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15082-15150EGX30
فات يتمتع المؤشر بالكثير من خصائص و ص▪

االتجاه الصاعد مثل انه

احتمالية ان يواجه المؤشر قوى الزالت ▪

-14300عرض كثيفة بالقرب من مستوى 

بق قد تدفعه للتجربة على قاعه السا14400

موجوده و لها وزن 12800و حتى مستوى 

يد و التي يجب استغاللها لتزوكبير نسبي 

المراكز متوسطة األجل

ء ننصح بأغالق المارجين و توفير جز▪

من السيولة بالقرب من مستوى 

حتى تتأكد الصورة 14300-14400

األكبر

ب في حالة االغالق بجلسة اليوم بالقر▪

من أعال سعر بتداول الجلسة فهي 

دتعتبر اشاره الستكمال موجة الصعو

رسم بياني يومي قالسابالتقريرملخص

 Three)باسم و هو ما يعرف( انظر المستطيل باللون األخضر بالرسم البياني)بعد الهبوط العنيف للمؤشر خالل األسبوع الماضي صعد المؤشر بعنف في ثالث جلسات متتاليه ▪
White Soldiers )الصعوداستمرارالىيشيرايجابيفنينموذجهوو.

.بجلسة األمس أنها تراجع المؤشر في نطاق ضيق بحجم تداول منخفض نسبيا▪

.نقطة15150-15082المقاومة لمنطقةاستهدافاإلعادة المراكز14385مستوىاختراقباتباعننصحلذا▪

13850الخسارة يقع أدنى مستوى وقفالحالةتلكفيو▪



المدى

قصير 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 االنخفاضاتقصير 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

متابعة التقرير السابق

54.44-4.8شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة مدينة تصر

1.711.47-1.61شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة دايس

2.492.18-2.44شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة

7.516.53-7.15شراء االنخفاضاتمتاجرة سريعة أسيك

3.032.56شراء االنخفاضاتقصير األجل تم تعديل مستوى وقف الخسارةمنتجعات

تم تعديل مستوى وقف الخسارة

تم تعديل مستوى وقف الخسارة

تم تحقيق المستهدفات

تم تعديل مستوى وقف الخسارة

القلعة



المدى

متاجره سريعة

وقف الخسارةالتوصية

انتظار

المستهدف

6.165.28

التعليق

بايونيرز

9.257.8شراء االنخفاضاتمتاجره سريعة السويس لألسمنت

0.690.57انتظارمتاجره سريعة عامر جروب

.5.65شراء في حالة اختراق مستوى 

----------------------------------

.0.638شراء في حالة اختراق مستوى 

ماألسهبعضعلىنظره

تعدالبالتقريرالواردةالبياناتتلكأنكمامعينهفنيهطرقأساسعلىمصدرهاصحتهيفنعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادمت
كابيتال لتداول األوراق املالية غري مسئوله عن أي قرارات استثماريه و أن عمليات البيع  الشراء هي برياميدزلعمليات البيع  الشراء إمنا رؤية فنيه ولذلك فان شركة كتوصية

مسئولية متخذي القرار




