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16000EGX30 كنا قد ذكرنا▪

اعدالصاالتجاهصفاتان المؤشر يتمتع بالكثير من خصائص و▪

انهمثل

انظر خط االتجاه )المؤشر كال من خط اتجاهه الصاعد احترم ▪

(  الصاعد بالرسم البياني باللون األزرق

نظر ا)احترم المؤشر الحد األدنى للنموذج الفني مثلث متسع ▪

(.المثلث المتسع باللون األزرق بالرسم البياني

وذكرنا أيضا▪

الزالت احتمالية ان يواجه المؤشر قوى عرض كثيفة بالقربان ▪

ق قد تدفعه للتجربة على قاعه الساب14400-14300من مستوى 

كبيرموجوده و لها وزن نسبي 12800و حتى مستوى 

و التي يجب استغاللها لتزويد المراكز متوسطة األجل▪

نصحنا بو ▪

المارجين و توفير جزء من السيولة بالقرب من مستوىبأغالق ▪

األكبرالصورة دتتأكحتى 14300-14400

رسم بياني يومي

.منهابالقرباغلق,المذكورةالمقاومةمنطقةالمؤشراستهدف▪

في وادحشكلأوعرضيشكلتأخذقدالتيوالحاليةاألسعارمستوياتمنبالقربتصحيحيةحركهالمؤشريواجهقد▪

.نقطة12800للتجربة مره أخرى بالقرب من قاعه السابق و حتى مستوى تدفعهقدحادشكلحالة اتخاذها

أما▪

في حالة االغالق بجلسة اليوم بالقرب من أعال سعر بتداول الجلسة فهي تعتبر اشاره الستكمال موجة الصعود▪

وهنا▪

.نعتقد ان األسهم المدرجة سوف تشارك في رحلة الصعود بأداء نسبي مختلف▪

الصعودقد يفوق أداء األسهم الرئيسية في موجة الصغيرة نعتقد ان أداء األسهم المتوسطة و ▪

نقطة12600وقف الخسارة أدنى مستوى مستوى▪

و االن



المدى

متوسط األجل

وقف الخسارةالتوصية

شراء االنخفاضات

المستهدف

حتى تتأكد الصورة األكبر10المراكز بالقرب من مستوى %( 50)ننصح بإغالق جزء 13.47.84

التعليق

حديد عز

6.94.4-6.16شراء االنخفاضاتمتوسط األجل
ننصح بأغالق المراكز فقط في حالة االغالق بالقرب من ادنى سعر بجلسة اليوم مصطحبا

مليون سهم5500-+/بحجم تداول  بايونيرز

5.752.44-5.36شراء االنخفاضاتمتوسط األجل
ننصح بأغالق المراكز فقط في حالة االغالق بالقرب من ادنى سعر بجلسة اليوم مصطحبا

مليون سهم2-+/بحجم تداول  غبور

تم تحقيق المستهدفات10.247.5-9.05شراء االنخفاضاتمتوسط األجل
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

تم تحقيق المستهدفات

تم تحقيق المستهدفات

تم تحقيق المستهدفات

تم تحقيق المستهدفات



المدى

متاجرة سريعة

وقف الخسارةالتوصية

شراء االنخفاضات

المستهدف

4.8-54.44

التعليق

مدينة تصر

1.711.47-1.61شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة دايس

14.2211.29-13.95شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة
التعمير و 

االستشارات

2.492.18-2.44شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة القلعة

7.516.53-7.15شراء 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

3.032.56شراء االنخفاضاتقصير األجل تم تعديل مستوى وقف الخسارةمنتجعات

تم تحقيق المستهدف ننصح باإلغالق

تم تعديل مستوى وقف الخسارة

تم تعديل مستوى وقف الخسارة

تم تحقيق المستهدف ننصح باإلغالق

تم تعديل مستوى وقف الخسارة

تم تعديل مستوى وقف الخسارة

تم تحقيق المستهدف ننصح باإلغالق

تم تحقيق المستهدف ننصح باإلغالق

تم تحقيق المستهدف ننصح باإلغالق



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

يعرب عن اخلسارهيف حالة االجتاه اهلابط مستوى وقف 

املستوى السعري الذي اذا مت اخرتاقه ألعال يتم انعكاس 

االجتاه اهلابط اىل اجتاه صاعد و يتم تغري االسرتاتيجية

من بيع االرتفاعات اىل شراء االخنفاضات

معينهفنيهطرقأساسعلىمصدرهاصحتهيفنعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادمت
ل كابيتابرياميدزلعمليات البيع  الشراء إمنا رؤية فنيه ولذلك فان شركة كتوصيةتعدالبالتقريرالواردةالبياناتتلكأنكما

لتداول األوراق املالية غري مسئوله عن أي قرارات استثماريه و أن عمليات البيع  الشراء هي مسئولية متخذي القرار


