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  يسخىَاث ػُذ َىو 200 يخىسط يُطمت حجاوس انسؼىدٌ انسىق يؤشز اسخطاع:َىيٍ/انؼاو انًؤشز

 االسخمزار يُاطك أونً حؼخبز انًذكىرة انًُاطك فىق االسخمزار اٌ َخىلغ حُث َمطت، 7965

 .نإلَجابُت انؼىدة يُها و انًخىسط انًذي ػهً

 انًهخص انفٍُ 

 نقطة8047المؤشر عند أغلق. 

 اكتوبر منذ مره ألول :الٌومٌة للحركة بالنظر :العام المسار

 مستوٌات تجاوز السعودي السوق مؤشر استطاع الماضً

 بالتحركات مدعوما   نقطة 7965 عند ٌوم 200 متوسط

 عدة خالل المؤشر فشل حٌث البنكً، للقطاع القوٌة

 تمثل كما .اعالها والتماسك تجاوزها فً سابقة محاوالت

 اخر من فٌبوناشً %61.8 مستوٌات نقطة 7965 منطقة

 مستوٌات فوق المؤشر تماسك ان نتوقع فٌما  .هابطة موجة

 عند السابقة القمة مستوٌات منها و ٌوم 200 متوسط

 المتوسط المدى على االستقرار نحو المؤشر ٌعٌد قد 8060

 بتحقٌق البدء و الرئٌسٌة الهابطة الموجة من الخروج و

 ظل فً وذلك نقطة 8140 مبدئٌا   تستهدف جدٌدة مستوٌات

 النتائج اعالنات قرب و للشركات االرباح توزٌعات موسم

 .2018 الرابع للربع

 تداخل تكوٌن االسبوعٌة الحركة على المؤشر استطاع كما

 SMA البسٌطة االسبوعٌة المتوسطات بٌن إٌجابً

 الصاعد الزخم مستوٌات ترفع قد بدورها والتً (10,20)

   .السوق لمؤشر

 نموذج تجاوز قرب الٌومً RSI الـ مؤشر من ٌتضح اٌضا  

 المؤشر حركة ٌدعم ان المتوقع من الذي و تصحٌحً مثلث

 .الهابط المسار إلنهاء المقبلة الفترة فً

 تحسن ظل فً االستقرار الى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

 فوق التماسك ان المحتمل من حٌث الفنٌة، المؤشرات بعض

 مستوٌات إلختبار المجال ٌفتح قد نقطة 7965 مستوٌات

 فً .نقطة 8490 – 8140 مستوٌات عند الالحقة المقاومة

 7590 – 7830 عند االبرز الدعوم مستوٌات تبقى حٌن

   .التوالً على

 2019ٌناٌر  07

 التحلٌل الفنً الشهري

 على وشك إختراق نموذج افقً 

نقطة  7965ٌوم عند  200متوسط   
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 االَجابُت ػهً ححافظ انًخىسط انًذي ػهً انفُُت انًؤشزاث يؼظى السانج :شهزٌ/انؼاو انًؤشز

 نخحمُك انصؼىد سخى َؼُذ لذ يًا انشهزَت، انًخىسطاث ػهً انًحافظت اسخًزار ظم فٍ

   .َمطت 8500 ػُذ انسابمت انمًت حخجاوس لذ جذَذة صؼىد يسخىَاث

 انًهخص انفٍُ 

 نقطة 7826المؤشر خالل دٌسمبر عند أغلق. 

