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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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نقطت 6825الخىقعبث حشٍز الى اسخوزار جنً االرببح نحى هسخىٌبث : اسبىعً/الوؤشز العبم  الولخص الفنً  

 نقطة 7017المؤشر عند أغلق. 

 السوق مؤشر الزال ،االسبوعية للحركة بالنظر :العام المسار

 وذلك (االزرق الخط) قصٌرة افقٌة قناة فً ٌتحرك السعودي

 تبقى حٌث الماضٌة، االسابٌع خالل هابطة قمم تكوٌن ظل فً

 االرتفاع ظل فً السوق لمؤشر مهم محرك النفط اسعار حركة

 الصورة تبقى فٌما .النفط مخزون لمستوٌات الحالً التارٌخً

 ظل فً مستقرة المتوسط المدى على السوق لحركة الرئٌسٌة

 على والحفاظ (االحمر الخط) الرئٌسً الهابط الترند اختراق

 لإلغالق العودة ان نتوقع كما .المهمة الشهرٌة متوسطاته ابرز

 المؤشر عودة فً ٌسهم قد 7075 مستوٌات فوق االسبوعً

 .القصٌر المدى على الصاعد المسار استئناف و لإلٌجابٌة

 ابرز فوق حركته على الحفاظ فً المؤشر فشل اٌضا•

 نقطة 7075 عند (اسابٌع 10) االسبوعٌة متوسطاته

 الفترة خالل االرباح جنً استمرار مستوٌات ترفع والتً

   .المقبلة القصٌرة

 القدرة عدم بعد هابطا   RSI الـ  مؤشر اتجاه الزال كما•

 رفع فً ٌسهم قد والذي (70) مستوٌات تجاوز على

 .الحالٌة المنطقة فً البٌعٌة الضغوط

 المدى على السوق لحركة السلبٌة التوقعات من الرغم على•

  مستقرة المقبلة السوق لحركة العامة النظرة ان إال القصٌر

 و الهابط الترند تجاوز ظل فً وذلك المتوسط المدى على

 .الشهرٌة المتوسطات فوق االستقرار

 جنً عملٌات الستكمال المؤشر توجه نتوقع :التوقعات•

 6540 نحو ومنها 6825 الدعم مستوٌات نحو االرباح

 فٌما .السابق الدعم دون االسبوعً االغالق حال فً نقطة

 7075 عند المقبلة للفترة المقاومة مستوٌات اهم ستكون

 العودة ان نتوقع كما .التوالً على نقطة 7290 –

 فً ٌسهم قد 7075 مستوٌات فوق االسبوعً لإلغالق

   .االرباح جنً عملٌات انتهاء و لإلٌجابٌة المؤشر عودة
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حىقعبث ببسخوزار الوسبر االفقً لبنبء دعىهبث فً الونطقت الحبلٍت(: شهزي)الوؤشز العبم   الولخص الفنً  

 نقطة 6972المؤشر عند أغلق. 

