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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
  . 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
٠٫٦١ ٩٠٣٠ ٨٨٠٠ ٩٣٠٠ ٩٤٩٠%  ٩١٩٥٫٣٢ ٩١٢١٫٩٤ ٩١٧٧٫٨١   مليون٦٥٧ ١٤٢٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ى سعر            رتفع  ا د اعل سة عن دء    . المؤشر حتى منتصف الجل م ب ث

عمليات جني ارباح خفيفة الخر الجلسة ليغلق في منطقة اقرب       
  . العلى سعر باحجام وقيم تداوالت فوق المتوسطة 

   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

داد من مستويات       لى  ع الرغم من قدرة المؤشر امس على االرت
سيولة في               ٩١٢٠ ازال ضعيف وال سوق م  تقريبا اال ان اداء ال

اني من ضعف واض          ا      . ح  االسهم مازالت تع يجد المؤشر مؤقت
د        ٩١٥٠مستويات دعم عند     ة عن  – ٩٢٨٠ ومستويات مقاوم

ينصح عندها بتخفيف المراآز مرة اخرى عند ادنى حد           ٩٣٠٠
مازلنا ال ننصح باضافة اي مراآز شرائية في السوق مع االخذ            

ي االعتب ستويات ف ر ٩٠٣٠ار ان م ي المؤش دف واضح ف  . ه
    . ايقاف خسائر في السوق آكل ٩٠٠٠مستويات سر آ

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
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   
٢مقاومة  ١مقاومة   ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير  نىاد اغالق حجم التداول باالسهم اعلى   قيمة التداول بالجنيه
١٫٣٨ ٦١٠ ٥٩٩ ٦٣٠ ٦٤٥%   مليون٦٥٧ ١٤٢٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٣٨٫٠٣ ٦٢٨٫٢٦ ٦٣٦٫٩٣ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

يق على المؤشر جلسة امسالتعل  
دء    . المؤشر حتى منتصف الجلسة عند اعلى سعر         رتفع  ا م ب ث

ة      ي منطق ق ف سة ليغل ر الجل ة الخ اح خفيف ي ارب ات جن عملي
  . اقرب العلى سعر باحجام وقيم تداوالت فوق المتوسطة 

القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ة       المائل للصعود  مازال االداء العرضي    عند مستويات المقاوم
شاط الواضح ع            ى  بالنسبة لمؤشر االفراد هو السائد نظرا للن ل

ية     رة الماض ضاربات الفت هم الم ول   اس ة الوص ع امكاني م
رى    . رغم الضعف الواضح   ٦٤٥ – ٦٤٠لنمستويات   ا ن مازلن

افة    صح باض ة وال نن ر متباين ة للمؤش هم المكون ان اداء االس
د   ى ح د ادن ز عن ضل تخفيف المراآ رائية واالف ز ش . اي مراآ

سر   الي وآ ت الح ي الوق اطرة ف الي المخ ر ع بح المؤش اص
   ايقاف خسائر للمضارب ٦٢٥مستويات 

 
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

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

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٠٫٨٠% اوراسكوم  ٥٤٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٠٫٨١%  عامر جروب ١٣٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٠٫٨٥% العامةلصعيد ا ٥٫٧٩٥٫٥٩٦ 

١٫٦٣% المصرية  ٥٫٥٩٥٫٤١٦ 
 للمنتجعات

١٫١٤% العربية  ٤٫٢٩٨٫٥٠٠ 
 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
  . 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

              
              
          
            

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٨  ١٧٫٥٠  هيرمس
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٩  ٨٫٧٤  الجوهره 

  ال ينصح به
  ٦٫٣٠   ٦٫١٣  مصريون في الخارج 

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٤  ٤٫١٧  ٣٫٩٧  ثمار مصريين لالست
  ومن الممكن المغامرة به

  ٦٫٩٧  ٦٫٦٨  مصريين لالسكان 
  ٤٫٣٠  ٤٫١٤  تليكوملوبال ج

  ١٫٢٧  ١٫٢٢  اوراسكوم تيلكوم
  ١٥٫٦٠  ١٥٫٠٠  السادس من اآتوبر
  ١٫٢٤  ١٫٢٠  عامر جروب

