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ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

ba                    
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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
٠٫٠٦ ٨٦٥٠ ٨٤٥٠ ٨٨٥٠ ٩٠٥٠%  ٨٧٧٣٫١٤ ٨٧٢٥٫١٧ ٨٧٤٥٫١٦   مليون٤١٢ ١١٨٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
احجام تداوالت متوسطة من بداية     باتخذ المؤشر طريقا عرضيا     

  الجلسة لنهايتها ليغلق في منطقة وسط 
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

ق  سة الماضية سلوآا عرضيا ليغل ذ المؤشر الجل اعباتخ  ارتف
د     ى عن ة االول ستويات المقاوم فل م ف اس ازال.٨٨٥٠طفي   م

 لالرتفاع حتى   ٨٦٠٠التماسك فوق مستويات    يستطيع  المؤشر  
. ة  الجلسات القليلة القادم    ٩٠٥٠ومنها الى    ٨٨٥٠مستويات  

د   ذر بمزي صير وين دى الق ى الم ابي عل ازال اداء المؤشر ايج م
ستويات       وق م ات ف ة الثب ع اهمي ات م ن االرتفاع  ٨٥٠٠م

ى   ر عل ز اآث دة ضروري والترآي ى ح ل سهم عل ع آ ل م التعام
ة   هم القيادي ستويات   .االس ين م ة ب ية المتوقع ة العرض  المنطق

   .  شارفت على االنتهاء ٨٨٥٠ و ٨٦٠٠

ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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EGX70 

ةـــــــــــــممقاو مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   
٢مقاومة  ١مقاومة   ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق  قيمة التداول بالجنيه
٠٫٢٧ ٥٤٥ ٥٣٠ ٥٦٥ ٥٨٥%   مليون٤١٢ ١١٨٫٨٠٢٫٩٢٨ ٥٦٢٫٤٦ ٥٥٨٫٦٣ ٥٦٠٫١٥ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

 االتجاه حالة االتجـــــــاه المتوقع
 اتجاه متوسط المدى عرضي عرضي

رضيع ابطه   اتجاه قصير المــدى  
 التعليق على المؤشر جلسة امس

يا   ا عرض ر طريق ذ المؤش ن  باتخ طة م داوالت متوس ام ت احج
  بداية الجلسة لنهايتها ليغلق في منطقة وسط 

القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

دعم   ستويات ال وق م ر متماسك ف ازال المؤش ق ٥٤٥م  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 االدا .  آه ء م

ار           االيجابي المؤقت متوقع     ة مع االخذ في االعتب الفترة المقبل
  التعامل مع آل سهم على حدة 

 
ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  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 

اوراسكوم  ٤٦٫٦٦٤٫١٤٤ ٠
 لالتصاالت

 عامر جروب ١٤٫٣٦٢٫٧٢٠ ٠

٢٫٢٨% هيلزبالم  ١٠٫٧٩٥٫٥٩٦   

٢٫٤٩%  القلعة ٧٫٥٩٥٫٤١٦ 

١٫٦٨% المصرية  ٤٫٢٩٨٫٥٠٠ 
 للمنتجعات

 

  
  
  

ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  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

  شراء أمن عند مستويات الدعم  %٢٥  ١٥٫٥٠  ١٣٫٣٠  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

  ١٫٢٤  ١٫٢١  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫١٥  ٣٫٩٥  بالم هيلز

  بهال ينصح 
  ٢٩٫٩٠  ٢٩٫٣٠  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠    ١٢٫٥٥  ١٢٫٢٥  بايونيرز 

  ومن الممكن المغامرة به
  ٣٫٨٠  ٣٫٧٢  جلوبال تليكوم
  ٥٩  ٥٧  مصر الجديدة 
  ١٫٣٣  ١٫٢٩  اوراسكوم لالعالم

  ١٤٫٥٠  ١٣٫٩٠  السادس من اآتوبر 
  ١٫١٩  ١٫١٦  المصرية للمنتجعات

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  %٥٩
  ونسبة الربح موجودة

  
  
  

ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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   الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

من 
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  تحليل الهم االسهم

  ٨٫٥٠  ٩٫٩٠  ٩٫٣٠  ٨٫٨٧    البنك المصري لتنمية الصادرات   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
داد الطفيف         مازال أداء السهم عرضي على المدي الطويل و شهد بعض األرت
مقتربًا من مستوى المقاومة وسط تراجع بقيم التداوالت لذلك ينصح بمراقبة           

  . اً  السهم جيد
  

  .المتاجره ب لذلك ينصح

  
  ٣٫٨٨  ٤٫٤٥  ٤٫١٣  ٤  بالم هيلز  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ـ     ستوى الـ ى م ات اعل سهم الثب تطاع ال يم   ٤اس اع بق صحوب بارتف ه م  جني
  . التداوالت مما يؤهلى السهم الستهداف مستوى القمة السابقة 

  
  .و الشراء في التهدئة  تاجرهمع المباألحتفاظ لذلك ينصح 

  
ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه

  . 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

 خسارةال
نسبة 
  الربح

 %١١٫٨٠٣٫٥٢ تخفيف جزء عند المقاومات احتفاظ١٣٫٥٠ ١٢٫٥٠١٢٫١٠١٢٫١٠١٣٫١٠ ١٢٫٢٩  بايونيرز
 %٢٫٢٨  ١٫١٧  عند المقاوماتتخفيف جزء   احتفاظ  ١٫٣٥ ١٫٣٣ ١٫٢٢ ١٫٢٩ ١٫٣٣ ١٫٣١  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢ ٤٩٫٦٤  تخفيف جزء عند المقاومات  احتفاظ  ٦٢٫٠٠ ٥٩٫٠٠ ٥٧٫٧٠٥٦٫٧٣٥٥٫٣٠ ٥٧٫٢٦  لالسكان

زيادة   ٣٢٫٠٠ ٣٠٫٠٠ ٢٩٫٩٦٢٩٫١٨٢٧٫٠٥ ٢٩٫٥٠  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 ١٥٫٧٢١٥٫٣٢١٥٫٤٠ ١٥٫٤٢  هيرمس

المصريين في 
زيادة   ٤٫٧٠ ٤٫١٠ ٣٫٩٠ ٣٫٩٦ ٤٫١٢ ٤٫٠٤  الخارج

 %٣٫٥٢  ٣٫٧٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

  
  
  
  
  
  
  
  

ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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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

  
 :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 

ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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ة                       هذا التقرير مبني على أسس التحليل     :  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  الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  ن 