 المؤشر فشل  الشهرٌة، للحركة بالنظر :العام المسار•

 عند (فٌبوناشً %38.2) مستوٌات فوق التماسك فً

 .التماسك من شهرٌن بعد االولى للمره نقطة 7073

 المقبلة للفترة االفقً المسار استمرار المحتمل من حٌث

 السابق االختراق بعد دعم منطقة بناء لمحاولة وذلك

 على العامة الصورة تبقى حٌث .شهرا   (20) لمتوسط

 للسوق المستقبلٌة للحركة بالنسبة متفائلة المتوسط المدى

   .الشهرٌة متوسطاته ابرز على الحفاظ ظل فً

 بعد افقً بشكل ٌتحرك  RSI الـ مؤشر الزال كما•

 رفع فً ساهم والذي (50) الـ لمستوٌات الوصول

 تراجع ٌعتبر حٌن فً  .المؤشر حركة على الضغوط

 مؤشر االفقً التحرك ظل فً للسوق السٌولة مستوٌات

 الصاعد االتجاه بعكس السوق تحرك ظل فً طبٌعً

   .نقطة 5327 من والبادئ الرئٌسً

 للتداخل الشهرٌة المتوسطات ابرز اقتراب ان نتوقع•

 السوق لحركة الزخم رفع فً ٌسهم قد اٌجابً بشكل

 دعم الى التداخل منطقة تحوٌل و المتوسط المدى على

 كما .مجددا   دونه الشهري واالغالق العودة نتوقع ال مهم

 سوف 7075 فوق الشهري لإلغالق العودة ان نتوقع

  .قوٌة صاعدة بحركة بالبدء الحقا   ٌسهم

 الى تشٌر الفنٌة السوق مؤشرات معظم :التوقعات•

 قٌاس على القدرة حتى االفقً التذبذب استئناف احتمالٌة

 تبقى حٌث .االٌجابً التداخل على المتوسطات قدرة

 فٌما .نقطة 7612 – 7075 عند المقاومة مستوٌات

 نقطة 6410  - 6680 عند األهم الدعم مستوٌات تبقى

   ,التوالً على

 منطقة إعادة اختبار 

 الخحلٍل الفنً الشهزي
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و بذء االحجبه الصبعذ 30.5 – 32.5حىقعبث ببنخهبء هىجت جنً االرببح هب بٍن : الطٍبر  الولخص الفنً  

 لاير 35.20السهم عند أغلق. 

 السهم الزال  االسبوعٌة، للحركة بالنظر :العام المسار•

 االرباح جنً عملٌات لٌستكمل افقً مسار فً ٌتحرك

 لاير 23.85 مستوٌات من المتواصل الصعود بعد

 من حٌث لاير، 41.20 عند ٌناٌر بداٌة قمة وحتى

 الى بالوصول االرباح جنً عملٌات تنتهً ان المحتمل

 موجة بدء ومنها لاير 30.50 – 32.50 بٌن ما منطقة

 فً للسهم االخٌرة التحركات ان كما .جدٌدة صاعدة

 ٌفٌد ( كتفٌن و رأس) مهم فنً نموذج تكوٌن طور

 خط تجاوز حال فً الرئٌسٌة الهبوط عملٌات بانتهاء

 .رٌاال   40 عند للنموذج العنق

 لم والذي الٌومً، RSIالـ لمؤشر الترقب ٌبقى حٌن فً•

 الحالً االتجاه ظل فً حقٌقة دخول اشارات ٌعطً

 مستوٌات الختراق العودة ان نتوقع حٌث .للمؤشر

 جنً موجة إلنهاء اضافً زخم السهم ٌمنح قد (50)

  .الحالٌة االرباح

 حتى افقً اتجاه فً الزال السهم ان نتوقع :التوقعات•

 – 32.50 عند المقبلة الدعومات مستوٌات اختبار

 فنٌة ناحٌة من جٌدة فرصة تمثل والتً لاير 30.50

 المقاومة مستوٌات تبقى حٌن فً .شراء مراكز لفتح

 كما .التوالً على رٌاال 45.0 – 39.50 عند للسهم

 0.30 مستوٌات دون الٌومً االغالق ان التنوٌه ٌجدر

   .للسهم خسارة وقف ٌعتبر لاير

 الحــركة االسبوعية

 الخحلٍل الفنً الشهزي
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لاير اولى عالهبث اسخئنبف الوسبر الصبعذ 28.90القذرة على حجبوس : شزكت بذجج  الولخص الفنً  

 لاير 28.40السهم عند أغلق. 

