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EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بال نيه ح ا التهاول باهسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

11201 11111 0221 0001 18.2% مليون 28. 101111.12 00.8818 2882..0 2882..0   

 

 
 

اهـــــــــــملخص حالة اه    

اهـــحالة اه   المتوقع  اه  اه 

 ا  اه متوسط المهى عرضي ذاعه

 ا  اه قلير المــهى  عرضي عرضي

 التعليق على المؤشر جلسة امس

حللت حالة مهد جنهي اهربهان مهد اول ال لسهة يتي هة وذهول        

ر فاعههات جهيهههة واقترابههه مههد مسههتوي مقاومههة   المؤشههر الههي ا

وعهز  مهد حههة عمليهة جنهي اهربهان وذهول        , يقطة  11111

 .معظا اهسما القيادية الي مستمهفات ويقاط مقاومات 

القلير السيناريو المتوقع على المهى   

ربمههها   هههون عههها ق    11121 – 11111مسهههتويات  ما الهههت

ربمها  . فتهرة القادمهة   لبعض الوقهت فهي مزيهه مهد اهر فاعهات ال     

يتحرك المؤشر فهي منطقهة عرضهية اسهفل مسهتويات المقاومهة       

مع اهخهذ فهي اهعتبهار ان    .  0811المذكورة واعلى مستويات 

اذبحت مستويات هامة جها ه يتوقع كسرها  0001مستويات 

التعامهههل مهههع كهههل سهههما علهههى حههههة ضهههروري . الفتهههرة القادمهههة 

 . اي ابية المؤشر  يزيه مد 0.11والثبات فوق مستويات 
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EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بال نيه ح ا التهاول باهسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

000 0.0 0.1 081 188.% مليون 28. 101111.12 .08080 080822 080822   

 

 
 

 ملخص حالة اه  ـــــــــــاه

 اه  اه حالة اه  ـــــــاه المتوقع

 ا  اه متوسط المهى عرضي عرضي

 ا  اه قلير المــهى  هابط عرضي

 التعليق على المؤشر جلسة امس

حللت ايضا حالة مد البيع في مؤشر اهفراد ملهاحبة لحالهة   

ممها ادي الهي   , تي حههتت فهي المؤشهر القيهادي     جني اهربان ال

’ ايخفههام معظهها اسههما اهفههراد متماشههية مههع حالههة السههوق       

 مستمهفة مستويات الهعا

القليرالسيناريو المتوقع على المهى   

مسههتويات دعهها جيهههة فههي    081 – ..0اذههبحت مسههتويات 

اسهتطا  المؤشهر اللهغير ان يسهتغل     . المؤشر الفتهرة المقبلهة   

العرضههية المتوقعههة فههي المؤشههر الر يسههي ويبهههء فههي  الحركههة 

اللعود و يادة اح ام وقيا التهاوهت داخله كما  وقعنها سهابقا   

ما الت ذهعبة اهختهراق فهي الوقهت الحهالي       0.0مستويات . 

وعلههى الههرغا مههد للههك فالتوقعههات باختراقمهها كبيههرة والمههه      

 . التعامل مع كل سما على حهة ضروري  .  000المنتظر 
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اهسما اهكثر يشاطا مد حيث اح ام 

 التهاوهت

 

يسبة 

%التغير  
 السما ح ا التهاول

1 208...81.. 
اوراس وم 

 لال لاهت

28.0%  القلعة 2.82.28821 

1888%  عامر جروب .228800800 

18..%  جلوبال  لي وم .80008.1. 

1 8820.8011 
الملرية 

 للمنت عات
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 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق يسبة الربح المه  "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  اهولسعر الشراء  السما

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

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..2 2.21 1..3 2.01 القلعة

 عند مستويات الدعمشراء أمن  %21 1..0 0.21 1..2 1..2 جلوبال  لي وم

العربية لحليج 

 اهقطان
 شراء أمن عند مستويات الدعم 31% 0.31 0.01 3..2 1..2

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة يسبة مخاطرة اليوم سعر البيع سعر الشراء السما

  1828 1820 عامر جروب
عالي الخطورة جها %  01 – 1.

 ه ينلح به

 00.11 00.11 طلعت مصطفى
81% 

اعلى مد المتوسط %  80 – 1.

 12811 128.1 بايونيرز ومد المم د المغامرة به

 21..0 11..0 هيرمس

 
متوسط الخطورة %  00 – 1.

