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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 

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
٠٫٥٣ ٨٨٠٠ ٨٥٥٠ ٩٠٢٥ ٩٢٥٠%  ٩٠٢٣٫١٨ ٨٩٥٨٫١٣ ٩٠٠٥٫٧٥   مليون٦٥٩ ٢١٠٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

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

   .وق المتوسطةفاعلى سعر وسط احجام وقيم تداوالت 
   القصيريو المتوقع على المدىالسينار

 

 مستويات   وقفيغلق مرتفعا    ان   لثالثاءااستطاع المؤشر جلسة    
ستويات   . ٩٠٠٠ بحت م سوق    ٨٨٠٠اص ي ال د ف م جي  دع

د       ة عن ستويات مقاوم ر م ه المؤش ا يواج ة  ربم رة المقبل الفت
رة بس           ٩٠٢٥ د   يطة من الوقت     ربما تحد من االرتفاعات لفت  ق

ين  سة او اثن دي جل ى    . التتع ادر عل ر صحي وق ازال المؤش م
ى     . مزيد من االرتفاعات الفترة المقبلة       ل سهم عل التعامل مع آ
ستويات   راق م دة ضروري واخت ي ٩٠٥٠ح شكوك ف ي ال  ينه

د          . حرآة المؤشر الفترة المقبلة      رى هدف المؤشر عن ا ن مازلن
  ٩٤٠٠مستويات 

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
٠٫٤٢ ٥٦٠ ٥٤٥ ٥٨٥ ٦٠٠%   مليون٦٥٩ ٢١٠٫٨٠٢٫٩٢٨ ٥٧١٫٧٦ ٥٦٨٫٥٦ ٥٦٨٫٥٧ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
ام            ب المؤشر   نخفضا ى سعر باحج د ادن ق عن شكل طفيف واغل

  وقيم تداوالت فوق المتوسطة
القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ة   ن المنطق تخلص م ر ان ي تطاع المؤش ضيقة اس ية ال  العرض
ستويات   وب م ع ص ستويات  . ٥٧٠ويرتف بحت م  ٥٦٠اص

ة   رة المقبل ر الفت ي المؤش دة ف م جي ستويات دع ستويات . م م
بعض الوقت       ٥٧٦  ربما تواجه بعض القوى البيعية الضعيفة ل

ع    ات م ن االرتفاع د م ى مزي ادر عل ر صحي وق ازال المؤش م
رة دة الفت ى ح ل سهم عل ع آ ل م ى التعام ه عل ة التنبي .  المقبل

   ٦٠٥مازلنا نرى هدف اول للمؤشر عند مستويات 

 
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 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 
                                                                                       Dec. 31, 2014                                             30th Dec. 2014 

 
 
 

االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٢٫٩٩% اوراسكوم  ٦٦٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

 عامر جروب ٣٦٫٣٦٢٫٧٢٠ ٠

٠٫٣٥%  القلعة ٢٣٫٧٩٥٫٥٩٦ 

٠٫٨٣% لمصرية ا ١٠٫٥٩٥٫٤١٦ 
 للمنتجعات

٠٫٢٤% هيلزالم ب ٩٫٢٩٨٫٥٠٠   

 

  
  
  

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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  االقل مخاطرةاالسهم 

  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

  ١٫٢٧  ١٫٢٥  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫٢٥  ٤٫١٢  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٢٩٫٨٠  ٢٩٫٣٠  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦١  ١٢٫٧٥  ١٢٫٥٠  بايونيرز 

   بهةن الممكن المغامروم
  ٤٫١٥  ٤  جلوبال تليكوم
  ٥٩  ٥٨  مصر الجديدة 

  ١٫٣٣  ١٫٣٠  لالعالماوراسكوم 
  ١٤٫٧٠  ١٤٫٤٠  السادس من اآتوبر 

  ٢٫٨٨  ٢٫٨٠  القلعه

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة

  
  
  

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 مصادر معروف ا   هذا التقرير مبني على أسس التحليل 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

  ١٦٫٩٥  ٢٠  ١٩  ١٧  العقارية للبنوك   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
شهد السهم إرتداده من مستوى الدعم قوي ولكن مازال ينقصة سيولة جيدة  

  
  .لذلك ينصح بزيادة المراآز  مع المتاجره 

  
  ٣٫٩٠  ٤٫٦٥  ٤٫٤٥  ٤٫٠٤  بالم هيلز  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

