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نقطة 12956تراجع المؤشر قليال  ادنى قاعه السابق  
.

.نقطة 12956ماذا لو تم تأكيد كسر القاع السابق 

6يستمر االتجاه الهابط الذي بدءه المؤشر منذ •
(تقريبا)أشهر مضت 

ق و تعتبر حركة الصعود منذ أواخر شهر أكتوبر الساب•
ما هي اال حركة ,حتى منتصف شهر نوفمبر 

تصحيحية لالتجاه الهابط
يستهدف المؤشر على المدى الثانوي مستوى •

نقطة12400-12350

اكزمرتكوينفيالبدءعدموالمراكزباغالقننصحلذا
الثانوي و المدى قصير المدىعلىجديدةشرائيه
ةنقط12956اذا تم تاكيد كسر القاع السابق ,األجل 

MACD



وقف 
الخسارة

المستهدف التوصية المدى السهم

6.1 7.25 شراء االنخفاضات الثانوي

6.1بايونيرز 7.4 شراء االنخفاضات األجلقصير

5.5 8.9-9 شراء االنخفاضات متوسط األجل

NA NA NA الثانوي

العربيه الدارة 
األصول

2.28 3.9ثم 3–2.88 تم تعديل المستهدف االول متوسط األجل

1.66 3.9-4.45 شراء االنخفضات طويل األجل

NA NA NA الثانوي

3.61القلعة NA 4.25-3.93بيع االرتفاعات  قصير األجل

3.42 4.45 2.4-2.6شراء االنخفضات بالقرب من  متوسط األجل

NA NA NA الثانوي

جلوبال تيليكوم
3.6 NA

بيع االرتفاعات بالقرب من المستويات
3.95الحاليه و حتى مستوى 

قصير األجل

2.77 4.45 شراء االنخفاضات  متوسط األجل

2.55 6.1-5.5 شراء االنخفاضات  طويل األجل

.2 NA NA الثانوي

17.46مصر الجديدة 20.9-21.9
أو 19.49شراء بعد اختراق مستوى 

16.28بالقرب من مستوى 
قصير األجل

15.5 23.5-22 16.28شراء بالقرب من  متوسط األجل

متابعة االسهم السابق ذكرها



وقف 
الخسارة

المستهدف التوصية المدى السهم

NA NA NA الثانوي

13.16هيرمس 16 شراء االنخفاضات األجلقصير

13 18-19.6 شراء االنخفاضات متوسط األجل

NA NA NA الثانوي

17.25حديد عز NA NA قصير األجل

NA NA NA متوسط 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

تم تحقيق السعر

تم تفعيل وقف الخسارة


