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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
٠٫٨٠ ٩٠٢٠ ٨٨٢٠ ٩٣٦٠ ٩٤٩٠%  ٩٣١٦٫٣٩ ٩٢٣٣٫٨٣ ٩٢٣٣٫٨٣   مليون٥٧٩ ١٨٠٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ى  بط ه د ادن ق عن ا ليغل ى نهايته سة ال ة الجل ن بداي المؤشر م

  سعر وسط احجام وقيم تداوالت متوسطة 
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

م  ين ان ي  يل سة االثن ر جل ستويات  سستطع المؤش وق م تمر ف
ق ٩٣٠٠ ضام واغل ك  . نخف ن ذل رغم م ى ال ازالوعل اداء   فم

رغم من             ى ال ة العرضية   السوق آكل لم يكن بالقوة عل  . المنطق
ا   ٩٢٠٠ – ٩١٦٠عم فرعية عند    ديجد المؤشر مستويات     ربم

ا    وط مؤقت ن الهب د م لبي .  تح ازال االداء س ا  م د م ى ح  وال  ال
ز مع             ينصح باضافة اي مراآز شرائية واالفضل تخفيف المراآ

  . المقاومات مع التعامل مع آل سهم على 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
٠٫٣٠ ٦١٩ ٦٠٩ ٦٤٥ ٦٥٣%   مليون٥٧٩ ١٨٠٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٤٢٫٣٠ ٦٣٨٫٦٦ ٦٣٨٫٦٧ 

 
ة االتجـــــــــــاهملخص حال  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ى                بط  ه د ادن ا ليغلق عن ى نهايته سة ال ة الجل المؤشر من بداي

  سعر وسط احجام وقيم تداوالت متوسطة 
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ستويات      راق م س اخت ر ام ستطع المؤش م ي  ٦٤٥ – ٦٤٤ ل
مازالت مستويات مقاومة صعبة الى حد ما خصوصا مع           التي  

سوق     ي ال ام ف ضعف الع دفع   ال رائية ت وة ش ود ق دم وج وع
دة ضروري وآسر   التعامل مع آل سهم على ح      . السوق العلي 

  . مستثمر قصر االمد خسائر لل وقف ٦١٩مستويات 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٠٫٧٥% اوراسكوم  ٩٠٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٢٫٢٢%  عامر جروب ٢٨٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٠٫٧٩% المصرية  ٩٫٧٩٥٫٥٩٦ 
 للمنتجعات

٣٫٢٥% هينةج ٣٫٥٩٥٫٤١٦   

٠٫٤٧%  بالم هيلز ٣٫٢٩٨٫٥٠٠ 
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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

  ١٫٣٣  ١٫٣٠  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫٢٦  ٤٫١٥  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٣٣٫٠٠  ٣٢٫٢٥  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٨  ١٢٫٠٠  ١٢٫٥٠  بايونيرز 

  ومن الممكن المغامرة به
  ٤٫٢٢  ٤٫١٥  جلوبال تليكوم
  ٥٢٫١٠  ٥٠٫٩٠  مصر الجديدة 

  ١٫٣٥  ١٫٣٢  لالعالماوراسكوم 
  ١٥٫١٥  ١٤٫٦٠  السادس من اآتوبر 

  ١٫٣٦  ١٫٣٢  الكابالت

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم
  ٣٤٫٩٠  ٤٥  ٤٣٫٥٠  ٣٥٫٩٠  للصوامعلعامة ا  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ى مستوى           ا ال ره الماضية وصل به شهد السهم موجة جني أرباح خالل الفت
دعم   ه مصحوب بإر  ٣٧الفرعي ال د من ذي إرت داول وسط  ال ام الت اع بأحج تف

  .رات فنيه إيجابية ظهور إشا
  .ظ و المتاجره لذلك ينصح باألحتفا

  
  ١٦٫٤٠  ٢٠  ١٩  ١٧٫٥٠  المتحده لالسكان   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

شهد السهم إرتفاعات قوية خالل األيام الماضية إستطاع معها إختراق الحد          
سهم    ى ال سلبية عل اه العرضية و لكن ظهر بعض اإلشارات ال وي للقن العل

  .ه قليًال قبل األنطالق نحو مستهدفه تؤهلة ألختبرا الدعم للتهدئ
  .لذلك ينصح بالتخفيف و الشراء بالقرب من الدعم 
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   ليقتع  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

  %١٠  ٣٫٧٥  شراء جزء بحذر عند الدعوم  شراء  ٥٫١٠  ٤٫٤٠  ٣٫٩٠  ٤٫١١  ٤٫٢٩  ٤٫١٤  اجواء
 %٣٫١٨ ١١٫٣١ تخفيف مراآز عند المقاومات تخفيف ١٣٫٢٠ ١٢٫٧٠ ١٢٫١٠ ١٢٫٢٦ ١٢٫٦٠ ١٢٫٤٠  بايونيرز

 %٢٫٢٨  ١٫٢٠  ين الدعم والمقاومةمتاجرة ب  متاجرة  ١٫٤٠ ١٫٣٧ ١٫٢٤ ١٫٣٤ ١٫٣٨ ١٫٣٤  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢ ٥٠٫٢٠ تخفيف مراآز عند المقاومات  احتفاظ ٥٦٫٠٠ ٥١٫٦٠٥٤٫٩٠ ٥١٫٥٥ ٥٢٫٧٥ ٥١٫٩٠  لالسكان

احتفاظ مع   ٢٠ ١٧٫٨٣١٩٫٥٠ ١٨٫٤٤ ١٨٫٩٤ ١٨٫٥٠  هيرمس
  المتاجره

ستهدف السهم حاليا في اتجاه هابط ي
 %٣٫٣١ ١٦٫٥٠  الدعم
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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   خمة بتاريالقي  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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