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم

  ١٦٫٩٠  ٢٥٫٦٠  ٢٠٫٢٠  ١٧٫٥  لالستثمار السياحيي لوادا  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
اضية من منطقة الدعم التاريخية علية وصوًال ارتد  السهم خالل االيام الم

للحد العلوي من االتجاه العرضي وسط ارتفاعا بقيم التداوالت في دالله 
واضحة على وجود مشتري قوي بالسهم  الذي يؤهله الى إستكمال مسيره 

  .صعوده 
  لك ينصح بالمتاجرات و أعادة لشراء عند تأآيد أختراق المقاومةذ

  
  ٥٠٫٥٠  ٥٦٫٨٠  ٥٦٫٨٠  ٥١  مصر الجديدة  ايقاف خسائر  هــــدف  اومــةمق  دعـــــم

ازال  سهم م رة الماضية اال ان ال سهم الفت ابي لل رغم من االداء االيج ى ال عل
دى   ابط متوسط الم ه اله ل اتجاه ة  . داخ ة قوي ستويات مقاوم سهم م د ال يج

ى حد         ٥٧ – ٥٦٫٥٠تتمثل في   د ادن دها عن ز عن  من االفضل تخفيف المراآ
  . وط السهم مرة اخرى تحسبا لهب
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

تفاظ مع أح  ٨٫٧٧ ٨ ٧٫٤٥  ٧  ٧٫٨١  ٧٫٦١ األسماعيلية الجديده
  المتاجره

ونة األخيره شهد السهم إرتداد قوي في األ
في محاولة للوصل لمقاومة لذلك ينصح 

يف بالقرب من باالحتفاظ مع التحف
  المقاومات

٥٫١  ٧٫١١%  

  %١١  ٤٫٥٦    اختفاظ  ٦٫٢٥  ٦٫٢٥  ٥٫٠٣  ٥٫١٢  ٥٫٦٤  ٥٫٥٩  برايم

  متاجره  ١٫٣٠  ١٫٢٦  ١٫١٧  ١٫١٩  ١٫٢٥  ١٫٢٠  سبيناليكس

السهم أعطى بعد اإلشارات اإليجابية 
أمس تؤهلى الى أجراء متاجره سريعه 
به لذلك ينصح بالتخفيف عند المقاومة و 

  من الدعمالشراء بالقرب 

٥  ١٫١٧%  

١٢٫٥٠ ١٢٫٢٣  بايونيرز
  

١٢٫٠٥ 
  

١٢٫٠٢ 
 

١٢٫٧٠ 
  

١٣٫٢٠ 
 %٣٫١٨ ١١٫٣١ تخفيف مراآز تخفيف  

 مدينة نصر
 %٢٫٢٣ ٤٠٫٠٠  لمقاوماتاتخفيف مراآز عند   تخفيف ٤٥٫٠٠ ٤٢٫٦٠٤١٫٧٧٤١٫١٨٤٤٫٠٠ ٤٢٫٠٠  لالسكان

الصعيد العامة 
 %٣٫٤٢  ٢٫١٥  لمقاوماتاتخفيف مراآز عند   احتفاظ  ٢٫٤٢ ٢٫٤٠ ٢٫١٨ ٢٫٣٤ ٢٫٣٩ ٢٫٣٧  للمقاوالت

المجموعة المالية 
 %٣٫٣١ ١٦٫٥٠  لمقاوماتاتخفيف مراآز عند   احتفاظ  ١٨٫٤٠ ١٨٫٠٠ ١٧٫٨٠١٧٫٣٨١٧٫١٠ ١٧٫٦٩  هيرمس
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  محفظة استثمارية طويلة االجل

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

             
            
            
            
            
            
              
              
              

  : بداية المحفظة 
  :    هدف المحفظة االستثمارية 

  تقييم المحفظة االستثمارية طويلة االجل
  %نسبة الربح   خقيمة بتاريال  القيمة بتاريخ   المقارنة
        المؤشر
        المحفظة

  
  

 :byprepared   
Ahmed Mohammed Thabet                 Head       ahmed.thabet@miragebrokerage.net 
Mona Moustafa   
Islam Fathy   
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  ن 


