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ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  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
٠٫٦٧ ٩٦١٠ ٩٤٩٠ ٩٧٥٠ ٩٩٥٠%  ٩٨١١٫٤٣ ٩٧٤٠٫١٦ ٩٧٤٥٫٤٩   مليون٤٦٤ ٦٩٫٨٢٠٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ثم اتخذ . المؤشر حتى منتصف الجلسة عند ادنى سعر     نخفض  ا

ى سعر             طريقا عرضيا حتى نهاية الجلسة ليغلق بالقرب من ادن
  . وسط احجام وقيم تداوالت منخفضة 

   القصيرسيناريو المتوقع على المدىال

 

مازال المؤشر ماضي في طريقه الصعودي القصير المدى على         
سوق   ل ال ات داخ هم والقطاع ن االس ر م ن ضعف آثي رغم م  ال

س   سة ام اح جل ي ارب وم    . وجن سة الي سوق جل ستطيع ال ي
ستويات  ى م ستويات ٩٧١٠التماسك اعل تهدافا لم  ٩٩٥٠ اس

رغم      . االيام المقبلة    ى ال ازال المؤشر صحي عل ة   م من المنطق
ستويات     ين م ة ب ية المتوقع م  ٩٩٥٠ و ٩٥٠٠العرض ي ل  الت

  . تنتهي بعد 

ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  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  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق داول بالجنيهقيمة الت  
٠٫٤٤ ٦١٧ ٦٠٠ ٦٣٥ ٦٤٧%   مليون٤٦٤ ٦٩٫٨٢٠٫٩٢٨ ٦٤٠٫٢٧ ٦٣٥٫٩٧ ٦٤٠٫١٢ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ى            ارتفع المؤش  د اعل ا ليغلق عن ر من بداية الجلسة الى نهايته

   مرتفعةسعر وسط احجام وقيم تداوالت 
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

صعودي            ه ال . القصير المدى     مازال المؤشر ماضي في طريق
ى مستويات              وم التماسك اعل سة الي  ٦٣٥يستطيع المؤشر جل

التعامل مع   . قبلة   الفترة الم  ٦٤٧ – ٦٤٦استهدفا لمستويات   
آل سهم على حدة ضروري حيث ان آثير من االسهم مازالت      

  تحمل ضعف آبير جدا في السيولة 

 

ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

١٫٦٩% اوراسكوم  ١٣٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

 عامر جروب ٦٫٣٦٢٫٧٢٠ ٠

٠٫٩٢%  بالم هيلز ٣٫٧٩٥٫٥٩٦ 

١٫٢٥% العربية  ٣٫٥٩٥٫٤١٦ 
 لالستثمارات

٦٫٣٢% وديكس ٢٫٢٩٨٫٥٠٠   

 
  
  

ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  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

  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

  ١١٫٤٠  ١١٫٠٥  طلعت مصطفى
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ١٩٫٧٠  ١٨٫٣٥  حديد عز 

  ال ينصح به
  ٤٫٤٠  ٤٫٢٥  بالم هيلز

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٤  ١٫١٩  ١٫١٦  اوراسكوم اعالم 
  ومن الممكن المغامرة به

  ٤٫٢٠  ٤٫٠٦  بوليفارا
  ١٨٫٦٠  ١٨  هيرمس

  ١٫٥٠  ١٫٤٤  المصرية للمنتجعات
  ٨٫٩٠  ٨٫٥٠  جنوب الوادي
  ١٫١٨  ١٫١٤  عامر جروب

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة

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

  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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  تحليل الهم االسهم
  ١١٫٧٥  ١٢٫٥٠  ١٢٫٥٠  ١٠٫٨٠  المالية والصناعية  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ى المدى المتوسط             سهم عل ا ال على الرغم من المنطقة العرضية التي يمر به
اه          ان السهم مازال     اال داخل اتجاهه الصاعد القصير والتي يتمثل في خط اتج

د مستويات  ة ١٠٫٩٠عن وى بيعي اف اي ق ى ايق ادرة عل سهم .  ق ستطيع ال ي
ى      ١٢االرتداد من هذه المستويات واالرتفاع مجددا صوب         ا ال  ١٢٫٥٠ ومنه

  السهم جيد للمضارب السريع 

  
  ١٤٫٤٠  ١٧٫٥٠  ١٦٫٦٠  ١٤٫٧٥  االهلي للتمنية  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ة           رة القادم يجد  . مازال السهم جيد جدا وقادر على مزيد من االرتفاعات الفت
د           د عن ستطه آس       ١٤٫٨٥ – ١٤٫٨٠السهم مستوى دعم جي م ي ى    ل رها عل

ف      سوق العني صحيح ال ن ت رغم م سهم   . ال اع ال ع ارتف ددامنتوق وب ج  ص
    السهم جيد جدا للمضارب السريع ١٧٫٥٠الى  ومنها ١٦٫٦٠مستويات 

ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

العز صناعة حديد 
الشراء بالقرب من الدعم والتخفيف عند  متاجره ١٩٫٠٠ ١٨٫٠١١٨٫٦٧ ١٨٫٨٠١٨٫٢٥  ١٨٫٣  التسليح

  %٧ ١٧٫٩٠ المقاومات 

الشراء بالقرب من الدعم والتخفيف عند   متاجره  ٤٫٦٠ ٤٫٥٢  ٤٫٢٥  ٤٫٢٦  ٤٫٣٦  ٤٫٢٩  بالم هيلز
  %٧  ٤٫١٥ المقاومات 

  حتفاظا ١٦٫٤٦ ١٦٫٤١ ١٤٫٤٧ ١٥٫٤١١٥٫١٥  ١٥٫١٤  االهلي للتنميه
مازال السهم محافظًا على الدعم ينصح 

 سريعة شراء عند الدعم متاجراتبعمل 
  وبيع بالقرب من المقاومة

١١ ١٤٫٦٠%  

مصر الجديدة 
الشراء بالقرب من الدعم والتخفيف عند   متاجره  ٦٧٫٢ ٦٤٫٦٤ ٦٢٫٩٠ ٦٣٫٩٥٦١٫٩٥  ٦٣٫٩  لالسكان

  %٨  ٥٨  المقاومات

 %٦٫٥٠ ١٠٫٨٠  عند المقاوماتينصح بالتخفيف   تخفيف  ١١٫٨٠ ١١٫٧٢ ١١٫١٠ ١١٫١٨ ١١٫٤٧  ١١٫٢٦  طلعت مصطفي

  
  توصيات متوسطة االجل

سعر  / دعم  آخر سعر  السهم
  ربح متوقع  وقف الخسائر  هدف  ارتكاز" متغير "ومةمقا  الشراء االول

  %٥٠  ٦٫٧٠  ١١  ٨٫٥٧  ٩٫٢٠  ٧٫٠٥  ٨٫٥٢  جنوب الوادي
  %٢٤  ٤٫١٠  ٥٫٤٠  ٤٫٣٠  ٤٫٧٠  ٤٫٢٥  ٤٫٢٩  بالم هيلز

  %١٨  ٥٫١٠  ٥٫٨٠  ٥٫٠٤  ٥٫٣٠  ٥  ٥٫٠٥  جلوبال تليكوم
  %٣٣  ١٥٫٧٥  ٢٢  ١٨٫٥١  ١٩  ١٦٫١٥  ١٨٫٤٠  عز حديد 

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

  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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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: بداية المحفظة 
   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   

ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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 مصادر معروف ا م  الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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