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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 0001 0919 1891% مليون 92. 12081198220 1119.829 0090892 00.0899   
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اهـــــــــــملخص حالة اهو   

اهـــحالة اهو  المتوقه  اهو اه 

 او اه متوسط المهى عرضي ذاعه

 او اه قلير المــهى  عرضي ذاعه

 التعليق على المؤشر جلسة امس

يتي ة وذهول المؤشهر   ,  بهأت ال لسة علي عمليات بيه طفيفة

ولكد شمهت ال لسهة  , بأسممه القيادية الي مستمهفات سعرية 

يتي هة عمليهات   ,حالة مد الره وال هذ  بهيد البهاوه والمرهتري     

ولكد ما زالت حالة ,المتاجرة بيد الهعوم والمقاومات الرويسية

 السوق مطمئنة علي المهي القلير

القلير السيناريو المتوقه على المهى   

ربمههها وكهههون عهههاوق    11121 – 11111مسهههتويات  مازالهههت

ربمها  . لبعض الوقهت فهي مديهه مهد اهروفاعهات الفتهرة القادمهة        

يتحرك المؤشر فهي منطقهة عرضهية اسهفل مسهتويات المقاومهة       

مه اهخهذ فهي اهعتبهار ان    .  0011المذكورة واعلى مستويات 

اذبحت مستويات هامة جها ه يتوقه كسرها  0001مستويات 

التعامهههل مهههه كهههل سهههما علهههى حههههة ضهههروري . لفتهههرة القادمهههة ا

 . يديه مد اي ابية المؤشر  0911والثبات فوق مستويات 
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EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  هاولــــــــــــــالت   

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

.10 .11 0.1 001 1829% مليون 92. 12081198220 009810 .00982 009810   

 

 
 

 ملخص حالة اهو ـــــــــــاه

 اهو اه حالة اهو ـــــــاه المتوقه

 او اه متوسط المهى عرضي ذاعه

 او اه قلير المــهى  عرضي عرضي

ؤشر جلسة امسالتعليق على الم  

 009شههمه المؤشههر اروفههاظ ملحههو  ووذههوله الههي مسههتويات  

 وايي اقر  مقاومه ومت اهشاره اليما سابقا 

ومد المالحظ ايخفاض قيا التههارول فهي حهاهت جنهي اهربها       

 وهذا مما يهعا وجمه النظر اهي ابيه في السوق

القليرالسيناريو المتوقه على المهى   

مسههتويات دعهها جيهههة فههي    001 – 0.9اذههبحت مسههتويات 

اسهتطاظ المؤشهر اللهغير ان يسهتغل     . المؤشر الفتهرة المقبلهة   

الحركههة العرضههية المتوقعههة فههي المؤشههر الرويسههي ويبهههء فههي  

اللعود وزيادة اح ام وقيا التهاوهت داخله كما ووقعنها سهابقا   

مازالت ذهعبة اهختهراق فهي الوقهت الحهالي       090مستويات . 

ذلههك فالتوقعههات باختراقمهها كبيههرة والمههه     وعلههى الههرغا مههد 

 . التعامل مه كل سما على حهة ضروري  .  000المنتظر 
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اهسما اهكثر يراطا مد حيث اح ام 

 التهاوهت

 

يسبة 

%التغير  
 السما ح ا التهاول

1 908..98199 
اوراسكوم 

 لالولاهت

2890%  القلعة 2989.28021 

1800%   عامر جرو .298000800 

18..%  جلوبال وليكوم .98000891 

1 082098011 
الملرية 

 للمنت عات
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 االسهم االقل مخاطرة

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

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

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

 شراء أمن عند مستويات الدعم %21 1..0 0.21 1..2 1..2 جلوبال وليكوم

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 رة اليوميسبة مخاط سعر البيه سعر الرراء السما

  .182 1829 عامر جروب
عالي الخطورة جها %  01 – 91

 ه ينلح به

 1..00 00.01 طلعت مصطفى
01% 

اعلى مد المتوسط %  00 – 1.

