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 اى نرىلع حُث السعىدٌ، السىق هؤشش حشكح علً ذسُغش الحزس عالهاخ الصالد :َىهٍ/العام الوؤشش

 للفرشج الذعن هسرىَاخ اتشص ذوثل والرٍ نمغح 7300 عنذ الحالٍ الرصحُح هسرىَاخ ذنرهٍ

  .الشاهنح

 الولخص الفنٍ 

 نقطة 7631المؤشر عند أغلق. 

 السوق مؤشر فشل :الٌومٌة للحركة بالنظر :العام المسار

 7600 السابق القاع مستوٌات فوق التماسك فً السعودي

  الثالث الربع ألرباح السلبٌة التوقعات ظل فً وذلك نقطة

 ارامكو لشركة الطرح بداٌة إعالن بدء ترقب و 2019

 السعودي للسوق الزخم مؤشرات أن نتوقع كما .السعودٌة

 كسر بعد الهبوط لمواصلة محتملة إشارات تعطً بدأت

 ،(بالشارت موضح) نقطة 7600 السابق القاع مستوٌات

 اخر إلستكمال الهبوط فً ٌستمر قد المؤشر ان نتوقع والتً

 .بالشارت موضح هو كما (C) هابطة تصحٌحٌة موجة

 حتى حذرة القصٌر المدى على النظرة الزالت حٌث

   .نقطة 7300 مستوٌات إلى الوصول

 اهم فوق حركته على الحفاظ فً المؤشر فشل كما

 بٌن سلبً تداخل تكوٌن مع االسبوعٌة متوسطاته

 والتً SMA (10,20) البسٌطة االسبوعٌة المتوسطات

 المؤشر حركة استمرار ظل فً الحذر مستوى ترفع بدورها

   .نقطة 7600 مستوٌات دون

 

 القرٌب المدى على الحذر الى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

 حٌث نقطة، 7600 مستوٌات دون المؤشر تداوالت ظل فً

 ابرز لتحقٌق بالمؤشر تجهٌ قد دونها التحرك أن نتوقع

 مستوٌات تبقى حٌن فً .نقطة 7300 عند الالحقة الدعوم

 كما .التوالً على 7950 – 7800 عند األبرز المقاومة

 القدرة ٌتطلب للمؤشر المطلقة لإلٌجابٌة العودة أن نتوقع

   .نقطة 8190 فوق االسبوعً اإلغالق على

 2019اكتوبر  15

 التحلٌل الفنً الشهري

RSI 

نقطة 7630كسر مناطق دعم رئٌسٌة عند     

 داٌفرجنس سلبً 
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 فٍ الورىسظ الوذي علً الفنُح السىق هؤششاخ علً ذسُغش الضعف عالهاخ :شهشٌ/العام الوؤشش

 6670 هسرىَاخ دوى الشهشٌ اإلغالق اى نرىلع حُث السىق، حشكح لذعن الوحفضاخ انعذام ظل

   .الومثلح للفرشج جذَذج هثىط هسرىَاخ لرحمُك الوؤشش علً الضغظ هسرىي َشفع

 الولخص الفنٍ 

 نقطة 8028المؤشر خالل سبتمبر عند أغلق. 

 السوق مؤشر فشل :الشهرٌة للحركة بالنظر :العام المسار

 مستوٌات فوق التماسك فً اكتوبر بداٌة خالل السعودي

 اهم كسر ظل فً وذلك نقطة 7850 عند االبرز الدعم

 الفنٌة المؤشرات معظم الزالت كما .الشهرٌة المتوسطات

 إلستمرار وتمهد الحذر الى تشٌر المتوسط المدى على

 كما .نقطة 7350 تستهدف قد والتً التصحٌح عملٌات

 بالقدرة مرهونه المتوسط المدى على السلبٌة انتفاء ان نتوقع

 .نقطة 7850 مستوٌات فوق الشهري اإلغالق على

 متوسطاته أهم دون السلبٌة حركته فً المؤشر ٌستمر

 الثالث للشهر وذلك ،SMA (10,20) المهمة الشهرٌة

 .التوالً على

 

 التحرك استمرار الشهري RSI الـ مؤشر من ٌتضح كما

 ان المتوقع من الذي و نقطة 50 مستوٌات دون السلبً

   .المتوسط المدى على الهابط الزخم معه ٌستمر

 

 المتوسط المدى على حذرة العامه النظرة تبقى :التوقعات

 التماسك فً والفشل الفنٌة المؤشرات معظم سلبٌة ظل فً

 اهم تبقى فٌما نقطة، 7850  مستوٌات فوق الشهري

  6900 – 7350 عند الالحقة الشهرٌة الدعوم مناطق

  7850 عند المهمة المقاومة مستوٌات تبقى حٌن فً .نقطة

   .التوالً على 8450 –

 2019اكتوبر  15

 التحلٌل الفنً الشهري

RSI 

 استمرار السلبٌة لحركة المؤشر الشهري 

كسر ابرز المتوسطات 

 الشهرٌة

 كسر دعم رئٌسً عند

نقطة 7850  

 تقاطع سلبً للمتوسطات
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 كسش تعذ السعىدَح الوصاسف هؤشش حشكح علً ذسُغش الثُعُح الضغىط الصالد :َىهٍ/الثنىن لغاع

 الذعن هسرىي ذسرهذف لذ الهثىط عولُاخ اى نرىلع حُث .الُىهُح الحشكح علً الفنٍ النوىرج

  .نمغح 7670 عنذ الالحك

 الولخص الفنٍ 

 نقطة 6930المؤشر عند أغلق. 

