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 02صفحه

 رهنمون سرمایه
 سرمایه

 شاخص صنایع

شاخص گروه انبوه سازی

ديزی اش معامالت َیجاوی زا تًصیٍ می   RSIباتًجٍ بٍ ضکست حمایت کیجىسه ي زيود قیمتی ي آزایص 

. ي حمایت ابسکًمً ضسایط مىاسب تسی زا وطان می دَد  RSIکىیم، خسید دز محديدٌ حمایتی 

  RSIلرا بٍ زیسک گسیصان صبس زا تًصیٍ می کىیم، زیسک پریسان خسید دز محديدٌ حمایتی ابسکًمً ي حمایت 

. قساز بدَىد می تًاوىد مدوظس  RSIزا با زعایت حدضسز حمایت 

گروه پاالیشیشاخص 

بٍ سمت باال زا ضاَد   RSIآزایص اصالحی تقًیت ضدٌ ي مادامی کٍ ضکست مقايمت   RSIباضکست حمایت 

وباضیم، زضد َای پیص زي وًساوی گرزا مقطعی است، لرا ديزی اش معامالت َیجاوی زا تًصیٍ می کىیم، الشمم 

ضکستٍ وطدٌ اصالح بیطتسی زا ویص اوتظاز  50دز محديدٌ   RSI، مادامی کٍ حمایت کیجىسه ي بٍ ذکس است

. ودازیم
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 03صفحه

 رهنمون سرمایه
 سرمایه

گروه رایانهشاخص 

زيود   RSIقیمت کماکان بس باالی کیجىسه دز حال حسکت است، مادامی کٍ حمایت کیجىسه ضکستٍ وطدٌ ي 

. حسکتی خًد زا بس باالی حمایت دز پیص گسفتٍ است، سُامدازی ي باال آيزدن حدضسز زا تًصیٍ می کىیم

. ديزی اش معامالت َیجاوی زا تًصیٍ می کىیم

گروه حمل و نقلیشاخص 

ي حمایت کیجىسه زا گصیىٍ مىاسبی دز زيود می داویم،   RSI 50عایت حدضسز حمایت محديدٌ سُامدازی با ز

. دایط مىاسب تسی زا بسای خسید وطان می دٌضکست مقايمت تىکىسه ي تثبیت بس باالی آن ضس
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 04صفحه

 رهنمون سرمایه
 سرمایه

گروه محصوالت فلسیشاخص 

ضدٌ ي با تًجٍ بٍ آزایص چیکًاسپه صبس زا تًصیٍ می کىیم، خسید پس اش ضکست حمایت کیجىسه ضکستٍ 

ي دز صًزت تمایل بٍ پریسش زيود بًدٌ  مقايمت کیجىسه بٍ سمت باال ي باشگطت قیمت گصیىٍ مىاسب تسی دز

ي پًلبک بٍ زيود چىگال اودزيش زا   RSIزیسک، خسید دز زيود اصالحی ي وصدیک بٍ حمایت ابسکًمً ي حمایت 

. گصیىٍ مىاسب دیگس دز سُم می داویم
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