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EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بالسنيه حسا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

0229 0929 0099 0529 23.2% مليون .21 369949941 0911 0528 0500   

 

 
 

اهـــــــــــملخص حالة االتس  

اهـــحالة االتس المتوقو  االتساه 

 اتساه متوسط المهى عرضي عرضي

 اتساه قلير المــهى  هابط عرضي

 التعليق على المؤشر جلسة امس

خههالل جلسههة المؤشههر  يالههم موجههة جنههي أربههام عنيفههة مههد أداء

وسههط احسههاي وقههيا تهههاوالت   الهههعا  الثالثههاء وذههوالس لمسههتوى  

 متوسطة 

القلير السيناريو المتوقو على المهى   

علههى ايقههاد تقهههي المؤشههر  0929 – 0922عملههم مسههتويات 

وعلى الرغا مد ذلك فمازال المؤشر ذحي الهى  .  للمرة الثايية

ههههو  0029حهههه ربيهههر والتوقعهههات بالتماسهههك فهههوق مسهههتويات  

لقليلههة القادمههة حررههة عرضههية ربمهها تاههمه السلسههات ا .االقههر  

ومسههتويات  0029باحسههاي تهههاوالت منخفيههة بههيد مسههتويات   

وحينمها   0929مازلنا فهي ايتاهار اختهراق مسهتويات      . 0929

مازلنها  .  تنتمي الاكوك في حررة المؤشر على المههى القلهير  

بعهه اختهراق مسهتويات     0899يرى ههد قهادي عنهه مسهتويات    

 .جلسة مائلة للمبوط قليال يتوقو اليوي . رمهد اول  0929
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EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بالسنيه حسا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

250 25. 222 209 135.% مليون 290 369949941 .25 201 .20   

 

 
 

 ملخص حالة االتســـــــــــاه

 االتساه حالة االتســـــــاه المتوقو

 اتساه متوسط المهى عرضي عرضي

 اتساه قلير المــهى  هابط عرضي

 التعليق على المؤشر جلسة امس

يالم موجة جني أربهام عنيفهة مهد أداء المؤشهر خهالل جلسهة       

سههتوى الهههعا وسههط احسههاي وقههيا تهههاوالت   الثالثههاء وذههوالس لم

 متوسطة

القليرالسيناريو المتوقو على المهى   

مسههتويات دعهها جيهههة فههي المؤشههر     209اذههبحم مسههتويات  

ربمهها تواجههه بعههى القههوى    250مسههتويات . الفتههرة المقبلههة  

البيعيههة اليههعيفة لههبعى الوقههم مههازال المؤشههر ذههحي وقههادر  

يه على التعامل مو رل سما على مزيه مد االرتفاعات مو التنب

مازلنا يهرى هههد اول للمؤشهر عنهه     . على حهة الفترة المقبلة 

التههي يتوقعمهها   202بعههه اختههراق مسههتويات    092مسههتويات 

 . على المهى القلير 
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االسما االرثر يااطا مد حيث احساي 

 التهاوالت

 

يسبة 

%التغير  
 السما حسا التهاول

62.1 75566884 

اوراسكوو 

صتالتا  و لال

 األعالم 

 علمر جروب  8600185. ..62

 المنتجعل   .6751885 62.8

 القلعة  4584086 256.

 بللم هيلز  7018748 82.7
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 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق يسبة الربح المهد "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  االولسعر الاراء  السما

 شراء أمن عند مستويات الدعم %31 01.11 02.21 00.11 03.21 الملرية لالتلاالت

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..2 2.11 1..3 2.01 القلعة

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..0 0.21 1..2 1..2 جلوبال تليكوي

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة يسبة مخاطرة اليوي سعر البيو سعر الاراء السما

 1322 1310 عامر 
 

عالي الخطورة جها %  09 – 09

 0.31 0.32 المنتجعات  ال ينلح به

 33.11 11..3 مدينة نصر
00% 

اعلى مد المتوسط %  50 – 09

 0352 0329 طلعت مصطفى  ومد الممكد المغامرة به

 ...3 2..3 القلعه

 
متوسط الخطورة %  20 – 89

 ويسبة الربح موجودة
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 تحليل الهم االسهم

