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ة                          هذا التقرير   :  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 مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر 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
١٫٥٥ ٩١٥٠ ٩٠٠٠ ٩٤٥٠ ٩٦٠٠%  ٩٤٩٢٫٦٠ ٩٣٤٥٫٥٣ ٩٣٤٥٫٥٣   مليون٧١٦ ٢٠٤٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــحالة االتجملخص   

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

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

  . سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة 
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

دء و رة   ب ن فت ه م ذرنا من ذي ح االمس ال سيء ب سيناريو ال . ال
ستويات  بحت م ي  ٩٤٠٠ – ٩٣٨٠اص ة ف ستويات مقاوم م

ز   ف المراآ و لتخفي ا ه داد له سوق اي ارت ر . ال د المؤش يج
ستويات    د م ة عن م فرعي ستويات دع ن ان ٩١٥٠م ن الممك  م

ت     بعض الوق ر ل ا المؤش د منه افة   . يرت صح باض ا ال نن مازلن
 ٩١٥٠مراآز شرائية في الوقت الحالي واالفضل انتظار الدعم         
 ٩٤٠٠مع التأآد من دخول سيولة واضحة لالرتداد لمستويات    

  . سوق عالي المخاطرة ال. آحد اقصى 

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



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

 
EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   
٢مقاومة  ١مقاومة   ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق  قيمة التداول بالجنيه
١٫٢٩ ٦١٠ ٥٩٩ ٦٣٥ ٦٥٠%   مليون٧١٦ ٢٠٤٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٣٣٫٨٩ ٦٢٣٫١٥ ٦٢٣٫١٥ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

ـاهحالة االتجــــــ المتوقع  االتجاه 
 اتجاه متوسط المدى عرضي عرضي
 اتجاه قصير المــدى  هابط هابط

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

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

 

شكل عام           نخفض  ا . المؤشر امس متماشيا مع حرآة السوق ب
د       ة عن م فرعي ستويات دع ر م د المؤش ع  ٦١٩يج ال نتوق

اط ا بعض النق ا اال ل داد منه ف االرت تكون فرصة لتخفي ي س لت
ا       ٦٠٠ – ٥٩٩ستويات  م. المراآز   ادم مؤقت ا    . هدف ق ا زلن م

  . ال ننصح باضافة اي مراآز شرائية في الوقت الحالي 

 
ة                          هذا التقرير   :  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 مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات 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 

٤٫٥٥% اوراسكوم  ٧٩٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٥٫٣٨%  عامر جروب ٢٦٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٢٫٢٦%  بالم هيلز ١٢٫٧٩٥٫٥٩٦ 

٥٫٢٢% المصرية  ٩٫٥٩٥٫٤١٦ 
لمنتجعاتل  

٠٫٥٤% العربية  ٩٫٢٩٨٫٥٠٠ 
 لالستثمارات

 

  
  

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

  . 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

              
              
          
            

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ٤٫٤٠  ٤٫٢٥  تليكوملوبال ج
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫٤٠  ٤٫٢٢  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ١٣٫٥٠  ١٣  االهلي للتنمية 
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٧٢  ٨٫٨٥  ٨٫٥٠  الجوهره

  ومن الممكن المغامرة به
  ١٫٢٨  ١٫٢٥  أوراسكوم لالتصاالت

  ١٦٫٨٠  ١٦٫٥٠  حديد التسليحالعز لصناعة 
  ١٦٫٠٥  ١٥٫٥٠  سوديك 

  ٧٫٨٠  ٧٫٤٥  جنوب الوادي
  ١٫٢٥  ١٫٢٠  عامر جروب

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة

  
  
  

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

  ١٫٣٠  ١٫٣٠  ١٫٣١  ١٫١٧  الصعيد العامه للمقاوالت  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
الماضية في اتجاهه الهابط السهم على الرغم من حرآته الجيدة الفترة    ازال  م

دى   ط الم ستويات       . متوس ن م القرب م ة ب وة بيعي سهم ق د ال  – ١٫٣٠وج
رة        ١٫٣٢ ن فت سهم م سائر لل اف خ ستويات ايق ت م ي آان صح .  والت ال ين

ار                      ادة الختب ل اع سهم واالفضل التخفيف مع آ ز شرائية في ال باضافة مراآ
   . ١٫٣٠ – ١٫٢٧مستويا 

  
  ٥٠٫٥٠  ٥٦٫٨٠  ٥٦٫٨٠  ٥١  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
دى   ابط متوسط الم ه اله ل اتجاه د ا. داخ ة  يج ة قوي ستويات مقاوم سهم م ل

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

ة                          هذا التقرير   :  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 مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات 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

  متاجره  ٢٠ ١٩٫٤٣ ١٨٫٢٩  ١٨٫٧٠ ١٩٫٢٦  ١٨٫٩٤  الوادي لالستثمار
استكمل السهم إرتفاعاته في محاولة 

قمة ( للوصول الي مستوى المقاومة 
 مدعوم باحجام التداول المرتفعه ) سابقة 

٢٫٥ ١٧٫٠٧%  

  ٤٫٧٠  ٤٫٤٨  ٤٫٠٦  ٤٫٢٤  ٤٫٦٥  ٤٫٣٥  جلوبال تيلكوم 
شراء 
من  بالقرب

  الدعم 

شهد السهمم هبوط حا خالل جلسة امس 
مقتربًا من منطقة الدعم الرئيسة عند الــ 

 جنيه والذي ينصح بالشراء ٤٫٠٦
  قرب من الدعم التجميعي بال

٢٫٩  ٤%  

  متاجره ١٣٫٨٤ ١٣٫٢٠ ١٢٫٥٠ ١٢٫٤١ ١٢٫٩٣  ١٢٫٦٢  بايونيرز 

مازال االداء العرضي هو المسيطر على 
يعيد حرآة السهم و الذي من المتوقع ان 

اختبار الدعم و التى سوف تكون فرصة 
  جيده للشراء 

٤٫٥  ١١٫٣%  

مدينة نصر 
 %٢٫٢٣ ٣٦٫٠٠  تخفيف مراآز عند المقاومات  خفيفت ٤٥٫٠٠ ٤٤٫٠٠٤٢٫٤٦٤٣٫٧٥٤٢٫٣٣ ٤٢٫٤٦  لالسكان

الصعيد العامة 
 %٣٫٤٢  ٢٫٠٣  تخفيف مراآز عند المقاومات  خفيفت  ٢٫٤٠ ٢٫٤١ ٢٫٣٥ ٢٫٣٠ ٢٫٣٨ ٢٫٣١  للمقاوالت

  توصيات متوسطة االجل
سعر  / دعم  آخر سعر  السهم

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

                
                
                
                

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

من 
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  محفظة استثمارية طويلة االجل

 من نسبة السهم  السهم
  هدف  اتجاه متوسط االجل  خسارة/ نسبة ربح    سعر التقيم   الشراءسعر  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                          هذا التقرير   :  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 مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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ة                          هذا التقرير   :  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 مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  ن 


