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حيث ان .الزال اتجاه المؤشر قصير األجل هو اتجاه هابط •

ها حركة تحرك أسعار المؤشر الزالت تكون قمم تدنو سابقت

متبعه بقيعان تدنو سابقتها

دء ظهرت بعض االشارات على المدى قصير األجل تدل على ب•

لالتجاه الهابط مثل( صاعده)الدخول في حركة تصحيحية 

عدم قدرة قوى العرض من تأكيد كسر مستوى 

نقطة 15250

انحراف بعض المؤشرات الفنية ايجابيا مع أداء 

محذرة من احتمالية انتهاء حركة الهبوط.المؤشر 

قصيرة األجل و البدء في حركة صعود قصيرة األجل

اتساع معدل تغير حركة أسهار المؤشر( زيادة)تغير 

-15800قد تستهدف الحركة التصحيحية الحالية مستويات •

و . على المدى قصير األجل16600-16400ثم 16100

دة التي ال تعتبر حتى االن اال حركة تصحيحية قبل معاو

حيث ان السيادة لالتجاه الحالي , التراجع مره أخرى 

حتر يتم انعكاسة( الهابط)

كما ان اختفاء احجام التداول مع صعود معظم األسهم تؤكد 

حتى االن معاودة التراجع مره أخرى بعد انتهاء الموجه 

الحالية

لى توجد بعض الحاالت التي تمتد فيها المستهدفات بناء ع•

ر سلوك الصعود و هذا ما سننوه عليه ان حدث في التقاري

القادمه

رة قد تستغل حركة صعود المؤشر لتخفيف المراكز قصي•

األجل

ول تظل الرؤية الحالية قائمه طالما استمر المؤشر في التدا•

14500-14800اعال منطقة الدعم 
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6.35 7.5–8.27 7.4 6.95 6.35 6.6-6.5 العربية لألسمنت

الستهداف . التخاذ مراكز بالسهم7.75اتباع اختراق مستوى أو 6.5-6.9اتخاذ مراكز بالسهم بالقرب من منطقة 
6.35مع ضرورة تفعيل وقف الخسارة أدنى مستوى , مبدئيا على المدى متوسط األجل8.9ثم 8.6-8.34مستويات 

مفعله

3
سيتم تحديده بعد 
تحقيق سعر الشراء

4.03 3.84 3.4 3.53 جنوب الوادي

الستهداف مستويات .3.2-3.4ننصح بالشراء بالقرب من منطقة  
4.33 - بعد تحقيق سعر الشراءو سيتم التأكيد على المستهدف  5.1

وقف الخسارة المستهدف مستويات المقاومة مستويات الدعم االتجاه السهم

15.07 17-18.38 18 17 15.07 15.8-15.6
بنك فيصل 
االسالمي

مراكز قصيرة األجل اتخاذننصح ب18.38و في حالة اختراق مستوى . 18.38-17الستهداف مستويات اتخاذ مراكز للمتاجره السريعة  بالسهم 
15.07مع ضرورة تفعيل وقف الخسارة أدنى مستوى , 20.5-19.5الستهداف مستويات 

5.46 7.4–8.34 7 6.62 5.97 6.25 الشمس لالسكان

.8.34-7.4التخاذ مراكز للمتاجره السريعه في السهم الستهداف مستويات 6.62اتباع اختراق مستوى 



5.4 7.7-7.89 6.6 6 5.4 5.6 للتنميةأوراسكوم

(تم تعديله)مع احترام مستوى وقف الخسارة , 7.89-7.7يستهدف السهم منطقة   مفعلة

1.33 1.84-1.89 1.61 1.42 1.35 1.39
الزيوت 

المستخلصة

(تم تعديل مستوى وقف الخسارة. )1.89-1.84يستهدف السهم منطقة  مفعله

5.25 6.15-6.4 6–6.15 6–6.15 5.25 5.45 غبــــور

مع احترام ( 8-7.5)و في حالة اختراقها يمتد المستهدف الى منطقة 7-6.75يستهدف السهم منطقة 
(تم تعديل مستوى وقف الخسارة. )مستوى وقف الخسارة

مفعله

وقف الخسارة المستهدف مستويات المقاومة مستويات الدعم االتجاه السهم

البياناتتلكأنكمامعينهفنيهطرقأساسعلىمصدرهاصحتهفينعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادتم

ي لعمليات البيع  الشراء إنما رؤية فنيه ولذلك فان شركة بيراميدز كابيتال لتداول األوراق المالية غير مسئوله عن أكتوصيةتعدالبالتقريرالواردة

قرارات استثماريه و أن عمليات البيع  الشراء هي مسئولية متخذي القرار

40 52 52 49 40 42.25 كريدي أجريكول

مع ( 56-55)و في حالة اختراقها يمتد المستهدف الى منطقة 52.5-51.5يستهدف السهم منطقة 
. احترام مستوى وقف الخسارة


