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ر
المؤش يتداول يف اتجاه صاعد  .مسجال قيعانا تعلو سابقتها تليها قمم تعلو
ه حيث الزال
ال زالت الرؤية كما ي
سابقتها  .متخذا بعض من الصفات الرئيسية لشكل االتجاه الصاعد

ولك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

(منذ

منتصف العام السابق تقريبا)

كثيا من خصائص االتجاه الصاعد عن الظهور .حيث
غابت ايضا ر

لم تظهر احجام تداول ف كل موجة صعود ر
أكي من
ي
معدالت التداول يف موجة الصعود السابقة لها

لم تتوافر نسبة ارتفاع لكل موجة صعود تزيد عن نسبة
ارتفاع الموجه السابقة لها

ر
ر
المؤش يف اتجاه
المؤشات الفنية لم تؤكد االتجاه الصاعد خالل تلك المدة .فبالرغم من تداول
كثيا من
كما ان ر
ر
كثيا من تلك المؤشات الفنية انحرف عن ذلك
صاعد الذي ظهر يف حركة أسعاره مكونا قمما تعلو سابقتها ,اال ان ر
ّ
ر
المسار
سواء بتكوين نفس مستوى القمم أو قمم تدنو سابقتها  .لينحرف ادائها سلبيا مع اداء المؤش
ان بالرغم من تفوق قوى الطلب ( ر
الشائية) عىل قوى العرض (البيع) اال انها لم تسيطر سيطرة
لتياجع قوتها بشكل ملحوظ  .و بالطبع بدأت قوة قوى العرض ف ر
كامله عىل الموقف .ر
اليايد
ي

مما يدل عىل
باإلضافة اىل تولد إشارات تحذيرية الحتمالية عكس يف كل من قوى العرض و الطلب مما يؤدي
الحاىل اىل اتجاه هابط
اىل عكس االتجاه الصاعد
ي
.
و منذ ر
ر
أكي من  5أشهر و ر
المؤش بالصعود  ,و استمرت أيضا راشات الضعف بالظهور
حن االن استمر
الشاء يتم ف أسهم منتقاة مع ضورة عدم ر
لذا الزلنا ال ننصح بتوافر جزء من السيولة النقدية و ان ر
اليدد يف تفعيل
ي
وقف الخسارة اىل أن يحدث ام ــا
تأكيد اإلشارات التحذيرية و عكس االتجاه
الحاىل
الصاعد
ي

أو

اكتمال خصائص االتجاه الصاعد مره أخرى

و هذا ما سنتابعه بالتقارير القادمة

ملحوظه

الحاىل ,غالبا ما يتبعه موجة هبوط
يف حالة تأكيد اإلشارات التحذيرية لعكس االتجاه الصاعد
ي
حاده و هذا ما دفعنا للتأكيد عىل بقاء جزء من السيولة النقدية حيث ان من اهم مبادئ التحليل
الفن هو تقليل المخاطر قدر المستطاع .
ي

مقاومه 2
15500

المستهدف
15200-15050

وقف الخسارة
14275

ر
االسياتيجية
انتظ ـ ـ ــار

تم إعداد هذا التقرير عىل أساس رؤية فنيه باستخدام بيانات نعتقد يف صحته
مصدرها عىل أساس طرق فنيه معينه كما أن أن تلك البيانات الواردة بالتقرير ال تعد
كتوصية
لعمليات البيع ر
الشاء إنما رؤية فنيه ولذلك فان رشكة ربياميدز كابيتال لتداول األوراق
ر
ه مسئولية
المالية ر
غي مسئوله عن أي قرارات استثماريه و أن عمليات البيع الشاء ي
متخذي القرار

