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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
  . 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
٠٫٤١ ٩٠٣٠ ٨٨٠٠ ٩٣٣٠ ٩٤٩٠%  ٩٢٨٥٫٢٤ ٩٢٢٠٫١٩ ٩٢٥٨٫١٨   مليون٥٣٩ ١٧٧٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
م اتخذ         تى منتصف الجلسة    حارتفع المؤشر    عند اعلى سعر ، ث

ق     سة ليغل ة الجل ى نهاي يال حت وط قل ائال للهب يا م ا عرض طريق
  متوسطةبالقرب من اعلى سعر وسط احجام وقيم تداوالت 

   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

درة المؤشر  رغم من ق ى ال ى استكمال ارتفاعه وصوال ععل ل
ستويات عيف    ٩٢٨٥لم ازال ض سوق م ا اال ان اداء ال  تقريب

اني من ضعف واضح   ت تع ي االسهم مازال سيولة ف د . وال يج
د         ة     ٩١٥٠المؤشر مؤقتا مستويات دعم عن  ومستويات مقاوم

د  صح٩٣٣٠ – ٩٣٠٠عن رة   ين ز م ف المراآ دها بتخفي  عن
ز شرائية               اخرى عند ادنى حد مازلنا ال ننصح باضافة اي مراآ

ار ان مستويات     سوق مع االخذ في االعتب  هدف ٩٠٣٠في ال
اف خسائر في       ٩٠٠٠آسر مستويات     . واضح في المؤشر    ايق

   . السوق آكل 

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
  . 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
٠٫١٣ ٦٣٠ ٦١٥ ٦٤٥ ٦٥٣%   مليون٥٣٩ ١٧٧٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٥٠٫١٢ ٦٤٥٫٥٧ ٦٤٦٫٣٩ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

ــــاهحالة االتجـــ المتوقع  االتجاه 
 اتجاه متوسط المدى عرضي عرضي
 اتجاه قصير المــدى  هابط هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
م    تى منتصف الجلسة    حارتفع المؤشر    دء ب عند اعلى سعر ، ث

ح حتى نهاية الجلسة ليغلق بالقرب من ادنى        عمليات جني اربا  
  سعر باحجام وقيم تداوالت متوسطة 

القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ة       المائل للصعود  االداء العرضي مازال    عند مستويات المقاوم
ى              شاط الواضح عل بالنسبة لمؤشر االفراد هو السائد نظرا للن

استطاع المؤشر الوصول     . اسهم المضاربات الفترة الماضية     
ة   ة القوي ستويات المقاوم ح ٦٥٠لم ضعف الواض م ال .  رغ

ة وال     ر متباين ة للمؤش هم المكون رى ان اداء االس ا ن  مازلن
ز    ف المراآ ضل تخفي رائية واالف ز ش افة اي مراآ صح باض نن

اصبح المؤشر عالي المخاطرة        . مع آل ارتفاع    عند ادنى حد    
ستويات     سر م الي وآ ت الح ي الوق سائر  ٦٢٥ف اف خ  ايق

  للمضارب 

 
 

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
  . 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 

٠٫٧٩% اوراسكوم  ٩٢٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٢٫٤٠%  عامر جروب ٢٧٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٠٫٩٤% هيلزبالم  ٧٫٧٩٥٫٥٩٦   

المصرية  ٤٫٥٩٥٫٤١٦ ٠
 للمنتجعات

العربية  ٣٫٢٩٨٫٥٠٠ ٠
 لالستثمارات

 

  
  

  
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

  . 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

              
              
          
            

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٨٫١٠  ١٧٫٧٥  هيرمس
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٧٫٨٥  ٧٫٥٥  الوادي نوبج

  ال ينصح به
  ٤٫٣٨  ٤٫٢٨  هيلزالم ب

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٦  ٤٨٫٦٥  ٤٨٫٩٠  التجاري الدولي
  من الممكن المغامرة بهو

