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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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نقغت 6700السالج النظزة العاهه للوؤشز هسخقزة فً ظل الحفاػ على : اسبىعً/الوؤشز العام  الولخص الفنً  

 نقطة 6924المؤشر عند أغلق. 

 السوق مؤشر الزال ،االسبوعية للحركة بالنظر :العام المسار

 فً افقً بشكل التوالً على الرابع للشهر ٌتحرك السعودي

 حركة كانت حٌث ،Falling Wedge هابط وتد نموذج

 خالل السوق لمؤشر مؤثر ضغط عامل السلبٌة النفط اسعار

 الشركات من لكثٌر الربعٌة النتائج تحسن ظل فً السابقة االٌام

 ان المحتمل من حٌث .2017 االول الربع خالل المدرجة

 قبل الحالً النموذج فً هابطة موجة اخر إلنهاء المؤشر ٌتجه

 ان الى تشٌر توقعاتنا أن كما .مجددا   صاعد تحرك اي

 مقبلة هبوط عملٌات ألي االقصى الحد تمثل 6700 مستوٌات

 النماذج من الحالً النموذج ٌعتبر حٌث كسرها، نتوقع وال

 7035 تجاوز على المؤشر قدرة ان ونتوقع االستمرارٌة،

 مهم مؤشر تعتبر اعالها االسبوعً االغالق مع مجددا   نقطة

   .الحالً االفقً المسار انهاء على

 متوسطاته ابرز دون ٌتحرك المؤشر الزال اٌضا•

 ضغط عامل تعتبر والتً اسبوعا   (20) (10) االسبوعٌة

 .المقبلة للفترة المؤشر حركة على

 مع االسفل نحو ٌتحرك RSI الـ  مؤشر الزال كما•

 رفع فً ٌسهم قد والذي (50) مستوٌات من االقتراب

  الـ مؤشر ٌستمر كذلك .الكسر حال فً البٌعٌة الضغوط

MACD ازدٌاد الى اشارة فً االشارة خط دون بالتحرك 

   .المؤشر لحركة الضغوط

 ظل فً مستقرة السوق لحركة العامه النظرة تبقى :التوقعات•

 المحتمل من حٌث .نقطة 6700 مستوٌات على الحفاظ

 الدعم مستوٌات نحو هابطة موجه اخر االمؤشر استكمال

 فٌما .التوالً على نقطة 6700 – 6825 عند المقبلة للفترة

  عند االفقٌة القناة من الخروج و التحرر مستوٌات اهم تبقى

  .نقطة 7290 الى ومنها 7035

 الخحلٍل الفنً الشهزي

2017هاٌى  7  

 الحركة اليومية 
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 6700حىقعاث بالعىدة إلخخبار ابزس هخىسغاحه الشهزٌت عنذ (: شهزي)الوؤشز العام 

 نقغت وسظ اسخقزار ابزس الوؤشزاث الفنٍت 
 الولخص الفنً 

 نقطة 6924المؤشر عند أغلق. 

