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ة                            :  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 هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . ر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثم
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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
٠٫٩٣ ٩٣٠٠ ٩٢٠٠ ٩٥٥٠ ٩٧٥٠%  ٩٥٦٦٫٦٣ ٩٤٤٥٫٤٨ ٩٤٣٤٫٠٨   مليون٥٨٢ ١٢١٫٠٤٩٫٩٢٨

 
اهـــــــــــص حالة االتجملخ  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
عا د   رتف ى عن اعة االول نص س ي ال ىاالمؤشر ف م عل عر ، ث  س
ى              ا القرب من اعل تخذ طريقا عرضيا مائال للهبوط قليال ليغلق ب

  سعر وسط احجام وقيم تداوالت متوسطة 
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

ستويات  م ل وق م ات ف ستطع المؤشر امس الثب ي ٩٥٥٠ي  الت
س    ا ام ا له ى     . نوهن ك اعل ى التماس ادر عل ر ق ازال المؤش م

ى       .  لفترة من الوقت      ٩٤٥٠مستويات   درة عل دى المؤشر الق ل
ددا صوب مستويات             الثبات   اع مج ذه المستويات واالرتف من ه
ز تحسبا الي           ٩٦٢٠  والتي ننصح عندها ببعض تخفيف المراآ

هبوط قادر مع االخذ في االعتبار التعامل مع آل سهم على حدة 

ة                            :  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 هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . ر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثم
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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
١٫٧٠ ٦٠٠ ٥٨٠ ٦٣٠ ٦٤٥%   مليون٥٨٢ ١٢١٫٠٤٩٫٩٢٨ ٦٣١٫٥٢ ٦٢٣٫٨٦ ٦٢٨٫٦٩ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

 االتجاه  االتجـــــــاهحالة المتوقع
 اتجاه متوسط المدى صاعد صاعد
 اتجاه قصير المــدى  هابط عرضي

 التعليق على المؤشر جلسة امس
د             رتفعا ى عن ى االمؤشر في النص ساعة االول م   عل  سعر ، ث
ى           ا تخذ طريقا عرضيا مائال للهبوط قليال ليغلق بالقرب من اعل

  سعر وسط احجام وقيم تداوالت متوسطة 
القصيراريو المتوقع على المدى السين  

 

ا     ٦٣٠يستطع المؤشر التماسك اعلى مستويات       م  ل  التي نوهن
ا امس  شرائية اال ان  و. عنه وة ال ن ضعف الق رغم م ى ال عل

ستويات      ى م ك اعل ى التماس ادر عل ر ق  ٦١٨ – ٦١٥المؤش
رة ال ت لفت ستويات    . وق ى الم ك اعل ر التماس ستطيع المؤش ي

ستويات      وب م ددا ص اع مج ذآورة واالرتف  ٦٤٠ – ٦٣٩الم
وط         ز تحسبا الي هب والتي ننصح عندها ببعض تخفيف للمراآ

  التعامل مع آل سهم على حدة قادم من االخذ في االعتبار 

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

  . ر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثم
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

اوراسكوم  ٣١٫٦٦٤٫١٤٤ ٠
 لالتصاالت

٠٫٨٤%  عامر جروب ١٧٫٩٦٢٫٧٢٠ 

١٫٦٢%  بالم هيلز ٧٫٧٩٥٫٥٩٦ 

٠٫٤٥%  القلعة ٦٫٥٩٥٫٤١٦ 

العربية  ٥٫٢٩٨٫٥٠٠ ٠
 لالستثمارات

 

  
  
  

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

  
  التعليق نسبة الربح  الهدف  "متغير"مقاومة   "متغير"دعم   االولسعر الشراء   السهم

  جاري تحقيق الهدف  %٣٧  ٦٫١٠  ٤٫٨٠  ٤٫٤٠  ٤  القلعه
  جاري تحقيق الهدف  %٢٨  ١٫٣٠  ١٫١٠  ١٫٠٤  ١٫٠٤  مراديف

  ١٧/٦/٢٠١٤تم تحقيق الهدف   %٤٠  ٤٤  ٤٠٫٥٠  ٣٦  ٣٠٫٥٠  مصر الجديدة
  جاري تحقيق الهدف  %٢٥  ١٧٫٥٠  ١٥٫٧٠  ١٤٫٢٥  ١٣  المصرية لالتصاالت

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١١٫٢٠  ١٠٫٨٥  طلعت مصطفى
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ١٩  ١٨٫٤٠  حديد عز 

  بهال ينصح 
  ٤٫٣٥  ٤٫٢٤  بالم هيلز

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠    ٤٩  ٤٧٫٩٥  الدوليلتجاري ا
  ومن الممكن المغامرة به

  ٤٫٣٠  ٤٫٠٩  بوليفارا
  ١٩  ١٨٫٥١  هيرمس

  ١٢٫٤٠  ١١٫٧٠  القناة للتوآيالت
  ١٫٢٠  ١٫١٦  اوراسكوم اعالم
  ١٫٢٢  ١٫١٨  عامر جروب

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  %٥٩
  ونسبة الربح موجودة

  
  

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

  ١٧٫٩٩  ٢١  ١٩٫٢٠  ١٨  حديد عز  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
راق    مازال السهم داخل اتجاهه الصاعد على آل المستويات          خصوصا مع اخت

