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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
١٫٢٨ ٩٠٢٠ ٨٨٢٠ ٩٣٦٠ ٩٤٩٠%  ٩٣٠٤٫٩٨ ٩١٥٧٫٧٠ ٩٣٠٤٫٩٨   مليون٧١٨ ١٩٦٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــة االتجملخص حال  

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
دء        دنى االمؤشر في الساعة االولى عند       نخفضا م ب ي ف  سعر ث

ام   سعر وسط    علىا حتى نهاية الجلسة ليغلق عند       االرتفاع احج
   . رتفعةموقيم تداوالت 

   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

ي  ازال االداء العرض سي  م ر الرئي ى اداء المؤش اغي عل . ط
رة   ٩٣٠٠ اجزح خترقام رتفعام لثالثاءااغلق المؤشر جلسة      م

االمس من مستويات               اخرى   ا ب ا توقعن د آم د ان ارت . ٩١٦٠بع
ك     ن ذل رغم م ى ال ستويات  فوعل ت م  ٩٣٧٠ – ٩٣٦٠مازال

ه في المدى        حاجز مقاومة منبيع بعض الشيء       ال نتوقع اختراق
صير  ع     . الق اع م ل ارتف ع آ ز م ف المراآ صح بتخفي ا نن مازلن

ستويات    ى م اظ عل دة وان   ٩٠٥٠الحف م جي ستويات دع  آم
ى           ل سهم عل رة العرضية مازالت سائدة مع التعامل مع آ الفت

  . حدة في البيع والشراء 
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EGX70 
ةـــــــــــــمقاوم مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   

٢ومة مقا ١مقاومة   ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق  قيمة التداول بالجنيه
٠٫٠٥ ٦٢٥ ٦٠٩ ٦٤٥ ٦٥٣%   مليون٧١٨ ١٩٦٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٢٨٫٧٦ ٦٢١٫٠٣ ٦٢٨٫٦٩ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

 االتجاه حالة االتجـــــــاه المتوقع
سط المدىاتجاه متو عرضي عرضي  
 اتجاه قصير المــدى  صاعد عرضي

 التعليق على المؤشر جلسة امس
دء      دنىاالمؤشر في الساعة االولى عند       نخفضا ي ف  سعر ثم ب

اع د     االرتف ق عن سة ليغل ة الجل ى نهاي ىا حت ط  عل عر وس  س
   . رتفعةماحجام وقيم تداوالت 

القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

شرآات        لسلبياالعرضي  مازال االداء     يخيم على اداء مؤشر ال
صغيرة و طة ال ة   . المتوس م فرعي ستويات دع ر م د المؤش يج

د  رة     ٢٢٥ - ٦٢٢عن وط لفت اف الهب ى ايق ل عل ا تعم  ربم
دودة  اف  . مح رائية وايق ز ش دم اضافة مراآ صح بع ا نن مازلن

   . ٦٢٠الخسائر مع آسر مستويات 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٢٫٢٢% اوراسكوم  ٨٢٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٣٫٠١%  عامر جروب ٢٥٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٠٫٢٨%  القلعة ٢١٫٧٩٥٫٥٩٦ 

١٫٥٩% المصرية  ٩٫٥٩٥٫٤١٦ 
 للمنتجعات

٥٫٨١% العامةالصعيد  ٧٫٢٩٨٫٥٠٠ 
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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

  ١٫٣٨  ١٫٣٥  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫٤٢  ٤٫٣١  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٣٣٫٧٠  ٣٢٫٨٠  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٣  ١٢٫٨٠  ١٢٫٥٠  بايونيرز 

  المغامرة بهومن الممكن 
  ٤٫٢٩  ٤٫٢٠  وبال تليكومجل

  ٥٦  ٥٤  مصر الجديدة 
  ١٫٤٠  ١٫٣٧  لالعالماوراسكوم 

  ١٥٫٨٠  ١٥٫٤٠  السادس من اآتوبر 
  ١٫٣١  ١٫٢٧  المصرية للمنتجعات

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم
  ٢٫٣٥  ٢٫٨٣  ٢٫٥٩  ٢٫٤٠   الصعيد العامة   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

نجح السهم خالل األيام الماضية في إختراق منطقة المقاومة الصعبة عند الــ      
 جنيه و سط أحجام تداول مرتفعه و ظهور زخم شرائي بالسهم يؤهلة             ٢٫٤٠

   .الي االقتراب من المقاومة
  .المتاجره األحتفاظ مع بلذلك ينصح 

  
  ٨٫٦٠  ١٠٫٢٠  ٩٫٧٤  ٨٫٦٠   العز للجوهرة  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ين ال      السهم يتحرك في النطاق      مازال ذلك يجب         العرضي ب ة ل دعم و المقاوم
  . مراقبة السهم جيدا خالل الفتره القادمة 

  .اء بالقرب من الدعم لذلك ينصح بالتخفيف و الشر

  



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 
                                                                                       Dec. 04, 2014                                             03rd Dec. 2014 

 

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
  . راء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والش

  
  
  
  

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

 الخسارة
نسبة 
  الربح

  %١٠  ٣٫٧٥  لدعومشراء جزء بحذر عند ا  شراء  ٥٫١٠  ٤٫٤٠  ٣٫٩٠  ٤٫٠٧  ٤٫٢١  ٤٫١٦  اجواء
 %٣٫١٨ ١١٫٣١ المقاوماتتخفيف مراآز عند  تخفيف ١٣٫٢٠ ١٢٫٩٠ ١٢٫١٠ ١٢٫١٨ ١٢٫٧٥ ١٢٫٧٤  بايونيرز

 %٢٫٢٨  ١٫٢٠  تخفيف مراآز عند الهدف داية ب  تاجرةم  ١٫٤٠ ١٫٣٧ ١٫٢٤ ١٫٣٣ ١٫٤٠ ١٫٣٨  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢ ٥٠٫٢٠  تخفيف عند المقاومات  احتفاظ  ٥٦٫٠٠ ٥٤٫٩٠ ٥١٫٦٠ ٥١٫٩٠ ٥٦٫٠٠ ٥٥٫٢٠  لالسكان

المجموعة المالية 
 يستهدفو السهم حاليا عند مقاومة صعبة  تخفيفا  ١٩٫٥٠ ١٩٫٠٠ ١٧٫٨٣ ١٨٫٣٢ ١٩٫٠٠ ١٨٫٩٢  هيرمس

 %٣٫٣١ ١٦٫٥٠  الدعم
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  محفظة استثمارية طويلة االجل
 من نسبة السهم  السهم

  هدف  اتجاه متوسط االجل  رةخسا/ نسبة ربح    سعر التقيم  سعر الشراء  المحفظة

             
            
            
            
            
            
              
              
              

  : بداية المحفظة 
  )٢٠١٤ / ١٠ / ١ثم غلق المحفظة االستثمارية بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ (:    هدف المحفظة االستثمارية 

   االجلتقييم المحفظة االستثمارية طويلة
  %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 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 
                                                                                       Dec. 04, 2014                                             03rd Dec. 2014 

 

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
  . راء طبقا لقراره االستثماري الخاص به والمستثمر يملك حرية البيع والش

  