 فً القطاع فشل :الٌومٌة للحركة بالنظر :العام المسار

 الموضح الفنً النموذج داخل الحركة على الحفاظ

 2019 ماٌو شهر منذ البادئ و (متماثل مثلث) بالشارت

 المصارف لقطاع التوقعات دون نتائج ظل فً وذلك

 النمو بتباطؤ التوقعات كذلك و 2019 الثانً للربع

 كما .الفائدة معدالت ضعف مع بالتزامن البنكً للقطاع

 لمعدالت االمرٌكً الفٌدرالً تخفٌض استمرار ان نتوقع

 على الضغط مستوٌات ٌرفع قد متسارعة بوتٌرة الفائدة

   .2019 الثانً النصف خالل البنوك هوامش

 و سلبً بشكل ٌتحرك الٌومً RSI الـ مؤشر الزال كما

 ان المتوقع من والذي نقطة 30 مستوٌات دون هابط

 .المقبلة القرٌبه للفترة الضغوط استمرار فً ٌسهم

 

 متوسطاته ابرز دون ٌتحرك البنكً القطاع الزال

 فً تسهم قد والتً SMA (10,20) البسٌطة االسبوعٌة

   .الهابط االتجاه استمرار

 

 الفنٌة المؤشرات ظل فً الحذره النظرة تستمر :التوقعات

 الختبار ٌتجه قد القطاع مؤشر ان نتوقع حٌث الحالٌة،

 تبقى فٌما .نقطة 6670 – 6800  عند الدعوم مستوٌات

  7200 – 7060 عند للمؤشر االهم المقاومة مستوٌات

   .التوالً على نقطة

 2019اكتوبر  15

 التحلٌل الفنً الشهري

 إختراق مسار أفقً 

 كسر النموذج الفنً 

 ارتفاع مستوٌات البٌع 

 RSI انحراف سلبً 
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 الساتك الماع هسرىَاخ علً الحفاػ فٍ األساسُح الوىاد لغاع هؤشش فشل :َىهٍ/االساسُح الوىاد لغاع

 إلخرثاس َرجه لذ المغاع هؤشش اى نرىلع حُث ،2019 الثانٍ الشتع خالل للششكاخ االداء سلثُح ظل فٍ

 .الومثلح للفرشج هثذئُا   نمغح 4650 هسرىَاخ

 الولخص الفنٍ 

 نقطة 4740المؤشر عند أغلق. 

 مؤشر الزال :الٌومٌة للحركة بالنظر :العام المسار

 تصحٌحٌة موجة فً ٌتحرك االساسٌة المواد قطاع

 مؤشر فشل حٌث .الٌومٌة متوسطاته ابرز دون و رئٌسٌة

  عند الرئٌسً الدعم مستوٌات على الحفاظ فً القطاع

 النتائج و النفط اسعار تراجعات ظل فً نقطة 4750

 للفترة البتروكٌماوٌات قطاع ألرباح المتوقعة السلبٌة

  4750 فوق التماسك فً الفشل ان نتوقع كما .السابقة

 نقطة 4650 تستهدف هبوط عملٌات تعقبها قد نقطة

   .مبدئٌا  

 

 المواد قطاع مؤشر الزال ،الشهرٌة الحركة على

  SMA الشهرٌة المتوسطات ابرز دون ٌتحرك االساسٌة

  من الذي و التوالً على السادس للشهر (20 ،10)

 القطاع مؤشر على الضغط استمرار فً ٌسهم ان المتوقع

   .المقبلة القصٌرة الفترة خالل

 التداول ظل فً الحذر إلى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

 البقاء ان المحتمل من حٌث نقطة، 4750 مستوٌات دون

 الهبوط موجة إلستكمال ٌشٌر قد المذكورة المنطقة دون

 مستوٌات تبقى فٌما .نقطة 4520 – 4650 الى

 نقطة 5024 –4850 عند للمؤشر المهمة المقاومات

 .التوالً على

 2019اكتوبر  15

 التحلٌل الفنً الشهري

RSI 

 إختراق مسار افقً 

رئٌسً    

 كسر منطقة قاع سابق

 تحرك سلبً دون المتوسطات الٌومٌة 
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 الهاتغح الرحشكاخ اسروشاس نرىلع فُوا االسثىعُح، هرىسغاذه اهن دوى َرحشن تشند هؤشش الصال :تشند

 ذعرثش حُث النفظ، اسىاق اساسُاخ علً الحالُح الضغىط ظل فٍ دوالس 50 – 57  لوسرىَاخ الوذي لصُشج

   .الفنُح الذعن هناعك اهن للثشهُل/دوالس 57 هسرىَاخ

 الولخص الفنٍ 

 للبرمٌل$  59.25المؤشر عند أغلق. 

