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لى ظهور قوى الطلب خالل األسبوع السابق لم تثبت حتى االن قدرتها ع•

(خالل الشهر الماضي0.85من )انهاء موجة الهبوط 

إيقاف موجة الهبوط الحاده التي شهدها 0.63استطاع مستوى •

جلسات هبوط على 7خالل 0.63-0.74السهم من مستوى 

.(انظر المستطيل األحمر بالرسم البياني)التوالي 

وتجاوز حجم , و بدء السهم في الثبات ثم االرتداد مره أخرى •

ل و الذي يعتبر حجم تداو)مليون في بداية الصعود 107التداول ال 

.(مرتفع نسبيا

كما ان حركة ارتداد السهم بدئت بالقرب من خط اتجاهه الصاعد •

.و لم تستطع قوى العرض كسره حتى االن,

يعدوالذي,السنويأسعارهمتوسطمنبالقربيتداول السهم•

.للسهمقويدعممستوى

ى و بالرغم من ذلك فال ننصح باتخاذ مراكز قصيرة األجل حت•

ألن,االن 
ان تدل على( المستطيل االزرقانظر إلى )األكبرالهبوطسلوك حركة•

و ان حركات, الرئيسيقوى العرض هي المسيطرة على االتجاه 

ف الصعود ما هي اال حركات تصحيحية قبل سيطرتها على الموق

مثل.  مره أخرى

•28/2/2019

مليون258التجاوزتداولبحجم%7.78السهمتراجع

(.همفي تاريخ الستداولحجمو الذي يعد ثاني أكبر)سهم 

اع ثم ق,  السهم قمه اقل من سابقتهاسجلالتراجع واستمر•

.طليؤكد ان االتجاه السائد هو االتجاه الهاب, اقل من سابقه

الهابط حيث أنتجاالتجاهMACDالفنيالمؤشرأكد•

المؤشر اشارتين سلبيتين

.iخط اتجاهه الهابطكسر المؤشر.

.iiخط الصفرالمؤشركسر.

.قوى الطلب ليست كافية لقيادة االتجاه
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ستوى ببيع االرتفاعات بالقرب من المستويات الحالية و حتى م( متوسط االجل)ننصح المستثمر •

0.70-0.71.

0.62بداية تأكيد استمرارية االتجاه الهابط تأتي بعد كسر مستوى •

.0.57بينما مستوى وقف الخسارة متوسط األجل يقع أدنى مستوى 

.بسبب ارتفاع مخاطر االتجاه األكبر, على المدى قصير األجل ال ننصح بالمتاجرة•

.و ذلك ما سنقوم بتحديثه, قد تثبت الرؤية الحالية عدم صحتها 0.72مستوىاختراقحالةفي•

ملخص التقرير



أساسعلىمصدرهاصحتهيفنعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادمت
لعمليات البيع  الشراء إمنا رؤية كتوصيةتعدالبالتقريرالواردةالبياناتتلكأنكمامعينهفنيهطرق

فنيه ولذلك فان شركة برياميدز كابيتال لتداول األوراق املالية غري مسئوله عن أي قرارات استثماريه و أن 

عمليات البيع  الشراء هي مسئولية متخذي القرار


