
  
 

 

 

 بررسی تکنیکی بازار

 

 

 

 

گروه تحلیلی رهنمون سرمایه  

 

 

 

 

1397 ماه آذر 03مورخ   

 

 

 



 ُ ]ُ                         

 02صفحه

 رهنمون سرمایه
 سرمایه

 شاخص صنایع

شاخص گروه خودرو

سادٌ ، قیمت کماکان در کاوال صعًدی تلىد مدتی قزار دارد ي تا تًجٍ تٍ حزکت تز تاالی خط پیًيتی ي حمایت 

. سُامداری تا رعایت حدضزر را گشیىٍ مىاسثی در ريود می داویم

 .خزید در ريود اصالحی را ویش می تًان تا رعایت حدضزر در تحلیل َا مدوظز قزار داد

شاخص گروه بانکی

قیمت کماکان تز تاالی مقايمت در حال حزکت است ي مادامی کٍ شکست حمایت پیًيتی ي سادٌ قیمتی را 

اشیم، ريود را صعًدی می داویم، خزید تا رعایت حدضزر حمایت سادٌ ي پیًيتی را می تًان در تحلیل شاَد وة

 .َا مدوظز قزار داد
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 03صفحه

 رهنمون سرمایه
 سرمایه

شاخص گروه الستیکی

ي حمایت کیجىسه ي حمایت   RSIدر  50ي قیمتی مادامی کٍ حدضزر حمایت محديدٌ   RSIتاتًجٍ تٍ ريود 

در ريود اصالحی را گشیىٍ مىاسثی در ريود فًق می داویم،  پیًيتی شکستٍ وشدٌ است، سُامداری ي خزید

 .ديری اس معامالت َیجاوی در محديدٌ مثثت را تًصیٍ می کىیم

شاخص گروه فلزات اساسی

شاخص گزيٌ در ريود اصالحی قزار دارد ي در َفتٍ َای پیش ري ياکىش تٍ حمایت پیًيتی ي فیثًواچی را مُم 

ب می تًان خزید را در محديدٌ پیًيتی تا رعایت حدضزر در تحلیل َا می داویم، در صًرت ياکىش مىاس

شزایط مىاسثی را وشان می دَد، ریسک گزیشان صثز ي ریسک پذیزان تا   MACDمدوظز قزار داد، آرایش 

 .رعایت حدضزر میتًاوىد خزید را مًرد تزرسی قزار تدَىد
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 04صفحه

 رهنمون سرمایه
 سرمایه

شاخص گروه کانه های فلزی

َستیم، تاال آيردن حدضزر میان مدتی را تًصیٍ می کىیم، شکست خط ريود ريود اصالحی را در گزيٌ شاَد 

. صعًدی میان مدت اصالح تیشتزی را وشان می دَد

 .مادامی کٍ حمایت پیًيتی ي خط ريود شکستٍ وشدٌ ريود گزيٌ اس مىظز میان مدت صعًدی است

 .ریسک گزیشان صثز ي ديری اس معامالت َیجاوی را مدوظز قزار تدَىد
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