 الزال  الٌومٌة، للحركة بالنظر :العام المسار•

 عملٌات لٌستكمل هابط مسار فً ٌتحرك السهم

  مستوٌات من المتواصل الصعود بعد االرباح جنً

 عند دٌسمبر منتصف قمة وحتى لاير 22.20

 عملٌات تنتهً ان المحتمل من حٌث لاير، 36.10

 27.20 مستوٌات على بالحفاظ االرباح جنً

  مستوٌات تمثل والتً الراهنة للفترة رئٌسً كدعم

  .صاعدة موجة اخر من فٌبوناشً 61.8%

 إعطاء الٌومً، RSIالـ مؤشر استطاع حٌن فً•

 الختراق العودة بعد مهمة إٌجابٌة اشارات

 حٌث .السابقة االٌام خالل (30) منطقة مستوٌات

 ٌمنح قد الحالٌة المنطقة فوق التماسك ان نتوقع

 االرباح جنً موجة إلنهاء اضافً زخم السهم

  .الصاعد المسار واستكمال

   لمستوٌات للسهم تراجع أي ان نتوقع :التوقعات•

 شراء مراكز بفتح للبدء فرصة ٌمنح قد لاير 27.20

 وقف منطقة ستبقى والتً فنٌة، ناحٌة من جٌدة

 تبقى كما .ادناها الٌومً االغالق حال فً خسارة

 لاير 32.70 – 28.90 عند المقاومة مستوٌات

 تبقى فٌما .الحالٌة الفنٌة المعطٌات ظل فً وذلك

   .لاير 25.10 – 27.20  عند الدعومات مستوٌات

 الحــركة اليومية

 الخحلٍل الفنً الشهزي
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دوالر 59.0اسخوزار ارحفبع حجن هخشونبث النفط ٌقف عبئقًب اهبم االسعبر لخجبوس : بزنج  الولخص الفنً  

 للبرمٌل$  55.90المؤشر عند أغلق 

فً برنت خام مؤشر استمر ،الشهرية للحركة بالنظرة  

 المتحرك المتوسط مستوٌات فوق الشهري االغالق

 وذلك للبرمٌل/دوالرا   47.66 عند شهرا   20 لـ البسٌط

 التً األولى المرة وهً التوالً على الرابع للشهر

  منتصف منذ متوسطاته فوق برنت مؤشر فٌها ٌتماسك

 ابرز الشهرٌة المتوسطات تعتبر حٌث .2014

 51.0 مستوٌات ستبقى كما .حالٌا الرئٌسٌة الدعومات

 ظل فً الشهرٌة الحركة على رئٌسً دعم دوالر

 نتوقع وال الشهرٌة متوسطاته ألبرز االٌجابً التداخل

  .المقبلة للفترة كسرها

دون االفقٌة بالحركة المؤشر استمر :االسبوعية الحركة 

 فً وذلك دوالر 59.0 عند سابقا   المذكورة المستوٌات

 مستوٌاتها ألعلى المخزون مستوٌات ارتفاع ظل

 دول التزام حول الشكوك ارتفاع مع بالتزامن التارٌخٌة

 نتوقع حٌث .االنتاج تخفٌض من بحصتها اوبك خارج

 فبراٌر خالل اوبك خارج من االلتزام حجم ارتفاع ان

 تجاوز فً تسهم قد المخزون مستوٌات تراجع مع

 ان كما  .للبرمٌل دوالرا   59 عند االهم المستوٌات

 الزال المتوسط المدى على النفط لحركة العام االنطباع

 .الفنٌة المؤشرات معظم اٌجابٌة ظل فً مستقر

اختراق ظل فً اٌجابٌة العامة النظرة تبقى :لتوقعاتا 

 من حٌث .(وكتفٌن رأس) الشارت فً الحالً النموذج

 59 تجاوز على القدرة حتى االفقً التذبذب المحتمل

 – 59.0 عند المقاومة مستوٌات ستبقى كما .دوالرا  

 الدعم مستوٌات ستبقى حٌن فً .دوالرا   68.50

   .دوالر 51.0 – 53.30   مستوٌات عند للمؤشر

 الحــركة االسبوعية 

 الحــركة الشهرية 

 الخحلٍل الفنً الشهزي
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دوالر لألونصت  1210حىقعبث ببسخئنبف جنً االرببح حخى هسخىٌبث : اسبىعً/هؤشز الذهب  الولخص الفنً  

لألونصة دوالرا   1234.81  عند المؤشر أغلق. 

