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اليزال المؤشر يتداول في اتجاهه الهابط على المدى قصير األجل  ,و كسر المؤشر مستوى 16000
نعتقد ان مستويات  15400-15600تكمن بالقرب منها قوى طلب قصيره االجل قد توقف استمرار موجة الهبوط الحالية للدخول في حركه تصحيحية ألعال
,سواء كانت عرضيه او حاده
و الذي لن يمثل للمدى متوسط األجل اال حركه تصحيحيه لالتجاه السابق له
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المدة الزمنية التي تم اعداد دراسة السهم السهم عليها  ,كما انها المدة الزمنية لتحقيق مستهدف
السهم أو وقف الخسارة
خالل نفس الجلسة و حتى  3جلسات
من  3جلسات و حتى  3أسابيع
من شهر حتى  3أشهر
غير محدد أو غير معلوم
لم تتوافر الشروط التخاذ مراكز في السهم
اخر سعر
خالل نفس الجلسة و حتى  3جلسات
من  3جلسات و حتى  3أسابيع
من شهر حتى  3أشهر
لم تتوافر الشروط التخاذ مراكز في السهم
اخر سعر

تم إعداد هذا التقرير على أساس رؤية فنيه باستخدام بيانات نعتقد في صحته مصدرها على
أساس طرق فنيه معينه كما أن أن تلك البيانات الواردة بالتقرير ال تعد كتوصية

لعمليات البيع الشراء إنما رؤية فنيه ولذلك فان شركة بيراميدز كابيتال لتداول األوراق المالية غير
مسئوله عن أي قرارات استثماريه و أن عمليات البيع الشراء هي مسئولية متخذي القرار