 فً المؤشر فشل  الشهرٌة، للحركة بالنظر :العام المسار•

 على الرابع للشهر المقاومة مستوٌات ابرز فوق التماسك

 (فٌبوناشً %38.2) تمثل والتً نقطة 7075 عند التوالً

 فوق الشهري االغالق ٌعتبر حٌث .هابطة موجة اخر من

 و االفقً المسار إلنتهاء مهم عامل المذكور المستوى

 منطقة بناء ظل فً وذلك مجددا   الصاعد المسار استكمال

 المتوسطات ألبرز االٌجابً التداخل بعد قرٌب دعم

 على العامة الصورة تبقى حٌث .نقطة 6700 عند الشهرٌة

 فً للسوق المستقبلٌة للحركة بالنسبة متفائلة المتوسط المدى

   .الشهرٌة متوسطاته ابرز على الحفاظ ظل

 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

 السٌولة مستوٌات تراجع ٌعتبر حٌث  .الشهرٌة المتوسطات

 تحرك ظل فً طبٌعً مؤشر االفقً التحرك ظل فً للسوق

 5327 من والبادئ الرئٌسً الصاعد االتجاه بعكس السوق

  .نقطة

 المتوسطات ألبرز االٌجابً التداخل ٌسهم ان المحتمل من•

 المتوسط المدى على السوق لحركة الزخم رفع فً الشهرٌة

 الإلغالق نتوقع ال مهم دعم الى التداخل منطقة تحوٌل و

  فوق الشهري لإلغالق العودة أن كما .دونه الشهري

   .قوٌة صاعدة بحركة بالبدء الحقا   ٌسهم سوف 7075

 عودة فً الحالٌة الضغوط تسهم ان المحتمل من :التوقعات•

 وتكوٌن نقطة 6700 عند االهم المستوٌات إلختبار المؤشر

 أن نعتقد كما .الالحقة االنطالق لعملٌة منهم دعم  منطقة

 ٌؤسس قد نقطة 7075 مستوٌات فوق الشهري التماسك

 –7610 عند المقاومة مستوٌات تستهدف صاعدة لموجة

  .نقطة 8150

 الخحلٍل الفنً الشهزي

2017هاٌى  7  

 تداخل إيجابي للمتوسطات
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دوالر  47شهزا عنذ ( 20)حىقعاث بعولٍاث ارحذاد قىٌت هن هسخىٌاث دعن هخىسظ : بزنج  الولخص الفنً  

 للبرمٌل$   49.10المؤشر عند أغلق 

برنت خام مؤشر استطاع ،الشهرية للحركة بالنظرة  

 البسٌط المتحرك المتوسط مستوٌات من قوي بشكل االرتداد

 تأثر أن بعد وذلك للبرمٌل/دوالرا   47.0 عند شهرا   20 لـ

 و االمرٌكً الصخري النفط من اإلمدادات بزٌادة مسبقا  

 برنت مؤشر الزال ذلك، من الرغم على .لٌبٌا من كذلك

 إلختبارها العودة بعد الشهرٌة متوسطاته ابرز فوق متماسكا  

 تعتبر حٌث .الماضً نوفمبر بنهاٌة تجاوزها منذ

 كما .حالٌا الرئٌسٌة الدعومات ابرز الشهرٌة المتوسطات

 الحركة على رئٌسً دعم دوالر 47.0 مستوٌات ستبقى

 الشهرٌة متوسطاته ألبرز االٌجابً التداخل ظل فً الشهرٌة

 االغالق أن من نحذر كما .دونه الشهري االغالق نتوقع وال

   .الصاعد المسار ٌنهً قد دوالرا 47.0 دون الشهري

الـ مؤشر الزال كما MACD  بعد إٌجابً بشكل ٌتحرك 

 رفع فً ٌسهم قد والذي المؤشر فً االشارة خط تجاوز

   المؤشر حركة على الشرائٌة الضغوط

القناة فوق التماسك المؤشر استطاع :االسبوعية الحركة 

 دوالر 46.50 عند مهمه دعم منطقة إٌجاد بعد و الصاعدة

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

  المتوسط المدى على النفط لحركة العام االنطباع ان كما

 الفنٌة المؤشرات معظم اٌجابٌة ظل فً مستقر الزال

  عند شهرا   (20) لـ البسٌط المتوسط دعم على والحفاظ

 .دوالرا   47.0

التماسك استمرار مع مستقرة العامة النظرة تبقى :التوقعات 

 مستوٌات ستبقى حٌث .دوالرا   47.0 مستوٌات فوق

 حٌن فً .دوالرا   56.0 – 51.70 عند االبرز المقاومة

 – 47.0   مستوٌات عند للمؤشر الدعم مستوٌات ستبقى

   .التوالً على دوالرا   42.50

 الخحلٍل الفنً الشهزي

2017هاٌى  7  

 الحــركة الشهرية

 الحــركة االسبوعية 
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ضغىط بٍعٍت حىاجه الذهب هع الخىجهاث الحالٍت بعول حخفٍضاث ضزٌبٍت : اسبىعً/الذهب

دوالرٍا لألونصت ابزس هسخىٌاث الذعن الحالً 1225فً الىالٌاث الوخحذة و هسخىٌاث   
 الولخص الفنً 

لألونصة دوالرا   1228  عند المؤشر أغلق. 

