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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
٠٫٤٦ ٩٤٥٠ ٩٣٤٠ ٩٥٥٠ ٩٦٣٠%  ٩٥٧٨٫٨٧ ٩٤٨٦٫٣٢ ٩٥٧٧٫٩٣   مليون٩٧٦ ٢٦١٫٨٠٢٫٩٢٨

 
اهـــــــــــخص حالة االتجمل  

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

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

ى سعر وسط               عاد لالرتفاع    د اعل سة ليغلق عن ة الجل حتى نهاي
  . احجام وقيم تداوالت مرتفعة 

   القصيريناريو المتوقع على المدىالس

 

رغم من عدم                 ى ال استمر االداء االيجابي للمؤشر الرئيسي عل
ة        . .تأثر اغلب اسهم السوق      يجد المؤشر مستويات دعم فرعي

التعامل .  ال نتوقع آسرها السفل في الوقت الراهن         ٩٤٥٠عند  
روري      دة ض ى ح هم عل ل س ع آ ادم   . م سوق الق ستهدف ال م

سة    . ٩٦٣٠ ات جل ن اغالق وم م سة الي ابي جل ع اداء ايج نتوق
ى مستويات      امس   اظ عل ى    و ٩٥٠٠مع الحف شاط ملحوظ عل  ن

  بعض القطاعات مثل القطاع العقاري وقطاع الكيماويات 
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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
٠٫٤٦ ٦٢٥ ٦٠٩ ٦٤٥ ٦٥٣%   مليون٩٧٦ ٢٦١٫٨٠٢٫٩٢٨ ٦٣٧٫٩٣ ٦٣٣٫٥٤ ٦٣٧٫٤٣ 

 
 ملخص حالة االتجـــــــــــاه

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

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

ى سعر وسط            عاد لالرتفاع    د اعل حتى نهاية الجلسة ليغلق عن
  . 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 الفت اف الهب ى ايق ل عل ا تعم ربم
ة صح . القادم ا نن ة  مازلن هم المكون ل االس ذر داخ ل بح بالتعام

 مستوى ايقاف خسائر  ٦٢٠لهذا المؤشر مع وضع مستويات     
دة     ى ح هم عل ل س ع آ ل م ستويات  . والتعام راق م  ٦٤١اخت

  . ينهي االداء العرضي للمؤشر 
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االسهم االآثر نشاطا من حيث احجام 
تداوالتال  

نسبة 
%التغير  السهم حجم التداول 

٢٫٨٦% اوراسكوم  ١٠٣٫٦٦٤٫١٤٤ 
 لالتصاالت

 عامر جروب ٤١٫٣٦٢٫٧٢٠ ٠

١٫٤٩% المصرية  ٢٥٫٧٩٥٫٥٩٦ 
 للمنتجعات

٢٫٨٠% لقلعةا ٨٫٥٩٥٫٤١٦   

٠٫٤٥% هيلزالم ب ٥٫٢٩٨٫٥٠٠   
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  االسهم االقل مخاطرة
  التعليق نسبة الربح  الهدف  "متغير"مقاومة   "يرمتغ"دعم   االولسعر الشراء   السهم

  أمن عند مستويات الدعمشراء   %١٥  ١٥٫٥٠  ١٤٫٤٠  ١٣٫٥٠  ١٣٫٥٠  لالتصاالتالمصرية 
              
          
            

  
  0T+توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

  
  *ملحوظة  نسبة مخاطرة اليوم  سعر البيع  سعر الشراء  السهم

  ١٫٤٣  ١٫٣٩  عامر 
عالي الخطورة جدا  % ٩٠ – ٨٠    ٤٫٤٦  ٤٫٣٨  بالم هيلز

  ال ينصح به
  ٣٤٫٥٠  ٣٣٫٧٠  مدينة نصر
اعلى من المتوسط  % ٧٩ – ٦٠    ١٤٫٢٠  ١٣٫٩٠  بايونيرز 

