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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
٥٫٢٣ ٨٦٠٠ ٨٣٨٠ ٨٩٠٠ ٩١٠٠%  ٩١٩٦٫٩٣ ٨٧١٥٫٩٢ ٨٧١٥٫٩٢   مليون٧٣١ ٢٥٤٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
من بداية الجلسة الى نهايتها ليغلق      بشكل حاد    انخفض المؤشر 

   . عند ادنى سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة 
   القصيراريو المتوقع على المدىالسين

 

ستويات     را م سي آاس ر الرئي ي المؤش سلبي ف تمر االداء ال اس
ى االطالق              والذي يع  ٩٠٠٠ سيناريوهات عل ر من اسوء ال . تب

د         ا   ٨٦٠٠ - ٨٥٥٠يجد المؤشر مستويات دعم فرعية عن  ربم
ار            تعمل على ايقاف الهبوط لفترة محددة من الوقت العادة اختب

رة اخرى ٨٩٠٠مستويات  اع في المؤشر سوف .  م اي ارتف
ة      رة القادم رى الفت رة اخ وط م ه هب ستويات . يعقب  ٨٥٥٠م

  .  اصبحت هدف قادم في المؤشر ٨٢٠٠ومنها الى 
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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
٥٫٢٦ ٥٧٠ ٥٤٥ ٦٠٥ ٦٢٥%   مليون٧٣١ ٢٥٤٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦١٢٫٩٥ ٥٨٠٫٨٥ ٥٨٠٫٨٦ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

 االتجاه حالة االتجـــــــاه المتوقع
 اتجاه متوسط المدى عرضي عرضي

ابطه رضيع   اتجاه قصير المــدى  
 التعليق على المؤشر جلسة امس

ر  اد   انخفض المؤش شكل ح ا   ب ى نهايته سة ال ة الجل ن بداي م
   . ليغلق عند ادنى سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة 

القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ا    سلبي متوافق تمر االداء ال ر ال اس ع المؤش سي م سر  آ.رئي
ستويات  ر   ٦٠٥م د آبي ى ح لبي ال ان س ر  .  آ د المؤش يج

ستويات      د م ة عن م فرعي ستويات دع ى   ٥٧٠م ل عل د تعم  ق
دودة     رة مح وط لفت اف الهب ستويات  . ايق بحت م  – ٦٠٠اص

راق في الوقت الحالي           مستويات مقاومة    ٦٠٥  .صعبة االخت
   اصبحت هدف قادم في الطريق ٥٤٥ستويات م
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%لتغيرا  السهم حجم التداول 

٨٫٨٢% اوراسكوم  ١٠٦٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٨٫٦٦%  عامر جروب ٥٢٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٩٫٩٠%  القلعة ١١٫٧٩٥٫٥٩٦ 

٨٫٧٣% المصرية  ١٠٫٥٩٥٫٤١٦ 
 للمنتجعات

٩٫٨٣% هيلزالم ب ٧٫٢٩٨٫٥٠٠   
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  االسهم االقل مخاطرة
  التعليق نسبة الربح  الهدف  "متغير"مقاومة   "متغير"دعم   االولسعر الشراء   السهم

  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٢٠  ١٥٫٥٠  ١٤٫٤٠  ١٢  ١٣٫٢٥  المصرية لالتصاالت
  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٣٠  ٣٫٩٠  ٣٫٥٠  ٢٫٧٠  ٣٫١٠  القلعة

القناه للتوآيالت 
  السهم االن في افضل مناطق شراءه  %٤٥  ١٤٫٠٠  ١٠٫٠٠  ٨٫٣٠  ٩٫٣٠  المالحيه

  )٩٫٢٠وقف الخسائرعند نظرلقرب مستوي  ( 
  

  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 
  

  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫١٨  ١٫١٤  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٣٫٩٠  ٣٫٧٠  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٢٩  ٢٨٫٠٠  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠    ١٢٫٦٠  ١٢٫٠٠  بايونيرز 

  لمغامرة بهومن الممكن ا
  ٣٫٨٠  ٣٫٦٠  وبال تليكومجل

  ٥٥٫٢٥  ٥٣٫٩٠  مصر الجديدة 
  ١٫٢٨  ١٫٢٠  لالعالماوراسكوم 

  ١٤٫٨٠  ١٤٫٢٠  السادس من اآتوبر 
  ١٫٢١  ١٫١٢  المصرية للمنتجعات

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  %٥٧
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم
  ٠٫٩٩  ١٫١٧  ١٫١٠  ١٫٠٣    اليكو   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

سابق وسط               شهد السهم موجة تصحيح عنيفة أدى الى آسر مستوى القاع ال
   .إرتفاع ملحوظ بقيم التداوالت 

    
د المقاومات                 التخفيف عن اجره ب اه للمت لذلك يجب مراقبة السهم جيدا و االتج

  .  و تفعيل نقطة وقف الخسائر اعادة الشراء بالقرب من الدعمو

  
  ٢٫٩٣  ٣٫٢٩  ٣٫٠٩  ٢٫٩٣  االعربية و بوليفار  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

 

  . عنيفه أدت الى آسر منطقة قاع جوهري  جني األرباح موجة شهد السهد 
   

ذلك  صح ل ة ال ين سائر ومراقب اف الخ اط إيق ل نق ور بتفعي دألحين ظه سهم جي
   ،اشارات إيجابية 
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  قصيرة االجلتوصيات 

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

نسبة 
  الربح

  %٥  ١٠  شراء اجزاء عند الدعوم  ءشرا  ٩  ١٠  ٩٫٣٠  ٩٫٦٠ ١٠٫٢٤  ٩٫٦٩  طلعت مصطفى
 %١٣٫٣٠٣٫١٨ مراآز عند المقاوماتتخفيف  تخفيف١١٫٢٠ ١٣٫٣٠١٢٫٢٣١٢٫٠٠١٣٫٣٠ ١٢٫٥٧  بايونيرز

 %٢٫٢٨  ١٫٣٢ مراآز عند المقاوماتتخفيف   تخفيف  ١٫٣٣ ١٫٣٠ ١٫٢٠ ١٫٢٣ ١٫٣٣ ١٫٢٤  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢  ٥٢ مراآز عند المقاوماتتخفيف   تخفيف  ٥٧ ٥٥٫٣٠ ٥٧٫٩٥٥٣٫٥٠٥١٫٥٠ ٥٣٫٩٧  لالسكان

 %٣٫٩٨ ٢٩٫٥٠ مراآز عند المقاوماتتخفيف   تخفيف  ٢٩٫٥٠ ٢٩٫٠٠ ٢٨٫٥٣٣١٫٠٠٢٧٫٥٠ ٢٨٫٥٣  مدينة نصر
المجموعة المالية 

 %٣٫٣١ ١٥٫٧٠ مراآز عند المقاوماتتخفيف   تخفيف  ١٧٫٢٥ ١٧ ١٧٫٢٥١٦٫١٠١٥٫٧٠ ١٦٫٢٣  هيرمس

 %٣٫٢١  ٦٫٥٠ مراآز عند المقاوماتتخفيف   تخفيف  ٥ ٦٫٥٠ ٥٫٠٠ ٥٫٧٧ ٦٫٣٤ ٥٫٧٧  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

             
            
            
            
            
            
              
              
              

  :  المحفظة بداية
  )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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