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ا هو                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني مجرد است
  . 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
٠٫٦٤ ٩٥٠٠ ٩٢٣٠ ١٠٠٠٠ ١٠٢٥٠%  ٩٨٦٩٫٥٤ ٩٧٧٩٫٧٦ ٩٧٧٩٫٧٦   مليون٥١٤ ١٢٢٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــملخص حالة االتج  

اهـــحالة االتج المتوقع  االتجاه 
رضيع  اتجاه متوسط المدى عرضي 

 اتجاه قصير المــدى  صاعد صاعد
 التعليق على المؤشر جلسة امس

ى           نخفض  ا د ادن المؤشر من بداية الجلسة الى نهايتها ليغلق عن
  سعر وسط احجام وقيم تداوالت متوسطة 
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

ت ستويات  مازال ائق ١٠٠٢٠ – ١٠٠٠٠م ون ع ا تك  ربم
ة  رة القادم د من االرتفاعات الفت بعض الوقت في مزي ا . ل ربم

ة عرضية اسفل مستويات               ة  يتحرك المؤشر في منطق المقاوم
ار ان          . ٩٦٠٠المذآورة واعلى مستويات     مع االخذ في االعتب

 اصبحت مستويات هامة جدا ال نتوقع آسرها        ٩٥٠٠مستويات  
ة   رة القادم روري      . الفت دة ض ى ح هم عل ل س ع آ ل م  .التعام

ات فوق مستويات         ن ة استهداف     ٩٧٠٠توقع اليوم الثب  لمحاول
  .  مرة اخرى ٩٩٠٠مستويات 

ا هو                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني مجرد است
  . 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  قيمة التداول بالجنيه
٠٫٤٥ ٥٧٠ ٥٦٠ ٥٨٥ ٥٩٥%   مليون٥١٤ ١٢٢٫٨٠٢٫٩٢٨ ٥٧٨٫٥٠ ٥٧٣٫٧١ ٥٧٣٫٩٧ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
د    نخفض ا ق عن ا ليغل ى نهايته سة ال ة الجل ن بداي ر م المؤش

  سعر وسط احجام وقيم تداوالت متوسطة ادنى 
القصيرالمدى السيناريو المتوقع على   

 

ستويات   بحت م ي    ٥٧٠ – ٥٦٨اص دة ف م جي ستويات دع  م
ة       رة المقبل ستغل         . المؤشر الفت صغير ان ي استطاع المؤشر ال

ي    دء ف سي ويب ر الرئي ي المؤش ة ف ية المتوقع ة العرض الحرآ
ة   ا ارات االيجابي ض االش ار بع ستويات .  ظه ت ٥٨٥م  مازال

را  عبة االخت الي   ص ت الح ي الوق ك    ق ف ن ذل رغم م ى ال وعل
رة والهدف المنتظر           التعامل    . ٥٩٥فالتوقعات باختراقها آبي

  . مع آل سهم على حدة ضروري 

 
ا هو                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني مجرد است

  . 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 

١٫٥٤% اوراسكوم  ٢٤٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٠٫٨٦% جلوبال تليكوم ١٧٫٣٦٢٫٧٢٠ 

١٫٥٩%  عامر جروب ١٦٫٧٩٥٫٥٩٦ 

١٫٥٥%  القلعة ٩٫٥٩٥٫٤١٦ 

١٫٢٠% الصعيد العامة ٥٫٢٩٨٫٥٠٠ 

 

  
  

ا هو                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني مجرد است
  . 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

  ن عند مستويات الدعمشراء أم  %٢٥  ١٥٫٥٠  ١٣٫٣٠  ١١٫٥٠  ١٢٫٣٠  المصرية لالتصاالت
  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٣٠  ٣٫٩٠  ٣٫٣٠  ٢٫٩٥  ٣٫١٠  القلعة

  ٢٠١٥-٢-١الهدف قق ح  %٣٠  ٤٫٧٠  ٤٫٣٠  ٣٫٩٥  ٣٫٧٠  جلوبال تليكوم
العربية لحليج 

  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٢٠  ٤٫٨٠  ٤٫٤٠  ٣٫٩٨  ٣٫٩٠  االقطان

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫٢٤  ١٫٢٢  عامر جروب
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ١٫٢٦  ١٫٢٤  للمنتجعاتلمصرية ا

  ال ينصح به
  ٣٫١٨  ٣٫١٣  القلعة

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٨  ١٢٫٦٠  ١٢٫٤٥  ايونيرزب
  ومن الممكن المغامرة به

  ٤٫٤٠  ٤٫٣٠  بالم هيلز
  ١٫٢٨  ١٫٢٦  اوراسكوم اعالم 

      
      
      

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة

  
  

ا هو                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني مجرد است
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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  تحليل الهم االسهم

  ٣٫٨٠  ٤٫٣٨  ٤٫١٥  ٣٫٨٨  عربية حليج     ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
راق                    مازال السهم في إتجاه صاعد على المدى القصير و لكن أخفق في إخت

 ربما يدخل السهم في حرآة عرضية        ٤٫١٥ المقاومة الصعبة عند الــ      منطقة
  .تجميعية إستعدادًا ألختراقها 

  
ز      وين مراآ اه لتك ع االتج سة م ي ذات الجل ة ف اجره خاص صح بالمت ذلك ين ل

  .شرائية جديده مع تأآيد األختراق   

  
  ٥١٫٤٤  ٥٧٫٨٠  ٥٦٫٣٣  ٥٤  البنك التجاري الدولي   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

  

واصل السهم إرتفاعاته خالل األيام الماضية محققًا مستوى سعري جديد 
 جنيه ليجد عنده موجة جني أرباح قد تستمر خالل األيام ٥٦٫٣٣عند الــ 

