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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
  . ة البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حري

                    



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 
                                                                                       Oct. 21, 2014                                             20th Oct. 2014 

 
EGX30 

ةــــــــمقاوم مـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  داولـــــــــتال   
٢مقاومة  ١مقاومة   ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير   قيمة التداول بالجنيه حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق
٠٫١٣ ٨٥٥٠ ٨٤٠٠ ٨٧٥٠ ٨٩٠٠%  ٨٥٣٥٫١٤ ٨٤٧٠٫٤٤ ٨٥٣٤٫٨٩   مليون٦٤٩ ١٨٣٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
د             نخفضا ى عن م     دنى ا المؤشر في النصف ساعة االول  سعر ث

د           الرتفاعلعاد   سة ليغلق عن ة الجل ى ا حتى نهاي ط  سعر وس    عل
   . وق المتوسطةفاحجام وقيم تداوالت 

   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

المؤشر جلسة امس االرتداد واالغالق فوق مستويات        ستطاع  ا
ى   ي . ٨٥٠٠ داد حت ة االرت سات القادم ر الجل ستطيع المؤش

ستويات  ى ٨٧٥٠م ا ال ازال  . ٩٠٠٠ ومنه الي م سوق ع ال
واالرتداد المتوقع الجلسات القادمة هو فقط لتخفيف         المخاطرة  

  . المراآز عند ادنى حد 

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
  . ة البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حري
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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
١٫٣٢ ٥٦٠ ٥٤٠ ٥٨٦ ٦٠٠%   مليون٦٤٩ ١٨٣٫٨٠٢٫٩٢٨ ٥٧٥٫٩٥ ٥٦٧٫٨٠ ٥٧٥٫٩٥ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ى           مارتفع المؤشر    د اعل ا ليغلق عن ن بداية الجلسة الى نهايته

  سعر وسط احجام وقيم تداوالت فوق المتوسطة 
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ل    ستطاع  ا داد من مستويات قب ستطيع  . ٥٦٠المؤشر االرت ي
ستويات    ى م صعود حت ستكمال ال ر ت ى  ٥٨٦المؤش ا ال  ومنه

ى حد                 ٦٠٠ د ادن ز عن .  والتي ستكون فرصة لتخفيف المراآ
مازال السوق عالي المخاطرة على الرغم من االرتداد المتوقع 

 

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

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٢٫٠٢% اوراسكوم  ٥٤٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

١٫٠١%  عامر جروب ٢٥٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٩٫٩٢% العربية  ١٢٫٧٩٥٫٥٩٦ 
 لالستثمارات

هيلز بالم ١٠٫٥٩٥٫٤١٦ ٠  

٠٫٨٥% المصرية  ٨٫٢٩٨٫٥٠٠ 
 للمنتجعات

 

  
  

  
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
  . ة البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حري
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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

  ٩٫٩٩  ٩٫٤٤  ت مصطفىطلع
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٣٫٦٠  ٣٫٤٠  العربية وبوليفارا 

  ال ينصح به
  ٥٠  ٤٨٫٦٠  مصر الجديده لالسكان 

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠    ١٦٫٨٥  ١٦٫٣٥  عز حديد 
  ومن الممكن المغامرة به

  ٤٫٥٥  ٤٫٣٥  العربية لحليج االقطان 
  ١٥٫٩٠  ١٥٫٤٠  هيرمس

  ٧٫٢٠  ٦٫٩٠  الوادينوب ج
  ١٢٫٢٠  ١١٫٦٥  بايونيرز

  ٣٩  ٣٧٫٣٥  مدينة نصر 

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  %٥٦
  ونسبة الربح موجودة

  
  

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
  . ة البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حري
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  تحليل الهم االسهم

  ٧  ٩٫٧٧  ٨٫٦٠  ٧٫٧٥  الحديد والصلب  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
ى        ة ادت ال اح عنيف ى موجة جني ارب ام الماضية ال سهم خالل االي تعرض ال

سي   دعم الرئي ستوى ال سر م ة ٨٫٦٦آ سائر  ( جني اف الخ ة ايق ط ) نقط وس
سهم  ى ال اح عل احجام تداول مرتفعة مما يرجح استمرار عمليات جنيى االرب
دم وجود مشتري            ة عن ى في حال دعم  والت  لاليام القادمه وصوًال لمستوى ال

