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ننصح بمن قاموا باتباع تفعیل وقف الخسارة المذكورة سابقا باالنتظار حتى ظھور وزن إیجابي قوي لمجموعھ من العوامل في المؤشر تؤكد البدء 
في موجھ صاعده رئیسیة جدیده

أما من لم یقم بتفعیل وقف الخسارة فاالنتظار و تفعیل وقف الخسارة ادنى مستوى 15750

الثانوي
15750 وقف الخسارةمستویات المقاومةمستویات الدعـــــم

قصیر األجل

نود ان ننوه الى ان
ان بالقرب من مستوى 15750  یقع خط االتجاه الصاعد للمؤشر . و الذي منع استمرار أي ھبوط للمؤشر خالل ال 10 أشھر السابقة 

نتیجة لوجود قوى طلب عنیفة بالقرب منھ . لذا فنعتبر ھذا المستوى مستوى ھام جدا للمؤشر حیث
في حالة كسره ألسفل فیعتبر اشاره لسیطرة قوى 

العرض على الموقف و استمرار رحلة الھبوط لعمق 
او مدة كبیره نسبیا

في حالة استمرار الحفاظ على الدور الدفاعي لھ ضد الھبوط. و 
عدم استطاع قوى العرض بكسره السفل.فیعتبر ھذا اول اشاره 

إیجابیة الحتمالیة انتھاء موجة الھبوط الحالیة
أمـــــــا

EGX30
رسم بیاني یومي

الزالت الروؤیة كما ھي

فقوى العرض الزالت تسیطر على الموقف , والزال االتجاه قصیر األجل ھو اتجاه ھابط
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االتجاهوقف الخسارةالمستھدف
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جلوبال تیلیكوم

تم تحقیق المستھدفات . و الزلنا نتنظر بعض من التأكید إلشارة شراء جدیده

لم تتولد إشارة الشراء نتیجة لعدم تحقق الشروط المذكورة باألمس

لم تظھر أي إشارات جدیده للشراء

لم تتولد إشارة الشراء نتیجة لعدم تحقق الشروط المذكورة باألمس

تتولد إشارة شراء قصیرة األجل في السھم بعد االغالق بجلسة الیوم بالقرب من اعال أسعار سیسجلھا السھم بالجلسة 
,مصطحبة بحجم تداول نرتفع نسبیا . و في تلك الحالة یستھدف السھم مستویات 15.4. مع احترام مستوى وقف الخسارة 

9.5

المصریة لالتصاالت

شراء االنخفاضات

نظـــــره على بعض األسھم

بایونیرز

تتولد إشارة شراء قصیرة األجل في السھم بعد االغالق بجلسة الیوم بالقرب من اعال أسعار سیسجلھا السھم بالجلسة 
,مصطحبة بحجم تداول نرتفع نسبیا . و في تلك الحالة یستھدف السھم مستویات 9.5 ثم 10.9 . مع احترام مستوى وقف 

الخسارة

رایھ

مستویات المقاومةمستویات الدعمالسھم

لم تتولد إشارة الشراء نتیجة لعدم تحقق الشروط المذكورة باألمس

القلعة

بیع االرتفاعات

مینا لالستثمار السیاحي

تتولد إشارة شراء قصیرة األجل في السھم بعد االغالق بجلسة الیوم بالقرب من اعال أسعار سیسجلھا السھم بالجلسة 
,مصطحبة بحجم تداول نرتفع نسبیا . و في تلك الحالة یستھدف السھم مستویات 2.85 ثم 3-3.3 . مع احترام مستوى 

وقف الخسارة
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المدى الثانوي
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تم إعداد ھذا التقریر  على أساس رؤیة فنیھ باستخدام  بیانات نعتقد في صحتھ مصدرھا   على 
أساس طرق فنیھ معینھ كما أن  أن تلك البیانات الواردة بالتقریر ال تعد كتوصیة

 لعملیات البیع  الشراء إنما رؤیة فنیھ ولذلك فان شركة بیرامیدز كابیتال لتداول األوراق المالیة غیر 
مسئولھ عن أي قرارات استثماریھ و أن عملیات البیع  الشراء ھي مسئولیة متخذي القرار

اخر سعر
خالل نفس الجلسة و حتى 3 جلسات
من 3 جلسات و حتى 3 أسابیع

من شھر حتى 3 أشھر
لم تتوافر  الشروط التخاذ مراكز في السھم

اخر سعر

لم تتوافر  الشروط التخاذ مراكز في السھم

المدة الزمنیة التي تم اعداد دراسة السھم السھم علیھا , كما انھا المدة الزمنیة لتحقیق مستھدف 
السھم أو وقف الخسارة

خالل نفس الجلسة و حتى 3 جلسات
من 3 جلسات و حتى 3 أسابیع

من شھر حتى 3 أشھر
غیر محدد أو غیر معلوم
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