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 مالٌة أوراق من بأي االحتفاظ/بٌع/بشراء التوصٌة عدم أٌضا التقرٌر هذا أهداف من أن كما البحث، تحت الخاضعة والسلع واالسهم السوق عن عامة نظرة  تقدٌم التقرٌرهو هذا وضع من الغرض إن

 أصول أي أو المالٌة االوراق فً االستثمار حٌال تحملها ٌمكن التً المخاطرة درجة فً رغبتها/ ورغبته مستثمر لكل المالً الوضع االعتبار بعٌن التقرٌر هذا ٌأخذ ال ذلك، على بناء أخرى، أوأصول

 .قانونٌة أو مالٌة مشورة أو التجارٌة المشارٌع فً كمشورة التقرٌر هذا فً طرحها تم التً المعلومات من أي اعتبار ٌنبغً ال بالتالً، .أخرى
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انًؤشش عهى وشك إخزشاق اننًىرج االفقً وإنهبء انًسبس االفقً: اسجىعً/انًؤشش انعبو  انًهخص انفنً  

 نقطة 7075المؤشر عند أغلق. 

 السوق مؤشر فإن ،االسبوعية للحركة بالنظر :العام المسار

 الحركة) القصٌرة االفقٌة القناة إختراق وشك على السعودي

 خالل السٌولة فً ملحوظ ارتفاع مع بالتزامن وذلك (الٌومٌة

 النفط اسعار حركة كانت حٌث الماضً، االسبوع نهاٌة

 فٌما .السابقة االٌام خالل السوق لمؤشر مهم محرك االٌجابٌة

 المتوسط المدى على السوق لحركة الرئٌسٌة الصورة تبقى

 الشركات بعض لنتائج االٌجابٌة التوقعات ظل فً مستقرة

 فً مهم داعم ستكون والتً 2017 االول الربع خالل المؤثرة

 المؤشر قدرة ان نتوقع كما .المقبلة للفترة صاعدة حركة اي

 االسبوع خالل مجددا   نقطة 7075 مستوٌات تجاوز على

 عملٌات انتهاء و لإلٌجابٌة المؤشر عودة فً ٌسهم قد الحالً

   .االرباح جنً

 متوسطاته ابرز فوق العودة فً المؤشر نجح اٌضا•

 مستوٌات ترفع والتً اسبوعا   (20) (10) االسبوعٌة

   .المقبلة القصٌرة الفترة خالل التفاؤل استمرار

 بعد إٌجابا   اتجاهه عكس RSI الـ  مؤشر استطاع كما•

 رفع فً ٌسهم قد والذي (50) مستوٌات من االقتراب

 .الحالٌة المنطقة فً الشرائٌة الضغوط

  على السوق لحركة االفقٌة التحركات من الرغم على•

  المقبلة السوق لحركة العامة النظرة ان إال القصٌر المدى

 الترند تجاوز ظل فً وذلك المتوسط المدى على مستقرة

 .الرئٌسٌة المؤشرات تماسك و (االحمر باللون) الهابط

 الهابط االتجاه تجاوز لمحاولة المؤشر عودة نتوقع :التوقعات•

 ان المحتمل من ومنها نقطة، 7075 مستوٌات فوق الحالً

 ومنها 7290 المقاومة مستوٌات نحو صاعدا   توجها    نشهد

 للفترة الدعم مستوٌات اهم ستكون فٌما .نقطة 7750 نحو

   .التوالً على نقطة 6680 – 6825 عند المقبلة

 انزحهٍم انفنً انشهشي
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شهشًا  20نًىرج شًىع انعكبسً و إٌجبثً ثعذ االقزشاة ين دعى يزىسط (: شهشي)انًؤشش انعبو   انًهخص انفنً  

 نقطة 7001.6المؤشر عند أغلق. 

