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متابعة الحركة التصحيحية الحالية

.I الزال اخر احتمال من الرؤية السابقة قائما

حاجزا أمام الهبوط الحاد الذي يشهده + 15091و هو ان يقف مستوى 

المؤشر في الفترة الحالية

.IIامتداد حركة الهبوط مؤقتا

اظهرت حركة أسعار المؤشر احتمالية امتداد لحركة الهبوط الحاليه و 

التي تضمن مجموعه من الخصائص و هي

.i 14200-14787امتداد الهبوط لمنطقة.

.ii 15980قبل اختراق القمه الثانوية السابقة

.iiiمؤشر قياس االتجاه

بالتراجع      DI-البد ان يستمر قياس اتجاه قوى العرض بالمؤشر 

بالقرب من المنطقة الذي اعتاد الرجوع منها خالل رحلة هبوط المؤشر  

18414من مستوى 

قد تستغل حركة صعود المؤشرللمتاجرة السريعه 

15090وقف الخسائر ادنى مستوى 

ها الحقا اما للمستثمر متوسط االجل بتخفيف المراكز تدريجيا قبل معاودة شرائ

(وهذا ما سننوه عنه بالتقارير القادمة)

يعتبر اشارة الستكمال رحلة الهبط قصيرة 14800-14200كسر منطقة 

عدم صحة الروؤية الحاليةاالجل و

EGX30

انظر المستطيل المظلل



-DI+DI ADX

OBV

كنا قد ذكرنا لمرتين متتاليتين 
يعتبر اشارة ( .30.5-30)ان اختراق منطقة المقاومه 

الكتمال معظم  العوامل االيجابية في السهم السهم 
(  35.25-33.5)ثم ( 32.1-31.1)الستهداف مستويات 

و الزلنا ننصح
ليؤهل السهم . 30.5بضرروة تاكيد اخترق مستوى 

(  35.25-33.5)ثم ( 32.1-31.1)الستهداف مستويات 

و نود ان نضيف
ألف  سهم 500ان السهم قام بتفيذ حجم تداول تجاوز ال 

ل بجلسة األمس و انهى الجلسه بالقرب من اعال سعر تداو
بجلسة األمس

ليدل ذلك
على ظهور قوه شرائيه جيده ولكن حتى االن لم

تؤكد قدرتها على اكتمال رحلة الصعود
و تتاكدقرتها على استكمال رحلة الصعود

في حالة ان ينهي السهم تعامالت اليوم بالقرب من اعال
ألف سهم 500سعر بالجلسة مصطحبا بحجم تداول يقرب 

جنيه 25وقف الخساره الحالي ادنى مستوى 
همو سيتم تحريكه ألعال في حالة تاكيد الشراء بالس



وقف الخسارة المستهدف مستويات المقاومة مستويات الدعم االتجاه السهم

0.93 1.24 1.14 1.08 1.02 0.85
0.95-
0.93

العربيه 
ايه اي سيلالستثمارات 

1.24-1.14يستهدف السهم مستويات 

5.4 7.89-8.25 7.2 – 7 7 6.6 5.56 5.95 أوراسكوم للتنميه

8.25-7.89ثم 7.2-7يستهدف السهم منطقة 

أساسعلىمصدرهاصحتهفينعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادتم

ة لعمليات البيع  الشراء إنما رؤيكتوصيةتعدالبالتقريرالواردةالبياناتتلكأنكمامعينهفنيهطرق

فنيه ولذلك فان شركة بيراميدز كابيتال لتداول األوراق المالية غير مسئوله عن أي قرارات استثماريه و 
أن عمليات البيع  الشراء هي مسئولية متخذي القرار