 سبينالكس 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

30.9 3033 30.1 30.1 

 

يتحرر  السررهم ب رركل عر ري فرري  ورراض  رريي وسرت  ررت  بقرريم التررداوالت    
لذلك من المتوقع ان يستمر السهم في حركته التجمتية لحين ظهور م رتر   

 .قو   
 

 .لذلك ينصح بالمتاجره خاصة في ذات الجلسة 

 

 جنوب الواد  
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

4099 006. 0040 400. 

 

شهد السهم موجة جني أرباح عنيفه أدت به للوصول الى مستوى الدعم 
 . الذ  من المتوقع ان ي هد بتض التماسك عندها 

 
 .  المتاجره بلذلك ينصح 
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 قصيرة االجليات توص

 تتليي توصية هدف مقاومة دعم اد ى اعلى آخر ستر السهم
وق  
 الخسارة

 سبة 
 الربح

 90.21 بايو يرز
90.22 

 
99.11 

 
3309. 

3.09. 

 
310.. 

 
 زيادة مراكز عند الدعوم احتفاظ

3309. 

 
2..0% 

 اوراسكوم لالعالم
9.02 

 
9.01 

 
9.0. 

 
 %0.01 1315 الدعوم زيادة مراكز عند احتفاظ 13.2 13.9 .132

مصر الجديدة 
 لالسكان

 زيادة مراكز عند الدعوم احتفاظ 02399 20359 20329 5.22. 5.95. 5.95.
8030

8 
0.20% 

 399.. 2399. 20399 01.22 .01.2 .01.2 مدينة  صر
زيادة 
 مراكز

 زيادة مراكز عند الدعوم
2239

9 
2.11% 

المجموعة المالية 
 هيرمس

 زيادة مراكز عند الدعوم احتفاظ 10399 12389 18329 92.09 02..9 .9..9
1239

9 
2.29% 

المصريين في 
 الخارج

..20 ..22 ..2. 23.9 2359 0399 
زيادة 
 مراكز

 %0..2 359. زيادة مراكز عند الدعوم

 2.09 8399 زيادة مراكز عند الدعوم متاجرة 83.9 8392 309. 2.10 2.22 2.10 بالم هيلز

السادس من 
 اكتوبر

 زيادة مراكز عند الدعوم متاجر 18309 18329 1.309 92.12 92.92 92.11
1.30

9 
2.01 

المصرية 
 للمنتجتات

 .2.2 1312 زيادة مراكز عند الدعوم متاجر ..13 1325 1310 9.00 9.05 .9.0
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 محفظة استثمارية طويلة االجل

 السهم
من   سبة السهم
 المحفظة

 ستر ال راء
1.-3.-..36 

  ستر التقيم
1.-3.-..36 

 هدف اتجاه متوست االجل  خسارة/  سبة ربح 

 ..02 صاعد . 31043 .3104 %31 هيرمس

%3 6030 6031 %31 بالم هيلز  2... صاعد 

%3 36069 .3606 %31 سوديك  02 صاعد 

%3 1091 .109 %31 التربية لحليج االقوان  . هابت 

%3 3004 3001 %31 التربية لالستثمارات  2..0 صاعد 

 .2.5 صاعد . 60.3 60.3 %31 بال تليكومجلو

 2..95 صاعد . 360.1 360.1 %.3 حديد عز 

       

       

 ...0..309بتقييم سابي  36..-.3-.1تم بداية المحفظة االستثمارية الثالثة بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ : بداية المحفظة 
  ..3.1:    هدف المحفظة االستثمارية 

 م المحفظة االستثمارية طويلة االجلتقيي
 % سبة الربح  36..-.3-.1 خالقيمة بتاري 36..-.3-.1القيمة بتاريخ  المقار ة

 . 1..9 1..9 المؤشر

 . .309.9031 ...0..309 المحفظة

 
 by:prepared  

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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