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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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 و نقطة 7080 – 7175 يسحىَبت عنذ االسثبح جنٍ عًهُبت َإنحهبء جىقعبت :اسجىعٍ/انعبو انًؤشش

 .نقطة 7750 يسحىَبت نحى انصبعذ انًسبس اسحكًبل ينهب
 انًهخص انفنٍ 

 نقطة 7230المؤشر عند أغلق. 

 متوقعا كان كما ،االسبوعية للحركة بالنظر :العام المسار

 الوتد نموذج تجاوز السعودي السوق مؤشر استطاع فقد

 من شهور ستة بعد وذلك ،Falling Wedge الهابط

  إدراج خبر كان حٌث ضٌق، نطاق فً االفقً التحرك

  Watch list المتابعة قائمة فً السعودي السوق مؤشر

 الماضً ٌونٌو شهر خالل MSCI الناشئة االسواق لمؤشر

 لمؤشر االٌجابٌة اإلختراق لعملٌة الداعمة االخبار ابرز

   .السوق

 مؤثر ضغط عامل السلبٌة النفط اسعار حركة الزالت فٌما

 االرتباط ان نتوقع والتً السابقة الفترة خالل السوق لمؤشر

 من لكثٌر الربعٌة للنتائج الترقب ظل فً ٌتراجع قد بها

 من فٌما .2017الثانً الربع خالل المدرجة الشركات

 عملٌات تنتهً ان الحالٌة الفنٌة المؤشرات ظل فً المحتمل

 نقطة 7080 – 7175 مستوٌات عند للمؤشر االرباح جنً

 المستوٌات الى مجددا   الصاعد المسار استكمال ومنها

   .نقطة 7750 عند المتوقعة

 مع (50) مستوٌات تجاوز RSI الـ  مؤشر استطاع كما

 ابرز تداخل ظل فً وذلك السابق االفقً المسار اختراق

 قد والتً اٌجابً بشكل االسبوعٌة المتحركة المتوسطات

   .المقبلة الفترة خالل الشرائٌة الضغوط رفع فً تسهم

 المدى على إٌجابٌة العامه النظرة تبقى :التوقعات•

 له المشار االفقً المسار تجاوز بعد وذلك المتوسط

 االرباح جنً عملٌات انتهاء المحتمل من حٌث .سابقا  

 ومنها نقطة 7080 – 7175 مستوٌات مابٌن الحالٌة

 نحو الرئٌسٌة الصاعدة موجته المؤشر الستكمال العودة

 7750 – 7290 عند المقبلة للفترة المقاومة مستوٌات

   .التوالً على نقطة

 انححهُم انفنٍ انشهشٌ
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  يسحىَبت فىق انشهشٌ االغالق انًؤشش اسحطبع فقذ سبثقب   جىقعنب كًب:(شهشٌ) انعبو انًؤشش

   .انشهشَة نهًحىسطبت اإلَجبثٍ انحذاخم دعى وسط شهىس سحة ينز االونً نهًشه نقطة 7075
 انًهخص انفنٍ 

 نقطة لشهر ٌونٌو السابق 7425المؤشر عند أغلق. 