 استطاع  الشهرٌة، للحركة بالنظر :العام المسار•

 مستوٌات من االقتراب بعد صعودا   االرتداد المؤشر

 االولى للمره نقطة 6680 عند شهرا   (20) متوسط

 Hammer إٌجابً شموع نموذج مكونا   لٌغلق

Candlestick. التحرك استمرار المحتمل من حٌث   

 %38.2) نقطة 7075 المقاومة مستوى فوق للعودة

 اقتراب ظل فً دعم منطقة بناء لمحاولة (فٌبوناشً

 حٌث .الشهرٌة المتوسطات ألبرز االٌجابً التداخل

 متفائلة المتوسط المدى على العامة الصورة تبقى

 على الحفاظ ظل فً للسوق المستقبلٌة للحركة بالنسبة

   .الشهرٌة متوسطاته ابرز

 بعد إٌجابً بشكل ٌتحرك MACD الـ مؤشر الزال كما•

 رفع فً ٌسهم قد والذي المؤشر فً االشارة خط تجاوز

 ٌعتبر حٌث  .قرٌبا   المؤشر حركة على الشرائٌة الضغوط

 االفقً التحرك ظل فً للسوق السٌولة مستوٌات تراجع

 االتجاه بعكس السوق تحرك ظل فً طبٌعً مؤشر

   .نقطة 5327 من والبادئ الرئٌسً الصاعد

 الشهرٌة المتوسطات ابرز اقتراب ٌسهم ان المحتمل من•

 على السوق لحركة الزخم رفع فً اٌجابً بشكل للتداخل

 ال مهم دعم الى التداخل منطقة تحوٌل و المتوسط المدى

 أن كما .مجددا   دونه الشهري واالغالق العودة نتوقع

  الحقا   ٌسهم سوف 7075 فوق الشهري لإلغالق العودة

   .قوٌة صاعدة بحركة بالبدء

 احتمالٌة الى تشٌر الفنٌة السوق مؤشرات معظم :التوقعات•

 فوق التماسك و الشهري االغالق لمحاولة العودة

  عند المقاومة مستوٌات تبقى حٌث .نقطة 7075 مستوٌات

 األهم الدعم مستوٌات تبقى فٌما .نقطة 8150 –7610

   .نقطة 6410  - 6680 عند

 انزحهٍم انفنً انشهشي
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 منطقة إعادة اختبار 
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دوالس 58.0نذ انزحشكبد االفقٍخ هً األثشص حزى رجبوص يسزىٌبد انًقبويخ انشئٍسٍخ ع: ثشنذ  انًهخص انفنً  

 للبرمٌل$  55.24المؤشر عند أغلق 

برنت خام مؤشر استطاع ،الشهرية للحركة بالنظرة 

 المتحرك المتوسط مستوٌات من قوي بشكل االرتداد

 وذلك للبرمٌل/دوالرا   51.35 عند شهور 10 لـ البسٌط

 و امرٌكا فً النفط مخزونات مستوٌات تراجع ظل فً

 الزال فٌما .المنطقة فً الجٌوسٌاسٌة التغٌٌرات تأثٌر

 بعد الشهرٌة متوسطاته ابرز فوق متماسكا   برنت مؤشر

 حٌث .2014 منتصف منذ مره ألول اعالها العودة

 الرئٌسٌة الدعومات ابرز الشهرٌة المتوسطات تعتبر

 رئٌسً دعم دوالر 51.0 مستوٌات ستبقى كما .حالٌا

 ألبرز االٌجابً التداخل ظل فً الشهرٌة الحركة على

  .دونه الشهري االغالق نتوقع وال الشهرٌة متوسطاته

صعودا   التحرك المؤشر استطاع :االسبوعية الحركة 

 تمثل والتً دوالر 51 عند مهمه دعم منطقة إٌجاد بعد

 ان كما  .صاعدة موجة اخر من (فٌبوناشً 23.6%)

 الزال المتوسط المدى على النفط لحركة العام االنطباع

 والحفاظ الفنٌة المؤشرات معظم اٌجابٌة ظل فً مستقر

 47.50 عند شهرا   (20) لـ البسٌط المتوسط دعم على

 .دوالرا  

استمرار مع مستقرة العامة النظرة تبقى :لتوقعاتا 

 على القدرة حتى ضٌق نطاق فً االفقٌة التحركات

 ستبقى حٌث .دوالرا   58 عند االبرز المقاومة تجاوز

 .دوالرا   63.0 – 58 عند االبرز المقاومة مستوٌات

    مستوٌات عند للمؤشر الدعم مستوٌات ستبقى حٌن فً

   .التوالً على دوالرا   47.50 – 51.0

 الحــركة الشهرية 

 انزحهٍم انفنً انشهشي
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 الحــركة االسبوعية 

 الحــركة الشهرية 
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نالونصخ خالل انفزشح انًقجهخ/دوالساً  1400انزهت عهى يىعذ نزجبوص يسزىٌبد : ٌىيً/انزهت  انًهخص انفنً  

لألونصة دوالرا   1254.5  عند المؤشر أغلق. 

