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 شاخص صنایع

شاخص گزوه قند وشکز

دوری اس معامالت هیجانی را   RSIاما روند  ،تمایل ته رضد تیطتز را نطان می دهند  MACDآرایص قیمتی و 

محدوده مثثت را نطان می دهد، لذا تاال آوردن حدضزر را ته سهامداران توصیه و دوری اس معامالت هیجانی در 

. صیه می کنیم، خزید در اصالح و محدوده حمایتی ضزایط مناسة تزی را نطان می دهدتو

شاخص گزوه غذایی

قیمت در تالش تزای ضکست مقاومت قزار دارد و تا توجه ته روند اتشارهای تکنیکی در صورتی که ضکست و 

می دانیم و در ضزایط کنونی دوری اس معامالت هیجانی را توصیه می تثثیت را ضاهد تاضیم، خزید را مناسة 

. رضد مناسثی را در روند میان مدتی نطان می دهند  RSIکنیم، ضکست مقاومت قیمتی و 
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شاخص گزوه سیمانی

سهامداری و تاال آوردن حدضزر را   RSIو   MACDقیمت تز تاالی مقاومت ساده قزار دارد و تا توجه ته روند 

توصیه می کنیم، آرایص فوق خزید در پولثک ته مقاومت ضکسته ضده را گشینه مناسثی در روند فوق ته دید 

. ان مدت نطان می دهدمی

شاخص گزوه کاشی و سزامیک

قیمت در تالش تزای تثثیت خود تز تاالی مقاومت است و در صورتی که تثثیت را ضاهد تاضیم، رضد تیطتزی 

تا رعایت حدضزر و تاال آوردن حدضزر را ته سهامداران توصیه می کنیم،  را انتظار داریم، لذا خزید در پولثک

. تمایل ته رضد تیطتز را نطان می دهند  RSIو   MACDآرایص 



 ُ ]ُ ]ُ                         

 04صفحه

 رهنمون سرمایه
 سرمایه

گزوه داروییشاخص 

مطلوب است، اما اس منظز قیمتی   MACDضزایط مناسثی را تزای رضد نطان می دهد و روند   RSIآرایص 

دوده مثثت را توصیه می کنیم، تاال آوردن حدضزر را مناسة و خزید پس اس دوری اس معامالت هیجانی در مح

. ت مقاومت و تثثیت تز تاالی آن را گشینه مناسة دیگز در روند می دانیمضکس
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