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ة                   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه          :  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 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
٠٫٥٣ ٩١٠٠ ٨٩٠٠ ٩٣٠٠ ٩٤٥٠%  ٦١٦٣٫٨١ ٩٠٥٣٫٤١ ٩١١٥٫٤١   مليون٥٨٧ ١٤٠٫٨٢٠٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ى سعر          ي الن فانخفض المؤشر    د ادن م  . صف ساعة االولى عن ث

اتخذ طريقا عرضيا مائال للصعود حتى نهاية الجلسة ليغلق في           
  . منطقة وسط باحجام وقيم تداوالت متوسطة 

   القصير المتوقع على المدىالسيناريو

 

تطاع ا ستويات   س ن م داد م سة امس االرت ر جل  ٩٠٥٠المؤش
مازال المؤشر يسير   . والتي تتمثل في خط االتجاه طويل المدى        

ن ان    رغم م ى ال صاعد عل ط ال صاعد المتوس ه ال ي اتجاه ف
دى صير الم اه ق ا االتج ابط مؤقت ى ه ازال المؤشر .  تحول ال م

ستويات  ى م داد حت ى االرت ادر عل ى  ٩٣٠٠ق ا ال  ٩٤٥٠ومنه
ات جني              ز تحسبا الي عملي والتي ننصح عندها بتخفيف المراآ

  ارباح مجددا 

ة                   هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه          :  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 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   ١م دع  نسبة التغيير  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق  قيمة التداول بالجنيه
٢٫١٦ ٦١٠ ٥٩٠ ٦٣٥ ٦٦٠%   مليون٥٨٧ ١٤٠٫٨٢٠٫٩٢٨ ٦٢٧٫٤٣ ٦٠٧٫٣٣ ٦١٣٫٨٥ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
م  . صف ساعة االولى عند ادنى سعر       ي الن فانخفض المؤشر    ث

صعود   ائال لل ا عرضيا م ذ طريق يال اتخ سة قل ة الجل ى نهاي حت
  . ليغلق في منطقة وسط باحجام وقيم تداوالت متوسطة 

القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

تطاع ا وق    س الق ف داد واالغ س االرت سة ام ر جل المؤش
مازال .  مستويات الدعم التي اشرنا لها سابقا        ٦١٠مستويات  

داد حتى مستويات            ى االرت ى      ٦٣٥المؤشر قادر عل .  آحد ادن
ع    سارة م ف الخ ق وق دة وتطبي ى ح هم عل ل س ع آ ل م  التعام

  . االرتداد في االسهم الصعيفة امر ضروري 

 
 

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

١٫٨٣% راسكوم او ٢٩٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٢٫٧٥%  عامر جروب ٢٥٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٢٫٤٤%  بالم هيلز ١١٫٧٩٥٫٥٩٦ 

٤٫٣٨% المصرية  ١٠٫٥٩٥٫٤١٦ 
 للمنتجعات

٢٫٥٩% ليكوا ٥٫٢٩٨٫٥٠٠   

 

  
  
  

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

الوادي لالستثمار 
  وزيادة مراآز بالقرب من الدعم، لحاملهاحتفاظ  %٤٫٢٣  ٢١٫٠٣  ١٩٫١٢  ١٨٫٢٤  ١٨٫٥٢  السياحي

ي المدي المتوسط شراط واحتفاظ أمن عل  %٣٫٣٦  ١١٫٠٠  ١٠٫٧٠  ١٠٫١٢  ١٠٫٢٩  طلعت مصطفي
  والطويل

  شراء بالقرب من الدعم  %٣٫١٥ ٦٫٦٧ ٦٫٥٤ ٦٫١٠ ٦٫١٨  الشمس لالسكان
   بالقرب من الدعمشراء واحتفاظ  %٢٫٤٥  ٤٨٫٩٧ ٤٧٫٩٢  ٤٥٫٩٥ ٤٦٫١٢ البنك التجاري الدولي

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٠٫٧٠  ١٠٫٤٠  طلعت مصطفى
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٦٫٥٢  ٦٫١٨  الشمس لالسكان

  ال ينصح به
  ٥٨  ٥٦  مصر الجديده لالسكان 

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٦  ١٧  ١٦٫٣٠  عز حديد 
  ومن الممكن المغامرة به

  ٤٫٩٥  ٤٫٧٥  وليفاراب
  ١٦٫٨٠  ١٦٫٢٠  هيرمس

  ١٫٣٦  ١٫٢٩  المصرية للمنتجعات
  ٨  ٧٫٧٠  جنوب الوادي
  ١٫١٠  ١٫٠٤  عامر جروب

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة

  

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

  ٤٥٫٣٦  ٥٣  ٥١٫٢٥  ٤٦٫٦٠  بنك التجاري الدوليال  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 ن  ٥١٫٢٥م ذلك م ه ل ض    جني شهد بع ع ان ن  المتوق
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  جنوب الوادي لالسمنت  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

  

ى   ٧٫٦٥ – ٧٫٦٠يقف السهم عند خط اتجاه رئيسي عند مستويات        ادر عل  ق
سهم     ٧٫٦٥ – ٧٫٦٠د مستويات   نج. 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

  بعض المراآز 

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

 %٣٫٧٦  ٣٫٨٦  في بداية تكون حرآة سعريةشراء ٤٫٨٠ ٤٫٤٢ ٤٫١٠ ٣٫٩٢ ٤٫٢٧ ٤٫٢٧  برايم
 جلوبال تيلكوم
 %٣٫٠٤  ٤٫٥٥  زيادة مراآز بالقرب من الدعم  شراء  ٥٫٠٦ ٤٫٩٠ ٤٫٦٧ ٤٫٧٠ ٤٫٨٦ ٤٫٨٥  لالسكان

شراء   ١٢ ١١٫٢٥ ١٠ ١٠٫٠٤ ١٠٫٧٥  ١٠٫٧٠ الماليه والصناعية
للمتاجره 

نجح السهم في االرتداد من الحد السفلي 
  %٥٫٤  ١٠للقناه العرضية مستهدفًا مستوى المقاومة

 ١٤٫٣٠ ١٣٫٨٠ ١٢٫١٥ ١٢٫١٥ ١٣٫١١  ١٣  بايونيرز

 شراء
بغرض 
المتاجره 
  السريعه

شهد السهم اليوم إرتداد من مستوى دعم 
مصحوب بأحجام تداول مرتفعة في دالله 

  على إتجاهه السهم نحو المقاومة
٦٫١  ١٢%  

المصرية 
الشراء  ١٤٫٩٠  ١٤ ١٢٫٨٠ ١٢٫٨٠ ١٣٫٣٧  ١٣٫٣١  لالتصاالت 

  للمتاجره

 االرتداد من منطقة دعم استطاع السهم
قوية في طريقة نحو المقاومه والتى 

   جنيه ١٤٫٩٠راقها يستهدف بتاآيد اخت
٥٫٨ ١٢٫٧٠%  

  
  توصيات متوسطة االجل

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

 تخفيف مع المقاومة  ٧٫٤٠  ٨٫٤٠  ٧٫٧٠  ٨٫٤٠  ٧٫٠٥  ٧٫٧١  جنوب الوادي
 تخفيف مع المقاومة  ٤٫٣٠  ٤٫٣٠  ٣٫٩٩  ٤٫٣٠  ٣٫٨٠  ٤  بالم هيلز

  
  

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

 من نسبة السهم  السهم
  هدف  اتجاه متوسط االجل  خسارة/ نسبة ربح    سعر التقيم  ر الشراءسع  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 
Heba El-Meehy                                                      heba@miragebrokerage.net   

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

  ن 


