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 شاخص صنایع

شاخص گروه خودرو

تدايم ريود وًساوی را در شاخص گزيٌ شاَد َستیم، باتًجٍ بٍ ريود فًق اوتظار حزکت بٍ سًی محديدٌ 

ير اس اوتظار ومی داویم، اما مادامی کٍ حمایت پیًيتی ي حمایت سادٌ شکستٍ وشدٌ است، تی را دحمایتی پیًي

. ت حدضزر اس مىظز تکىیکی خزید را در اصالح مدوظز قزار داداریم، لذا می تًان با رعایرخداد مىفی را اوتظار ود

گروه فلزات اساسیشاخص 

قیمت بٍ حمایت پیًيتی وشدیک شدٌ ي در صًرتی کٍ ایه محديدٌ حمایتی شکستٍ شًد، اصالح قیمتی ي 

اوتظار ومی داویم، ريود فًق اس مىظز کًتاٌ مدت ریسک دير اس  سماوی ي حزکت بٍ سًی محديدٌ پیًيتی ديم را

کًتاٌ مدت را تًصیٍ می َای خاصی خًد را وشان می دَد ي بٍ ریسک گزیشان ديری اس معامالت َیجاوی در

. کىیم
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نه های فلزیگروه کاشاخص 

خط ريود صعًدی شکستٍ شد ي با تًجٍ بٍ شکست حمایت پیًيتی اصالح بیشتزی را اوتظار داریم، در صًرت 

. ، لذا صبز را تًصیٍ می کىیم محتمل ت اصالح تا حمایت پیًيتی ديم راتثبی

. اس جذابیت َای خزید کًتاٌ مدتی در گزيٌ می کاَد  MACDتثبیت شکست حمایت ي آرایش 

گروه بانکیشاخص 

قیمت کماکان بز باالی حمایت پیًيتی در حال حزکت بًدٌ ي با رعایت حدضزر حمایت پیًيتی می تًان خزید 

حمایت اصالح بیشتزی را وشان می دَد، لذا رعایت حدضزر را تًصیٍ  ي سُامداری را مدوظز قزار داد، شکست

. می کىیم
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گروه الستیکیشاخص 

RSI   در پیش گزفتٍ است ي با تًجٍ بٍ ريود کیجىسه در صًرتی کٍ حمایت شکستٍ شًد، ريود اصالحی را

ي عدم شکست خزید پس اس تثبیت  يمالت َیجاوی را تًصیٍ اصالح بیشتزی را اوتظار داریم، ديری اس معا

. را گشیىٍ مىاسب تزی می داویمحمایت 

. ريود را دچار وًسان بیشتزی می کىد  RSIحمایت شکست 
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