
11/12/2018



EGX30

هي أن كماالرؤيهالزالت
قـــــــد ,نقطة11000ان المؤشر بالقرب من مستويات تداوله الحاليه و حتى مستوى ( لها وزن نسبي كبير نسيا)احتمالية •

.( على مداه متوسط األجل)موجات متتالية 9ينهي أكثر من ستة أشهر من الهبوط المتتالي على 
.نسبيا في الوقت الحاليعلى المدى الثانوي مرتفعةالمخاطره •

فعلى المدى متوسط األجل
.تعتبر المناطق الحاليه من اكثر المناطق احتشادا بقوى الطلب•
.  اظهرت معظم األسهم و المؤشر تراجع واضح في احجام التداول•
.أقل معدالت لها( و حتى االن2018منذ مايو )سجل معدل اتساع تراجع األسهم لكل دورة هبوط •

. لها وزن نسبي كبير,نقطة 11500احتمالية تكوين قاع بالقرب من المناطق الحاليه و حتى مستوى مما يوحي بان 
من % 20المستثمرون متوسطي و طويلي األجل بالبدء باتخاذ مراكز استثماريه متوسطة و طويلة األجل بنسبه ال تتجاوز وينصح

اجمالي محافظهم االستثمارية
الهبوط أو احتساب كال من اتساعحيث ان دقة ,لكل من المدى الثانوي و قصير االجل فان نسبة المخاطر ترتفع نسبيا أما بالنسبه 

.لكثرة االحتماالت ,تكون ضعيفة جدا ,شكله أو المده الزمنيه 
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EGX30 Index (12,140.00, 12,478.74, 12,139.65, 12,476.18, +336.180)



وقف 
الخسارة

مالحظات المستهدف التوصية المدى السهم

NA
تم تحقيق المتاجره 

السريعه
2.5-2.6 2.4شراء بالقرب  الثانوي

العربيه الدارة 
2.2األصول 3.1-3.2 شراء االنخفضات متوسط األجل

1.66 3.9-4.45 شراء االنخفضات طويل األجل

NA NA NA الثانوي

القلعة
3.61

تم تحقيق سعر الشراء 
تقريبا و الزلنا ننصح 

باغالق المتاجره قصيرة 
-3.6األجل بالقرب من 

3.9

3.6-3.9 3.28شراء بالقرب من  قصير األجل

NA
تم تحقيق المستهدق و 
الزلنا ننتظر اشارة شراء 

جديده
NA NA متوسط األجل

NA NA NA الثانوي

مجلوبال تيليكو

2.54 تم تحقيق سعر الشراء 
تقريبا و الزلنا ننصح 

باغالق المتاجره قصيرة 
-3.26األجل بالقرب من 

3.68

3.26-3.68 2.6-2.8شراء بالقرب  قصير األجل

2.54
تم تحقيق سعر الشراء 

تقريبا  والزلنا ننصح 
بشراء االنخفاضات

4.45 2.6-2.8شراء االنخفاضات  متوسط األجل

2.55 6.1-5.5 شراء االنخفاضات  طويل 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

15 17.3 15.75شراء بالقرب من مستوى  الثانوي

NAحديد 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


