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EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  هاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بالتنيه حتا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

11101 11112 0871 0780 1228%  0009 0732 0081 172111625 1211821902881 

 

 
 

اهـــــــــــملخص حالة االوت  

اهـــحالة االوت المتوقا  االوتاه 

 اوتاه متوسط المهى عرضي ذاعه 

 اوتاه قلير المــهى  ذاعه  عرضي 

 التعليق على المؤشر جلسة امس

مسههتوي الهههعا مقتربهها  مههد   يتهها المؤشههر فههي التماسههك أعلههى   

وسههط  روفهاو قهوي بقهيا التهههاوالت    لهن يق هة    األ 11 حهاج  الهـ  

 .وتاوزت المليار جنيه 

القلير السيناريو المتوقا على المهى   

ربمههها و هههو  عههها ق    11121 – 11111مازالهههس مسهههتويات  

ربمها  . لبعض الوقهس فهي م يهه مهد االروفاعهات الفتهرة القادمهة        

يتحرك المؤشر فهي من قهة عرضهية اسهفل مسهتويات المقاومهة       

ما االخهذ فهي االعتبهار ا     .  0811ورة واعلى مستويات المذك

اذبحس مستويات هامة جها ال يتوقا كسرها  0001مستويات 

التعامهههل مههها كهههل سهههما علهههى حههههة ضهههروري . الفتهههرة القادمهههة 

 .ي يه مد ايتابية المؤشر  0711والثبات فوق مستويات 
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EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــالمؤشة ــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التهاول بالتنيه حتا التهاول باالسما اعلى اديى اغالق يسبة التغيير 

810 003 087 070 1200%  070 087 070 152661927 1.007.045.760 

 

 
 

 ملخص حالة االوتـــــــــــاه

ــــاهحالة االوتـــ المتوقا  االوتاه 

 اوتاه متوسط المهى عرضي عرضي

 اوتاه قلير المــهى  ذاعه ذاعه

 التعليق على المؤشر جلسة امس

  ست او السهما بتلسهة أمهس  ختهراق مسهتوى القمهة السهابقة       

وسههط وحركههات  يتابيههه لل ثيههر مههد األسههما اللههغيره يؤهههل        

  . المؤشر إلست مال مسيره ذعودة 

القليروقا على المهى السيناريو المت  

مسههتويات دعهها جيهههة فههي    070 – 088اذههبحس مسههتويات 

اسهت او المؤشهر اللهغير ا  يسهتغل     . المؤشر الفتهرة المقبلهة   

الحركههة العرضههية المتوقعههة فههي المؤشههر الر يسههي ويبهههء فههي  

اللعود وزيادة احتام وقيا التهاوالت داخله كما ووقعنها سهابقا   

التعامل مها كهل سهما علهى     .    يق ة 003ليستمهف من قة  . 

 .حهة ضروري 
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 االسما االكثر يءاطا مد حيث احتام التهاوالت

 

يسبة 

%التغير  
 السما حتا التهاول

0% 
77,725,55

7 

اوراسكوم لالتصاالت 

 و األعالم  

0750% 
27,537,02

5 
 عامر جروب

27.2% 
2.,52.,55

0 
 القلعه القابضة

2730% 
21,077,20

3 
  تيلكوم جلوبال 

2730% 22,500,722 
القابضة المصرية 

 الكويتية 
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 االسهم االقل مخاطرة

 التعليق يسبة الربا المهف "متغير"مقاومة  "متغير"دعا  االولسعر الءراء  السما

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

 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 ولي وم

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة يسبة مخاطرة اليوم سعر البيا سعر الءراء السما

 1220 1228 عامر 
 

عالي الخ ورة جها %  01 – 71

 1...0 01..0 هيرمس ال ينلا به

 02.31 1..01 حديد عز 
 

اعلى مد المتوسط %  80 – 81

 10281 10220 سوديك  ومد المم د المغامرة به

   

 
متوسط الخ ورة %  00 – 91

 ويسبة الربا موجودة
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 تحليل الهم االسهم

 سوديك
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

17 17.51 11.41 1.17 

 

بالقرب من الحد العلوي من نموذج فنيي ييجيابي و ل ين ميا ا      يتحرك السهم 
 .يحتاج لمزيد من العزم ألختراق المقاومة 

 
باألضياف  لت يوين مراكيز      يادة مراكز عنيد اليدعوم  لذلك ينصح باألحتفاظ مع 

 .شرائية جديده مع تاكيد اختراق المقاومة 
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  طلعت مصطفى
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

11.24 12.71 12.21 11.61 

 

صعود قوية يستطاع معها يختراق مستوى شهد السهم موجة 
القمة السابقة وسط أحجام تداو  مرتفع  تؤهل السهم للوصو  

 . لمستهدف  
 

 . الدعوم   يادة مراكز عند واألحتفاظ مع المتاجره بلذلك ينصح 
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 لقصيرة االجتوصيات 

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

نسبة 
 الربح

 97.21 بايونير 
90.31 

 
97.27 12.71 

12.12 

 
12.17 

 
 تخفيف عند المقاومات متاجرة

11.11 

 
0.17% 

العربية حليج 
 اقطان

 0.21 2.11 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 4.21 4.11 4.11 6.33 6.34 6.32

 اوراس وم لالعالم
9.07 

 
9.06 

 
9.07 

 
 %7.74 1221 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 1237 1238 1227

مصر الجديدة 
 لالس ان

 تخفيف عند المقاومات احتفاظ 81221 81211 88211 24.73 23.71 21.99
8321

1 
7.07% 

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم اجرةمت 38231 38211 39211 01.33 02.91 01.23 مدينة نصر
2721

1 
0.14% 

المجموعة المالية 
 هيرمس

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم تخفيف 10271 17211 18200 92.71 92.24 92.17
1020

1 
6.12% 

 %0.17 3211 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 3291 3233 3217 0.73 0.06 0.09 القلعة لالستشارات 

 6.79 9220 تخفيف عند المقاومات تخفيف 3203 9201 9231 6.04 6.62 6.01 بالم هيلز

السادس من 
 اكتوبر

 تخفيف عند المقاومات تخفيف 19271 10201 10218 91.76 91.23 91.01
1021

1 
6.74 
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 محفظة استثمارية طويلة االجل

 السهم
من  نسبة السهم
 المحفظة

 سعر الشراء
21-12-2114 

  سعر التقيم
21-12-2114 

 هدف اتجاه متوسط االجل  خسارة/ نسبة ربح 

 70.1 صاعد 1 17.11 17.11 %17 هيرمس

%1 4.15 4.12 %17 بالم هيلز  1.13 صاعد 

%1 14.46 14.41 %17 سوديك  73 صاعد 

%1 2.12 2.11 %17 العربية لحليج االقطان  1 هابط 

%1 1.51 1.57 %17 العربية لالستثمارات  7.13 صاعد 

 6.21 صاعد 1 4.11 4.11 %17 جلوبا  تلي وم

 92.13 صاعد 1 14.12 14.12 %11 حديد عز 

       

       

 1.111.111بتقييم سابق  2114-12-21تم بداية المحفظة االستثمارية الثالثة بناء على توصية مدير االستثمار بتاريخ : بداية المحفظة 
  11711    :هدف المحفظة االستثمارية 

 
 

 تقييم المحفظة االستثمارية طويلة االجل
 %نسبة الربح  2114-12-21 خالقيمة بتاري 2114-12-21القيمة بتاريخ  المقارنة

 1 6117 6117 المؤشر

 1 1.111.171 1.111.111 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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