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غبور أوتو

لىليدل ع, (مثلث متماثل)السابقة النموذج الفني 4شكل السهم خالل االشهر ال 

ى بعد سيطرة قوى العرض عل,توازن قوى العرض و الطلب نسبيا•

ادى للهبوط العنيف الذي شهده السهم منذ أبريلالذي ,تداول السهم 

2018.

ي الزمنيه التي عادة ما تتنهالمنطقة اقتربت حركة أسعار السهم من •

.العرضيهبالقرب منه الحركه 

د قمارس شهر من منتصف ان بالقرب , سجلت احدى الدورات الزمنية •

ضيه الحالية الحركة العنيفة التي تتبع الحركة العريصل السهم لمستهدف 

تأكيد حدوث حركة عنيفة قريبا

ا ان استمر دائما ما يتبع المثلث المتماثل تغير قوي في حركة األسعار و ال سيم•

(.كما حدث في السهم)تكوينه لفتره طويلة 

-% 25ين الشهر القادم تتراوح ما بحتى منتصف نسبة التغير المتوقعة للسهم •

38%

نسبة التغير المتوقعة

رضية بعض المؤشرات الفنية بشكل ضعيف على ان الحركة العحذرت •

.صاعدالحالية قد تكون حركة تجميعية يتبعها اتجاه 

اء اتجاه و لكن ال يكفي مجرد التحذير و البد من تأكيد االتجاه القادم سو•

-.:هابط أو صاعد و يتأكد ذلك ب

اتجاه الحركة القادمة

كحد 6.6-6.1المستهدف 

أدنى 

وى في حالة تأكيد اختراق مست

بحجم تداول مرتفع5.35

مستوى كسر في حالة تأكيد 

4.74.

اتجاه هابطاتجاه صاعد

كحد أدى3.5-4المستهدف 



الملخص

.عاره لتتبعه حركة تغير عنيفة نسبيا في أس. و الذي اقترب من االنتهاءيتداول السهم في اتجاه عرضي•

.كحد أدنى6.6-6.1مستهدفا منطقة , يكون االتجاه القادم اتجاه صاعد 5.35تاكيد اختراق مستوى حالةفي•

.كحد أدنى3.5-4منطقة  مستهدفا , يكون االتجاه القادم اتجاه هابط  4.74في حالة تأكيد كســــر مستوى 

.في حالة تاكيد االتجاه الصاعد سيتم تحديث مستوى وقف الخسارة •



التحديث التوصية السابقة

المدى السهم
مالحظات الحالة التوصية

وقف 

الخساره

المستهدف
مستويات 

الشراء

الثاني األول الى من

باتخاذننصحاللذااالنحتى3.8لم يستطع السهم اختراق مستوى 

.االنحتىالسريعهللمتاجرهمراكز
NA انتظار 3.58 NA NA NA قصير األجل القلعة

.تم تحقيق المستهدف االول و الثاني  مغلقة
بيع 

االرتفاعات
3.07 NA 3.48 NA ثانوي دايس

ير ارتداد السهم يعنبر حتى االن حركة تصحيحية لالتجاه الهابط قص

لذا ننصح باغالق المراكز بالقرب من المستهدفات , األجل 

مع ضرورة احترام مستوى وقف الخسارة, المذكورة 

مفعله انتظار 27
32.5-

33
31 27-29 قصير األجل عتاقه

انتظار تحقيق المستهدف مفعله
شراء 

االنخفاضات
1.85

2.5-

2.65

2.32-

2.4
2.18-2.1 قصير األجل المصريين لالسكان

تم تعديل المستهدف الثاني

مفعله
شراء 

االنخفاضات
16.82

22-

22.5

21-

21.5

بعد تاكيد 

19.99اختراق 
قصير األجل حديد عز

تتزايد ثقل العوامل االيجابية الستمرار حركة صعود السهم ليس 

على المدى قصير األجل فقط بل و متوسط األجل

جنيه لم يستطع 17.5يواجه السهم قوى عرض عنيفة بالقرب من مستوى 

اختراقها حتى االن و استكمال موجة صعوده السابقة و لكن الزال نمط 

لذا ننصح باالنتظار . الحركة العرضيه الحالية توحي بانها قد تخترق ألعال 
و ضرورة احترام مستوى وقف الخسارة

مفعله انتظار 15 NA
18.9-

19.45

بعد تاكيد 

اختراق مستوى 

17

قصير األجل الملتقى العربي

1.25تزويد المراكز بالقرب من مستوى 

أو

1.43بعد اختراق مستوى 

مفعله
شراء 

االنخفاضات
1.15 1.70-1. 1.49 تم الشراء قصير األجل الزيوت المستخلصة

متابعة



فنيهطرقأساسعلىمصدرهاصحتهفينعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادتم

ة لعمليات البيع  الشراء إنما رؤية فنيه ولذلك فان شرككتوصيةتعدالبالتقريرالواردةالبياناتتلكأنكمامعينه

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