ـ                 القرب من الـ ه   ٥٫٨٠قوي عندها قد يصل السهم الى مستويات ادني ب  جني
ي    سهم ف ى ال داده عل تخداد اي إرت ع اس دًا م سهم جي ة ال صح بمراقب ذلك ين ل

  البيع لحين ظهور اشارات ايجابية عليه 

  
  ١٫٠٩  ٠٫٨٥  ١٫٠٩  ٠٫٩٥  عامر جروب  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ة اشهر     السهم من االس   دار اربع ى م سهم    . هم االضعف اداء عل ستطع ال م ي ل
وق مستويات دعم  سهم ١٫١٠التماسك ف ل في اخر امل لل ي آانت تتمث  الت

سابقة  رة ال ار . الفت ضل انتظ سهم واالف ل ال ز داخ افة مراآ صح باض ال ين
ن   القرب م ز ب ف المراآ داد لتخفي ات ١٫٠٩ – ١٫٠٦االرت سبا الي عملي  تح

   . ٠٫٨٥فع السهم للهبوط بالقرب من مستويات جني ارباح قد تد

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
  . ة البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حري
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  قصيرة االجلتوصيات 

وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم
 الخسارة

نسبة 
  الربح

  %٧ ١٠٫٣١ شراء عند الدعماحتفاظ١٣٫٧٠ ١٢٫٠٠١١٫٣٦١١٫٣٣١٣٫٠٧ ١١٫٧٥  بايونيرز
 مدينة نصر
تخفيف مراآز عند اختراق نقاط وقف   حتفاظا ٤١٫٨٠ ٤٠٫٠٠٣٥٫٦٦٣٥٫٦٦٣٩٫١٥ ٣٦٫٨٥  لالسكان

  %٦ ٣٤٫٠٠  الخسائر

العز لصناعة حديد 
 %٣٫٠٣ ١٥٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعم  احتفاظ  ١٧٫٢٨ ١٦٫٨٥ ١٦٫٤٨١٥٫٦٦١٥٫٦٠ ١٦٫٤٨  التسليح

 متاجره ١٥٫٧٤ ١١٫٦٠١٣٫٦٠ ١٢٫٦١ ١٣٫١٥  ١٣٫٠٣  لفت سالب 
مازال السهم يتحرك في شكل عرضي 
تجميعي بالقرب من منطقة الدعم لذلك 

  ينصح بمراقبة جيدًا
٤٫٣ ١١٫٦٠%  

  متاجره  ١٩٫٣٥ ١٧٫٦٠ ١٤٫٨٣ ١٥٫١٥ ١٦٫٩٢  ١٦٫٣٣ الوادي لالستثمار 
شهد السهم إرتداد بجلسة أمس بعد 

الهبوط العنيف قد تؤهلة للوصول الى 
  مستوى المقاومة 

٧٫٧ ١٤٫٨٠%  

شراء  ١٦٫٨٠ ١٦٫٤٠  ١٥ ١٥٫١٥ ١٥٫٧٦  ١٥٫٧٦  هيرمس
  للمتاجره 

نجح السهم في اإلرتداد امس من مستوى 
دعم مع ظهور اشارات فنيه ايجابية 
  تؤهل السهم للوصول الى نقاط المقاومة

٥ ١٤٫٥٠%  

اضافة  ١١٫٨٠  ١١  ٨٫٦٠  ٧٫٧٧  ٩٫١٦  ٩٫١٥  بلتون
  مراآز

السهم في اتجاهه الصاعد ومتوقع مازال 
  %١٢  ٧٫٥٠  تكملة ارتفاعه لمستويات جديدة

  توصيات متوسطة االجل
سعر  / دعم  آخر سعر  السهم

  ربح متوقع  وقف الخسائر  هدف  ارتكاز" متغير "مقاومة  الشراء االول

                
                
                

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
  . ة البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حري
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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 
  :    هدف المحفظة االستثمارية 

  لمحفظة االستثمارية طويلة االجلتقييم ا
  %نسبة الربح   خالقيمة بتاري  القيمة بتاريخ   المقارنة
        المؤشر
        المحفظة

  
  

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

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

  ن 