ستويات  رة الماضية١٨م وق  .  الفت ات ف ة الثب رة القادم سهم الفت ستطيع ال ي
ستويات  ستويات   ١٨م تهداف م ى    ١٩٫٥٠الس ا ال رى ومنه رة اخ  ، ٢١م

   . السهم جيد جدا للمضارب السريع

  
  ١٤٫٩٠  ١٧٫٥٠  ١٦٫٦٠  ١٥  االهلي للتمنية  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

  

ة    مازال السهم جيد جدا وقادر على مزيد من االرتف       رة القادم يجد  . اعات الفت
رغم من تصحيح       لم يستطه آس   ١٥السهم مستوى دعم جيد عند       ى ال رها عل

 ومنها  ١٦٫٦٠ صوب مستويات    جددامنتوقع ارتفاع السهم    . السوق العنيف   
    السهم جيد جدا للمضارب السريع ١٧٫٥٠الى 

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

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

نسبة 
  الربح

 ٤٫٤٨عند آسر ،٤٫٣٥وقف خسارة اذا اخترق   ،احتفاظ  ٤٫٧٥  ٤٫٦٣  ٤٫٤٥  ٤٫٤٠  ٤٫٤٨  ٤٫٤٤  القلعه
 %٤٫٧٢  ٤٫٣٥ ٤٫٦٠انتظاره عند 

 %٥٫٦٣  ٤٫٢٠ ٤٫٣٨ادة مراآز عند مستوي زي ،احتفاظ  ٤٫٦٠ ٤٫٥٠  ٤٫٢٦  ٤٫٢٦  ٤٫٤١  ٤٫٢٦  بالم هيلز

توقع دخول ،بيع جزء عند اختراق الدعم ألسفل ،احتفاظ ١١٫٧٠ ١١٫٣١ ١٠٫٨١ ١٠٫٨٥ ١١٫١٧  ١٠٫٨٥  طلعت مصطفي
%٤٫٢٣ ١٠٫٣٣  السهم في مرحلة تصريف

مع تحمل مرحلة ،بالقرب من الدعم و احتفاظ  شراء  ٢٫٩٠  ٢٫٦٥  ٢٫٥٦  ٢٫٥٧  ٢٫٦٤  ٢٫٥٨  الصعيد
 %٢٫٧١  ٢٫٩٠  خول في اتجاه عرضيتجميع ود

بيع جزء عند آسر المقاومة السفل  ثم آل   ،احتفاظ  ٩٫٥٩  ٩٫٢٠  ٨٫٦٧  ٨٫٨٣  ٩٫٢٠  ٨٫٩٠  جنوب الوادي
  %٣٫٤  ٨٫٥٩  الكمية عند نقطة وقف الخسائر

 %٣٫٥٦ ١٤٫٨٤  بالقرب من الدعم و بيع اذا لم يخترق المقاومة  شراء ١٧٫٦٠ ١٥٫٧٠ ١٤٫٨٣ ١٥٫١٦ ١٥٫٧٠  ١٥٫١٦  االهلي للتنميه
النصر لتصنيع 

إحتفاظ مع  ٢١٫٢٤ ١٨٫٩٨ ١٧٫٦٠ ١٧٫٧٠ ١٨٫٥٠  ١٨  الحاصالت 
 %٥٫٤٤ ١٦٫٧٥  بيع بالقرب من المقاومة وشراء عند الدعم   متاجره 

العربية المتحده 
إحتفاظ مع   ١٫٧٧  ١٫٦٨  ١٫٤٠  ١٫٥٢  ١٫٥٤  ١٫٥٢  للشحن 

  متاجره
مع األتجاه للشراء بالقرب من الدعم للمتاجره 

 %١٠٫٥  ١٫٤٨  السريعة

مصر الجديده 
تخفيف بالقرب من المقاومات و أعادة الشراء   متاجره  ٦٨٫٦٧ ٦٣٫٨١ ٥٩٫٣٠ ٥٩٫٥٠ ٦١٫٧٥  ٦٠٫٠٢  لالسكان 

 %٦٫٣١ ٥٥٫٣٣  بالقرب من الدعم  

  توصيات متوسطة االجل
سعر  / دعم  آخر سعر  السهم

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

  %٥٠  ٦٫٧٠  ١١  ٩٫٠١  ٩٫٦٠  ٧٫٠٥  ٨٫٩٠  جنوب الوادي
  %٢٤  ٤٫١٠  ٥٫٤٠  ٤٫٢٩  ٤٫٧٠  ٤٫٢٥  ٤٫٢٥  بالم هيلز

  %٢٢  ٥٫١٠  ٦٫٣٠  ٥٫٢٣  ٥٫٥٠  ٥٫٢٥  ٥٫١٧  جلوبال تليكوم
  %٣٣  ١٥٫٧٥  ٢٢  ١٨٫٦٤  ١٩  ١٦٫١٥  ١٨٫٥٠  عز حديد 

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

 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:  المحفظة بداية
   ٢٥/٧/٢٠١٣ مع آخر تقييم لها في ١٫٥٠٠٫٢٣٠تم بداية المحفظة الثالثة والتي قيمتها 

  EGX30 ٩٩٠٠:    هدف المحفظة االستثمارية 
  تقييم المحفظة االستثمارية طويلة االجل

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