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EGX30

حتى ( 29/10/2018)13074صعد المؤشر  من مستوى 
بخصائص , ( جلسة بجاية االسبوع الحالي)13776مستوى 

تتعارض مع امكانية تاكيد ان قاع المؤشر متوسط و 
قد تكون بالفعل بالقرب من مستوى ,طويل األجل 

.في اواخر الشهر الماضي13704
مثل

لم تتفوق متوسطات أحجام التداول األسبوعي *
في الفتره الحالية  على متوسطات احجام تداول 
األسبوعي في فترة هبوط المؤشر من مستويات 

.نقطة18414
فاق اداء األسهم المتوسطه و الصغيره على *

على أساس راس المال )األسهم الكبيره و القياديه 

نسبة التغير في ,نسبة الصعود)من حيث (السوقي
(.زيادة أحجام التداول

و الذي ينافي خصائص بداية االتجاه الصاعد 
.طويل و متوسط األجل حتى االن

و بالرغم من ذلك
الزالت تتداول اعال ؤشر مالطالما حركة اسعار )

فان حركة تراجع المؤشر , (( 13054-13378)منطقة 
الحاليه ما هي اال حركة تصحيحيه قبل معاودة 

قصيرة /الصعود مره أخرى و استهداف قمه ثانويه 
األجل جديدة
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17.25 20 17.6-17.74شراء من  الثانوي

15.5 23 شراء االنخفاضات قصير األجل

NA NA NA متوسط األجل

NA NA NA طويل األجل

NA NA NA الثانوي

2.08 2.65-2.85
شراء االنخفضات حتى 

2.25-2.11
قصير األجل

1.66 3.9ثم 2.45-3 شراء االنخفضات متوسط األجل

1.66 3.9-4.45 شراء االنخفضات طويل األجل



NA NA NA الثانوي

3.16 3.46-3.88
بيع بالقرب من 
المستهدف االول

قصير األجل

2.8 5.56-6.1 شراء االنخفاضات متوسط األجل

2.8 على االقل 6.1-7.7 شراء االنخفاضات طويل األجل

NA NA NA الثانوي

3.98 3.8
باقرب من)بيع االرتفاعات 

(4.07و حتى 4.02
قصير األجل

3.42 NA NA متوسط األجل

NA NA NA طويل األجل



1.08 1.24
شراء بالقرب من 

المستويات الحاليه و 
1.17حتى مستوى 

الثانوي

0.99 1.33-1.35
اتباع اختراق مستوى 

1.25
قصير األجل

0.97 1.33-1.55 شراء االنخفاضات متوسط األجل

NA NA NA طويل األجل

15.8 17.64-17.3
شراء بالقرب من  

16.3مستوى 
الثانوي

تم تفعيله 23.59-21.6
شراء بالقرب من  

16.3مستوى 
قصير األجل

NA NA NA متوسط األجل

NA NA NA طويل األجل



مفعل 6.86 NA انتظار  الثانوي

6.54 7.16-7.25   ACHIEVED انتظار قصير األجل

6.15 8.54-9
شراء بعد تاكيد اختراق 

7.25مستوى 
متوسط األجل

5.4 13 NA طويل األجل

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


