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در معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مه  ملها      :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 
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در معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مه  ملها      :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  فاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التفاول بالفنيه حفا التفاول بارسما اعلى ادعى اغالق عسبة التغيير 

11161 11151 0811 0051 1.11%  0058 0058 11111 85188818 151111511 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة اراف  

اهـــحالة اراف المتوق   ارافاه 

 اافاه متوسط المفى عرضي هاعف 

 اافاه قلير المــفى  هاعف  هاعف 

 التعليق على المؤشر جلسة امس
موجة الصعود نحو مستهدفاتها وسط إستكمل المؤشر 

قياديه  ققاهاا العقها ا  و    عودة نشاط أغلب األسهه  ال 
سههه  الك ههت الت هها ل الههدولل زههالب الههو   ال سههكل 
األككر دافعًا إياه لتحقيق قم  جديده أعلى مسهتو  الههه   

أالف نقاة مدعوما قالمشا كة الكثيف  للمؤسسها    01
التى إت هت للشهرا  اننتقها ل و عمليها  التكهديل قهي       
ه  األسههه  و القااعهها  ليههن تكههاي  وتيههرة زههعود أسهه 

  المؤشر

القلير السيناريو المتوق  على المفى   

يفههت اههوخي الحههذر خههالل اقيههاح المقبلههه حيهه   مههور عالمههات    

انبئ ببفاية اكهوي  المؤشهر الرسيسهي و بعهس اقسهما القياديهه       

قمههه للسهههوق خهههالل الفتهههره المقبلهههة رسهههتعفادا  للهههفخول بموجهههة  

في محاولة  التلحيح التى قف عختبر بما مناطق الفعا الرسيسية

 إللتقاط اقعفاس و رعادة شح  عزح اقسما
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در معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مه  ملها      :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  فاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التفاول بالفنيه حفا التفاول بارسما اعلى ادعى اغالق عسبة التغيير 

610 615 515 503 1.61%  612 501 613 85188818  151111511 

 

 

 ملخص حالة ارافـــــــــــاه

 ارافاه حالة ارافـــــــاه المتوق 

 اافاه متوسط المفى عرضي عرضي

 اافاه قلير المــفى  هاعف هاعف

 التعليق على المؤشر جلسة امس

 مسههيرة هههعودة مؤ ههفا  علههى    أمههس واهههل المؤشههر بفلسههة   

وسهط احر هات ريفابيهه للكثيهر      رختراق مستوى القمة السهابقة 

  . م  اقسما اللغيره يؤهل المؤشر إلستكمال مسيره هعودة 

القليرالسيناريو المتوق  على المفى   
أدا   اني اقل مقترقهًا مه    مؤشر األفراد إستكمل 

شههد ففهرا  سهعرية قويهة      نقاة ، لين 011الهه 
ن حت فى إختراق الحهد  على أغلب األسه  التى 

العلول ل ااقها العرضل مصحوقا قإ تفهاا قحل ها    
التداول قعهد تحهول الكثيهر مه  المتعهاملي  خازهة       

 .األفراد الى شرا ها وسط موجة م  التفاؤل
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در معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مه  ملها      :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

 

 

 ارسما ار ثر ع اطا م  حي  احفاح التفاورت

 

عسبة 

%التغير  
 السما حفا التفاول

 الستثما ا  العرقية ل 21,587,233 87.3%

1% 20,564,795 
او اسكو  لالتصاال  

 و األعال   

  جلوقال تيلكو   6,548,594 17.0%

 القلع  القاقضة 5,477,487 1700%

 عامر جروب 4,365,806 1%
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در معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مه  ملها      :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

 
 

 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق عسبة الربح المفف "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  ارولسعر ال راء  السما

 شراء أمن عند مستويات الدعم %31 01.11 02.21 00.11 03.21 ية لالالارتالملر

 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 اليكوح

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحو ة عسبة مخاطرة اليوح  سعر البي سعر ال راء السما

 1.25 1.23 عامر 
 

عالي الخطورة جفا %  01 – 11

 .0.3 .0.3 اوراسكوم لالتصاالت  ر ينلح به

 0.13 0.01 جلوبال تليكوم
 

اعلى م  المتوسط %  80 – 61

 18.61 18.31 هيرمس  وم  الممك  المغامرة به

 ...0 2..0 الصعيد العامه 

 
الخطورة  متوسط%  50 – 11

 وعسبة الربح موجودة

 01.31 1..00 سوديك

   

