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يتداول المؤشر في اتجاه صاعد على المدى ▪

.قصير األجل

ي اعترض االتجاه الصاعد حركة عرضية و الت▪

ر تعتبر حركة تصحيحية على المدى قصي

.األجل قبل معاودة الصعود مرة أخرى

ب مستهدف موجة الصعود الحالية يقع بالقر▪

(  15150-15082)من منطقة المقاومة 

.على األقل

13169وقف الخسارة يقع أدنى مستوى ▪

.نقطة

من خصائص الموجة الحالية تفوق أداء ▪

األسهم المتوسطة و الصغيرة عم باقي أداء 

.السوق

رسم بياني يومي ملخص التقرير السابق

و ذلك ,( يانظر المنطقة المحاطة بالمثلث باللون األخضر بالرسم البيان) في نطاق محدود  نسبيا يتداولالسابقة8الالجلساتخاللالمؤشرظل•

.يوم بالقرب من منطقة التداول الحالية200و 100و 50بسبب ظهور قوى عرض متوسطات أسعاره لكل 

توى باختراق الحد العلوي له بالقرب من مسفقطالصعودلحركةإيجابيا مكمالنموذجيعتبرالذيو(العلم)الفنيالنموذجالمؤشركون•

نقطة14500

ةنقط15317منطقةالمؤشريستهدفالحالةتلكفيو•
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وقف الخسارة
المستهدف مستويات المقاومة مستويات الدعم

االسترتيجية المدى الرمز الشركة
2 1 2 1 2 1

8.4 13.8-14.5 13.8 13 10.4 11.4 شراء االنخفاضات
متاجرة 

سريعة
ESRS حديد عز

9.34 16.5-18.5 14.5 13.8 9.72 10.4 شراء االنخفاضات قصير األجل

ننصح بشراء االنخفاضات

9.8 11.5 12.5 11.7 10.22 10.82 شراء االنخفاضات
متاجرة 

سريعة
EFIC المالية و الصناعية

8.2 12.5-13.73 12.5 11.7-12.5 9.7 10.82-10.22 شراء االنخفاضات قصير األجل

ننصح بشراء االنخفاضات

21.8 36 33 29 27.5 24.6 25.9 شراء االنخفاضات قصير األجل HELI مصر الجديدة

29مع تزويد المراكز بعد تأكيد اختراق , ننصح بشراء االنخفاضات بالقرب من مستويات الدعم المذكورة

1.92 2.9 2.76 2.57 2.29-2.15 2.35-2.31 شراء االنخفاضات قصير األجل CCAP القلعة

2.56مع تزويد المراكز بعد تأكيد اختراق , ننصح بشراء االنخفاضات بالقرب من مستويات الدعم المذكورة



علىمصدرهاصحتهيفنعتقدبياناتباستخدامفنيهرؤيةأساسعلىالتقريرهذاإعدادمت
لعمليات البيع  الشراء كتوصيةتعدالبالتقريرالواردةالبياناتتلكأنكمامعينهفنيهطرقأساس

كابيتال لتداول األوراق املالية غري مسئوله عن أي قرارات برياميدزإمنا رؤية فنيه ولذلك فان شركة 

استثماريه و أن عمليات البيع  الشراء هي مسئولية متخذي القرار