عاد الذهب سعر مؤشر فإن ،االسبوعية للحركة بالنظر 

  ابرٌل شهر خالل اختراقه تم الذي الهابط المسار لٌكسر

 المذكورة المنطقة دون الثبات ان حٌث ،(االزرق الخط)

 1225 عند (20) االسبوعً المتوسط مستوٌات كسر مع

 1188 مستوٌات لتحقٌق الضغوط مستوى ٌرفع قد دوالر

 .المتوسط المدى على لالونصة/دوالرا  

الـ مؤشر أن كما RSI ًبعدما هابط اتجاه فً االسبوع 

 مستوى ٌرفع مما (50) منطقة فوق التماسك فً فشل

 القصٌرة الفترة خالل الهابط التوجه باحتمالٌة التوقعات

 الوالٌات لدى الحالً التوجه  ان نعتقد حٌث .المقبلة

 ٌشكل الشركات على الضرائب نسبة بتخفٌض المتحده

 كسر من نحذر و الذهب حركة على ضغط عامل

   .دونها االسبوعً االغالق و دوالرا 1225 مستوٌات

 10 متوسط لٌكسر المؤشر عاد ،الشهرية الحركة على 

 ابرٌل شهر خالل تجاوزها بعد دوالر 1243 عند اشهر

 الشهري لإلغالق المؤشر عودة إن نتوقع كما .الماضً

 الذهب حركة سٌعٌد دوالر 1243 مستوٌات فوق

   .المقبلة للفترة الزخم مستوى ٌرفع و لإلٌجابٌة

عدم ان الحالٌة، الفنٌة المعطٌات ظل فً نتوقع :التوقعات 

 الستمرار ٌمهد قد دوالرا 1225 مستوٌات فوق التماسك

  عند للذهب الدعومات مستوٌات لتحقٌق الهابط التحرك

 مستوٌات تبقى فٌما .التوالً على دوالر 1188 – 1210

 – 1230 عند االسبوعٌة الحركة على االهم المقاومة

   .دوالر 1255

 الخحلٍل الفنً الشهزي

2017هاٌى  7  

 الحــركة اليومية
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نقغت و كسزها ٌزفع  98.70الذوالر ٌكسز اهن هناعق الذعىهاث الوهوه عنذ : هؤشز الذوالر

 إشاراث الحذر
 الولخص الفنً 

نقطة 98.65 عند الدوالر مؤشر أغلق  

بالحفاظ الدوالر مؤشر فشل ،االسبوعية للحركة بالنظر 

 كسر حٌث هابط، وتد نموذج داخل االفقٌة حركته على

 مع نقطة 98.70 عند سابقا   لها المشار المنطقة المؤشر

 دعم منطقة تعتبر كانت والتً دونها، االسبوعً االغالق

 السلبً التقاطع ظل فً الدوالر مؤشر ٌتحرك كما  .مهم

 من نوعا   ٌضٌف والذي االسبوعٌة، المتوسطات ألبرز

 تمٌل اٌضا   .المقبلة للفترة الدوالر حركة على الضغط

 المستوٌات من الهبوط موجة تمدد احتمالٌة الى توقعاتنا

 نموذج الى له المشار النموذج تحول ظل فً وذلك الحالٌة

   .السابق للمسار انعكاسً

االسبوع خالل االمرٌكً المركزي إبقاء إلى نشٌر كما 

 ظل فً وذلك %1عند مستقرة الفائدة معدالت الماضً

 التوقعات تشٌر فٌما .االمرٌكٌة االقتصادٌة البٌانات تباٌن

 مرات 3 الفائدة رفع بامكانٌة التوقعات زخم تراجع الى

 مع تضاربها ظل فً وذلك 2017الجاري العام خالل

 للوالٌات الحالً الرئٌس ٌنتهجها التً االقتصادٌة السٌاسة

 نسبة رفع قد االمرٌكً الفٌدرالً ان الى ٌشار اٌضا   .المتحده

 والذي الماضً، مارس نهاٌة خالل 0.25 بمقدار الفائدة

   .السابقة الفترة خالل الدوالر حركة دعم بدوره

الـ مؤشر على واضحة الضعف عوامل التزال كما  

MACD ًخط دون الماكد خط تحرك بعد االسبوع 

   .الراهن الوقت فً ضغط عامل ٌشكل والذي االشارة،

عند رئٌسٌة دعم مناطق الدوالر مؤشر كسر :التوقعات  

 ان نتوقع حٌث .(بالشارت النموذج حسب) نقطة 98.70

 ٌمدد قد المستوٌات هذه دون الحالً االسبوعً االغالق

 .نقطة 94.50 – 96.0 الدعم مستوٌات نحو االرباح جنً

 مناطق اهم 101.30 – 99.50 مستوٌات تبقى فٌما

   .للمؤشر المقاومة

  

 الخحلٍل الفنً الشهزي
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94.70 

 تقاطع سلبي للمتوسطات 

 منطقة كسر النموذج

 حركة الدوالر االسبوعية داخل مؤشر البولينجر 
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