     .القادمة مختبرًا مستوى الدعم 
  

  بتخفيف المراآز وأعادة الشراء عند ظهور إشارات فنية جديدهلذلك ينصح 
  

ا هو                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني مجرد است
  . 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

 %١١٫٨٠٣٫٥٢ تخفيف عند المقاومات  متاجرة١٣٫١٥ ١٢٫٩٠١٢٫٥٥١٢٫٥٠١٣٫٠٢ ١٢٫٦٦  بايونيرز
العربية حليج 

 %٣٫٦٩ ٣٫٦٠  مقاومات والدعومعمل تريدات بين ال  احتفاظ ٤٫٢٠ ٤٫١٠ ٣٫٨٨ ٣٫٩٥ ٤٫٠١ ٣٫٩٦  اقطان

 %٢٫٢٨  ١٫٢٠  عمل تريدات بين المقاومات والدعوم  احتفاظ  ١٫٣٤ ١٫٣٢ ١٫٢٦ ١٫٢٨ ١٫٣١ ١٫٢٨  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
   ٦٣٫٠٠  تخفيف عند المقاومات  تخفيف  ٦٠٫٢٠ ٧٠٫٠٠ ٦٩٫٥٠٦٧٫٢٥٦٧٫٠٠ ٦٧٫٥٠  لالسكان

 %٣٫٩٨ ٢٨٫٠٠  عمل تريدات بين المقاومات والدعوم  متاجرة  ٣٦٫١٠ ٣٥٫٢٠ ٣٥٫٠٠٣٤٫٢٠٣٤٫٠٠ ٣٤٫٥٠  مدينة نصر
المجموعة المالية 

   ١٥٫٥٠  عمل تريدات بين المقاومات والدعوم  تخفيف  ١٥٫٨٠ ١٨٫٠٠ ١٧٫٥٩١٧٫١٠١٦٫٨٠ ١٧٫٢٧  هيرمس

 %٣٫٥٢  ٣٫٠٠  ات والدعومعمل تريدات بين المقاوم  متاجرة  ٣٫٤٠ ٣٫٢٥ ٣٫١٢ ٣٫١٨ ٣٫٢٨ ٣٫١٨ القلعة لالستشارات
 %٤٫٢١  ٤٫٢٥  تخفيف عند المقاومات  تخفيف  ٣٫٩٣ ٤٫٥٠ ٤٫٣٠ ٤٫٣٠ ٤٫٤٦ ٤٫٣٤  بالم هيلز

   ١٥٫١٠  تخفيف عند المقاومات  تخفيف  ١٤٫٨٠ ١٥٫٥٠ ١٥٫٤٠١٥٫١٠١٥٫١٠ ١٥٫١٠ السادس من اآتوبر

المصرية 
 %٣٫٦٥  ١٫٢٠  عمل تريدات بين المقاومات والدعوم  متاجرة  ١٫٣٣ ١٫٣٠ ١٫٢٣ ١٫٢٦ ١٫٢٩ ١٫٢٦  للمنتجعات

 %٤٫٢٣  ٤٫٠٥  عمل تريدات بين المقاومات والدعوم  متاجرة ٥٫٣٠ ٤٫٧٠ ٤٫٥٠ ٤٫٦١ ٥٫٠٣ ٤٫٦١  جلوبال تيلكوم

  
  
  

ا هو                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق مصادر معروف ا  ة    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني مجرد است
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

من 
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  محفظة استثمارية طويلة االجل

 من نسبة السهم  السهم
  المحفظة

  سعر الشراء
٢٠١٤-١٢-٣٠  

   سعر التقيم
  هدف  سط االجلاتجاه متو  خسارة/ نسبة ربح   ٢٠١٥-١-٢٩

%١٣  ١٧٫٦٨  ١٥٫٦٠  %١٥  هيرمس   ٢٣٫٥  صاعد 
%٧ ٤٫٤٠  ٤٫١٣  %١٥  بالم هيلز   ٥٫٥٠  صاعد 
%٧ ١٥٫٣٧  ١٤٫٤٠  %١٥  سوديك   ٢٠  صاعد 

%٧ ٤٫٠٥  ٣٫٨٠  %١٥  العربية لحليج االقطان   ٥  هابط 
%٦ ١٫٨٥  ١٫٧٥  %١٥  العربية لالستثمارات   ٢٫٥٠  صاعد 
%١٤ ٤٫٥٩  ٤٫٠١  %١٥  جلوبال تليكوم   ٤٫٩٠  هابط 
  ١٧٫٥٠  هابط  %٨  ١٥٫٠٩  ١٤٫٠٣  %١٠  حديد عز 

              
              

  ١٫٨٠٠٫٠٠٠ بتقييم سابق ٢٠١٤-١٢-٣٠تم بداية المحفظة االستثمارية الثالثة بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ : بداية المحفظة 
   ١٠٨٠٠:    هدف المحفظة االستثمارية 

  لتقييم المحفظة االستثمارية طويلة االج
  %نسبة الربح   ٢٠١٥-١-٢٩ خالقيمة بتاري  ٢٠١٤-١٢-٣٠القيمة بتاريخ   المقارنة
  %٩٫٣  ٩٨٤٢  ٩٠٠٥  المؤشر
  %٩  ١٫٩٥٧٫٦٨٢  ١٫٨٠٠٫٠٠٠  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 

  
  

ا هو                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني مجرد است
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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ا هو                         :  التنبيه بإخالء المسئولية   شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب ذا التقري د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة    هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني مجرد است
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  