 من الرغم على :الشهرٌة للحركة بالنظر :العام المسار

 الشهور خالل المؤشر شهدها التً التذبذبات حدة ارتفاع

 المدى على الفنٌة المؤشرات معظم أن إال الماضٌة،

 تكوٌن ظل فً ذلك و االستقرار الى تشٌر الزالت المتوسط

 المحتمل من حٌث .(الشارت راجع) للشموع انعكاس نموذج

 10 متوسط مستوٌات فوق ٌناٌر شهر خالل التماسك ان

 لتحقٌق الصعود زخم ٌعٌد قد نقطة 8040 عند شهور

 8500 عند السابقة القمة تتجاوز قد جدٌدة صعود مستوٌات

 المتوسطات اهم نقطة 7670 مستوٌات تبقى فٌما .نقطة

   .المقبلة للفترة علٌها المحافظة نتوقع و الحالٌة الشهرٌة

 متوسطاته من أعلى حركته على ٌحافظ المؤشر الزال

 تقاطع تكوٌن بعد وذلك شهرا ، (10,20) المهمة الشهرٌة

 راجع) 2017 ابرٌل شهر خالل للمتوسطات إٌجابً

   .(الشارت

 استمرار الشهري MACD الـ مؤشر من ٌتضح كما

 الذي و االشارة خط و الماكد مؤشر مابٌن االٌجابً التداخل

 المدى على الحركة استقرار على ٌحافظ ان المتوقع من

 .قصٌرة تذبذبات اي من الرغم على المتوسط

 المتوسط المدى على مستقرة العامه النظرة تبقى :التوقعات

 على والحفاظ الفنٌة المؤشرات معظم إٌجابٌة ظل فً

 تبقى فٌما نقطة، 7670  مستوٌات فوق الشهري االغالق

 – 8040 عند الالحقة الشهرٌة المقاومات مناطق اهم

 عند المهمة الدعوم مستوٌات تبقى حٌن فً .نقطة 8502

   .التوالً على 7290 – 7670
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المؤشر الشهري استمرار االٌجابٌة لحركة   تقاطع إٌجابً للمتوسطات 

 شمعة عاكسة غٌر مؤكدة لشهر سبتمبر 

 تقاطع سلبً للمتوسطات
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 يؼظى ححسٍ ظم فٍ جذَذة يسخىَاث ححمُك فٍ انبُىن لطاع يؤشز َسخًز :َىيٍ/انبُىن لطاع

 7620 انًماويت يسخىَاث الخخبار انصؼىد ػًهُاث اسخكًال َخىلغ حُث نهمطاع، انفُُت انًؤشزاث

  .َمطت 7730 –

 انًهخص انفٍُ 

 نقطة 7532المؤشر عند أغلق. 

 

 شهر خالل :الٌومٌة للحركة بالنظر :العام المسار

 اختراق البنوك قطاع مؤشر استطاع الماضً دٌسمبر

 دعم ظل فً (الشارت راجع) االفقً المسار مستوٌات

 صعود عملٌات بعدها لٌبدأ ،االخرى الفنٌة المؤشرات

 الزكاة لمطالبات التأثٌر زخم تراجع مع بالتزامن قوٌة

 حركة دعم فً القطاع مؤشر استمر حٌث .االضافٌة

 تأثٌر ارتفاع ظل فً وذلك السعودي للسوق العام المؤشر

 كما .السعودي السوق مؤشر حركة على القطاع وزن

 مؤشر عاد بعدما الصعود عملٌات  استمرار نتوقع

 و الٌومٌة متوسطاته ابرز فوق للتماسك القطاع

   .االسبوعٌة

  مستوٌات اختراق الٌومً RSI الـ مؤشر من ٌتضح كما

 مؤشر حركة تدعم ان المتوقع من والذي نقطة 70

   .جدٌدة مستوٌات لتحقٌق القرٌب المدى على القطاع

 

 توقعاتنا مع االٌجابٌة إلى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

  مستوٌات الى القصٌرة الصاعدة التحركات الستمرار

 المؤشرات معظم تحسن ظل فً نقطة 7730 – 7620

 االهم الدعم مستوٌات ستكون فٌما .RSI الـ مثل الفنٌة

   .نقطة 7130 – 7380 عند للمؤشر
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 انحراف سلبً 

 إختراق مسار أفقً 

 انحراف سلبً  إختراق إٌجابً



Source: Bloomberg 

5 

 اسخًزار احخًانُت يغ رئُسٍ افمٍ يسار فٍ َخحزن انمطاع يؤشز السال :َىيٍ/االساسُت انًىاد لطاع

 انًماويت يسخىَاث الخخبار انصؼىد ػًهُاث اسخكًال َخىلغ حُث انمزَب، انًذي ػهً انصاػذ انشخى

   .َمطت 5560 – 5430

 انًهخص انفٍُ 

 نقطة 5380المؤشر عند أغلق. 

