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EGX30 14209
)  يتداول المؤشر في نطاق محدود  نسبيا ▪

ر انظر المنطقة المحاطة بالمثلث باللون األخض

و ذلك بسبب ظهور قوى,( بالرسم البياني

و 100و 50عرض متوسطات أسعاره لكل 

.يوم بالقرب من منطقة التداول الحالية200

و الذي( العلم) كون المؤشر النموذج الفني ▪

د يعتبر نموذج إيجابيا مكمال لحركة الصعو

فقط باختراق الحد العلوي له بالقرب من 

نقطة14500مستوى 

و في تلك الحالة يستهدف المؤشر منطقة ▪

نقطة15317

رسم بياني يومي ملخص التقرير السابق

(انظر المنطقة ما بين الخطين باللون األخضر) نطاق ضئيل نسبيا مفتقرا الى احجام التداول المرتفعة الزال المؤشر يتداول في •

.نقطة بعد انتهاء الحركة العرضية الحالية15100الزلنا ننتظر مستوى أعال قليال من القمة السابقة •

توى و الذي يعتبر نموذج إيجابيا مكمال لحركة الصعود فقط باختراق الحد العلوي له بالقرب من مس( العلم) كون المؤشر النموذج الفني •

نقطة14500

.نقطة15100نقطة قبل تكوين قمة جديدة أعال من 13170ال نعتقد ان يتم كسر القاع السابق •

نقطة13450-13700-13845-14000مستويات الدعم التي قد توقف استمرار الهبوط الحالي هي •



وقف الخسارة
المستهدف مستويات المقاومة مستويات الدعم

االسترتيجية المدى الرمز الشركة
2 1 2 1 2 1

5.3 6.43-6.74 6.3 6.1 5.56 5.86 شراء االنخفاضات
متاجرة 

سريعة
AFDI

األهلي للتنمية و 

االستثمار

14.3 16.52-17 16.52 15.5-15.8 14.5-14.7 15 انتظار قصير األجل OCDI سودبك

مليون سهم2-+/ننصح باتخاذ مراكز في السهم في حالة االغالق بالقرب من أعال سعر بجلسة اليوم بحجم تداول 

68 83.5 77 74.5 68 71 انتظار قصير األجل MFPC موبكو

ألف سهم100-+/باتخاذ مراكز في السهم في حالة االغالق بالقرب من أعال سعر بجلسة اليوم بحجم تداول ننصح 

1.72 2.38 2.19 2.13 1.88 1.97 شراء االنخفاضات قصير األجل PHDC بالم هيلز



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 بالقرب من مستوى الدعم الثاني

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 مستوى الدعم الثاني

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

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

استثماريه و أن عمليات البيع  الشراء هي مسئولية متخذي القرار