 12801 .1280 بايونيرز ومد الممكد المغامرة به

 31..0 11..0 هيرمس

 
متوسط الخطورة %  00 – 91

 ويسبة الربح موجودة

 0.20 0.33  اوراسكوم اعالم

 01.21 01.11 سوديك

 1820 1820 منتجعات

 2.31 2.03 القلعة
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 تحليل الهم االسهم
   

 عربية حليج   
 ايقاف خسائر هــــدف 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       08.4اليعبة عند الــ منطقة المقاومة 

 .عرضية تجميعية إس عدادًا ألخ راقها 
 

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

50 53888 58834 5.800 

 

واصل السهم إرتفاعاته خالل األيام الماضية محققًا مس و  سعري جديد عند 
جنيه ليجد عنده موجة جني قرباح قد تس مر خالل األيام القادمة  53888الــ 

 .   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

 76.21 بايونيرز
76.11 

 
76.21 .5854 

.8845 

 
.88.5 

 
 تخفيف عند المقاومات متاجرة

..834 

 
2.26% 

العربية حليج 
 اقطان

 2.23 8834 دات بين المقاومات والدعومعمل تري احتفاظ 0854 08.4 88.5 2.31 1.17 2.33

 اوراس وم لالعالم
7.63 

 
7.26 

 
7.63 

 
 %6.62 1821 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 1899 .189 1829

مير الجديدة 
 لالس ان

 %6.26 9811. تخفيف عند المقاومات احتفاظ 0.811 02811 01811 11.11 16.62 11.22

 %2.32 29811 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 90891 9.801 99891 22.27 22.31 22.22 مدينة نير

المجموعة المالية 
 هيرمس

 %1.22 10801 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 19891 19811 1.800 71.61 71.22 71.21

 %2.26 9811 بين المقاومات والدعوم عمل تريدات متاجرة 9891 9891 9819 2.66 2.63 2.66 القلعة لالس شارات 

 1.67 9820 تخفيف عند المقاومات متاجرة 9801 9801 9891 1.21 1.12 1.23 بالم هيل 

السادس مخ 
 ا  وبر

 1.62 10811 تخفيف عند المقاومات متاجرة 1.811 10801 10821 72.61 72.16 72.62

الميرية 
 للمن جعات

 2.22 1821 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم جرةمتا 1899 1891 .182 7.61 7.21 7.61

 1.62 9810 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 9891 98.1 9899 1.21 1.21 1.22 جلوبال تيل وم

الميريون في 
 الخارج

 %6.22 08.1 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم احتفاظ 821. 811. 0801 2.17 2.31 2.11
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 ثمارية طويلة االجلمحفظة اس 

 السهم
مخ  نسبة السهم
 المحفظة

 سعر الشراء
84-.5-54.0 

  سعر ال قيم
.3-.-54.5 

 هدف اتجاه م وسط االجل  خسارة/ نسبة ربل 

%.. 8884. 5834. %5. هيرمس  62.2 صاعد 

%5 0858 08.8 %5. بالم هيل   2.21 صاعد 

%0 08.5. 0804. %5. سوديي  61 صاعد 

 2 هابط 4 8834 8834 %5. القطانالعربية لحليج ا

%. 883. 885. %5. العربية لالس ثمارات  6.21 صاعد 

%. 0848 .084 %5. جلوبال تلي وم  1.12 هابط 

 71.21 هابط %. .588. 0848. %4. حديد ع  

       

       

 83448444.ب قييم ساب   54.0-5.-84مار ب اريخ تم بداية المحفظة االس ثمارية الثالثة بناء على توصية مدير االس ث: بداية المحفظة 
  4344.:    هدف المحفظة االس ثمارية 

 
 
 
 

 تقييم المحفظة االس ثمارية طويلة االجل
 %نسبة الربل  54.5-.-3. خالقيمة ب اري 54.0-5.-84القيمة ب اريخ  المقارنة

 %5843 584. 445. المؤشر

 %0 83338588. 83448444. المحفظة
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