدعم والذي سوف      
ذلك ينصح           يتزامن مع الموجة التصحيحيه المتوقعه على المؤشر الثالثيني ل

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

  
  ٧٫٤٥  ٩٫٢٠  ٨٫٤٠  ٧٫٦٥  الوادي لالسمنتجنوب   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

  

ى   ٧٫٦٥ – ٧٫٦٠السهم عند خط اتجاه رئيسي عند مستويات      يقف   ادر عل  ق
سهم     ٧٫٦٥ – ٧٫٦٠نجد مستويات   . ايقاف القوى البيعية     ة لل  مستويات امن

ار ان                    سوق مع االخذ في االعتب الى حد آبير على الرغم من الضعف العام لل
ستويات  ف     ٨٫٤٠م دها تخفي ضل عن ن االف دا م ة ج ة قوي ستويات مقاوم  م
  ز بعض المراآ



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 
                                                                                       Oct. 13, 2014                                             12th Oct. 2014 

 

ا من مصادر             :  التنبيه بإخالء المسئولية   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 ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق معروف
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  
U قصيرة االجلتوصياتU  

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

نسبة 
  الربح

مدينة نصر 
 %٤٫٢٣ ٤٤٫٣٠  مع المقاومات واالنتظار قليال خفيف ت  خفيفت ٤٤٫٣٠ ٤٥٫١٥٤١٫٧٧٤١٫٥٠٤٤٫٣٠ ٤٢٫٥٠  لالسكان

 ١٦٫٩٠ ١٤٫٦٠١٥٫٧٧ ١٤٫١٢ ١٥٫٤٠  ١٤٫٣٠  لفت سالب 

Uاقبة مع مر
تفعيل نقاط 

وقف 
 Uالخسائر

ه الى شهد السهم هبوط قوي أدي ب
مالمسة الحد السفلي للمنطقة العرضية 
لذلك ينصح بمراقبة السهم جيدًا بجلسة 

 اليوم  

٧٫٣ ١٣٫٥٥%  

 ١٠٫٩٣ ١٠٫٢٦١٠٫٦٠ ١٠٫٢١ ١٠٫٩٩  ١٠٫٣٦  طلعت مصطفى 

مراقبة مع 
تفعيل نقاط 

وقف 
  الخسائر

تجاه الصاعد  خط اإلآسر السهم اآد
متخليًا عن مستوى الدعم لذلك ينصح 

بوقف الخسائر على السهم لحين ظهور 
   اشارات ايجابية 

١٫٤ ١٠٫٢٦%  

  ٦٫٧١  ٦٫٤٤  ٦٫٠٥  ٦٫٠٥  ٦٫٧٩  ٦٫١٢ الشمس لالسكان 

مراقبة مع 
تفعيل نقاط 

وقف 
   الخسائر

قوي أدي به الى شهد السهم هبوط 
فلي للمنطقة العرضية مالمسة الحد الس

ينصح بمراقبة السهم جيدًا بجلسة لذلك 
   اليوم 

٥٫٢  ٦٫٠٣%  

  
Uتوصيات متوسطة االجلU  

سعر  / دعم  آخر سعر  السهم
  ربح متوقع  قف الخسائرو  هدف  ارتكاز" متغير "مقاومة  الشراء االول

 مع المقاومةخفيف ت  ٧٫٤٠  ٨٫٤٠  ٧٫٨٨  ٨٫٤٠  ٧٫٠٥  ٧٫٦٦  جنوب الوادي
 مع المقاومةخفيف ت  ٤٫٣٠  ٤٫٣٠  ٤٫١٥  ٤٫٣٠  ٣٫٨٠  ٣٫٩٠  بالم هيلز
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Uمحفظة استثمارية طويلة االجلU  

 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  مصر الجديدة   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 
U االستثمارية طويلة االجلتقييم المحفظةU  

  %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 U  
Ahmed Mohammed Thabet                 Head       ahmed.thabet@miragebrokerage.net 
Heba El-Meehy                                                      heba@miragebrokerage.net   
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