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EGX30

قلة في (و حتى االن الزالت خصائص االرتداد من , 15750مستوىالسابقة أعالالثالثبالجلساتالمؤشرارتد
تؤكد ان االرتداد الحالي ما ھو اال حركھ تصحیحیة قبل معاودة ) معدل تغیر أسعار المؤشر و ضعف أحجام التداول 

.التراجع مره أخرى 
حیث ان خصائص حركة أسعار .(فرصھ جدیده لمن لم یقوموا بتفعیل وقف الخسارة على المدى قصیر األجل لتخلق 

و حتى االن تدل على ان قوى الكلب التي تظھر في المؤشر ما ھي قوى ) 2018مایو (المؤشر منذ بدایة تراجعھ 
).و ان قوى العرض الزالت قواھا تستطیع إعادة تراجع المؤشر مره أخرى, موسمیھ 

مستھدف الموجھ التصحیحیة الحالیة                               
ألعال فسیعكس وجھة النظر الحالیة17500أمـــــا اختراق مستوى 

(17245 > 16460<)
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وقف الخسارة المستھدف مستويات المقاومة مستويات الدعم االتجاه السھم

6.44 سیتم تحديده بعد اغالق 
جلسة الیوم 8.62 7.85 7.5-7.6 6.7 7.11 الحديد و الصلب

.10.08-9.7يؤكد سیطرة القوى الطلب على أداء السھم الستھداف مستوى ,7.85اختراق مستوى 

5.7 7.7-7.89 7.15 6.89 5.8 6.25 أوراسكوم للتنمیة

مع احترام مستوى وقف الخسارة, 7.89-7.7يستھدف السھم منطقة  

1.39 سیتم تحديده بعد 
اغالق جلسة الیوم 1.75 1.68 1.51 1.57 الزيوت المستخلصة

ملیون 2في حالة االغالق بجلسة الیوم بالقرب من أعال سعر بالجلسة مصطحبا بحجم تداول يقرب حجم تداول األمس 
1.89-1.84يستھدف السھم منطقة , سھم

2.99 3.77-4.15
5.17-5.46 3.5-3.68 3.3 3.18 3.25 الشركة العربیة 

إلدارة وتطوير األصول
و في حالة اختراقھا يمتد 4.15-3.77يستھدف السھم منطقة ,بجلسة الیوم 3.3في حالة تأكید اختراق مستوى 

.مع احترام مستوى وقف الخسارة) 5.46-5.17(المستھدف الى منطقة 

5.6 6.15-6.4 6.4 6–6.15 5.6 5.8 غبــــور

و في حالة اختراقھا يمتد المستھدف الى منطقة 7-6.75يستھدف السھم منطقة ,6.4في حالة تأكید اختراق مستوى 
.مع احترام مستوى وقف الخسارة) 7.5-8(



علىمصدرھاصحتھفينعتقدبیاناتباستخدامفنیھرؤیةأساسعلىالتقریرھذاإعدادتم
كتوصیةتعدالبالتقریرالواردةالبیاناتتلكأنأنكمامعینھفنیھطرقأساس

لعملیات البیع  الشراء إنما رؤية فنیه ولذلك فان شركة بیرامیدز 
كابیتال لتداول األوراق المالیة غیر مسئوله عن أي قرارات استثماريه

و أن عملیات البیع  الشراء ھي مسئولیة متخذي القرار
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