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تمر باهم  , و حتى االن –( 30/4/2018)نقطه 18400نعتقد ان موجة الهبوط الحادة التي شهدها المؤشر منذ مستويات 

.لها في الوقت الحالي مرحله

المؤشرحيث ستحدد تلك المرحله اما اذا كان 

,مؤقتا/ تصحيحه تماما سينهي

أم
.تسبيافي التراجع لمده و اتساع كبير سيستمر

سيسرياحتمال هي التي ستحدد اي . 13700و حتى مستوى 13100المنطقه بالقرب من مستوى 

تعتقد ان يستمر المؤشر في التراحع بعنف لمدة قد ,التصدي لكل هذا12700و حتى 13100أن لم تستطع منطقة الدعم من 

.أشهر6-3تصل 

اجع تماما تتجمع فيها قوى الطلب متوسطة األجل و التي قد تؤدي الى انهاء حركة الترالتي تمثل تلك المنطقه أهم و اخر المناطق 

.او على األقل مؤقتا 

ل يوضح جميع حركات الهبوط متوسطة و طويلة االج, (  انظر الصفحه القادمة)جدول المقارنه الذي كنا قد أصدرناه من قبل 

عام18التي شهدها المؤشر منذ 

وق األخبار السلبيه نسبيا التي تحيط بالس•

المصري

.  للمتعاملينمقدار الرؤية السلبيه زيادة •

.تحكم قوى العرض على حركة اسعار المؤشر و االسهم •

رات باالضافه الى ظهور بعض االشارات الفنيه السلبيه في المؤش•

و الذي دعانا الى تخفيض مستوى وقف الخساره ) الفنيه قصيرة األجل

.أشهر مضت 6منذ ( متوسط األجل 

في ظــــــــل



ان ينهي و لو مؤقتا               أي موجة هبوط متوسطة األجل باحدى البطريقتين( عام السابق 18خالل ال ) اعتاد المؤشر 

ممتد طبيعي

من اجمالي موجة الصعود متوسطة األجل %90يتجاوز ال 
السابقه له

من اجمالي موجة الصعود %62ال يتخطى 
متوسطة األجل السابقه له

التراجعحجم

التي استغرقته موجة الصعود اكثر من اجمالي الوقت
متوسطة األجل السابقه له

التي من اجمالي الوقت% 78أقل من 
استغرقته موجة الصعود متوسطة األجل 

السابقه له

مدة التراجع

الى من فترة الحدوث

المستوى الوقت المستوى الوقت المستوى الوقت المستوى الوقت
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في التقارير السابقةذكرناكنا قد 

.....................................

12700و حتى مستوى ( 13500-13100)يحوم المؤشر بالقرب من المنطقة 

فاما*

يرتد منها المؤشر بقوة

أشهر3لمده زمنيه من شهر ل 

% .20و حينها قد يصل متوسط صعود األسهم لنسبة تتجاوز ال 

أو*

12700يتم كسر مستوى 

و هنا 

تستمر قوى العرض في السيطره على حركة اسعار المؤشر

او اكثر10800حتى مستويات 

كزالمراتخفيف / لبيع لذا فاي حركة صعود قد تستغل . دائما ما نذكر ان االتجاه قصير األجل هو اتجاه هابط 



صحتهفينعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادتم

البالتقريرالواردةالبياناتتلكأنكمامعينهفنيهطرقأساسعلىمصدرها

لعمليات البيع  الشراء إنما رؤية فنيه ولذلك فان شركة بيراميدز كتوصيةتعد

كابيتال لتداول األوراق المالية غير مسئوله عن أي قرارات استثماريه و أن عمليات 
البيع  الشراء هي مسئولية متخذي القرار


