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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
٤٫٥٩ ٨١٠٠ ٧٨٠٠ ٨٤٥٠ ٨٦٥٠%  ٨٦٤٠٫٣٨ ٨١٢٤٫٦٨ ٨١٢٤٫٦٨   مليون٩١٦ ٢٦٥٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

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

  .  سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

سي     ر الرئي ى اداء المؤش سيطر عل سلبي ي ازال االداء ال م ل.م
ستويات   ن م داد م ستطع المؤشر امس االرت ى  . ٨٤٥٠ي وعل

ا     بوعية تجعلن ستويات دم اس ن م ه م ك فقرب ن ذل رغم م ي ال ف
ا         اف الخسائر في        . انتظار دخول قوة شرائية قريب اصبحت ايق

داد        ى ارت ار حت ضل االنتظ دي واالف ر مج ستويات غي ذه الم ه
ة     ٨٦٥٠السوق لمستويات    ز     .  الفترة المقبل وين مراآ ة تك  بداي

ل  ستثمر الطوي ستويات   للم ن م القرب م ى ٧٨٠٠ ب  وحت
ستويات  ى  ٨١٠٠م ل سهم عل ع آ ل م ع التعام د م  سيكون جي

  . حدة 
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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
٤٫٠٩ ٥٣٠ ٥٠٥ ٥٦٠ ٥٨٥%   مليون٩١٦ ٢٦٥٫٨٠٢٫٩٢٨ ٥٦٠٫٦٢ ٥٣١٫٨٣ ٥٣١٫٨٣ 

 
ــــــــــاهملخص حالة االتجـ  

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

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

  .  ادنى سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة
القصيرناريو المتوقع على المدى السي  

 

صغيرة   ى االسهم ال سيطر عل سلبي م اين ال ازال االداء المتب م
ات فوق مستويات          . والمتوسطة    ٥٤٥لم يستطع المؤشر الثب

د    دة عن م جي ستويات دع ر م د المؤش .  ٥٣٠ – ٥٢٥يج
ستويات       ن م ز م وين مراآ ة تك ل بداي ستثمر الطوي  ٥٣٠للم

  . التعامل مع آل سهم على حدة ضروري  . ٥٠٥وحتى 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٤٫١٠% اوراسكوم  ٨٩٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٢٫٦٥%  عامر جروب ٥٧٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٩٫٣٣%  القلعة ١٢٫٧٩٥٫٥٩٦ 

٩٫٨٦% زهيلبالم  ١٠٫٥٩٥٫٤١٦   

٧٫٢١% المصرية  ٩٫٢٩٨٫٥٠٠ 
نتجعاتللم  
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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  ١٢٫٣٠  المصرية لالتصاالت
  ستويات الدعمشراء أمن عند م  %٣٠  ٣٫٩٠  ٣٫٥٠  ٢٫٧٠  ٣٫١٠  القلعة

  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٣٠  ٤٫٧٠  ٤٫٣٠  ٣٫٥٥  ٣٫٧٠  جلوبال تليكوم

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫١٥  ١٫٠٨  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٣٫٤٠  ٣٫٣١  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٢٦٫٥٠  ٢٥٫٥٠  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠    ١١٫٦٠  ١١٫٤٠  بايونيرز 

  ومن الممكن المغامرة به
  ٣٫٢٤  ٣٫١٧  وبال تليكومجل

  ٥٢  ٤٨٫٥٠  مصر الجديدة 
  ١٫٢٢  ١٫١٥  لالعالماوراسكوم 

  ١٤  ١٣٫٤٠  السادس من اآتوبر 
  ١٫٠٦  ١٫٠٣  المصرية للمنتجعات

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  %٥٤
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم
  ٠٫٩٠  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  

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

  .واعادة الشراء بالقرب من الدعم و تفعيل نقطة وقف الخسائر  

  
  ١٫٠٩  ١٫٤٥  ١٫٣٥  ١٫١٩  اوراسكوم اعالم  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

دعم     ار ال ادة اختب ه الع اح ادى ب ى االرب ن جن ه م ؤخرا موج سهم م هد ال ش
ستويات  د م وي عن وى ١٫٢٠ – ١٫١٩الق ه ق دخل في ع ان ت ذي يتوق  وال

ار مستويات         رة اخرى    ١٫٣٥شرائية تدفعه العادة اختب دا    .  م د ج سهم جي ال
  . للشراء في هذه المستويات ويعتبر من اآثر االسهم امانا 
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

زيادة ١٣٫٥٠ ١٢٫٧٩١١٫١٨١١٫٠٠١٣٫٠٠ ١١٫٣٧  بايونيرز
 %١١٫٨٠٣٫٥٢ الدعوممراآز عند زيادة  مراآز

زيادة   ١٫٣٣ ١٫٢٦ ١٫١٥ ١٫١٠ ١٫٢٦ ١٫١٧  اوراسكوم لالعالم
 %٢٫٢٨  ١٫١٧  يادة مراآز عند الدعومز  مراآز

مصر الجديدة 
زيادة   ٥٨٫٠٠ ٥٥٫٧٠ ٥٥٫٥٠٤٨٫٥٠٤٨٫٥٦ ٤٩٫٩٩  لالسكان

 %٢٫٣٢ ٤٩٫٦٤  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

زيادة   ٢٩٫٥٠ ٢٩٫٠٠ ٢٨٫٩٣٢٥٫٠١٢٥٫٠٠ ٢٥٫٢٩  مدينة نصر
 %٣٫٩٨ ٢٥٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

المجموعة المالية 
زيادة   ١٧٫٣٠ ١٦٫٥٠ ١٦٫٢٨١٤٫١١١٤٫٣٠ ١٤٫٧٠  هيرمس

 %٣٫٣١ ١٥٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

المصريين في 
زيادة   ٦٫٢٠ ٥٫٦٠ ٤٫٧٠ ٤٫٨٢ ٥٫٥٨ ٤٫٨٤  الخارج

 %٣٫٢١  ٤٫٨٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز
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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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