 عكس برنت خام مؤشر استطاع ،االسبوعٌة للحركة بالنظرة

 تمثل والتً دوالر 57 الى الوصول بعد الهابطه حركته

 موجة اخر من (الشارت راجع) فٌبوناشً %50 مستوٌات

 موجة اخر إلستكمال ٌتحرك برنت الزال فٌما .صاعدة

 من والتً (ABC) موجات ثالث اصل من هابطة تصحٌحٌة

 50 لتحقٌق التوجه دوالر 57 مستوٌات كسر حال فً المتوقع

   .للبرمٌل دوالر

  متوسطاته أهم دون السلبٌة حركته فً المؤشر ٌستمر

 مستوٌات ٌرفع والذي ،SMA (10,20) المهمة االسبوعٌة

 .المقبلة الفترة خالل برنت حركة على الضغط

 

 التحرك استمرار الشهري RSI الـ مؤشر من ٌتضح كما

 ٌستمر ان المتوقع من الذي و نقطة 50 مستوٌات دون السلبً

   .المتوسط المدى على الهابط الزخم معه

 

 المتوقع من فإنه الحالٌة الفنٌة المؤشرات ظل فً :التوقعات

 تستقر ولن المدى قصٌرة تكون قد صاعدة تحركات اي ان

 .مجددا   للهبوط العودة نتوقع ومنها دوالر 64 مستوٌات فوق

 مابٌن مستوٌات عند القرٌبه الدعم مستوٌات تبقى حٌث

 مستوٌات تبقى فٌما .للبرمٌل/دوالر 50.0 – 57.0

  .للبرمٌل /دوالر 64.0 – 62.0 األهم المقاومات

 2019اكتوبر  15

 التحلٌل الفنً الشهري

 اهم مستوٌات الدعوم الحالٌة 

للبرمٌل/دوالر 57  
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 دوالس 1531 هسرىَاخ فىق هجذدا االسرمشاس اى نرىلع حُث صاعذ، هساس فٍ َرحشن الزهة هؤشش الصال :الزهة

 اإللرصاد علً الحالُح الضغىط ظل فٍ لألونصح/دوالس 1625 لوسرىَاخ الصاعذج الرحشن اسروشاس َذعن لذ

 .الرجاسَح والحشب العالوٍ

 الولخص الفنٍ 

 لألونصة$  1496المؤشر عند أغلق. 

 تجاوز الذهب مؤشر استطاع ،االسبوعٌة للحركة بالنظرة

 عند (متماثل مثلث) الشارت على له المشار الفنً النموذج

 العالمٌة االقتصادٌة التطورات ظل فً دوالر 1350 مستوٌات

 بٌن التجارٌة الحرب حدة ارتفاع و العالمً التباطؤ مخاوف و

 ٌتحرك الذهب الزال فٌما .الصٌن و المتحدة الوالٌات

 ان المتوقع من والتً الرئٌسٌة الصاعدة الموجة إلستكمال

 موجة اخر من فٌبوناشً %200 مستوٌات االقل على تحقق

 منها و طفٌفة ارباح جنً عملٌات استمرار نتوقع حٌث .هابطة

  لمستوٌات تصل قد والتً مجددا   الصاعدة للتحركات العودة

   .لألونصة دوالر 1625

 االسبوعٌة متوسطاته أهم فوق التماسك فً الذهب مؤشر فشل

 جنً عملٌات الستمرار ٌشٌر والذي ،SMA (10) المهمة

 .المقبلة الفترة خالل االرباح

 

 70  مستوٌات كسر االسبوعً RSI الـ مؤشر من ٌتضح كما

  على الهابط الزخم معه ٌستمر ان المتوقع من الذي و نقطة

   .القصٌر المدى

 المتوقع من فإنه الحالٌة الفنٌة المؤشرات ظل فً :التوقعات

 1435 – 1460 نحو طفٌفة ارباح جنً عملٌات تبدأ ان

  الستئناف الحقا   الذهب ٌعود أن نتوقع فٌما .لألونصة/دوالر

 منطقة فوق التماسك حال فً القصٌرة الصاعدة التحركات

  عند األهم المقاومة مستوٌات تبقى حٌث .دوالر 1531

   .لألونصة/دوالر 1625  - 1570 مستوٌات

 2019اكتوبر  15

 التحلٌل الفنً الشهري

 إختراق النموذج الفنً
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