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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
٢٫٢٠ ٩١٥٠ ٩٠٠٠ ٩٣٥٠ ٩٥٥٠%  ٩٤٠٤٫١٧ ٩١٩٦٫٩٣ ٩١٩٦٫٩٣   مليون٧٧٢ ٢١٢٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

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

   . سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة 
   القصيراريو المتوقع على المدىالسين

 

تمر  ستويات    اس را م سي آاس ر الرئي ي المؤش سلبي ف االداء ال
.  الذي حددناه آمستوى ايقاف خسائر الجلسة الماضية         ٩٣٣٠

د  م عن ستويات دع د المؤشر م شكل ٩١٥٠يج و ب ل ول د تعم  ق
ستويات      ار م ادة اختب وط واع اف الهب ى ايق ف عل  ٩٣٠٠طفي

رى  رة اخ ستويات . م د م ازال عن ر م دف المؤش .  ٩٠٠٠ه
التعامل مع آل سهم على حدة ضروري وتفعيل مستويات وقف           

م     و االه دة ه ى ح هم عل ل س ي آ سائر ف ستويات  . الخ سر م آ
  .  ايقاف خسائر للمستثمر طويل االمد ٨٩٠٠
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EGX70 
ةـــــــــــــمقاوم مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   

٢مقاومة  ١مقاومة   ٢م دع  ١دعم   نسبة التغيير  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق  قيمة التداول بالجنيه
٢٫٣٧ ٦١٠ ٥٩٥ ٦٢٢ ٩٣٨%   مليون٧٧٢ ٢١٢٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٢٧٫٩٤ ٦١٢٫٩٨ ٦١٣٫٠٨ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

 االتجاه حالة االتجـــــــاه المتوقع
 اتجاه متوسط المدى عرضي عرضي
اعدص عرضي  اتجاه قصير المــدى  

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

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

 

تمر ا ا  س سلبي متوافق سي   االداء ال ر الرئي ع المؤش سر . م آ
ستويات  شر     ٦٢٢م ي الم ر ف د آبي ى ح لبي ال ان س د .  آ يج

سوق       ٦١٠المؤشر مستويات دعم عند       قد تعمل على ايقاف ال
دودة   رة مح ستويات  . لفت بحت م ي  ٥٩٥اص ادم ف دف ق  ه

  . التعامل مع آل سهم على حدة ضروري . المؤشر 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٣٫٥٧% اوراسكوم  ٧٢٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٣٫٧٦%  عامر جروب ٣٦٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٤٫٥٥% المصرية  ١٠٫٧٩٥٫٥٩٦ 
 للمنتجعات

٣٫٧٣%  بالم هيلز ٩٫٥٩٥٫٤١٦ 

٥٫٧٨%  القلعة ٨٫٢٩٨٫٥٠٠ 
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  ل مخاطرةاالسهم االق
  التعليق نسبة الربح  الهدف  "متغير"مقاومة   "متغير"دعم   االولسعر الشراء   السهم

  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٢٠  ١٥٫٥٠  ١٤٫٤٠  ١٢٫٥٠  ١٣٫٢٥  المصرية لالتصاالت
  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٣٠  ٣٫٩٠  ٣٫٥٠  ٣  ٣٫١٠  القلعة

القناه للتوآيالت 
  السهم االن في افضل مناطق شراءه  %٤٥  ١٤٫٠٠  ١٠٫٠٠  ٩٫٥٠  ٩٫٣٠  المالحيه

  )٩٫٢٠نظرلقرب مستوي وقف الخسائرعند  ( 
  

  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 
  

  *ملحوظة  اليومنسبة مخاطرة   سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫٢٨  ١٫٢٥  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫١٣  ٤٫٠٥  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٣١٫٩٠  ٣١٫٠٠  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٩  ١٣٫٧٠  ١٣٫٣٠  بايونيرز 

