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5-4.8بالقرب من  المستهدف

شراء االنخفاضات

2.9بالقرب من 

أومنطقة الشراء

.3.89بعد تأكيد اختراق 

عرضي قصير األجل

2.1أدنى  وقف الخسار

العائد: نسبة المخاطرة 

3 :8

استنتاج التحليل الفتي طويل المدى

االتجاه العام

نسبة المخاطرةالمتوقعنسبة العائد 

72%0.27%

معدل جيد لالستثمار

عرضي األجلمتوسط 

صاعد األجلطويل 

3.5-3.6 1مقاومة  3.05 1دعم 

3.89 2مقاومة  2.89 2دعم 

4.3-4.55 3مقاومة  2.4 3دعم 

نقاط الدعم و المقاومة
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أشهر انتهت 3خالل (  3.89-2.1)صعد السهم من •
في منتصف نوفمبر السابق

4ثم بدء السهم في حركة عرضية خالل الشهر ال•
الماضية و حتى االن

هناك العديد من العوامل التي تدل على ان الحركة 
د هي حركة تصحيحية لموجة صعو, العرضية الحالية 

مثل( 3.9-2.1)العام السابق

االتجاه العام اتجاه صاعد•
.i 2018اتخذت حركة هبوط السهم خالل عام

و الذي يعد نموذج ( وتد هابط)النموذج الفني 
اعد تجميعيا انعكاسيا لالتجاه الهابط الى اتجاه ص

(.رزققانظر الوتد الهابط بالرسم البياني باللون األ)
.iiاخترق السهم خط عنق النموذج الفني في شهر

ليؤكد انعكاس االتجاه الهابط الى 2018سبتمبر 
و لم يحقق مستهدفه حتى االن.اتجاه صاعد 

ي اقتفاع احجتم التداول في الصعود و انخفاضها ف•
الهبوط



و للبدء في قحلة صعود جديده البد من تأكيد 
اما ب انتهاء الحركة العرضية الحالية و التي تنتهي

لذا فان فوي الطلب متوسطة و طويلة األجل •
مستهدف )5-4.8الرزالت تستطيع استهداف 

((وتد هابط)النموذج الفني 

.I 2.9بالقرب من القاع السابق
أو

.II 3.89بعد تأكيد اختراق مستوى

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
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