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EGX30 14954
أو ( تم تحقيقه)14650مستوى الزلنا نعتقد أن تنتهي موجة الهبوط الحالية اما بالقرب من 

14200مستوى 
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لكن , بياو ارتفع المؤشر بجلسة األمس بحجم تداول مرتفع نس

هذا ال يعتبر اشاره كافيه لتأكيد انتهاء موجة الهبوط 

.  التصحيحية

ختراق حيث ان أولى اإلشارات اإليجابية تتحقق بعد تأكيد ا

.15209مستوى 

1/4/2019

,حتى االن14650من عدم تأكيد كسر مستوى بالرغم 

الزال هو األقوى حتى 14200احتمال استهداف مستوى 

,االن

تى بسبب عدم ظهور خصائص و صفات االتجاه الصاعد ح

االن و التي أهمها أحجام التداول التي لم تتجاوز أحجام 

سات التداول معدالتها في الهبوط في محاولة االرتداد بالجل

.السابقة

حتى (على المدى قصير االجل)لذا الزلنا ننصح باالنتظار 

جاه صاعديتم تأكيد انتهاء موجة الهبوط الحالية و البدء في ات



ية و بيع االرتفاعات بالقرب من المستويات الحال•

.15200حتى مستوى 

.نقطة14650وقف  الخسارة ادنى مستوى •

المتاجرة 
السريعة

ننصح ب

,اتخاذ مراكز شرائية اما•

.i 14200بالقرب من مستوى.

.ii بعد تأكيد اختراق مستوى

15325.

.نقطة14100وقف  الخسارة ادنى مستوى •

قصير

األجل

نقطة 14200بالقرب من مستوى ,شراء االنخفاضات •

.نقطة15325أو بعد تأكيد اختراق مستوى 

.نقطة13200وقف  الخسارة ادنى مستوى •

متوسط

األجل

ة حركة التراجع الحالية تعتبر حركة تصحيحي•

زرق انظر الصعود باللون األ)لموجة الصعود السابقة 

(.في الرسم البياني 

ن مستهدف حركة التراجع الحالية يقع بالقرب م•

و ذلك في حالة كسر مستوى ) 14200مستوى 

(.  نقطة14650

/  يرة تزويد المراكز قص/ ننصح بالبدء في تكوين •

متوسطة االجل اما

.i 14200بالقرب من مستوى

.نقطة

أو 

.ii في حالة تأكيد اختراق مستوى

.نقطة15325

وقف الخسارة قصير األجل أدنى مستوى •

.نقطة14100

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


