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المدى

متوسط األجل

وقف الخسارةالتوصية

شراء االنخفاضات

المستهدف

13.47.84
الزلنا ننصح بشراء االنخفاضات مع تفعيل وقف الخسارة في حالة تأكيد كسر مستوى 

7.84

التعليق

حديد عز

6.94.4-6.16شراء االنخفاضاتمتوسط األجل
لذا ننصح بشراء االنخفاضات مع تفعيل وقف الخسارة في حالة 4.6حقق السهم مستهدفه 

4.4تأكيد كسر مستوى  بايونيرز

5.752.44-5.36شراء االنخفاضاتمتوسط األجل
الزلنا ننصح بشراء االنخفاضات مع تفعيل وقف الخسارة في حالة تأكيد كسر مستوى 

2.44 غبور

10.247.5-9.05شراء االنخفاضاتمتوسط األجل
ننصح بانتظار المستهدف مع تفعيل 8.65-8.85تم اغالق المتاجرة العكسية بالقرب من 

7.5وقف الخسارة في حالة تأكيد كسر مستوى 

بنك تنمية 

الصادرات

المدى

متاجرة سريعة

وقف الخسارةالتوصية

شراء االنخفاضات

المستهدف

3.63-3.692.97

التعليق

غبور

5.44.4-5شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة بايونيرز

9.17.5-8.48شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة حديد عز

1.891.7-2.01شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة بالم هيلز

متابعة التقرير السابق

ننصح بأغالق المتاجرة السريعة  بالقرب من المستهدفات المذكورة مع احترام مستوى 

وقف الخسارة

الكميه بالقرب من الحد األدنى للمستهدف مع اغالق باقي 1/3ننصح  بإغالق 

مع استخدام الحد األدنى . الكميه بالقرب من الحد العلوي للمستهدف2/3

للمستهدف كمستوى حماية االرباح 



المدى

متاجرة سريعة

وقف الخسارةالتوصية

شراء االنخفاضات

المستهدف

4.8-53.8

التعليق

مدينة تصر

1.711.33-1.61شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة دايس

14.2211.29-13.95شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة
التعمير و 

االستشارات

2.491.75-2.44شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة القلعة

7.515.37-7.15شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة أسيك

13.410.1-12.25شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة مصر لأللومنيوم

شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة
5.08-(5.43-

5.62)
4.08 كيما

1.12(1.48-1.45)-1.4شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة الكابالت

شراء االنخفاضاتقصير األجل
(25.1-26.3)-
(28.1-29.3)

21 مصر الجديدة

3.032.35شراء االنخفاضاتقصير األجل منتجعات

الكميه 2/3الكميه بالقرب من الحد األدنى للمستهدف مع اغالق باقي 1/3ننصح  بإغالق 

مع استخدام الحد األدنى للمستهدف كمستوى حماية . بالقرب من الحد العلوي للمستهدف

االرباح 



اتجاه صاعد

اتجاه هابط

اتجاه عرضي

الشراء بالقرب من مستويات الدعم شراء االنخفاضات

البيع بالقرب من مستويات القاومة بيع االرتفاعات

هالمتاجره بين مستويات الدعم و المقاوم متاجره

مالحظة

يف حالة االجتاه اهلابط مستوى وقف اخلساره يعرب عن املستوى السعري الذي اذا 

مت اخرتاقه ألعال يتم انعكاس االجتاه اهلابط اىل اجتاه صاعد و يتم تغري 

االسرتاتيجية من بيع االرتفاعات اىل شراء االخنفاضات

تعدالبالتقريرالواردةالبياناتتلكأنكمامعينهفنيهطرقأساسعلىمصدرهاصحتهيفنعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادمت
أن عمليات البيع  الشراء هي و لعمليات البيع  الشراء إمنا رؤية فنيه ولذلك فان شركة برياميدز كابيتال لتداول األوراق املالية غري مسئوله عن أي قرارات استثماريهكتوصية

مسئولية متخذي القرار