 المؤشر استطاع  الشهرٌة، للحركة بالنظر :العام المسار

 التوالً على السادس للشهر المقاومة مستوٌات ابرز تجاوز

 اخر من (فٌبوناشً %38.2) تمثل والتً نقطة 7075 عند

 ٌونٌو شهر خالل اعالها بنجاح واإلغالق هابطة موجة

 المذكور المستوى فوق الشهري االغالق كان حٌث .السابق

 الصاعد المسار استكمال و االفقً المسار إلنتهاء مهم عامل

 التداخل عند ٌتمثل قوي دعم عند المؤشر الزال كما . مجددا  

   .نقطة 7000 عند الشهرٌة المتوسطات ألبرز االٌجابً

 االختراق عملٌات مع المتزامن السٌولة ارتفاع ان نتوقع كما

 مسار فً البدء و االفقً المسار إلنتهاء تأكٌدٌة إشارة كان

 المتوسط المدى على العامة الصورة تبقى حٌث .جدٌد صاعد

 على الحفاظ ظل فً للسوق المستقبلٌة للحركة بالنسبة متفائلة

 قوة مستوى ان نتوقع حٌث .الشهرٌة متوسطاته ابرز

 الربعٌة النتائج بمستوى مرتبطة ستكون الصاعدة التحركات

   .الحالٌة

 بعد إٌجابً بشكل ٌتحرك MACD الـ مؤشر الزال كما

 رفع فً ٌسهم قد والذي المؤشر فً االشارة خط تجاوز

 ابرز إختبار بعد المؤشر حركة على الشرائٌة الضغوط

 المحتمل من كما .الماضً ٌونٌو خالل الشهرٌة المتوسطات

 رفع فً الشهرٌة المتوسطات ألبرز االٌجابً التداخل ٌسهم ان

 منطقة تحوٌل و المتوسط المدى على السوق لحركة الزخم

   .دونه الشهري الإلغالق نتوقع ال مهم دعم الى التداخل

 منطقة نقطة 7075 مستوٌات تبقى ان المحتمل من :التوقعات

 أن نعتقد كما .الالحقة االنطالق لعملٌة مهم رئٌسً دعم

 قد نقطة 7075 مستوٌات فوق الحالً الشهري التماسك

  عند المقاومة مستوٌات تستهدف صاعدة لموجة ٌؤسس

   .نقطة 8150 –7610

 انححهُم انفنٍ انشهشٌ
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 االسثبح جنٍ عًهُبت اسحئنبف اححًبنُة و نهنفط انفنُة انًؤششات جطبل ضعف عًهُبت :ثشنث

   .االقم عهً دوالس 42.70 نحى
 انًهخص انفنٍ 

 للبرمٌل خالل ٌونٌو$   47.92المؤشر عند أغلق. 

  برنت خام مؤشر قدرة من الرقم على ،الشهرية للحركة بالنظرة

 المتحرك المتوسط مستوٌات فوق ٌونٌو شهر خالل التماسك

 معظم ان إال ، للبرمٌل/دوالرا   47.50 عند شهرا   20 لـ البسٌط

 التوقعات ترفع والتً الضعف نحو تمٌل الفنٌة المؤشرات

 تأثرت حٌث .المقبلة للفترة االرباح جنً عملٌات باستئناف

 كذلك و االمرٌكً الصخري النفط من اإلمدادات بزٌادة االسعار

 العام خالل مستوٌاتها ألعلى اوبك منظمة من االمدادت زٌادة

 مؤشر فشل كما .نٌجٌرٌا و لٌبٌا من كال   انتاج ارتفاع بعد الحالً

 – شهر 20) الشهرٌة متوسطاته ابرز فوق حالٌا   بالتماسك برنت

   .الماضً نوفمبر منذ مره ألول (االحمر اللون

  دوالر 46.40 مستوٌات دون اسبوعً اغالق اي ان نتوقع كما

 من مزٌدا   ٌضٌف و الحذر اشارات ٌرفع قد (فٌبوناشً 38.2%)

   .أقصى كحد دوالر 39 نحو للتراجع البٌعٌة الضغوط

 بشكل ٌتحرك الشهري  MACD الـ مؤشر ان من الرغم على

 االشارة خطً بٌن التقارب ان إال االشارة، خط تجاوز بعد إٌجابً

 للفترة النفط حركة على المخاوف مستوٌات الرتفاع ٌشٌر الماكد و

   .المقبلة القصٌرة

 و الصاعدة القناة فوق بالتماسك المؤشر فشل :االسبوعية الحركة

 حٌث  .صاعدة موجة اخر من (فٌبوناشً %38.2) تمثل والتً

 سلبً الزال القصٌر المدى على النفط لحركة العام االنطباع ان

 .(الشارت راجع) االسبوعً الصاعد المسار كسر بعد

  مستوٌات فوق العودة حتى حذرة العامة النظرة تبقى :التوقعات

 المتوقع من حٌث .اعالها االسبوعً االغالق مع دوالرا   51.0

 الدعم مستوٌات نحو التوجه ومنها دوالر 46.40 مستوٌات كسر

 مستوٌات ستبقى حٌن فً .دوالرا   39.0 – 42.70 عند االبرز

 على دوالرا   54.70 – 51.0   مستوٌات عند للمؤشر المقاومة

   .التوالً

 انححهُم انفنٍ انشهشٌ
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 إليكبنُة َشُش يًب انحبنٍ، انفنٍ اننًىرج ججبوص فٍ انزهت فشم :اسجىعٍ/انزهت

   .دوالس 1189 نحى انقصُش انًذي عهً انهبثط انًسبس اسحئنبف
 انًهخص انفنٍ 

لألونصة دوالرا   1208  عند المؤشر أغلق. 

