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EGX30

رسم بياني يومي

صري صاعد عىل املدى قاجتاه يفيتداول املؤرش•
ملؤرش هو الاجتاه السائد عىل اجتاه او الزال الأجل 

.الانحىت 
رب من مس هتدف الاجتاه الصاعد احلايل يقع ابلق•

نقطة16500و حىت مس توى 15300مس توى 
يحيهتصح حركةالايهماتراجعحركةتعترب أأي•

مره أأخرىالصعودمعاودةقبل
الاخنفاضاترشاءس ياسةاتباعذلا جيب•
نقطة13300مس توى وقف اخلساره يقع أأدىن •
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EGX30 Index (14,766.59, 14,810.00, 14,741.71, 14,753.68, -12.9102)

ية ظهور ظهرت بعض الاشارات الىت تدل زايدة ثقل احامتل 
ة و حىت قوى عرض كثيفة ابلقرب ممن املس توايت احلالي

نقطة مثل15000مس توى 
املدىعىلالزمنيهادلوراتاحدىجسلت•

ت هناية جلسامنابلقربانالأجلقصري
الاس بوع السابق يه مرحةل تكوين مقه

حركة و البدء يف( سواء فرعيه أأو رئيس ية )
مضاده الجتاه الصعود

14700الاقرتاب من منطقة املقاومة الأفقيه •
–14900.

الية و ذلا فقد تس تغل املس توايت احل

نقطه لتخفيف15000حىت مس ىت 

اجره املراكز قصرية الأجل أأو مراكز املت

ة رشاء حىت يمت ظهور اشار . الرسيعه 

قريبة قصرية الاجل

قصير األجل



التوصية السابقة

المدى السهم
وقف الخساره

المستهدف
مستويات 

الشراء

الثاني األول الى من

7.7 7-8.8 6-6.6 5 5.3
متوسط 

األجل
عبور أوتو

6.86
9.15-

10.8
7.65-8 6.8 7

قصير 

األجل
مدينة نصر

27 32.5-33 31 27-29
قصير 

األجل
عتاقه

15 NA
18.9-

19.45

بعد تاكيد 

اختراق مستوى 

17

قصير 

األجل
الملتقى العربي

1.15 1.70-1. 1.49 تم الشراء
قصير 

األجل
الزيوت المستخلصة

التحديث

مالحظات الحالة التوصية

حيث ان قوى الطلب قد تؤدي , 5.1–5.3شراء االنخفاضات 

الى الوصول للمستهدفات المذكوره بالقرب منتصف مارس القادم
تفعيل

شراء 

االنخفاضات 

حيث ان قوى الطلب قد تؤدي الى الوصول , شراء االنخفاضات

للمستهدفات المذكوره 
تفعيل

شراء 

االنخفاضات 

كأعال سعر له خالل جلسة التداول 30.48سجل السهم مستوى 

و ذلك 31السابقه و لم يستطع الوصول الى المستهدف االول 

بحجم تداول مرتفع نسبيا لذا ننصح بتخفيف المراكز

تخفيف تخفيف

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

1.25تزويد المراكز بالقرب من مستوى 

أو

1.43بعد اختراق مستوى 

مفعله
شراء 

االنخفاضات

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