   

   

 
 تحليل الهم االسهم
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در معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مه  ملها      :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

 بايونيرز
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

05.21 01.31 01.31 05.32 

 

 . محافظًا على  إتجاهه صاعد على المدى القصير السهم  مازال
 

و البياع عناد    ياادة مرازاز عناد الادعو     زب المتاجره  لذلك ينصح باألحتفاظ مع
 .المقاومات 
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 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

  طلعت مصطفى
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

00.12 05.01 01.51 01.01 

 

جني ارباح طفيفه ليعيد بها إختبار مستوى موجة لالسهم  تعرض
جنيه لذلك من المتوقع ان يشهد بعض التحرات  00.12الدعم 

 .  العرضية 
 

 . الدعو   زيادة مرازز عند و باألتجاه ببدء التخفيفلذلك ينصح 
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در معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مه  ملها      :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

 
 قصيرة االجلتوصيات 

 تعليق توصية هدف مقاومة دعم ادنى اعلى آخر سعر السهم
وقف 
 الخسارة

نسبة 
 الربح

 18.21 بايونيرز
18.11 

 
18.21 05.21 

01.15 

 
01.02 

 
 تخفيف عند المقاومات متاجرة

00.11 

 
2..8% 

يج العربية حل
 اقطان

 2.21 1.31 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 3.51 3.12 1.05 2.12 3.12 .2.1

 اوراسكو  لالعال 
1.81 

 
1.21 

 
1.81 

 
 %8.82 1.21 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 1.31 1.36 1.21

مصر الجديدة 
 لالسكان

 خفيف عند المقاوماتت احتفاظ 86.11 82.11 81.11 51.11 58.11 .51.8
63.1

1 
8.28% 

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 38.31 36.81 31.11 .22.1 25.11 22.81 مدينة نصر
21.1

1 
2.12% 

المجموعة المالية 
 هيرمس

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 11.11 11.11 18.21 15.21 15.21 1..15
15.5

1 
3..2% 

 %8..2 3.11 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 3.11 3.31 3.11 2.81 2.85 2.81 ارات القلعة لالستش

 3.81 1.25 تخفيف عند المقاومات متاجرة 1.81 1.51 1.31 3.22 3.32 3.22 بالم هيلز

السادس من 
 ازتوبر

 تخفيف عند المقاومات متاجرة 16.11 15.51 11.01 .1..1 32..1 11..1
15.1

1 
3.82 

المصرية 
 للمنتجعات

 .2.2 1.21 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 1.31 1.31 1.21 1.82 1.81 1.82

 3.82 1.15 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 1.11 1.61 1.33 3.21 3.35 3.38 جلوبال تيلكو 

المصريون في 
 الخارج

 %.8.2 5.61 تريدات بين المقاومات والدعومعمل  احتفاظ 6.21 5.01 5.81 .5.. 18.. 21..
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 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

 
 محفظة استثمارية طويلة االجل

 السهم
من  نسبة السهم
 المحفظة

 سعر الشراء
11-05-5103 

  سعر التقيم
11-05-5103 

 هدف اتجاه متوسط االجل  خسارة/ نسبة ربح 

 ..82 صاعد 1 02.30 02.31 %02 هيرمس

%0 3.01 3.01 %02 بالم هيلز  1... صاعد 

%0 03.30 03.31 %02 سوديك  81 صاعد 

%0 1.11 1.11 %02 العربية لحليج االقطان  . هابط 

%0 0.13 0.12 %02 العربية لالستثمارات  1..8 صاعد 

 .3.5 صاعد 1 3.10 3.10 %02 جلوبال تليكو 

 1..15 صاعد 1 03.11 03.11 %01 حديد عز 

       

       

 0.111.111بتقييم سابق  5103-05-11ظة االستثمارية الثالثة بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ تم بداية المحف: بداية المحفظة 
  01211:    هدف المحفظة االستثمارية 

 
 

 تقييم المحفظة االستثمارية طويلة االجل
 %نسبة الربح  5103-05-11 خالقيمة بتاري 5103-05-11القيمة بتاريخ  المقارنة

 1 0112 0112 المؤشر

 1 0.111.021 0.111.111 المحفظة

 
 by:prepared  

Mona Moustafa                          Head                  zeinab.mostafa@miragebrokerage.net 
Islam Fathy                                                           islam.fathi@miragebrokerage.net  
Mustafaa Ra'fat                                                    mustafa@miragebrokerage.net 
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