  ومن الممكن المغامرة به
  ٤٫٠٥  ٣٫٨٥  وبال تليكومجل

  ٥٨٫٥٠  ٥٧  مصر الجديدة 
  ١٫٣٧  ١٫٣٣  لالعالماوراسكوم 

  ١٥٫٩٠  ١٥٫٥٠  السادس من اآتوبر 
  ١٫٢٨  ١٫٢٢  المصرية للمنتجعات

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ودةونسبة الربح موج
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  تحليل الهم االسهم
  ١٥٫٣٥  ١٦٫٩٠  ١٦٫٣٨  ١٥٫٥٠  سوديك  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

سهم   مازال   صاعد قصير األجل مع ظهور نموذج                  ال ى إتجاهه ال ًا عل محافظ
  .فني إيجابي على الشمووع يؤهلىة للتماسك أعلى مستوى الدعم 

  
صح  ذلك ين ات و  بل د المقاوم البيع عن اجره ب ن  أالمت القرب م شراء ب ادة ال ع

   .الدعم 

  
  ٠٫٦٥  ٠٫٧٩  ٠٫٧٠  ٠٫٦٥   القابضة المصرية الكويتية   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  مدعـــــ

اع                ة الق شهد السهم موجة تصحيح عنيفه خالل الفتره الماضية وصًال لمنطق
ات         ض التحرآ دها بع شهد عن ع ان ي ن المتوق ذي م سهم و ال وهري بال الج
ده   تثمارية الجي ة ذات فرصه اإلس ن األسهم الدوالري د  م ذلك يع ة ل التجميعي

   . لمتوسطي و طويلي أألجل  
  

   .ببدء تكوين مراآز شرائية على السهم لذلك ينصح 
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  قصيرة االجلتوصيات 

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

نسبة 
  الربح

  %٥  ٩٫٨٥  شراء اجزاء عند الدعوم  شراء ١١٫٥٠ ١٠٫٩٠  ١٠ ١٠٫١٠ ١٠٫٥٠  ١٠٫٣١  طلعت مصطفى
 %٣٫١٨ ١١٫٣١ تخفيف عند المقاومات تخفيف ١٤٫٥٠ ١٤٫٠٠ ١٣٫٢٠ ١٣٫٤٠ ١٣٫٨٤ ١٣٫٥٥  بايونيرز

 %٢٫٢٨  ١٫٢٣ تخفيف عند المقاومات  تخفيف  ١٫٤٦ ١٫٤٣ ١٫٣٣ ١٫٣٤ ١٫٣٨ ١٫٣٥  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢ ٥٠٫٢٠  تخفيف عند المقاومات  تخفيف ٦٢٫٠٠ ٥٤٫٥٠٦٠٫٠٠ ٥٧٫١٠ ٥٩٫٢٥ ٥٨٫١٠  لالسكان

 %٣٫٩٨ ٣١٫٨٠  عومدزيادة مرآز عند ال  احتفاظ ٣٤٫٠٠ ٣٣٫٢٠ ٣٠٫٧٠ ٣١٫١٢ ٣٢٫٣٩ ٣١٫٥١  مدينة نصر
المجموعة المالية 

 %٣٫٣١ ١٦٫٥٠  عومدزيادة مرآز عند ال  تخفيفا ١٩٫٥٠ ١٧٫٠٠١٩٫٠٠ ١٧٫٤٠ ١٨٫٤١ ١٧٫٤٢  هيرمس

 %٣٫٢١  ٥٫٧٠  زيادة مراآز عند الدعوم  تجميع  ٧٫٥٠ ٧٫٠٠ ٦٫٠٠ ٦٫٢٠ ٦٫٦٥ ٦٫٣٤  شيني
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  محفظة استثمارية طويلة االجل
 من نسبة السهم  السهم

  هدف  اتجاه متوسط االجل  خسارة/ نسبة ربح    سعر التقيم  سعر الشراء  المحفظة

             
            
            
            
            
            
              
              
              

  : بداية المحفظة 
  )٢٠١٤ / ١٠ / ١ثم غلق المحفظة االستثمارية بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ (:    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                                                     zeinab.mostafa@miragebrokerage.net 
Islam Fathy                                                           islam.fathi@miragebrokerage.net  
Mustafaa Ra'fat                                                    mustafa@miragebrokerage.net 
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