  ومن الممكن المغامرة به
  ٤٫٢٧  ٤٫٢١  وبال تليكومجل

  ٦٠٫٩٠  ٥٩٫٢٠  مصر الجديدة 
  ١٫٤٦  ١٫٤٢  لالعالماوراسكوم 

  ١٦٫٥٠  ١٦٫٢٠  السادس من اآتوبر 
  ١٫٣٨  ١٫٣٤  المصرية للمنتجعات

متوسط الخطورة  % ٥٩ – ٤٠  %٥٩
  ونسبة الربح موجودة
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  تحليل الهم االسهم
  ١٢٫٥٠  ١٦٫٣٥  ١٤٫٤٠  ١٣٫٢٥   بايونيرز  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ة الصعب       منطقة  النجح السهم في أختراق      العرضية وصوًل لمستوى المقاوم
ـ  د الـ ه ١٤٫٤٠عن ذي بإختراق صاعده  و ال ة ال تكمال حرآ سهم ألس ل ال  يؤه

  .١٦مستهدف منطقة الــ 
صح  ذلك ين اظ بل ات و  و األحتف د المقاوم البيع عن اجره ب شراء المت ادة ال أع

   .بالقرب من الدعم 

  
  ١٠٫٢٥  ١١٫٦٥  ١٠٫٩٠  ١٠٫٤٠  مصطفىلعت ط  ايقاف خسائر  هــــدف  مقاومــة  دعـــــم

ة            السهم  مازال   دعم و المقاوم ين ال ذي أخفق     يتحرك في نطاق عرضي ب وال
ع ان    ن المتوث ذلك م دها ل ات عن وًال   الثب ف وص ع الطفي شهد بعض التراج ي

  .  جنيه  ١٠٫٤٠لمستوى الــ 
  .و الشراء بالقرب من الدعم  لذلك ينصح بالتخفيف
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  قصيرة االجلتوصيات 
وقف   تعليق  توصية  هدف  مقاومة  دعم  ادنى  اعلى آخر سعر  السهم

 الخسارة
نسبة 
  الربح

  %٥ ١٠٫٢٥  اجزاء عند الدعومشراء   شراء ١١٫٥٠  ١١ ١٠٫٤٥ ١٠٫٦٠ ١٠٫٩٠  ١٠٫٦٠  مصطفىطلعت 
  %١٠  ٣٫٧٥  شراء جزء بحذر عند الدعوم  شراء  ٥٫١٠  ٤٫٤٠  ٣٫٩٠  ٤٫٠٩  ٤٫١٩  ٤٫١٢  اجواء
 %٣٫١٨ ١١٫٣١ تجميع عند الدعوم احتفاظ١٤٫٧٠ ١٤٫٣٩١٣٫٨٠١٣٫٠٠١٤٫٣٠ ١٤٫١٠  بايونيرز

 ١٫٤٤  اوراسكوم لالعالم
  

١٫٤٦ 
  

١٫٣٩ 
 %٢٫٢٨  ١٫٢٠  زيادة مراآز عند الدعم  تجميع  ١٫٤٩ ١٫٤٥ ١٫٣٣  

مصر الجديدة 
 %٢٫٣٢ ٥٠٫٢٠  تخفيف عند المقاومات  احتفاظ  ٧٠٫٠٠ ٦٠ ٥٥٫٥١٥٩٫٩٨٥٤٫٥٠ ٥٩٫٩٠  لالسكان

المجموعة المالية 
 %٣٫٣١ ١٦٫٥٠  زيادة مراآز عند الدعم  تخفيف  ١٩٫٧٠ ١٩٫٢٠ ١٩٫١٠١٨٫٦٣١٧٫٨٣ ١٨٫٩٥  هيرمس

 %٢٫٨٣  ٢٫٣٢  تخفيف عند المقاومات  احتفاظ  ٢٫٧٠ ٢٫٦٠ ٢٫٤٠ ٢٫٥٢ ٢٫٥٦ ٢٫٥٣  الصعيد العامه
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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 
  )٢٠١٤ / ١٠ / ١االستثمارية بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ ثم غلق 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                                                     zeinab.mostafa@miragebrokerage.net 
Islam Fathy                                                           islam.fathi@miragebrokerage.net  
Mustafaa Ra'fat                                                    mustafa@miragebrokerage.net 
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