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حتى االن و مع استمرار تراجع المؤشر منذ بدایة شھر مایو السابق و بالرغم 
اال ان ھذا ال یعتبر اال حركة , % 15أیضا  من خسارتھ ما یزید ھن 

و لم یفقد االتجاه متوسط األجل أي من خصائص , تصحیحھ متوسطة األجل 
و صفات االتجاه الصاعد

.و لكن ألي موجة صعود یقوم المؤشر بالتصحیح

.خالل ثالث موجات رئیسیة متداخلة . 2016صعد المؤشر منذ بدایة عام 
.3و الموضحة بالرسم البیاني داخل المستطیالت ال 

و التي بدئت في 1تعتبر الحركة التصحیحیة ھي تصحیح للموجة ,حتى االن 
و . من اجمالي صعودھا % 50ویمثل الھبوط الحالي , 2017أغسطس 

التي لم نعتقد انھا اكتملت بعد فالزلنا نتوقع مزید من الھبوط على المدى 
الذي یمثل خط االتجاه (14800متوسط األجل و الذي قد یستھدف مستوى 

كما انھ یمثل الحد األقصى .2017التي بدئت فبرایر2الصاعد للموجة 
في حالة كسر مستوى (أي ان .) 2للھبوط حتى ال یشمل التصحیح الموجة 

-14500تقریبا یمتد الھبوط للموجة األكبر منھا مستھدفا منطقة 14800
. على األقل14200

بالنسبة للمدى قصیر األجل

و كأي اتجاه , االتجاه الرئیسي الحالي على المدى قصیر األجل ھو اتجاه ھابط
و . لالتجاه) صعود أو عرضي (فدائما ما یتخلل االتجاه حركات مضادة , 

و التي قد . نقطة 15250التي قد تستمر طالما المؤشر یتداول اعال مستوى 
.تستغل لتخفیف المراكز 

EGX30رسم بیاني أسبوعي
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28 15 9 شھر/المدة

2016يناير  2017فبراير  2017أغسطس  تاريخ البداية
12888 6569 5515 ةنقط/التغیر
233.22% 55.46% 42.76% /%التغیر



وقف الخسارة المستھدف مستويات المقاومة مستويات الدعم االتجا
ه السھم

6.35 6.9 – 6.5 7.75 7.4 6.35 6.6-6.5 العربیة لألسمنت
الستھداف . التخاذ مراكز بالسھم7.75اتباع اختراق مستوى أو 6.5-6.9اتخاذ مراكز بالسھم بالقرب من منطقة 

6.35مع ضرورة تفعیل وقف الخسارة أدنى مستوى , مبدئیا على المدى متوسط األجل8.9ثم 8.6-8.34مستويات 
جنیه

مفعله

5.4 7.7-7.89 6.6 6 5.69 5.98-5.8 للتنمیةأوراسكوم

)تم تعديله(مع احترام مستوى وقف الخسارة , 7.89-7.7يستھدف السھم منطقة   مفعلة

1.39 1.84-1.89 1.75 1.68 1.51 1.57 الزيوت 
المستخلصة

و سیتم تعديل مستوى. 1.89-1.84يستھدف السھم منطقة  مفعله

3.03 3.77-4.15
5.17-5.46 3.5-3.68 3.3 2.82 3.03 الشركة العربیة إلدارة 

وتطوير األصول

ظھرت بعض اإلشارات السلبیة بالسھم لذا قمنا برفع مستوى وقف الخسارة مفعله

5.6 6.15-6.4 6.4 6–6.15 5.6 5.8 غبــــور

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



وقف الخسارة المستھدف مستويات المقاومة مستويات الدعم االتجاه السھم

3 سیتم تحديده بعد تحقیق 
سعر الشراء 4.03 3.84 3.4 3.53 جنوب الوادي

بعد تحقیق سعر الشراءو سیتم التأكید على المستھدف ,  5.1- 4.33الستھداف مستويات .3.2-3.4ننصح بالشراء بالقرب من منطقة  
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