الذهب سعر مؤشر فإن ،االسبوعية للحركة بالنظر  

 عند سابقا لها المشار المستوٌات من االرتداد استطاع

 فً والمتمثلة  صاعدة موجة اخر  من فٌبوناشً 76.4%

 المذكورة المنطقة كسر ان حٌث لألونصة، دوالرا   1124

 والذي المتوسط المدى على الذهب استقرار ٌلغً قد

 .الراهن الوقت فً نستبعده

الـ مؤشر أن كما RSI ًبعد هابط اتجاه فً االسبوع 

 مستوى ٌرفع مما (50) منطقة تجاوز على القدرة

 القصٌرة الفترة خالل ارباح جنً باحتمالٌة التوقعات

 1210 نحو هبوط عملٌات أي  ان نعتقد حٌث .المقبلة

 اساسٌات تحسن ظل فً للشراء جٌده فرص تفتح قد دوالر

 و المتوسط المدى على للذهب االٌجابٌة النظرة و الذهب

   .البعٌد

 10 بمتوسط المؤشر اصطدم ،الشهرية الحركة على 

 جنً توقعات ٌرفع قد والذي دوالر 1260 عند اشهر

 1210 عند شهرا   20 متوسط مستوٌات الختبار االرباح

 الشهري االغالق على المؤشر قدرة إن نتوقع كما .دوالرا  

 الذهب حركة سٌعٌد دوالر 1260 مستوٌات فوق

   .المقبلة للفترة الزخم مستوى ٌرفع و المطلقة لإلٌجابٌة

استمرار الحالٌة، الفنٌة المعطٌات ظل فً نتوقع :التوقعات 

 الدعم مستوٌات لتحقٌق القرٌب المدى على االرباح جنً

 المقاومة مستوٌات تبقى فٌما .دوالر 1210 عند للذهب

 1278 – 1260 عند االسبوعٌة الحركة على االهم

   .دوالر

 الخحلٍل الفنً الشهزي

2017هبرص  06  

 الحــركة االسبوعية 
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نقطت  102.50عىدة هؤشز الذوالر لالسخقزار و حىقعبث ببخخببر هسخىٌبث : هؤشز الذوالر  الولخص الفنً  

نقطة 101.54 عند الدوالر مؤشر أغلق  

مجددا   العودة المؤشر استطاع ،الشهرية للحركة بالنظر 

 البٌانات دعم ظل فً وذلك السابقة القمم ابرز فوق

 المؤشر الزال كما .االمرٌكٌة الوالٌات فً االقتصادٌة

 المؤشر ٌمنح مما الشهرٌة، متوسطاته ابرز فوق ٌتحرك

 العكس على .الراهن الوقت فً االستقرار من نوعا  

 تتجه البعٌد المدى على الفنٌة المؤشرات بعض الزالت

 خالل الدوالر لحركة الحذر درجة ٌرفع مما للضعف

 نقطة 102.5 تجاوز على القدرة حتى المقبلة الفترة

 .شهري كإغالق

الدوالر مؤشر لحركة لإلٌجابٌة الى التوقعات تحولت كما 

 االمرٌكٌة الفائدة معدالت برفع التوقعات ارتفاع ظل فً

 ٌشار اٌضا   .االقتصادٌة البٌانات فً القوي التحسن بسبب

  بمقدار الفائدة نسبة رفع قد االمرٌكً الفٌدرالً ان الى

 دعم بدوره والذي الماضً، دٌسمبر منتصف خالل 0.25

   .السابقة الفترة خالل الدوالر حركة

الـ مؤشر عاد كذلك RSI من تراجع بعدما صعودا   لالتجاه  

 االستقرار بذلك داعما   (70) الشرائً الزخم مستوٌات

 تجاوز ٌبقى لذلك، باإلضافة  .المتوسط المدى على

 .الصاعد الزخم من مزٌدا   إلصافة االهم (70) مستوٌات

الدوالر عاد فقد السابقة التوقعات عكس على :التوقعات 

 الفائدة برفع الفٌدرالً تلمٌحات بعد االستقرار لمناطق

 لبدء االهم نقطة 102.5 منطقة تبقى حٌث قرٌبا ،

 فٌما .نقطة 105.8 مستوٌات ٌستهدف اٌجابً سٌنارٌو

 97.5 – 100.6 عند للدعم االهم المستوٌات تبقى

  مستوٌات دون شهري اغالق أي ان نتوقع كما .نقطة

   .للمؤشر اٌجابٌة توقعات أي ٌلغً سوف 97.50
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