 ويسبة الربح موجودة

 0.21 0.33 اوراسكوم اعالم 
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 تحليل الهم االسهم
   

 عربية حليج   
 ايقاف خسائر ـــدفهـ مقاومــة دعـــــم

8833 08.4 0883 8834 

 

مازال السهم في إتجاه صاعد على المدد  القيدير و ل دخ قخفد  فدي إخ درا        
جنيهينبد  بددخول السدهم فدي حر دة       08.4منطقة المقاومة اليعبة عند الــ 

 .عرضية تجميعية إس عدادًا ألخ راقها 
 

مددع االتجدداه ل  ددويخ مرا دد    لددكلي ينيددل بالم دداجره خاصددة فددي ذات الجلسددة  
 . شرائية جديده مع تأ يد األخ را    
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 البني ال جاري الدولي 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

40 43888 48834 4.800 

 

واصل السهم إرتفاعاته خالل األيام الماضية محققًا مس و  سعري جديد عند 
قرباح قد تس مر خالل األيام القادمة  جنيه ليجد عنده موجة جني 43888الــ 

 .   مخ برًا مس و  الدعم 
 

  ب خفيف المرا   وقعادة الشراء عند ظهور إشارات فنية جديده لكلي ينيل 
 . 
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 قييرة االجلتوصيات 

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

نسبة 
 الربل

 79.21 بايونيرز
71.91 

 
79.29 .6838 

.8884 

 
.8844 

 
 تخفيف عند المقاومات تخفيف

..834 

 
1..9% 

العربية حليج 
 اقطان

 2..1 8834 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 0864 08.4 88.4 7..5 .5.7 ...5

 اوراس وم لالعالم
7.92 

 
7.11 

 
7.92 

 
 %9.92 1821 دعومعمل تريدات بين المقاومات وال احتفاظ 1820 1822 1828

مير الجديدة 
 لالس ان

 %9.19 2811. تخفيف عند المقاومات تخفيف 1821. 81811 8811. .2.9. ....1 ...2.

 %1.22 2.811 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 28811 2.801 2.801 7...1 77..1 .1..1 مدينة نير

المجموعة المالية 
 هيرمس

 %...5 10801 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم تخفيف 10821 1.811 1.800 7..71 ...72 2..71

 %9..1 2811 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 28.1 2820 .281 1.77 1.91 1.71 القلعة لالس شارات 

 5.97 821. تخفيف عند المقاومات تخفيف 2802 8.1. 820. 5.12 ...5 5.57 بالم هيل 

السادس مخ 
  وبرا 

 5.92 10811 تخفيف عند المقاومات تخفيف 1.8.1 108.1 10821 12..7 .2..7 .5..7

الميرية 
 للمن جعات

 ...1 1821 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 1820 1822 .182 7.92 7.19 7.92

 5.91 810. لدعومعمل تريدات بين المقاومات وا متاجرة 0821 8.1. 8.1. 5.55 ...5 2..5 جلوبال تيل وم
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 محفظة اس ثمارية طويلة االجل

 السهم
مخ  نسبة السهم
 المحفظة

 سعر الشراء
84-.6-64.0 

  سعر ال قيم
.3-.-64.4 

 هدف اتجاه م وسط االجل  خسارة/ نسبة ربل 

%.. 8884. 4834. %4. هيرمس  ..91 صاعد 

%6 0868 08.8 %4. بالم هيل   .... صاعد 

%0 08.4. 0804. %4. سوديي  .9 صاعد 

 . هابط 4 8834 8834 %4. العربية لحليج االقطان

%. 883. 884. %4. العربية لالس ثمارات  ...9 صاعد 

%. 0848 .084 %4. جلوبال تلي وم  .5.1 هابط 

 ...71 هابط %. .488. 0848. %4. حديد ع  

       

       

 83448444.ب قييم ساب   64.0-6.-84ثة بناء على توصية مدير االس ثمار ب اريخ تم بداية المحفظة االس ثمارية الثال: بداية المحفظة 
  4344.:    هدف المحفظة االس ثمارية 

 تقييم المحفظة االس ثمارية طويلة االجل
 %نسبة الربل  64.4-.-3. خالقيمة ب اري 64.0-6.-84القيمة ب اريخ  المقارنة

 %4843 484. 444. المؤشر

 %0 83338688. 83448444. المحفظة

 
 by:prepared  

Ahmed Mohammed Thabet                 Head       ahmed.thabet@miragebrokerage.net 
Mona Moustafa                                                     zeinab.mostafa@miragebrokerage.net 
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Islam Fathy                                                           islam.fathi@miragebrokerage.net  
Mustafaa Ra'fat                                                    mustafa@miragebrokerage.net 

 
 
 