استطاع الذهب سعر مؤشر فإن ،اليومية للحركة بالنظر 

 خط تجاوز ومنها مقلوب كتفٌن و رأس نموذج تكوٌن

 حٌث دوالرا ، 1250 مستوٌات عند النموذج لهذا العنق

 الزخم مستوى ٌرفع قد المذكورة المنطقة فوق الثبات ان

 على لالونصة/دوالرا   1417 مستوٌات لتحقٌق الصاعد

 .المتوسط المدى

الـ مؤشر أن كما RSI ًبعد صاعد اتجاه فً االسبوع 

 مستوى ٌرفع مما (50) منطقة فوق التماسك على القدرة

 القصٌرة الفترة خالل الصاعد التوجه باحتمالٌة التوقعات

 فرص تفتح قد للذهب تهدئة أي  ان نعتقد حٌث .المقبلة

 النظرة و الذهب اساسٌات تحسن ظل فً للشراء جٌده

   .البعٌد و المتوسط المدى على للذهب االٌجابٌة

 10 بمتوسط المؤشر اصطدم ،الشهرية الحركة على 

 على الثانٌة للمره اختبارها بعد دوالر 1255 عند اشهر

  .وتجاوزها مجددا   إلختبارها أكبر فرصة ٌعنً مما التوالً

 فوق الشهري االغالق على المؤشر قدرة إن نتوقع كما

 لإلٌجابٌة الذهب حركة سٌعٌد دوالر 1255 مستوٌات

   .المقبلة للفترة الزخم مستوى ٌرفع و المطلقة

نتوقع الحالٌة، الفنٌة المعطٌات ظل فً نتوقع :التوقعات 

 لتحقٌق القرٌب المدى على الصاعد التحرك استمرار

 دوالر 1298 – 1265 عند للذهب المقاومة مستوٌات

 الحركة على االهم الدعم مستوٌات تبقى فٌما .التوالً على

   .دوالر 1230 – 1241 عند االسبوعٌة

 انزحهٍم انفنً انشهشي

2017اثشٌم  10  

 الحــركة اليومية
 الحــركة الشهرية

Neckline  
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نقطخ قجم اسزئنبف اي يسبس صبعذ   98.70رىقعبد ثعًهٍبد جنً اسثبح نحى : يؤشش انذوالس  انًهخص انفنً  

نقطة 101.18 عند الدوالر مؤشر أغلق  

ٌتحرك الدوالر مؤشر الزال ،االسبوعية للحركة بالنظر 

 بقاء المحتمل من حٌث  هابطة، قمم تكوٌن مع افقً بشكل

 للفترة المقاومة مستوٌات أبرز نقطة 101.9 مستوٌات

 الرغم على .الشارت فً له المشار النموذج حسب المقبلة

 متوسطاته ابرز فوق ٌتحرك المؤشر الزال ذلك، من

 المدى على مستقرة نظرة المؤشر ٌمنح مما الشهرٌة،

 .البعٌد

لحركة  المتوسط المدى على العامه التوقعات الزالت كما 

 البٌانات فً القوي التحسن ظل فً إٌجابٌة الدوالر مؤشر

 العام خالل مره من أكثر الفائدة رفع امكانٌة و االقتصادٌة

 قد االمرٌكً الفٌدرالً ان الى ٌشار اٌضا   .2017 الجاري

 مارس نهاٌة خالل 0.25 بمقدار الفائدة نسبة رفع

 الفترة خالل الدوالر حركة دعم بدوره والذي الماضً،

   .السابقة

الـ مؤشر على واضحة الضعف عوامل التزال فٌما 

MACD ًخط دون الماكد خط تحرك بعد االسبوع 

 المدى على االرباح جنً احتمالٌة ٌرفع والذي االشارة،

 صاعد تحرك اي قبل نقطة 98.70 لمستوٌات القرٌب

   .للمؤشر

على افقً مسار فً ٌتحرك المؤشر الزال :التوقعات 

 المؤشر مواجهة المحتمل من حٌث االسبوعً، الشارت

 النموذج حسب) نقطة 101.9 عند ارباح جنً عملٌات

  عند للدعم االهم المستوٌات ستبقى حٌث .(بالشارت

 101.9 مستوٌات تبقى فٌما .نقطة 98.70 – 100.3

   .للمؤشر المقاومة مناطق اهم 103.8 –

  

 انزحهٍم انفنً انشهشي
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