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The purpose of producing this report is to present a general view on the market, equities and commodities subject under research, and not to recommend a 
buy/sell/hold for any security or any other assets. Based on that, this report does not take into consideration the specific financial position of every investor and/or 
his/her risk appetite in relation to investing in the security or any other assets, and hence, no information in this analysis should be considered as being business, 
financial and legal advice.  
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 البادئ و الصاعد الرئٌسً العام المسار على الحفاظ المؤشر استطاع الشهرٌة، للحركة بالنظر :العام المسار 

 أعلى شهري إغالق و إٌجابً شموع نموذج مكونا   الشهرٌة حركته المؤشر انهى كما .2009-االول الربع منذ

 خالل للحركة إٌجابً انعكاس و الحالٌة المناطــــــق فً التماسك على ٌدل  مما السابق، الشهر إغالق من

 إمكانٌة على لٌدل (50) مستوٌات فوق صعودا   العودة من الشهري  RSI  الـ مؤشر تمكن كذلك .المقبلة الفترة

 شهرا   20 لـ البسٌط المتحرك المتوسط مستوٌات تجاوز المؤشر استطاع اٌضا   .المقبلة للفترة الصعود استئناف

   .2014 نوفمبر منذ مره ألول

  على نقطة 10230 – 9656  مستوٌات نحو صعوده استمرار فً المقبلة للفترة المؤشر قدرة نتوقع :التوقعات

 .القبلة للفترة األبرز الدعم مستوٌات 8150 – 8700 مستوٌات تبقى فٌما .المتوسط المدى

 

 مكونا   تداوالته اخـر المؤشر انهى حٌث صاعد، مســـار فً ٌتحرك المؤشر الزال الٌومٌة، للحركة بالنظر

 تمثل والتً نقطة،9340 السابقة القمة مستوٌات عند الحالٌة المقاومة تجاوز فً فشل بعدما سلبٌة قصٌرة شمعة

 االتجاه إلى الٌومً RSI  الـ مؤشر تحول كما .أٌام 10 لـ البسٌط المتوسط اإلتجاه خط مقاومة و سابق قاعا  

 .تجاوزه حال فً اإلٌجابٌة إلى ٌحوله قد والذي السلبً الداٌفرجنس إلختراق محاولة فً الزال فٌما ألفقً،

 

 

 الصعود استمرار ومنها9340 عند المقاومة مستوى تجاوز على المقبلة للفترة المؤشر قدرة نتوقع :التوقعات

 فوق الثبات بشرط نقطة 9677 – 9450 عند B)) التصحٌحٌة الموجة من األخٌرة الموجة مستوٌات نحو

 المدى على الصاعد المسار  كسر فً ٌسهم سوف 9220 مستوٌات كسر ان نتوقع فٌما  .9340 المستوى

 .المتوسط
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شزاء  –اسونج الشوالٍت : 3004  الولخص الفنً  

شزاء  –هصزف اإلنواء : 1150  

 لاير  23.13أغلق السهم عند 

للمسار العلٌا الحدود مستوٌات من أعلى اإلغالق من تمكن السهم ان نجد اإلسبوعٌة، للحركة بالنظر 

 تماسك أن كما .جدٌدة مستوٌات لتحقٌق الصاعد المسار استئناف إمكانٌة على ٌدل مما السابق، األفقً

 فإن كذلك .اإلٌجابٌة النظرة ٌدعم اسبوعا   20 لـ البسٌط المتحرك المتوسط فوق للسهم الحالٌة الحركة

 . (50) مستوٌات إلختراق محاولة وفً افقً إتجاه فً ٌسٌر RSI الـ مؤشر

اإلغالق مستوٌات تبقى فٌما ،رٌاال   23.15  مستوٌات فوق السهم شراء فنٌا   المناسب من انه نرى لذا 

 .رٌاال   25.50 عند المستهدف الفنً السعر و للسهم خسارة وقف رٌاال   22.80 دون اإلسبوعً

 

  

 

 لاير 23.31أغلق السهم عند 

االسبوعً اإلغالق فوق إٌجابً شموع نموذج مكونا   تداوالته السهم انهى اإلسبوعٌة، للحركة بالنظر 

 تحوٌل من  RSI   الـ مؤشر تمكن كذلك .القادمة للفترة اإلٌجابٌة الحركة استمرار ٌدعم مما السابق،

 الهابط المسار إختراق من السهم تمكن اٌضا   .الحقا   للصعود اوسع فرص ٌعطً والذي إٌجابا ، مساره

 .المقبلة للحركة جٌد انطباع ٌضفً مما السابق،

اإلغالق مستوٌات تبقى فٌما ،رٌاال   23.30  مستوٌات فوق السهم شراء فنٌا   المناسب من انه نرى لذا 

 .رٌاال   25.20 عند المستهدف الفنً السعر و للسهم خسارة وقف رٌاال   22.70 دون اإلسبوعً

 

 

 

 

 

 

 

R1 R2 S1 S2 

23.26 24.11 22.40 21.55 

R1 R2 S1 S2 

24.39 25.75 23.03 21.65 
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بٍع –شزكت العثٍن : 4001  الولخص الفنً  

