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ي صهحتما و ههذا التقريهر ع يعتبهر هوصهيه بهالبير والنهراء   مها ههو مرهرد استنهارة فنيهة             هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة  عتقه  فه         :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البير والنراء طبقا لقراره اعستثماري الخاص به 
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 . والمستثمر يملك حرية البير والنراء طبقا لقراره اعستثماري الخاص به 

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم    اولـــــــــتال 

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة الت اول بالرنيه حرا الت اول باعسما اعلى اد ى اغالق  سبة التغيير 

6699 6999 6899 6989 93.6%  6898 68.8 69.. 89869998 .22988889 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة اعهر  

اهـــحالة اعهر المتوقر  اعهراه 

 اهراه متوسط الم ى عرضي صاع  

 اهراه قلير المــ ى  صاع   صاع  

 التعليق على المؤشر جلسة امس
 6999شم ت الرلسة ارهفاعا مد اول الرلسة  تيرة وصول المؤشر الي  قطة 

ادي الي ارهفاع طفيف في معظا اسهما المؤشهر  تيرهة اقترابمها اينها مهد       مما , 

ومهها لالههح الحالههة العرضههية هههي     , مسههتويات دعههول بههالتعامد مههر مؤشههراهما     

 . .   6989و  6999المسيطرة علي اعجواء بيد  قطتي 

القلير السيناريو المتوقر على الم ى   

األسهبوع الرهاري   مد المتوقر ان  نم  أره اد خهالل هعهامالت   . 

األلههف  قطههة  19قهه  هلههل بنهها مههرة أخههرى لحهه ود مسههتوى الـههـ  

   حيث تتوقف اإلرتداده على مدى تسارع ضخ السيولة
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ي صهحتما و ههذا التقريهر ع يعتبهر هوصهيه بهالبير والنهراء   مها ههو مرهرد استنهارة فنيهة             هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة  عتقه  فه         :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البير والنراء طبقا لقراره اعستثماري الخاص به 

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم    اولــــــــــــــالت 

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا   قاغال  سبة التغيير   قيمة الت اول بالرنيه حرا الت اول باعسما اعلى اد ى 

996 99. 869 868 9386%  866 869 992 89869998 .22988889 

 

 

 ملخص حالة اعهرـــــــــــاه

 اعهراه حالة اعهرـــــــاه المتوقر

 اهراه متوسط الم ى عرضي عرضي

 اهراه قلير المــ ى  صاع  صاع 

لمؤشر جلسة امسالتعليق على ا  
 999ما لالح الحالة العرضية مسيطرة علهي مؤشهر اعفهراد مهر  قطهة اره هال       

وحالة المتاجرة بيد المقاومات واله عول مسهيطرة علهي الحالهة العامهة      ,  قطة 

ومهها لالههح القنههاة  , للمؤشههر ونا ههح حالههة الرلسههة مههعيع بههيد البيههر والنههراء    

   . 919و  869العرضية مستمرة بيد  قطتي 

القليرالسيناريو المتوقر على الم ى   

مد المتوقر ان  نم  أره اد خالل هعامالت األسبوع الرهاري   .

حيثث   قطهة   999ق  هلل بنا مرة أخهرى لحه ود مسهتوى الـهـ     
  تتوقف اإلرتداده على مدى تسارع ضخ السيولة
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ي صهحتما و ههذا التقريهر ع يعتبهر هوصهيه بهالبير والنهراء   مها ههو مرهرد استنهارة فنيهة             هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة  عتقه  فه         :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البير والنراء طبقا لقراره اعستثماري الخاص به 

 

 اعسما اعنثر  ناطا مد حيث احرال الت اوعت

 

 سبة 

%التغير  
لت اولحرا ا  السما 

18.0% 06101.51 
اوراسكوم 

 لالتصاالت و األعالم

 عامر جروب 01601000 1

1 5300036 
العربية 

 لالستثمارات

 القلعه 6151106 1

 الصعيد 31.00.3 1853%
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 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق  سبة الربح الم ف "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  اعولسعر النراء  السما

