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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
١٫٦٥ ٩٣٤٠ ٩١٥٠ ٩٥٠٠ ٩٦٣٠%  ٩٤٥٩٫١٥ ٩٣٠٩٫٨٢ ٩٤٥٨٫٥٧   مليون٩١١ ٢٥٨٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

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

  سعر وسط احجام وقيم تداوالت مرتفعة
   القصيرالسيناريو المتوقع على المدى

 

ى ا اجز   نه ا ح ق مخترق ه واغل سي حيرت ر الرئي  ٩٣٥٠المؤش
ة  داوالت مرتفع ام ت ذه المستويات مستويات . باحج اصبحت ه

ادم قصير            وط ق اف اي هب ى ايق مستويات  . دعم جيدة قادرة عل
ر      ٩٦٣٠ – ٩٦٢٠ ي المؤش ب ف ادم قري دف ق ت . ه مازال

ة        ل سهم       . السيولة متمرآزة داخل االسهم القيادي التعامل مع آ
على حدة ضروري والدخول في االسهم عند مستويات دعومها         

  . داخل المؤشر الرئيسي اصبحت مخاطرته منخفضة 
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EGX70 
ةـــــــــــــوممقا مــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  داولــــــــــــــالت   

٢مقاومة  ١مقاومة   ٢دعم   ١دعم   نسبة التغيير  حجم التداول باالسهم اعلى ادنى اغالق  قيمة التداول بالجنيه
١ ٦٢٥ ٦٠٩ ٦٤٥ ٦٥٣%   مليون٩١١ ٢٥٨٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٣٦٫٧٣ ٦٢٨٫٦٩ ٦٣٤٫٩٨ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

 التعليق على المؤشر جلسة امس
دء في              انخفض المؤشر في الساعة االولى عند ادنى سعر ثم ب

ى       د اعل ق عن سة ليغل ة الجل ى نهاي اع حت ط  االرتف عر وس س
  . احجام وقيم تداوالت مرتفعة 

القصيرالسيناريو المتوقع على المدى   

 

ازال االداء  ي م شرآات   العرض ر ال ى اداء مؤش يم عل يخ
طة   صغيرة والمتوس ة   . ال م فرعي ستويات دع ر م د المؤش يج

د  رة     ٢٢٣ - ٦٢٢عن وط لفت اف الهب ى ايق ل عل ا تعم  ربم
ة          بمازلنا ننصح   . محدودة   التعامل بحذر داخل االسهم المكون

 مستوى ايقاف خسائر  ٦٢٠ت لهذا المؤشر مع وضع مستويا    
  والتعامل مع آل سهم على حدة 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
 التداوالت

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٢٫٢١% اوراسكوم  ٨٩٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

٢٫٢٤%  عامر جروب ٣٩٫٣٦٢٫٧٢٠ 

٠٫٥٦%  القلعة ١٦٫٧٩٥٫٥٩٦ 

٣٫١٧% المصرية  ١٤٫٥٩٥٫٤١٦ 
تجعاتللمن  

٢٫٨١% الصعيد العامة ١٠٫٢٩٨٫٥٠٠ 
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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 

  
  *ظةملحو  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫٣٩  ١٫٣٥  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫٤٤  ٤٫٣٤  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٣٤  ٣٣٫٠٥  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠  %٦١  ١٣٫٢٠  ١٢٫٨٠  بايونيرز 

  ومن الممكن المغامرة به
  ٤٫٣٥  ٤٫٢٤  جلوبال تليكوم

  ٥٨٫٦٠  ٥٦٫٩٠  ر الجديدة مص
  ١٫٤١  ١٫٣٨  اوراسكوم لالعالم

  ١٦٫٣٠  ١٥٫٨٠  السادس من اآتوبر 
  ١٫٣٤  ١٫٢٩  المصرية للمنتجعات

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم
  ٥٫٢٨  ٦٫٧٠  ٦  ٥٫٥٠    الشمس لالسكان   ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ـ     ين الـ ي ب ه العرض ي نطاق رك ف سهم يتح ازال ال ع ٥٫٢٨ و ٦م ه م  جني
صاعد المكسور وصوًال               محاولة السهم في إعادة التداول أعلى خط اإلتجاه ال

  . عندها بعض جني األرباح للمقاومة والتى منت المتوقع ان يجد
ـ       لذلك ينصح     د مستوى الـ التخفيف عن شراء    ٦ – ٥٫٩٠ب ادة ال ه و أع   جني

   .بالقرب من الدعم 

  
  ٦  ٧  ٦٫٦٥  ٦٫١١   شيني  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

  

ى                  سابقة الت ة ال سية وصوًال لمستوى القم إرتد السهم من منطقة الدعم الرئي
ل م ذلك  تتقاب ابط ل اه اله ط اإلتج الل   ع خ دا خ سهم جي ة ال ذلك يجب مراقب  ل

  . الفتره القادمة 
  .لذلك ينصح بالتخفيف و الشراء بالقرب من الدعم 
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 سارةالخ
نسبة 
  الربح

  %١٠  ٣٫٧٥  شراء جزء بحذر عند الدعوم  شراء  ٥٫١٠  ٤٫٤٠  ٣٫٩٠  ٤٫١٣  ٤٫٢٤  ٤٫٢٣  اجواء
 %٣٫١٨ ١١٫٣١ تخفيف مراآز عند المقاومات تخفيف ١٣٫٧٠ ١٣٫٢٠ ١٢٫٥٠ ١٢٫٦٣ ١٣٫١٠ ١٣٫٠٢  بايونيرز

 %٢٫٢٨  ١٫٢٠  ند الهدف بداية تخفيف مراآز ع  متاجرة  ١٫٤١ ١٫٣٧ ١٫٢٤ ١٫٣٩ ١٫٤٢ ١٫٣٩  اوراسكوم لالعالم
مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢ ٥٠٫٢٠  تخفيف عند المقاومات  احتفاظ ٧٠٫٠٠ ٥٩٫٠٠ ٥١٫٦٠ ٥٥٫٦٠ ٥٨٫٠٠ ٥٧٫٦٠  لالسكان

المجموعة المالية 
 ويستهدف السهم حاليا عند مقاومة صعبة  تخفيف  ١٩٫٥٠ ١٩٫٠٠ ١٧٫٨٣ ١٨٫٧٧ ١٩٫٠٠ ١٨٫٨١  هيرمس

 %٣٫٣١ ١٦٫٥٠  الدعم
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  ثمارية طويلة االجلمحفظة است
 من نسبة السهم  السهم

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

             
            
            
            
            
            
              
              
              

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