  ٥٣٫٥٠  ٥٢  ديدةالجصر م
  ٤٫٢٤  ٤٫١٥  جلوبال تليكوم

  ١٫٣٠  ١٫٢٦  لالعالماوراسكوم 
  ١٥٫٥٠  ١٥٫١٠  السادس من اآتوبر
  ١٫٢٩  ١٫٢٥  عامر جروب

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم

  ١٦٫٩٠  ٢٥٫٦٠  ٢٠٫٢٠  ١٧٫٥  الوادي لالستثمار السياحي  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
ارتد  السهم خالل االيام الماضية من منطقة الدعم التاريخية علية وصوًال 

للحد العلوي من االتجاه العرضي وسط ارتفاعا بقيم التداوالت في دالله 
م  الذي يؤهله الى إستكمال مسيره واضحة على وجود مشتري قوي بالسه

  .صعوده 
  لك ينصح بالمتاجرات و أعادة لشراء عند تأآيد أختراق المقاومةذ

  
  ٥٠٫٥٠  ٥٦٫٨٠  ٥٦٫٨٠  ٥١  مصر الجديدة  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ازال  سهم م رة الماضية اال ان ال سهم الفت ابي لل رغم من االداء االيج ى ال عل
ل اتجا دى  داخ ابط متوسط الم ه اله ة  . ه ة قوي ستويات مقاوم سهم م د ال يج
ى حد         ٥٧ – ٥٦٫٥٠تتمثل في   د ادن دها عن ز عن  من االفضل تخفيف المراآ

  . تحسبا لهبوط السهم مرة اخرى 
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

تخفيف  ١٠٫٣٤  ٩٫٧٢ ٨٫٦٢  ٩٫١٩  ٩٫٧٠  ٩٫٢٣  الجوهره 

اخفق السهم في تجاوز مستوى المقاومة 
 جنيه مع ظهور باع في ٩٫٧٠عند الــ 

السهم لذلك وجب مراقبة السهم جيدًا مع 
 اإلتجاه الى التخفيف 

٥٫٣  ٨٫٦٠%  

تخفيف مع  ١٩٫٢٠ ١٨٫١٠ ١٧٫٢٠ ١٧٫٨١ ١٨٫٠٥  ١٧٫٩٠   هيرمس 
  متاجره 

اظهر السهم بعض األشارات السلبية 
  %١٫١ ١٦٫٨٠  تؤهلة للتهدئه الطفيفة ليعيد اختبار الدعم

العربية لحليج 
  متاجره   ٤٫٧٢  ٤٫٤٦  ٤٫٠٩  ٤٫٢٠  ٤٫٣٥  ٤٫٢٢  األقطان 

ازال السهم عرضي مائل للهبوط  و م
يميل الى إعادة اختبار الدعم لذلك ينصح 

   الدعم والبيع عند المقاومة بالراشء عند
٥٫٦  ٤٫٠٩%  

 %٣٫١٨ ١١٫٣١ تخفيف مراآز تخفيف١٣٫٢٠ ١٢٫٤١١٢٫١٠١٢٫٠٢١٢٫٧٠ ١٢٫٢٣  بايونيرز
مدينة نصر 
 %٢٫٢٣ ٤٠٫٠٠  تخفيف مراآز عند المقاومات  تخفيف ٤٥٫٠٠ ٤٣٫٢٠٤٢٫٠٠٤١٫١٨٤٤٫٠٠ ٤٢٫٤٨  لالسكان

الصعيد العامة 
 %٣٫٤٢  ٢٫١٥  تخفيف مراآز عند المقاومات  تخفيف  ٢٫٤٢ ٢٫٤٠ ٢٫١٨ ٢٫٢٤ ٢٫٣٩ ٢٫٢٦  للمقاوالت

المجموعة المالية 
 %٣٫٣١ ١٦٫٥٠   المقاوماتتخفيف مراآز عند  احتفاظ  ١٨٫٤٠ ١٨٫٠٠ ١٨٫٠٥١٧٫١٨١٧٫١٠ ١٧٫٩٠  هيرمس
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من 
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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 
  :    ارية هدف المحفظة االستثم

  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   
Islam Fathy   
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  ن 


