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ذا ال                 :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب تقري
  . والمستثمر يملك حرية البيع والشراء طبقا لقراره االستثماري الخاص به 
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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
٠٫٣٦ ٩٢٠٠ ٨٨٠٠ ٩٤٩٠ ٩٨٠٠%  ٩٥٣٠٫٥٨ ٩٣٨٧٫٨٣ ٩٤٩٦   مليون٨٥٩ ٣٢١٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــحالة االتجملخص   

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
م                 انخفض   ى سعر ث د ادن ى عن المؤشر في النصف ساعة االول

ة وسط اقرب                عاد لالرتفاع حتى نهاية الجلسة ليغلق في منطق
  العلى سعر باحجام وقيم تداوالت مرتفعة 
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

ه     ي ارتفاعات ي ف ر ماض ازال المؤش اح  م ي ارب ع جن ى م حت
سيط امس ي . الب رة ف ك فاالرتفاعات الكبي رغم من ذل ى ال وعل

المؤشر باحجام تداوالت مرتفعة في السوق لم تكن مؤثرة على          
ص     سوق وخ هم ال ن اس ر م ر   آثي ة لمؤش هم المكون وصا االس
صغيرة والمتوسطة  شرآات ال ه . ال ل اتجاه سوق داخ ازال ال م

تخفيف جزء من   . الهابط على الرغم من االرتفاعات المتتتالية     
ي   ات جن سبا الي عملي روري تح ات ض ع المقاوم ز م المراآ

اح  ن  .ارب القرب م ة ب رة القادم سوق الفت اض ال ع انخف نتوق
  حد ادنى  ٩٢٠٠مستويات 

ذا ال                 :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب تقري
  . 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
٠٫١١ ٦٠٠ ٥٨٠ ٦٢١ ٦٣٠% ليون م٨٥٩ ٣٢١٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦١٩٫١٢ ٦١٦٫٦١ ٦١٨٫٤١   

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
م                ى سعر ث د ادن ى عن انخفض المؤشر في النصف ساعة االول

 في منطقة وسط اقرب   عاد لالرتفاع حتى نهاية الجلسة ليغلق     
  العلى سعر باحجام وقيم تداوالت مرتفعة 

القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ذي           لم يستطع المؤشر امس استكمال اتجاهه الصاعد القوى ال
رة       د مستويات           . بدءه من فت ة عن وة البيعي  – ٦٢٢ظهور الق

 وعدم تواآب حرآة المؤشر مع المؤشر الرئيسي يضع        ٦٢٣
ر اح    المؤش ي االرب االت لجن ي احتم ة  ف سات القادم ال  . الجل

ضل  وط واالف ع الهب رائية م ز ش افة اي مراآ صح باض ين
ات المؤشر فوق مستويات                ى ثب د عل  ٦٠٠االنتظار مع التأآي

   واالفضل تخفيف المراآز عند ادنى حد 

 
ذا ال                 :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق ا من مصادر معروف ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب تقري

  . 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 

٢٫٣٣% اوراسكوم  ١٤١٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٠٫٧٨%  عامر جروب ٥٩٫٣٦٢٫٧٢٠ 

١٫٤٧% المصرية  ٢٩٫٧٩٥٫٥٩٦ 
 للمنتجعات

٢٫٢٩%  بالم هيلز ١٩٫٥٩٥٫٤١٦ 

١٫٤٢% الكابالت  ١٤٫٢٩٨٫٥٠٠ 
 الكهربائية
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  االسهم االقل مخاطرة
  التعليق نسبة الربح  هدفال  "متغير"مقاومة   "متغير"دعم   االولسعر الشراء   السهم

              
              
          
            

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٠٫٩٠  ١٠٫٤٠  طلعت مصطفي
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ١٧٫٢٠  ١٦٫٧٥  العز لصناعة حديد التسليح

  ال ينصح به
  ١٦٫٧٠  ١٦٫٢٠   من اآتوبرالسادس

اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦٨  ١٧٫٧٠  ١٧٫١٥  هيرمس
  ومن الممكن المغامرة به

  ٢٫٤٠  ٢٫٣٢  الصعيد العامة للمقاوالت
  ١٫٣١  ١٫٢٥  اوراسكوم اتصاالت

  ١٫٢٨  ١٫٢٢  عامر
  ٧٫٨٥  ٧٫٤٥  جنوب الوادي

  ١٥  ١٤٫٥٠  لمصرية لالتصاالتا

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم

  ١٫١٨  ١٫٣٠  ١٫٣٠  ١٫١٩  اوراسكوم لالتصاالت واالعالم  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم
ازال في                 سهم م رة الماضية اال ان ال على الرغم من االداء المميز للسهم الفت

 على ايقاف   ١٫٣١ – ١٫٣٠عملت مستويات   . اتجاهه الهابط متوسط المدى     
 حتى يستمر ١٫٢٠ – ١٫١٩على السهم الثبات فوق مستويات . تقدم السهم  

سهم الستكمال       ١٫١٨االغالق اسفل مستويات     . السهم في الصعود       دفع ال  ي
  . اتجاهه الهابط مرة اخرى 

  
  ٥١٫٥٠  ٥٦٫٨٠  ٥٦٫٨٠  ٥٢  مصر الجديدة  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ى ال ازال عل سهم م رة الماضية اال ان ال سهم الفت ابي لل رغم من االداء االيج
دى   ابط متوسط الم ه اله ل اتجاه ة  . داخ ة قوي ستويات مقاوم سهم م د ال يج

ى حد         ٥٧ – ٥٦٫٥٠تتمثل في   د ادن دها عن ز عن  من االفضل تخفيف المراآ
  . تحسبا لهبوط السهم مرة اخرى 
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  لىاع آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

 %٣٫١٨ ١٠٫٣١  المقاوماتتخفيف مراآز عند  احتفاظ١٣٫٧٠ ١٣٫١٤١٢٫٧٨١١٫٨٥١٣٫٣٠ ١٣٫٠٠  بايونيرز
مدينة نصر 
 %٢٫٢٣ ٣٦٫٠٠  المقاوماتتخفيف مراآز عند   احتفاظ ٤٣٫٥٠ ٤٣٫٣٠٤٢٫٠٠٤٠٫٤٧٤٢٫٣٣ ٤٢٫٦٣  لالسكان

 العامة الصعيد
 %٣٫٤٢  ٢٫٠٣  المقاوماتتخفيف مراآز عند   احتفاظ  ٢٫٥٠ ٢٫٤١ ٢٫١٨ ٢٫٣٢ ٢٫٣٩ ٢٫٣٦  للمقاوالت

المجموعة المالية 
 %٣٫٣١ ١٥٫١٤  المقاوماتتخفيف مراآز عند   احتفاظ  ١٨٫٢٠ ١٨٫٢٠ ١٧٫٦٧١٧٫١٤١٦٫٨٠ ١٧٫٣٧  هيرمس

  
  
  

  توصيات متوسطة االجل
سعر  / دعم  آخر سعر  السهم

  ربح متوقع  وقف الخسائر  هدف  ارتكاز" متغير "مقاومة  لالشراء االو

                
                
                
                

  

ذا ال                 :  التنبيه بإخالء المسئولية   د في صحتها و ه ة نعتق مصادر معروف ا  ة           هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيه يتم الحصول عليه شارة فني ا هو مجرد است شراء إنم البيع وال ر توصيه ب ر ال يعتب تقري
  . 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  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   
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  ن 


