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خالء المسئولية لتنبيه بإ  ة                            :  ا 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
  . لخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري ا
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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
٢٫٣٧ ٨٦٠٠ ٨٤٠٠ ٨٩٨٠ ٩٢٠٠%  ٨٩٥٢٫٢٥ ٨٧٤٤٫٧٧ ٨٩٥٢٫٢٥   مليون٩٣٣ ٢١٥٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
د          ارتفع ا ليغلق عن ى نهايته سة ال ة الجل ى  المؤشر من بداي  اعل

   . مرتفعةسعر وسط احجام وقيم تداوالت 
   القصيرريو المتوقع على المدىالسينا

 

راق حاجز    ستطاع  ا اع  ٨٨٢٠المؤشر جلسة امس اخت  واالرتف
شيء          . ٨٩٥٠بالقرب من    مازال اداء المؤشر ايجابي بعض ال

ا يواجهة    . على الرغم من ضعف واضح في اغلب االسهم           ربم
د مستويات         ة عن  ٩٠٠٠ – ٨٩٨٠المؤشر بعض القوى البيعي

اع للمق      اومات هو فقط    ال ينصح باضافة مراآز شرائية واالرتف
  . لتخفيف المراآز 

ة                            :  خالء المسئولية التنبيه بإ  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
  . لخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري ا
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EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   
٢مقاومة  ١مقاومة   ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق داول بالجنيهقيمة الت  
٢٫٤٠ ٥٨٠ ٥٦٠ ٦١٠ ٦٢١%   مليون٩٣٣ ٢١٥٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٠٦٫٩٠ ٥٩٩٫٠٩ ٦٠٤٫١٣ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

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

  . اعلى سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة 
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

راق حاجز           ستطاع  ا سة امس اخت  واالغالق   ٦٠٠المؤشر جل
دم ت   ن ع رغم م ى ال شيء عل ة بعض ال ة ايجابي ي منطق ثر أف

ات  هم باالرتفاع ب االس ة . اغل ستويات مقاوم ر م د المؤش يج
ن  القرب م راق  ٦١٠ – ٦٠٦ب ا صعبة االخت رى انه ا ن مازلن

الي  ي الوقت الح ل . ف اطرة والتعام الي المخ سوق ع ازال ال م
  . مع آل سهم على حدة ضروري 

ة                            :  خالء المسئولية التنبيه بإ  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
  . لخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري ا
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٦٫٨٠% جروبعامر  ٥٧٫٦٦٤٫١٤٤   

٠٫٨٨% اوراسكوم  ٥١٫٣٦٢٫٧٢٠ 
 لالتصاالت

٢٫٨٩%  بالم هيلز ١٠٫٧٩٥٫٥٩٦ 

٠٫٤٥% العامةالصعيد  ٩٫٥٩٥٫٤١٦ 

١٫٨٢% لقلعة ا ٨٫٢٩٨٫٥٠٠ 
 لالستشارات

 

  
  

ة                            :  خالء المسئولية التنبيه بإ  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
  . لخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري ا
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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  سبة مخاطرة اليومن  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٦٫٦٠  ١٦  سوديك
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ١٫١٤  ١٫٠٨  جروبامر ع

  ال ينصح به
  ١٦٫٤٠  ١٥٫٩٠  العز لصناعة حديد التسليح

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠    ١٢٫٦٠  ١٢٫٣٠  بايونيرز 
  ومن الممكن المغامرة به

  ٤٫٥٠  ٤٫٣٠  حليج بية عر
  ١٧  ١٦٫٣٥  المجموعة المالية هيرمس

  ٤  ٣٫٩٠  بالم هيلز
  ١٫١٧  ١٫١٢  اوراسكوم اعالم
  ١٠٫٦٥  ١٠٫٢٠  طلعت مصطفي

متوسط الخطورة %  ٥٩ – ٤٠  %٥٦
  ونسبة الربح موجودة

  
  

ة                            :  خالء المسئولية التنبيه بإ  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
  . لخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري ا
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  تحليل الهم االسهم

