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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
٣٫٤٦ ٨١٠٠ ٧٨٠٠ ٨٧٤٠ ٨٩٥٠%  ٨٧٢٦٫٢٢ ٨٣٩٩٫٨٩ ٨٦٩٠٫٤٣   مليون١١٦٢ ٢٠٠٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
القرب من              ارتفع المؤشر من بداية الجلسة الى نهايتها ليغلق ب

   . رتفعةماعلى سعر وسط احجام وقيم تداوالت 
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

ية ان  تاس سة الماض ر الجل ا  يطاع المؤش ه مخترق ل ارتفاع كم
اجز  رة   ٨٥٠٠ح سوق الفت د لل م جي ى دع ت ال ي تحول  والت
يستطيع المؤشر جلسة اليوم التماسك فوق مستويات         . المقبلة  
ستويات   ٨٦٠٠ ى م اع حت سات  ٨٩٥٠ – ٨٩٠٠ لالرتف الجل

مازال اداء المؤشر ايجابي على المدى القصير . القليلة القادمة  
ات فوق مستويات                ة الثب وينذر بمزيد من االرتفاعات مع اهمي

٨٥٠٠ .   
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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
٢٫٤٦ ٥٣٠ ٥٠٥ ٥٦٠ ٥٨٥%   مليون١١٦٢ ٢٠٠٫٨٠٢٫٩٢٨ ٥٥٧٫٥٠ ٥٤٣٫٨٩ ٥٥٥٫٨٦ 

 
ــــــاهملخص حالة االتجـــــ  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
 القرب من بارتفع المؤشر من بداية الجلسة الى نهايتها ليغلق  

   . رتفعةماعلى سعر وسط احجام وقيم تداوالت 
القصيروقع على المدى السيناريو المت  

 

ر   تطاع المؤش ل اس ستوى   ان يكم ن اول م القرب م داده ب ارت
د  ة عن ة ان  . ٥٦٠مقاوم رة المقبل ر الفت ستطيع المؤش ي

ستويات  وق م ك ف وب ٥٤٥يتماس ددا ص اع مج  لالرتف
ع    مازال االداء االيجابي المؤ    . ٥٩٠مستويات   رة  قت متوق الفت

  المقبلة مع االخذ في االعتبار التعامل مع آل سهم على حدة 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٣٫٢٨% اوراسكوم  ٦٤٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٥٫١٧%  عامر جروب ٤٣٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٠٫٦٠% التجاري  ١٢٫٧٩٥٫٥٩٦ 
 الدولي

١٠%  بالم هيلز ١١٫٥٩٥٫٤١٦ 

٨٫١٧%  القلعة ١٠٫٢٩٨٫٥٠٠ 
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  االسهم االقل مخاطرة
  التعليق نسبة الربح  الهدف  "متغير"مقاومة   "متغير"دعم   االولسعر الشراء   السهم

  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٢٠  ١٥٫٥٠  ١٤٫٤٠  ١١٫٥٠  ١٢٫٣٠  المصرية لالتصاالت
  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٣٠  ٣٫٩٠  ٣٫٥٠  ٢٫٧٠  ٣٫١٠  القلعة
  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٣٠  ٤٫٧٠  ٤٫٣٠  ٣٫٥٥  ٣٫٧٠   تليكومجلوبال

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫٢٦  ١٫٢٢  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٣٫٩٥  ٣٫٨٠  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٢٩  ٢٨٫٥٠  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠    ١٢٫٩٥  ١٢٫٧٠  بايونيرز 

  ومن الممكن المغامرة به
  ٣٫٥٥  ٣٫٤٢  جلوبال تليكوم
  ٥٧  ٥٥  مصر الجديدة 
  ١٫٢٨  ١٫٢٥  اوراسكوم لالعالم

  ١٥٫٢٠  ١٤٫٨٠  السادس من اآتوبر 
  ١٫١٩  ١٫١٥  المصرية للمنتجعات

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  %٥٦
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم
  ٤٫٨٥  ٦٫٤٤  ٥٫٨٥  ٥٫٢٨  ن في الخارج المصريي  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

إرتداده طفيفه بعض الهبوط الحاد الذي نال منه وصوًال لمستوى  السهم  شهد
ذلك                      ابط ل افي لعكس إتجاهه اله زم الك ازال دون الع الدعم الرئيسي و لكن م

د ال    رجح ان يأخ ن الم اه      م وح إتج ين وض ي لح ي تجميع كل عرض سهم ش
  .السوق 

  
  .وزيادة المراآز عند مستويات الدعم  المتاجرهفاظ و األحتبلذلك ينصح 

  
  ٣٫٥٠  ٤٫٢١  ٤٫٠٤  ٣٫٦٥   بالم هيلز   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

رئيسي وسط أحجام تداول  عند مستوى الدعم اإلرتداد منأستطاع السهم 
لمنطقة  اإيجابي مستهدفًا  بشكل مما يؤهل السهم في التحركمرتفعه 

 يدفعه  مشتري بشكل اقوى  ولكن يجب ظهور  السابق آسرها هعرضيال
   . ٤٫٠٤ الثانوية عند الــ إلختراق المقاومة

  
صح  ذلك ين اظ ل عباالحتف اجره م ستويات  المت ار م ال اختب ز ح ادة المراآ وزي

  . م عالد
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

زيادة ١٣٫٧٠ ١٣٫٠٢١٢٫٥٢١٢٫٤٠١٣٫٢٠ ١٢٫٧٩  بايونيرز
 %١١٫٨٠٣٫٥٢ الدعوممراآز عند زيادة  مراآز

زيادة   ١٫٣٣ ١٫٣٠ ١٫٢١ ١٫٢٥ ١٫٢٩ ١٫٢٦  اوراسكوم لالعالم
 %٢٫٢٨  ١٫١٧  يادة مراآز عند الدعومز  مراآز

مصر الجديدة 
زيادة   ٦٠٫٠٠ ٥٨٫٧٠ ٥٧٫٢٥٥٥٫٤٠٥٣٫١٠ ٥٦٫٥٣  لالسكان

 %٢٫٣٢ ٤٩٫٦٤  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

زيادة   ٣٢٫٠٠ ٣٠٫٠٠ ٢٩٫٢٣٢٧٫٧٠٢٦٫٣٠ ٢٨٫٥٧  مدينة نصر
 %٣٫٩٨ ٢٥٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

المجموعة المالية 
زيادة   ١٧٫٣٠ ١٦٫٩٠ ١٦٫٥٠١٥٫٧٨١٥٫٢٠ ١٥٫٩٠  هيرمس

 %٣٫٣١ ١٥٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

المصريين في 
زيادة   ٦٫٢٠ ٥٫٩٠ ٥٫٢٠ ٥٫٣٥ ٥٫٦٨ ٥٫٥٣  الخارج

 %٣٫٢١  ٤٫٨٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز
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  ة استثمارية طويلة االجلمحفظ
 من نسبة السهم  السهم

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

             
            
            
            
            
            
              
              
              

  : بداية المحفظة 
  )٢٠١٤ / ١٠ / ١مارية بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ ثم غلق المحفظة االستث(:    هدف المحفظة االستثمارية 

  تقييم المحفظة االستثمارية طويلة االجل
  %نسبة الربح   خالقيمة بتاري  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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