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ر انظر المستطيل باللون األحم)تمثل منطقة المقاومة •

الحد ( 15321-15250)ما بين ( بالرسم البياني

.العلوي لالتجاه العرضي

هابط انظر خط االتجاه ال)بينما يمثل خط االتجاه الهابط •

جاه الحد السفلي لالت( باللون األحمر بالرسم البياني

.العرضي

يدل هيكل و تكوين الحركة العرضية الحالية انها حركة 

انظر موجة الصعود باللون )تصحيحية لموجة الصعود 

التي بدئت منذ شهر ديسمبر ( األخضر بالرسم البياني

.السابق

ياالتجاه العام السائد هو اتجاه عرض

قصير األجل

يةاالتجاه العرضي الحالي هو حركة تصحيح

قد تنتهي الحركة العرضية الحالية اما 

مناطق انتهاء الحركة العرضية الحالية

بالقرب من مستوى الدعم  

/+(-14500. )

و في حالة كسرها قد تمتد 

موجة الهبوط ال مستوى 

/+(-14200)

ة قد تنتهي الحركة العرضي

الحالية اما 

نقطة14100أدنى مستوى  وقف الخسارة
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قصير األجل

لذا ننصح اما ب•

التخاذ مراكز 15321اتباع اختراق الحد العلوي لالتجاه العرضي بالقرب من •

.بالمؤشر

-14500أو بالقرب من الحد السفلي لالتجاه الهابط بالقرب من منطقة الدعم •

14200.

14100وقف الخسارة الحالي يقع بالقرب من مستوى •



نظره على بعض األسهم

الىمنالتوصيةالسهم
وقف 

الخسارة
التعليق2مستهدف 1مستهدف 

السويدي 

للكابالت

قصير

االجل

شراء 

االنخفاضات
14.6514.2713.517.818.8

.المدى قصير األجليتداول السهم في اتجاه هابط على•

14.27-14.65تمثل منطقة •

.i مستهدف موجة الهبوط.

.ii باالضافه الى أنها منطقة دعم رئيسيه على كال من

المدى قصير و متوسط  األجل

ركة الى ارتفاع ح,قد تدفع قوى الطلب بالقرب من تلك المنطقة •

.18.8ثم 17.8أسعار السهم حتى 

العربيه لألدويه
متوسط 

األجل

شراء 

االنخفاضات
33-323127.836-4463-67

الماضي نموذج فني كونت حركة أسعار السهم خالل العام•

ركة و هو نموذج فني تجميعي عاكس لح( مقلوب رأس و كتفين)

.الهبوط السابقه له الى اتجاه صاعد

.i اخترق السهم خط عنق النموذج الفني بالقرب من

.30.5مستوى 

.iiاصطحب ذلك تاكيد معظم المؤشرات الفنية.

وى لذا فان تأكيد اختراق النموذج باستمرار التداول أعلى مست•

.  يؤكد البدء في موجه صاعده جديده متوسطة األجل. 30.5

حديد عز
قصير

االجل

شراء 

االنخفاضات
14.51413.52124

.المدى قصير األجليتداول السهم في اتجاه هابط على•

كمن يدل سلوك حركة أسعار السهم على وجود قوى طلب كثيفة ت•

و التي قد تؤدي الى ارتداد السهم على ( 14-14.5)بالقرب من 

.24-21األقل  الى مستويات 



مصدرهاصحتهفينعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادتم

كتوصيةتعدالبالتقريرالواردةالبياناتتلكأنكمامعينهفنيهطرقأساسعلى

األوراقلتداولكابيتالبيراميدزشركةفانولذلكفنيهرؤيةإنماالشراءالبيعلعمليات

مسئوليةهيالشراءالبيععملياتأنواستثماريهقراراتأيعنمسئولهغيرالمالية

القرارمتخذي


