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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
٠٫٠٨ ٨٤٠٠ ٨١٠٠ ٨٧٤٠ ٨٩٥٠%  ٨٧٨١٫٨٦ ٨٦٩٧٫٦٨ ٨٧١٠٫٦٠   مليون٥٦٢ ١٧٠٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ع  دء        ارتف م ب عر ث ى س د اعل ى عن ساعة االول ي ال ر ف المؤش

ة                سة ليغلق في المنطق عمليات جني ارباح استمرت الخر الجل
الخضراء بالقرب من ادنى سعر باحجام وقيم تداوالت متوسطة 

   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

اع  ق بارتف سة الماضية سلوآا عرضيا ليغل ذ المؤشر الجل اتخ
د     ى عن ة االول ستويات المقاوم فل م ف اس ازال.٨٧٥٠طفي   م

وم التماسك فوق مستويات          يستطيع  المؤشر   سة الي  ٨٦٠٠جل
ست ى م اع حت ة ٨٩٥٠ – ٨٩٠٠ويات لالرتف سات القليل  الجل

ذر         . القادمة   مازال اداء المؤشر ايجابي على المدى القصير وين
ات فوق مستويات         ٨٥٠٠بمزيد من االرتفاعات مع اهمية الثب

ى   ر عل ز اآث دة ضروري والترآي ى ح ل سهم عل ع آ ل م التعام
  . االسهم القيادية 
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EGX70 
ةـــــــــــــمقاوم مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   

٢مقاومة  ١مة مقاو  ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق  قيمة التداول بالجنيه
٠٫٥٥ ٥٣٠ ٥٠٥ ٥٦٠ ٥٨٥%   مليون٥٦٢ ١٧٠٫٨٠٢٫٩٢٨ ٥٦١٫٧٠ ٥٥٤٫٤١ ٥٥٥٫٣١ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ع  دء      ارتف م ب عر ث ى س د اعل ى عن ساعة االول ي ال ر ف المؤش

ة             عمليات جني ارباح استمرت الخر الجلسة ليغلق في المنطق
داوالت       يم ت ام وق عر باحج ى س ن ادن القرب م ضراء ب الخ

  متوسطة 
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ر ازال المؤش دعم  م ستويات ال وق م ق ٥٤٥ متماسك ف  واغل
ستطيع المؤشر    . بالقرب من مستويات المقاومة مرة اخرى         ي

ستويات    وق م ك ف ة ان يتماس رة المقبل اع ٥٤٥الفت  لالرتف
ستويات   وب م ددا ص دف اول٥٨٥مج ازال االداء  .  آه م

ار           االيجابي المؤقت متوقع     ة مع االخذ في االعتب الفترة المقبل
  سهم على حدة التعامل مع آل 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

اوراسكوم  ٥٣٫٦٦٤٫١٤٤ ٠
 لالتصاالت

٠٫٨١%  عامر جروب ٣٤٫٣٦٢٫٧٢٠ 

١٫٧٩%  القلعة ٩٫٧٩٥٫٥٩٦ 

٢٫٥١%  بالم هيلز ٨٫٥٩٥٫٤١٦ 

٤٫٠٦% تليكومجلوبال  ٦٫٢٩٨٫٥٠٠ 
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  سهم االقل مخاطرةاال
  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  ٣٫٤٠  ٣٫٧٠  جلوبال تليكوم

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫٢٦  ١٫٢٣  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫٠٠  ٣٫٨٨  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٣٠٫٥٠  ٢٩٫٨٠  مدينة نصر
ط اعلى من المتوس % ٧٩ – ٦٠  %٦١  ١٢٫٦٠  ١٢٫٣٠  بايونيرز 

  ومن الممكن المغامرة به
  ٣٫٧٠  ٣٫٥٥  وبال تليكومجل

  ٥٨٫٥٠  ٥٧  مصر الجديدة 
  ١٫٢٩  ١٫٢٦  لالعالماوراسكوم 

  ١٥  ١٤٫٥٠  السادس من اآتوبر 
  ١٫٢٠  ١٫١٦  المصرية للمنتجعات

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم
  ٣٫٣٠  ٤٫٣٦  ٤٫٠٧  ٣٫٥٤  العربية لحليج األقطان   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

شهد السهم إرتداد قوي من مستوى القاع السابق وسط زخم شرائي واضح           
ـ               د الـ ة القوي عن ذي    ٤٫٠٧يؤهل السهم ألختبار مستوى المقاوم ه و ال  جني

  .لك المرحلة ينصح بمراقبة السهم عند ت
  

  .لذلك ينصح باألحتفاظ و الشراء مع آل هبوط مع المتاجره 

  
  ٢٫٨٠  ٣٫٢٧  ٣٫١١  ٢٫٨٤  العربية وبوليفارا     ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

 

ـ                  ٣٫١١إرتد السهم بعد ان آون قاع رئيسي في محاولة للوصل لمستوي الـ
داول عالي    آمقاومة قوية   ) دعم رئيسي سابق آسره     (  يحتاج السهم لحجم ت

  . لكسرة و باألستقرار أعالها ينصح بتكوين مراآز شرائية جديده      
  

  .لذلك ينصح باألحتفاظ و مراقبة السهم عند الـمقاومة 
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

 %١١٫٨٠٣٫٥٢ تخفيف جزء عند المقاومات احتفاظ١٣٫٥٠ ١٢٫٧٧١٢٫٣٠١٢٫١٠١٣٫١٠ ١٢٫٤٥  بايونيرز
 %٢٫٢٨  ١٫١٧  عند المقاوماتتخفيف جزء   احتفاظ  ١٫٣٣ ١٫٣٠ ١٫٢٢ ١٫٢٥ ١٫٣٠ ١٫٢٧  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢ ٤٩٫٦٤  تخفيف جزء عند المقاومات  احتفاظ  ٦٢٫٠٠ ٥٩٫٠٠ ٥٨٫٦٠٥٧٫٠٠٥٥٫٣٠ ٥٧٫٥٠  لالسكان

زيادة   ٣٢٫٠٠ ٣٠٫٠٠ ٣٠٫٥٠٢٩٫٣١٢٧٫٠٥ ٣٠٫٠٠  مدينة نصر
 %٣٫٩٨ ٢٥٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

المجموعة المالية 
 %٣٫٣١ ١٥٫٠٠  تخفيف جزء عند المقاومات  احتفاظ  ١٧٫٣٠ ١٦٫٨٠ ١٦٫٣٢١٥٫٥٠١٥٫٤٠ ١٥٫٧٥  هيرمس

المصريين في 
زيادة   ٦٫٢٠ ٥٫٨٠ ٥٫٣٢ ٥٫٤٠ ٥٫٦٧ ٥٫٤١  الخارج

 %٣٫٢١  ٤٫٨٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز
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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   خالقيمة بتاري  القيمة بتاريخ   المقارنة
        المؤشر
        المحفظة

  
 :ybprepared   

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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