  ١٤٫٩٥  ١٧٫٢٦  ١٦٫٥٠  ١٥٫٠٧  هيرمس  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
سهم م ازال ال اد     م ذي أع ل ال ل األج صاعد طوي ام ال ه الع ى إتجاه ًا عل حافظ

د   بوع ليرت ة األس ع بداي اره م ة  إختب ستوى القم راق م ة إلخت ي محاول ه ف من
ازال بنقصة ظهور مشتري قوي                ى ولكن م السابقة مستهدفًا مستويات أعل
دء  اجره مع ب اظ والمت ذلك ينصح باألحتف داوالت ل يم الت ا ق ر في إرتفاع يظه

   جنيه ١٦٫٥٠تكوين مراآز شرائية جديده مع تأآيد إختراق مستوى الــ 

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

ة اشهر        دار اربع ى م سهم    . السهم من االسهم 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
ف الم داد لتخفي ن  االرت القرب م ز ب ات ١٫٠٩ – ١٫٠٦راآ سبا الي عملي  تح

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

ة                            :  خالء المسئولية التنبيه بإ  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
  . لخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري ا
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  قصيرة االجلتوصيات 

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

نسبة 
  الربح

اوراسكوم 
  ١٫٢٠  ١٫١٧ ١٫١١  ١٫١٣  ١٫١٧  ١٫١٤  لالتصاالت

شراء 
و تجميع 
متاجره

شهد السهم ارتفاعات ملحوظة على خلفية 
االخبار االيجابية مصحوبة إرتفاع بقيم 

التداوالت ومن المتوقع ان يستكمل 
 إرتفاعاته خالل األيام القادمة

١٫٧  ١٫٠٥%  

  متاجره  ١٣ ١١٫٢٧١٢٫٤٥ ١١٫٩٤ ١٢٫٤٣  ١٢٫٤٢  بايونيرز
إرتد السهم من منطقة الدعم علية وسط 

 التداوالت مما يؤهل إرتفاع ملحوظ بقيم
  السهم بإستكمال إرتفاعاته نحو مستهدفه

٤ ١١٫٢٥%  

المصريين في 
شهد السهم إرتفاعات قوية بجلسة األمس   متاجره  ٧٫٥٠  ٦٫٧٥  ٦٫٣٩  ٦٫٢٩  ٦٫٥٤  ٦٫٣١  الخارج

  %٣٫٥  ٦  ومن المتوقع ان يستكمل إرتفاعاته

  متاجره ١٧٫٣٠ ١٦٫٢٠ ١٤٫٩٠ ١٥٫٦٢ ١٦٫٤١  ١٦٫١٦  سوديك

م إرتفاعا قوي نجح معه في شهد السه
إختراق مستوى القماومة الثانويه 

مصحوب بإرتفاع بقيم التداول مما يؤهل 
السهم لمواصلة إرتفاعاته نحو المقاومة 

  التالية

٤٫٩  ١٤%  

مدينة نصر 
 %٢٫٢٣ ٣٦٫٠٠  تخفيف مراآز عند آسر الدعوم  احتفاظ ٤٢٫٤٤ ٤٠٫٤٠٣٨٫٨٦٣٦٫٥١٤١٫٣٣ ٣٩٫١٢  لالسكان

عامة الصعيد ال
تخفيف مراآز عند آسر نقاط وقف   احتفاظ  ٢٫٥٠ ٢٫٤١ ٢٫٠٣ ٢٫١٩ ٢٫٢٦ ٢٫٢٠  للمقاوالت

 %٣٫٤٢  ٢٫٠٣  الخسائر

  توصيات متوسطة االجل
سعر  / دعم  آخر سعر  السهم

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

                
                

ة                            :  خالء المسئولية التنبيه بإ  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
  . لخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري ا
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  محفظة استثمارية طويلة االجل

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

             
            
            
            
            
            
              
              
              

  : بداية المحفظة 
  :    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   
Islam Fathy   

ة                            :  خالء المسئولية التنبيه بإ  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
  . لخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري ا
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ة                            :  خالء المسئولية التنبيه بإ  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
  . لخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري ا

  ن 


