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ما ھو اال حركة ,15091نعتقد ان صعود المؤشر من مستوى الزلنا
ب من للھبوط الحاد الذي بدء  منذ اواخر شھر ابریل السابق بالقر,تصحیحیة 

نقطھ18414مستوى 

الحركة التصحیحیة الحالیة
المؤشرات الفنیة , احجام التداول (من خالل دراسة حركة الصعود الحالیھ 

)  معدل تغیرات األسعار و أشكالھا,اتساع حركة الصعود,
نعتقد أن

.Iحركة الصعود الحالیھ لم تكتمل بعد.
.IIنقطھ تكمن قوى عرض   16000بالقرب من مستوى , بالرغم من ان

,  قد تعیق استمرار الصعود الحالي جزئیا , نفسیة ثانویة
.III أو ) 15650-15780(اال قوى الطلب ان  تكمن  بالقرب من مستویات

.15092+و بحد أقصى ) 1550-15440(
و ان تستمر قوتھا لمعاودة, و التي نعتقد ان تتصدى لھذا الھبوط 

الصعود مره اخرى 
.IV قد , و في حالة اختراقھا (كحد أدنى 16500-16400الستھداف مستویات

)نقطة17500تمتد حركة الصعود لتستھدف بالقرب من مستوى 

قد تستغل حركة صعود المؤشرللمتاجرة السریعھ 
ة شرائھا اما للمستثمر متوسط االجل بتخفیف المراكز تدریجیا قبل كعاود

)وھذا ما سننوه عنھ بالتقاریر القادمة(الحقا 

تظل الرؤیة الحالیة قائمھ طالما استمر المؤشر في التداول اعال 
15092مستوى 

EGX30



-DI+DI ADX

صفحه القادمة(جلسات3منذ  ظر ال )ان
قد ذكرن أ بالرغم من وجود العديد من العالمات ن كنا 

ظر اختراق من,االيجابیةفي حركة أداء السھم  طقة اال اننا ننت
في ) 30.5-30(المقاومة  عوامل االيجابیة  حتى تكتمل ال

السھم 
في الجلسه التالیه و 

طقة و حتى مستوى  س السھم بالقرب من تلك المن الم
ق على أدنى سعر, 30.75 و لكن سرعان ما تراجع منھا لیغل

.له بتلك الجلسة
طحب ذلك و  ص الھبوطا

.I وز ول تجا و من حجم , %90حجم تدا صعود تدا ل 
.السھم  بالجلسة السابقة

.II ول س ذلك على نتائج مؤشر احجام التدا انعك
س , حیث. OBVالمجمعة  ول داخل نف ل يتدا الزا

ضي  طیل باللون األحمر(اتجاھه العر ظر المست . )ان
ول المجمعه لم , لیدل ذلك  على ان احجام التدا

قدرة السھم على,تشیر حتى االن ايجابیا على 
.30.5اختراق مستوى 

.I قیاسات االتجاه ان على ) ADX,+DI,-DI( أشارت 
طلب  ضتفوق قوى ال قوى العر

.II طلب ,جنیه تكمن28بالقرب من مستوى قوى 
ظر الدائرة باللون األ( . مرتفعه نسبیا  للسھم  ضران )خ

ط االتجاه قه حیث يقع خ ط الذي تم اخترا الھاب
.سابقا بالقرب من ذلك المستوى 

لیؤدي ذلك الى
قدرة السھم من عدم اجماع المؤشرات الفنیة القیادية على 

صاعد ,30.5على اختراق مستوى , عدمه في اتجاه  .و البدء 
اتباعھايجبالتياالستراتیجیة

ن اجلمن فبالرغم من ا صة المتاجره السريعه ذلك  فر
طرة ولكنھا , ممكنه 28بالقرب من مستوى  تتحمل مخا

صحالزلنا,لذا . عالیة ضرروة تاكید اخترقنن .  30.5مستوىب
ويات  ف مست -33.5(ثم ) 32.1-31.1(لیؤھل السھم الستھجا

35.25  (

OBV
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0.93 1.24 1.02 1.2 0.99-
1.02 0.85 0.95-

0.93
ت العربیه لالستثمارا

ايه اي سي

0.93مع رفع مستوى وقف الخساره الى .1.24-1.02الزال السھم يستھدف مستوىات 

وقف الخسارة المستھدف مستويات المقاومة مستويات الدعم االتجاه السھم

0.93 1.24 1.02 1.08 1.02 0.85 0.95-
0.93

ت العربیه لالستثمارا
ايه اي سي

لم يتاكد اختراق (. 1.24و الذي بتاكید اختراقه يستھدف السھم مستوى 1.02حقق السھم مستھدفه األول 
)حتى االن1.02مستوى 

6.3 8.34 7.4 6.95 6.8 6.3 6.6 الشمس لالسكان

)حتى االن6.8لم يخترق مستوى (. 8.34ثم 7.4الستھداف مستوى 6.8ننصح باتباع اختراق مستوى 

8 12.5 11.48 10.4 10.1 8.3 9 بنك قناة السويس

)حتى االن10.4لم يخترق مستوى (. 12.5-11.48الستھداف مستوى 10.4ننصح باتباع اختراق مستوى 

أساسعلىمصدرھاصحتھفينعتقدبیاناتباستخدامفنیھرؤیةأساسعلىالتقریرھذاإعدادتم
ة لعملیات البیع  الشراء إنما رؤیكتوصیةتعدالبالتقریرالواردةالبیاناتتلكأنكمامعینھفنیھطرق

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