 فشل الذهب سعر مؤشر فإن ،االسبوعية للحركة بالنظر

 كتفٌن و رأس ) سابقا   له المشار الفنً النموذج تجاوز فً

 inverse head and shoulders (عكسً

pattern فشل تزامن حٌث لألونصة،/دوالر 1295 عند 

 الفائدة معدالت االمرٌكً الفٌدرالً رفع مع اإلختراق

 على سلبا   انعكس الذي و الماضً ٌوٌنو منتصف خالل

   .الذهب حركة

 االسفل نحو للتحرك عاد االسبوعً RSI الـ مؤشر أن كما

 باحتمالٌة التوقعات مستوى ٌرفع مما (50) منطقة لٌكسر

 نتوقع حٌث .المقبلة القصٌرة الفترة خالل الهابط التحرك

 فً االمرٌكٌة االقتصادٌة البٌانات إٌجابٌة استمرار ان

 على مباشر غٌر ضغط عامل تكون قد الراهن الوقت

 ثالث رفع بإحتمالٌة التوقعات ارتفاع ظل فً الذهب حركة

   .الجاري العام خالل االمرٌكٌة الفائدة لمعدالت

 ابرز دون لٌتحرك المؤشر عاد ،الشهرية الحركة على

 ألول دوالر 1230 عند شهرا 20 الشهرٌة متوسطاته

 الثبات ان نعتقد حٌث .2017 ٌناٌر خالل تجاوزه بعد مره

 من مزٌدا   سٌضٌف دوالر 1230 مستوٌات دون الشهري

   .الذهب حركة على الضغط

 وبعد الحالٌة، الفنٌة المعطٌات ظل فً نتوقع :التوقعات

 دوالرا 1295  عند العنق خط مستوٌات تجاوز فً الفشل

 1189 الدعم لمستوٌات الهبوط الى تشٌر التوقعات فإن ،

 مستوٌات تبقى فٌما .التوالً على دوالر 1164 –

 – 1210 عند االسبوعٌة الحركة على االهم المقاومة

  .دوالر 1230

 خط العنق 
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نقطة و االغالق  96.50جىقعبت ثقشة انحهبء انًسبس انهبثط و انحأكُذ ثحجبوص : يؤشش انذوالس

.االسجىعٍ اعالهب  
 انًهخص انفنٍ 

نقطة 96.0 عند الدوالر مؤشر أغلق  

 مسار فً ٌتحرك الدوالر مؤشر الزال ،االسبوعية للحركة بالنظر

 الوتد نموذج داخل االفقٌة حركته على بالحفاظ فشل بعدما هابط

 حٌث شهور، 7 منذ مستوٌاته ادنً لٌحقق (الشارت راجع) الهابط

 مع نقطة 98.70 عند سابقا   لها المشار المنطقة المؤشر كسر

 كما  .مهم دعم منطقة تعتبر كانت والتً دونها، االسبوعً االغالق

 المتوسطات ألبرز السلبً التقاطع ظل فً الدوالر مؤشر ٌتحرك

 الدوالر حركة على الضغط من نوعا   ٌضٌف والذي االسبوعٌة،

 قرب احتمالٌة الى توقعاتنا تمٌل فٌما .تجاوزها حتى المقبلة للفترة

 على القدرة بشرط وذلك الحالٌة المستوٌات من الهبوط موجة انتهاء

   .اعالها االسبوعً واإلغالق نقطة 96.50 تجاوز

 الفائدة رفع بعد سابق دعم تلقً الدوالر مؤشر استطاع كما

 المركزي قٍبل من (2017 ٌونٌو) الماضً الشهر خالل االمرٌكٌة

 الى حالٌا التوقعات تشٌر كما .التوقعات عكس على االمرٌكً

 العام خالل الثالثة للمره الفائدة رفع بامكانٌة التوقعات زخم ارتفاع

 ٌونٌو خالل الوظائف بٌانات تحسن ظل فً وذلك 2017الجاري

 االمرٌكً الفٌدرالً ان الى ٌشار اٌضا   .التوقعات معظم فاق بشكل

 الماضً ٌونٌو منتصف خالل 0.25 بمقدار الفائدة نسبة رفع قد

 تماسك دعم بدوره والذي ،%1.25 -1 مابٌن النطاق الى لتصل

   .الحالٌة الفترة خالل الدوالر

  الـ مؤشر على واضحة الضعف عوامل أن من الرغم على

MACD ًإال االشارة، خط دون الماكد خط تحرك بعد االسبوع 

 الحركة تحسن فً ٌسهم قد االسبوعٌة الشموع حركة تحسن ان

  . MACD الـ لمؤشر الالحقة

 الهابط المسار من االنتهاء وشك على المؤشر ان نتوقع :التوقعات

 نتوقع فٌما .نقطة 94.70 مستوٌات اقصى كحد ٌستهدف والذي

 هبوط اي إلغاء ٌسهم قد 96.50 مستوٌات تجاوز على القدرة أن

  99.10 – 97.80  نحو جدٌد صاعد مسار فً البدء و اضافً

  .نقطة
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