 مؤشر استطاع :الٌومٌة للحركة بالنظر :العام المسار

 االدنى الحد مستوٌات مع االرتداد االساسٌة المواد قطاع

 ألسعار القوٌة االرتدادت ظل فً الحالً االفقً للترند

 مؤشرات بعض شهدت حٌث ،(الشارت راجع) النفط

 كما .المدى قصٌرة الحركة على ملحوظ تحسن القطاع

 بعدما المدى قصٌرة االرتقاعات عملٌات  استمرار نتوقع

   .ٌوما   20 متوسط تجاوز فً القطاع نجح

 العام االتجاه لتعدٌل الٌومً RSI الـ مؤشر عاد فٌما

 المتوقع من الذي و نقطة 50 مستوٌات أختراق و صعودا  

   .القرٌب المدى على القطاع مؤشر حركة ٌدعم ان

 

 استمرار احتمال إلى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

  – 5430 مستوٌات الى القصٌرة الصاعدة التحركات

 ارتفاع كذلك و النفط اسعار دعم ظل فً نقطة 5560

  .RSI الـ مثل الفنٌة المؤشرات بعض فً الصاعد الزخم

 مؤكدة إشارة سٌعطً االخٌر المستوى تجاوز ان ونتوقع

 الدعوم مستوٌات ستكون فٌما . الهابط المسار انتهاء على

   .نقطة 5180 – 5280 عند للمؤشر االهم

 2019ٌناٌر  07

 التحلٌل الفنً الشهري
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 كسر مسار صاعد رئٌسً 

 التحرك فً مسار افقً

نقطة 50تجاوز منطقة   
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 بزيُم يهُىٌ 1.2 بُحى االَخاج حخفُض بذء ظم فٍ انمصُزة انصاػذة انخحزكاث باسخًزار حىلؼاث :بزَج

   .انًمبهت نهفخزة دوالر 66 – 62 يسخىَاث يابٍُ انًسخهذفت انصؼىد يسخىَاث حبمً حُث َىيًُا،
 انًهخص انفٍُ 

 للبرمٌل$   58.0المؤشر عند أغلق. 

 فً ٌتحرك برنت خام مؤشر الزال ،الشهرٌة للحركة بالنظرة

 موضح) الصاعد الترند مستوٌات كسر بعد هابط مسار

 عملٌات فً البدء نرنت مؤشر استطاع حٌث .(بالشارت

 من فٌبوناشً %61.8 مستوٌات اختبار بعد قوٌة صعود

 من كما  .دوالر 49.80 عند االخٌرة الصاعدة الموجة

 الصاعدة التحرك استمرار الراهنة الفترة خالل المحتمل

 المعروض تخفٌض فً اوبك بمحاوالت مدفوعا   القصٌر

 مترقبة النفط اسواق ستبقى حٌن فً .االنتاج كمٌات و العالمً

   .الحالً الشهر خالل االنتاج بتخفٌض االلتزام لمستوٌات

 بشكل اتجاهه تغٌٌر الشهري RSI الـ مؤشر استطاع كما

 المتوسط مستوٌات إلختبار العودة احتمالٌة ٌدعم والذي اٌجابً

   .للبرمٌل دوالر 66.0 عند شهرا   20  لـ الشهري

 المتوقع من فإنه الحالٌة الفنٌة المؤشرات ظل فً :التوقعات

 مستوٌات الى المؤقتة االرتفاعات فً استمرار نشهد ان

 اهم الختبار وذلك للبرمٌل/دوالر 66.0 –62.0 . مابٌن

 66 مستوى ٌعتبر حٌث .سابقا   كسرها تم التً المتوسطات

 حٌن فً .المتوسط المدى على مهمة مقاومة للبرمٌل/دوالر

   .دوالر 49.80 عند للمؤشر الدعم مستوٌات ابرز ستبقى
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 التحلٌل الفنً الشهري

دوالر 49.80دعم رئٌسً عند   
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