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

 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 هلي ول

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة  سبة مخاطرة اليول البير سعر سعر النراء السما

 1322 1329 عامر 
 

عالي الخطورة ج ا %  69 – 99

 0.36 0.30 اوراسكوم لالتصاالت  ع ينلح به

 1..00 00.01 السادس من اكتوبر
 

اعلى مد المتوسط %  86 – 99

 312. 399.  القلعة ومد المم د المغامرة به

 00.21 00.01 طلعت

 
ط الخطورة متوس%  86 – 09

 و سبة الربح موجودة

 03.21 03.01 بايونيرز

 11..0 1..06 هيرمس

 .132 1329 المصرية للمنتجعات 
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 تحليل الهم االسهم

  حديد عز 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

08.51 08.58 02.78 08.21 

 

مسرتو  الققاومرة صر عة علرس السرهم ليجرد ع ردها        في إختررا   السهم  أخفق
ب ض ج ي األرباح الطفيف قد يدخل السهم الس مرحلة عرضية خرل  الفترر    

 .  القادمة 
 

 .إعادة الشراء بالقرب من الدعم   وع د الققاومات التخفيف بلذلك ي صح 
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 جلوبا  تيلكوم
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

0.71 0.80 0.20 0.71 

 

مر السهم خل  الفتر  القاضية بقوجة ج ي ارباح أدت به ألختعار 
ليشهد إرتداد  ملحوظة م ه و لكن في  0.71مستو  الدعم ع د الــ 

ظل تراجع طفيف ألحجام التداو  القصاحعة للص ود لذلك ي صح 
  .بالقتاجر  بالعيع ع د الققاومات و الشراء ع د الدعم
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 قصيرة االجلتوصيات 

 ت ليق توصية هدف مقاومة دعم ادنس اعلس آخر س ر السهم
وقف 
 الخسارة

نسعة 
 الربح

 21.21 بايونيرز
21.11 

 
21.21 07.07 

07.51 

 
00.11 

 
 تخفيف عند المقاومات متاجرة

00.51 

 
2.21% 

ال ربية حليج 
 اقطان

 .2.2 0.81 بين المقاومات والدعومعمل تريدات  متاجرة 0.11 0..0 0.20 2.11 3..2 3..2

 اوراسكوم للعلم
2.12 

 
2.11 

 
2.12 

 
 %1.11 1329 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 13.9 1329 1320

مصر الجديدة 
 للسكان

 %1.21 98329 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 89399 99399 99399 21.23 23..2 21.23

 %1..2 329.. عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 9329. 8369. 0369. 22.21 22.21 22.21 مدي ة نصر

القجقوعة القالية 
 هيرمس

 %6.22 18389 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 18329 18399 19399 22.12 21.21 22.12

 %2.21 399. مل تريدات بين المقاومات والدعومع متاجرة 329. 310. .39. 2.31 2.21 2.31 القل ة للستشارات 

 6.12 0319 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 0389 0329 0318 6.12 6.12 6.11 بالم هيلز

السادس من 
 اكتوبر

 6.11 10319 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 10399 10399 103.0 26.62 26.13 26.62

القصرية 
 تللق تج ا

 2.22 1329 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 1329 1320 1316 2.12 2.16 2.12

 6.12 0398 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 0389 0308 ..03 6.12 .6.2 .6.2 جلوبا  تيلكوم

القصريون في 
 الخارج

 %1.22 8399 ات والدعومعمل تريدات بين المقاوم احتفاظ 8369 8388 8389 2.22 2.16 2.22

 
 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 

                                                                                      feb. 16, 2015                                             15
th

 feb. 2015 
 

ي صهحتما و ههذا التقريهر ع يعتبهر هوصهيه بهالبير والنهراء   مها ههو مرهرد استنهارة فنيهة             هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر معروفهة  عتقه  فه         :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البير والنراء طبقا لقراره اعستثماري الخاص به 

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

 
 
 


