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EGX30 Index (14,949.07, 15,076.46, 14,949.07, 14,984.46, +35.3896) EGX30

رسم بياني يومي

.يتداول املؤرش يف اجتاه صاعد عىل املدى قصري الأجل و الزال هو الاجتاه السائد عىل حركة املؤرش حىت الان•

.نقطة16500و حىت مس توى 15300مس هتدف الاجتاه الصاعد احلايل يقع ابلقرب من مس توى •

.تعترب أأي حركة تراجع ما يه الا حركة تصحيحيه قبل معاودة الصعود مره أأخرى•

.ذلا جيب اتباع س ياسة رشاء الاخنفاضات•

.نقطة13300مس توى وقف اخلساره يقع أأدىن •

قصير األجل



المقاومةمستويات  مستويات الدعم
وقف 

الخساره

المستهدف مستويات الشراء

المدى السهم

2 1 2 1 الثاني األول الى من

7.6 7.4 6.9-6.8
7.1-

6.98
6.6 7.9-8.1 7.6

بالقرب من المستويات 

الحالية وحتى مستوى 

6.98

قصير األجل بايونيرز

.نسبيامرتفعتداولبحجم7.16أشهر مستوى المقاومة العنيف 5اخترق السهم الول مره منذ •

.7.6يستهدف السهم على المدى قصير األجل بالقرب من مستوى •

على األقل8.1-7.9يستهدف السهم على المدى متوسط األجل بالقرب من منطقة المقاومة •

ااحترام مستوى وقف الخسائر•

التعليق

3.35 2.98 2.6 2.73 2.4 NA 3.6 2.6 2.73 قصير األجل دايس

.يتداول السهم في اتجاه صاعد على المدى قصير األجل•

.3.25تراجع السهم من مستهدفه األوول يالقرب من مستوى •

و حتى االن تدل على أنها حركة تصحيحية قبل معاودة الصعود مره اخرى3.25حركة التراجع من مستوى •

.3.6مستهدف السهم قصير األجل يقع بالقرب من مستوى •

.4.1–4المستهدف متوسط األجل يقع بالقرب من •

.2.17و متوسط االجل 2.4ةقف الخساره قصير األجل •

التعليق

الروؤية الفنيه لبعض األسهم



التوصية السابقة

وقف السهم

الخساره

المستهدف مستويات الشراء

الثاني األول الى من

4.9
7-

8.8
6-6.6 4.9 5.3 عبور أوتو

7.77
19.8-

20.6

14-

15.25

بالقرب من المستويات 

الحاليه و حتى 
9.4مستوى 

البنك المصري لتنمية 

الصادرات

104 146 130

بالقرب من المستويات 

الحالية و حتى مستوى 

114

أوراسكوم 

كونستركشن

1.64 2.75
2.3-

2.34

بالقرب من المستويات 

الحالية و حتى مستوى 

1.85

العربية لحليج األقطان

التحديث

مالحظات الحالة التوصية

حيث ان قوى , 4.9–5.3شراء االنخفاضات 

الطلب قد تؤدي الى الوصول للمستهدفات 

.القادمالمذكوره بالقرب منتصف مارس 

تفعيل
شراء 

االنخفاضات 

حيث ان قوى الطلب قد تؤدي , شراء االنخفاضات

.الى الوصول للمستهدفات المذكوره 
مفغلة

شراء 

االنخفاضات 

مستوى مقاومة هام جدا 121يمثل مستوى •

.للسهم

أشارت بعض المؤشرات الفنيه الحتمالية •

.اختراقه 

ألجل ننصح بالبدء في تكوين مراكز متوسطة ا•

و تزويد المراكز بعد تأكيد اختراق مستوى

121

.مع احترام مستوى وقف الخسارة•

مفغلة
شراء 

االنخفاضات 

حيث ان قوى الطلب قد تؤدي , شراء االنخفاضات

.الى الوصول للمستهدفات المذكوره 
مفغلة

شراء 

االنخفاضات 

متابعة
متوسط األجل



التوصية السابقة

السهم
وقف 

الخساره

المستهدف
مستويات 

الشراء

الثاني األول الى من

5.2 NA 6.3-6.5 5.6 5.7 الحديد و الصلب

6.86 9.15-10.8 7.65-8 6.8 7 مدينة نصر

15 NA 18
بعد تاكيد اختراق 

17مستوى 
الملتقى العربي

1.15 1.70-1. 1.49 تم الشراء
الزيوت 

المستخلصة

التحديث

مالحظات الحالة التوصية

حقق السهم أعال سعر له بالقرب من مستوى 

ولكنه قام , 6.6أدنى المستهدف األول 6.19

.بتنفيذ حجم تداول مرتفع نسبيا و تراجع منها 

لذا ننصح ببيع االرتفاعات بالقرب من 

.6.15-6.1المستويات الحالية و حتى مستوى 

تفعيل بيع االرتفاعات

حيث ان قوى الطلب قد , شراء االنخفاضات

تؤدي الى الوصول للمستهدفات المذكوره 
تفعيل

شراء 

االنخفاضات 

.تم تعديل المستهدف اغالق اغالق

1.25تزويد المراكز بالقرب من مستوى 

أو

1.43بعد اختراق مستوى 

مفعله
شراء 

االنخفاضات

متابعة

قصير األجل



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