سابقة وسط    ة ال ستوى القم ن م ًا م ه مقترب سيرة إرتفاعات سهم م تكمل ال إس
  . إرتفاع باحجام التداول تؤهلة الستهداف مستويات المقاومة التنالية 

  
  .لذلك ينصح باألحتفاظ مع المتاجره و الشراء في التهدئة 

  
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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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   عليقت  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

 %١١٫٨٠٣٫٥٢ تخفيف جزء عند المقاومات احتفاظ١٣٫٥٠ ١٢٫٨٩١٢٫٥٢١٢٫٣٠١٣٫١٠ ١٢٫٧٣  بايونيرز
 %٢٫٢٨  ١٫١٧  عند المقاوماتتخفيف جزء   احتفاظ  ١٫٤٢ ١٫٣٨ ١٫٢٨ ١٫٣٠ ١٫٣٦ ١٫٣٠  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢ ٤٩٫٦٤  تخفيف جزء عند المقاومات  احتفاظ  ٦٢٫٠٠ ٥٩٫٧٠ ٥٩٫٥٠٥٨٫٠٠٥٦٫٢٠ ٥٨٫١٩  لالسكان

زيادة   ٣٣٫٠٠ ٣٢٫٠٠ ٣٠٫٤٥٢٩٫٥١٢٩٫٠٠ ٢٩٫٦٢  مدينة نصر
 %٣٫٩٨ ٢٥٫٠٠  زيادة مراآز عند الدعوم  مراآز

المجموعة المالية 
 %٣٫٣١ ١٥٫٠٠  تخفيف جزء عند المقاومات  احتفاظ  ١٧٫٣٠ ١٦٫٤٠ ١٦٫١٠١٥٫٥٣١٥٫٤٠ ١٥٫٦١  هيرمس

المصريين في 
زيادة   ٦٫١٠ ٥٫٩٠ ٥٫٤٠ ٥٫٤٧ ٥٫٦٩ ٥٫٥١  الخارج

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

وزيادة عند ، تخفيف عند المقاومات  متاجرة  ٤٫٧٠ ٤٫٣٥ ٤٫١٥ ٤٫١٢ ٤٫٢٨ ٤٫١٧  بالم هيلز
  ٤٫٢١  ٤٫٠٠  الدعوم

  
  
  
  
  
  

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

من 
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  محفظة استثمارية طويلة االجل

 من نسبة السهم  السهم
  هدف  اتجاه متوسط االجل  خسارة/ نسبة ربح    سعر التقيم  شراءسعر ال  المحفظة

  ٢٣٫٥  صاعد ٠  ١٥٫٦١  ١٥٫٦٠  %١٥  هيرمس
%١ ٤٫١٧  ٤٫١٣  %١٥  هيلزبالم    ٥٫٥٠  صاعد 

%١ ١٤٫٤٩  ١٤٫٤٠  %١٥  سوديك   ٢٠  صاعد 
%١ ٣٫٨٣  ٣٫٨٠  %١٥  لحليج االقطانعربية ال   ٥  هابط 

%١ ١٫٧٦  ١٫٧٥  %١٥  لالستثماراتالعربية    ٢٫٥٠  صاعد 
  ٤٫٧٥  صاعد ٠ ٤٫٠١  ٤٫٠١  %١٥  تليكومجلوبال 
  ١٧٫٥٠  صاعد  ٠  ١٤٫٠٣  ١٤٫٠٣  %١٠  عز حديد 
              
              

  ١٫٨٠٠٫٠٠٠بتقييم سابق  ٢٠١٤-١٢-٣٠تم بداية المحفظة االستثمارية الثالثة بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ : بداية المحفظة 
   ١٠٨٠٠:    هدف المحفظة االستثمارية 

  تقييم المحفظة االستثمارية طويلة االجل
  %نسبة الربح   ٢٠١٤-١٢-٣٠ خالقيمة بتاري  ٢٠١٤-١٢-٣٠القيمة بتاريخ   المقارنة
  ٠  ٩٠٠٥  ٩٠٠٥  المؤشر
  ٠  ١٫٨٠٨٫١٥٠  ١٫٨٠٠٫٠٠٠  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                           :  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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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 مصادر معروف ا م  هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 

  ن 


