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رسم بياني يومي

صري يتداول املؤرش يف اجتاه صاعد عىل املدى ق•
الأجل و الزال هو الاجتاه السائد عىل حركة 

.املؤرش حىت الان
رب من مس هتدف الاجتاه الصاعد احلايل يقع ابلق•

.نقطة16500و حىت مس توى 15300مس توى 
يحيه تعترب أأي حركة تراجع ما يه الا حركة تصح •

.قبل معاودة الصعود مره أأخرى
.ذلا جيب اتباع س ياسة رشاء الاخنفاضات•
.نقطة13300مس توى وقف اخلساره يقع أأدىن •

لية ظهرت بعض الاشارات الىت تدل زايدة ثقل احامت
احلالية و ظهور قوى عرض كثيفة ابلقرب ممن املس توايت

,نقطة مثل15000حىت مس توى 
ى جسلت احدى ادلورات الزمنيه عىل املد•

ات قصري الأجل ان ابلقرب من هناية جلس
ه و الاس بوع السابق يه منطقة تكوين مق

.البدء يف حركة مضاده الجتاه الصعود
الاقرتاب من منطقة املقاومة الأفقيه •

14700–14900.

الية و ذلا فقد تس تغل املس توايت احل
زء نقطه لتخفيف ج15000حىت مس ىت 

من املراكز قصرية الأجل أأو مراكز 
ور اشارة حىت يمت ظه. املتاجره الرسيعه 

.قصرية الاجلرشاء قريبة 

قصير األجل



مستويات المقاومة مستويات الدعم
وقف 

الخساره

المستهدف مستويات الشراء

المدى السهم

2 1 2 1 الثاني األول الى من

14-15.25 10.8-11.8 9.3-8.5 10-9.8 7.77 19.8-20.6 14-15.25

بالقرب من المستويات 

الحاليه و حتى مستوى 

9.4

متوسط األجل البنك المصري لتنمية الصادرات

10.8اقترب السهم من مستوى المقاومه األول •

و التي وجد بالقرب منها قوى عرض قويه 

قبل ليبدء السهم حركة تصحيحية قصيرة األجل•

معاودة االرتفاع مره أخرى و تحقيق 

المستهدفات المذكوره

تحديث

.شهر 17انهى السهم حركة الهبوط التي استمرت لمدة •

-14مستهدف االتجاه الصاعد الحالي يقع بالقرب من مستوى •

.جنية20ثم بالقرب من مستوى 15.5

مستوى مقاومة 11.8-10.8يمثل بالقرب من منطقة المقاومة •

عاودة عنيف قد يواجه السهم بالقرب منه حركة تصحيحية قبل م

.الصعود لتحقيق مستهدفة

11.8سيتم تحديث مستوى وقف الخسارة بعد اختراق مستوى •

.

لقادمة مع سيتم التحديث ان لم تتوافق صفات السهم في الفتره ا•

.خصائص االتجاه الصاعد 

التعليق

6.3 5.9 5.25 5.7 5.2 NA 6.3-6.5 5.6 5.7 قصير األجل الحديد و الصلب

.اخترق السهم النموذج الفني مثلث صاعد ليتداول في اتجاه  صاعد على المدى قصير األجل•

.6.5-6.3مستهدف النموذج الفني على المدى قصير األجل يقع بالقرب من •

.مع احترام مستوى وقف الخسارة •

التعليق

3.93 3.82 3.58 3.7-3.74 3.25 4.3 4.25-4.3 3.9بعد تاكيد اختراق  قصير األجل شيني

.لذا قد يعيق استمرار صعود السهم ,مستوى مقاومة عنيف للسهم 3.93يمثل مستوى •

.توى تنذر من احمتالية اختراق ذلك المس(  احجام التداول الفتره السابقة و معدالت تغير أسعار السهم)قوى الطلب التي ظهرت خالل •

.و حيث أن االشارت التحذيرية ليست كافية لتأكيد االتجاه •

.  كحد أنى4.3-4.25الستهداف منطقة 3.93ننصح باتخاذ مراكز في السهم فقط بعد اختراق مستوى لذا

التعليق



التوصية السابقة

المدى السهم
وقف الخساره

المستهدف
مستويات 

الشراء

الثاني األول الى من

6.86
9.15-

10.8
7.65-8 6.8 7

قصير 

األجل
مدينة نصر

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 الى الوصول , شراء االنخفاضات

للمستهدفات المذكوره 
تفعيل

شراء 

االنخفاضات 

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