شزاء  –رعاٌت الطبٍت شزكت : 4005  

 لاير 104.62أغلق السهم عند 

المسار فً والمتحرك األخٌر الصاعد المسار على الحفاظ فً السهم فشل اإلسبوعٌة، للحركة بالنظر 

 من أدنى إغالق السهم سجل كما . المقبلة للفترة التراجعات إستئناف إلى ٌوحً مما األكبر، األفقً

 ٌدعم مما السفلى، الناحٌة الى   RSI  الـ مؤشر عكس كذلك .السابق االسبوعً اإلغالق مستوٌات

 .المقبلة الفترة خالل السلبٌة التوقعات

عند المستهدف الفنً السعر و رٌاال   106.50  مستوٌات دون السهم بٌع فنٌا   المناسب من انه نرى لذا  

 .رٌاال   98.25

 

 

 

 لاير 61.91أغلق السهم عند 

حركة عن إٌجابً انطباع ٌعطً والذي صاعد مسار فً ٌسٌر السهم الزال اإلسبوعٌة، للحركة بالنظر 

 اي ٌدعم قد أسابٌع، 20 لـ البسٌط المتحرك المتوسط مستوٌات فوق التماسك أن كما .الالحقة السهم

 الحركة ٌدعم (فٌبوناشً %100) رٌاال   60 سعر فوق التماسك فإن كذلك .للسهم صاعدة حركة

 .المقبلة للفترة اإلٌجابٌة

اإلغالق مستوٌات تبقى فٌما ،رٌاال   61.90  مستوٌات فوق السهم شراء فنٌا   المناسب من انه نرى لذا 

 .رٌاال   66.30 عند المستهدف الفنً السعر و للسهم خسارة وقف رٌاال   60 دون اإلسبوعً

 

 

 

 

 

R1 R2 S1 S2 

107.23 112.14 102.32 97.42 

R1 R2 S1 S2 

63.42 67.46 59.39 55.36 
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شزاء  –للبخزوكٍواوٌاث  الوخقذهت : 2330  الولخص الفنً  

شزاء  –كٍاى السعىدٌت شزكت : 2350  

 لاير 47.02أغلق السهم عند 

الصاعدة للموجة فٌبوناشً %38.2 مستوى عند مهم دعم السهم وجد اإلسبوعٌة، للحركة بالنظر 

 السهم فإن لذلك، باإلضافة .للسهم المقبلة للحركة إٌجابٌة داللة ٌعطً مما ،2014 دٌسمبر منذ والبادئة

 تكوٌن و األولى للمره أسابٌع 10 لـ البسٌط المتحرك المتوسط مستوٌات فوق اإلغالق من تمكن

 إستئناف إلمكانٌة تشٌر الحالٌة المعطٌات معظم فإن لذلك .(المسار عكس) إٌجابً شموع نموذج

 .المتوسط المدى على الصاعد المسار

اإلغالق مستوٌات تبقى فٌما ،رٌاال   46.50  مستوٌات فوق السهم شراء فنٌا   المناسب من انه نرى لذا 

 .رٌاال   51.75 عند المستهدف الفنً السعر و للسهم خسارة وقف رٌاال   45.65 دون اإلسبوعً

 

 

 لاير 12.65أغلق السهم عند 

 بعد أسابٌع 20 لـ البسٌط المتحرك المتوسط مستوٌات فوق السهم أغلق اإلسبوعٌة، للحركة بالنظر 

 الحركة ٌدعم مما ،(للمسار إنعكاس) إٌجابً شموع نموذج تكوٌن السهم استطاع كما إختبارها، إعادة

    . الصعود استمرار امكانٌة من مزٌدا   إلى ٌشٌر  الحالً الصاعد المسار فإن كذلك .للسهم اإلٌجابٌة

اإلغالق مستوٌات تبقى فٌما ،رٌاال   12.60  مستوٌات فوق السهم شراء فنٌا   المناسب من انه نرى لذا 

 .رٌاال   14.0 عند المستهدف الفنً السعر و للسهم خسارة وقف رٌاال   12.45 دون اإلسبوعً

 

 

 

 

 

R1 R2 S1 S2 

49.61 52.68 46.34 43.07 

R1 R2 S1 S2 

13.05 14.00 12.10 11.20 
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2015دوالرًا في  72.13الي خام بزنج توقعات بإرتفاع : ححلٍل السلع  الولخص الفنً  

 دوالرا  للبرمٌل 62.58المؤشر عند أغلق 

اخر فً ٌسٌر الزال السعر فإن الشهرٌة، للحركة بالنظرة 

  ,(A ( الثالثٌة التصحٌح دورة من (C) تصحٌحٌة موجة

( B) و ( C). 

