
EGX30
Between Bull & Bear

18/8/2019

Amr Siam



August September October November December 2019 February March April May June July August

5000
10000
15000

x100000

0

MACD (69.7396)

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

EGX30 Index (14,540.56, 14,542.13, 14,282.03, 14,295.13, -245.430)

EGX30 14295

مستويات الدعم

13616 13839

مستويات المقاومة

14450 14300

المستهدف
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وقف الخساره االتجاه

13212

االستراتيجية

بيع الرتفاعات

MACD

يتداول المؤشر في اتجاه صاعد على المدى •

.14300-+/الثانوي مستهدفا 

.فهاقترب المؤشر في الفتره الحاليه من مستهد•

و حيث أن االتجاه الحالي هو اتجاه عرضي •

قد تنتهي لذا (14300-+/و الذي يقع الحد العلوي له )

.14300-+/موجة الصعود الحاليه بالقرب 

و حتى ان تم اختراقها سيعتبر الصعود موجه•

ممتده للتصحيح قبل معاودة الهبوط مره أخرى

لكـــــــــــــنو .  نقطة14700حتى مستوى 

أولى العالمات االيجابيه تحققت بجلسة األمس  •

ع نسبيا حيث استمر المؤشر بالصعود مصطحبا بحجم تداول مرتف

ابقة اليوم منفذا أحجام تداول تقترب من أحجام تداول الجلسة الس

(.1,500,000-)+/من جلسة األمس 

14700في تلك الحالة سيزيد ثقل احتمالية اختراق مستوى 

.نقطة

بحجم تداول مرتفع 14700أما في حالة تاكيد اختراق مستوى •

و تم تأكيد االختراق  . نسبيا 

 قمه فسيتم تاكيد استمرار االتجاه الصاعد محاوال اختراق أعال

.في تاريخ المؤشر

ناالتجاه العرضي هو السائد حتى اال



اتجاه صاعد

اتجاه هابط

اتجاه عرضي

الشراء بالقرب من مستويات الدعم شراء االنخفاضات

البيع بالقرب من مستويات القاومة بيع االرتفاعات

المتاجره بين مستويات الدعم و المقاومه متاجره

مالحظة
ي حالة االتجاه الهابط مستوى وقف

 
ف

الخساره يعبر عن المستوى السعري
اقه ألعال يتم انعكاس الذي اذا تم اخبر
م االتجاه الهابط اىل اتجاه صاعد و يت
اتيجية من بيع االرتف اعات تغبر االسبر

اء االنخفاضات اىل شر

ي نعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعىلالتقريرهذاإعدادتم
 
هصحتف

عدتالبالتقريرالواردةالبياناتتلكأنكمامعينهفنيهطرقأساسعىلمصدرها
اميدز كابيتكتوصية كة ببر اء إنما رؤية فنيه ولذلك فان شر ال لتداول لعمليات البيع  الشر

اء هي  األوراق المالية غبر مسئوله عن أي قرارات استثماريه و أن عمليات البيع  الشر
مسئولية متخذي القرار