إسقاط مؤشر فوق التماسك من برنت خام مؤشر تمكن 

 و ($48.58) فٌبوناشً %200 مستوٌات عند فٌبوناشً

 االرتداد استمرار امكانٌة ٌدعم مما اعاله، اإلغالق

 شموع نموذج تكوٌن تم كما .المقبلة للفترة اإلٌجابً

 .السابق الشهر مستوٌات فوق اإلغالق و إٌجابً

الـ مؤشر الزال RSI  للخروج محاولة فً إٌجابا   ٌتحرك 

 مؤشرات ٌعطً قد مما ،Oversold الـ مستوٌات من

 الحالً الشمعً النموذج فإن كذلك .المقبلة للفترة محفزة

   .الرئٌسً الهابط المسار انتهاء إلى ٌشٌر

 

إستمراري نموذج مكونا   األسبوعٌة حركته المؤشر انهى 

 - $63.40 عند الصعود استمرار ٌدعم مما للحركة،

 األرباح جنً احتمالٌة ومنها القرٌب المدى على $67.70

 نحو الصعود إستئناف قبل $53.80 مستوٌات الى مجددا  

 .2015 للعام الثانً النصف فً 72.13$
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دوالرًا قريباً  67.7 – 63.4الي خام بزنج توقعات بإرتفاع : ححلٍل السلع  الولخص الفنً  

 دوالرا  للبرمٌل 62.58المؤشر عند أغلق 

اول فً ٌسٌر الزال السعر فإن الٌومٌة، للحركة بالنظرة 

  التصاعدٌة الخمس الموجات دورة من (1) صاعدة موجة

 .(5 ) و  (4) ،(3) ،(2 ) ,(1 ( إلٌوت لنظرٌة

 

المدى على صاعد مسار فً ٌسٌر برنت خام مؤشر الزال 

 من أعلى إٌجابً شموع نموذج مكونا   لٌغلق و القرٌب

 إستكمال إحتمالٌة ٌزٌد مما السابقة، الحركة مستوٌات

 .اإلٌجابٌة الحركة

الـ مؤشر الزال RSI نحو إٌجابً إتجاه فً ٌتحرك 

 التوقعات من مزٌدا   ٌُضفً مما ،(70) الـ مستوٌات

 دوالرا   67.7 – 63.4 نحو الصاعدة الحركة و اإلٌجابٌة

 .القرٌب المدى على للبرمٌل

دوالراُ  59.10 مستوى كسر فإن األخرى، الناحٌة من 

  عند الالحق الدعم نحو للتحرك المجال ٌفتح قد أخرى مره

 .دوالرا   53.80
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2015دوالرًا في  956.7 – 1180.5الي مابين هؤشز الذهب إنخفاض : ححلٍل السلع  الولخص الفنً  

لألونصة دوالرا   1213.18 عند المؤشر أغلق 

فً ٌتحرك الزال السعر فإن اإلسبوعٌة، للحركة بالنظر 

 الثالثٌة التصحٌحٌة الموجة دورة من (A) األولى الموجة

 الزلت فٌما .$1921 عند 2011 سبتمبر من بدات والتً

 $956.7 مستوٌات حتى الذهب تراجع بامتداد التوقعات

 .أقصى كحد

عند مهم دعم وجد المؤشر فإن الٌومٌة، الحركة على 

 عاكس شموع نموذج لٌشكل القصٌر الصاعد المسار

 الصعود من مزٌدا   المؤشر ٌمنح مما الهبوط، لحركة

 الفترة خالل أقصى كحد دوالرا   1235 لمستوٌات

 تحقٌق نحو مجددا   للهبوط العودة ومنها المقبلة القصٌرة

 دوالر   1180.50 عند األول الهدف

ٌفتح قد $1290 مستوٌات إختراق ان الى نشٌر كذلك 

 السٌنارٌو فشل مع مجددا   صاعد مسار لتحقٌق المجال

 .الشارت فً المذكور

 الخحلٍل الفنً الشهزي
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علي المذى المتوسط 99.73الي مستويات هؤشز الذوالر توقعات بإرتفاع : ححلٍل السلع  الولخص الفنً  

نقطة 95.29 عند الدوالر مؤشر أغلق   

فً ٌتحرك الزال المؤشر فإن الشهرٌة، للحركة بالنظر 

  مارس من بدأت والتً (B) التصحٌحة الثانٌة الموجة

 ٌتحرك الزال المؤشر أن كما .نقطة 70.96 عند 2008

 بعدما القرٌب المدى على 99.73 مستوٌات باتجاه

  التصحٌحٌة األنماط من مزٌج مستوٌات إختراق استطاع

 .(المزدوجة الثالثٌة)

الـ مؤشر الزال  RSI  الـ مستوٌات فوق ٌتحرك الشهري  

 الحذرة النظرة ٌدعم مما الشرائً، التشبع الى لٌشٌر (70)

 10 لـ البسٌط المتحرك المتوسط تجاوز فٌما  .للمؤشر

 من شهرا   20 لـ البسٌط المتحرك المتوسط مستوى شهور

 إٌجابً تحرك ألي داعما   و إٌجابً تداخل مكونا   األسفل

   .للمؤشر

من تمكن المؤشر أن إال اإلٌجابً، التوجه من الرغم على 

 Bearish Tweezers سلبً شموع نموذج تكوٌن

Top Patternإعادة نتوقع و الشهرٌة الحركة على 

 منها و القصٌر المدى على 93.97 مستوٌات إختبار

 .علٌها الحفاظ حال فً الصعود استئناف
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