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 سٍبُت غً فٍ اٌمصُش اٌّذي ؾًٍ االسباح جٍٕ ؾٍُّاث باسخّشاس حىلؿاث:َىٍِ/اٌؿاَ اٌّؤشش

 ألصً وحذ ٔمطت 8360 اًٌ اٌهبىط ؾٍُّاث حصً اْ ٔخىلؽ حُث اٌُىُِت، اٌفُٕت اٌّؤششاث بؿض

 .ِجذدا   ٌٍصؿىد اٌؿىدة وِٕها

 اٌٍّخص اٌفٍٕ 

 نقطة 8633المؤشر عند أغلق. 

 مؤشر استطاع :اليومية للحركة بالنظر :العام المسار

 تجاوز بعد جدٌدة سعرٌة مستوٌات تحقٌق السعودي السوق

 نقطة 8500 عند الماضً ٌولٌو نهاٌة خالل الفنٌة القمة

 أن نتوقع فٌما .البنكً للقطاع القوٌة بالتحركات مدعوما  

 إشارات تعطً بدأت السعودي للسوق الزخم مؤشرات

 اعالنات انتهاء ظل فً وذلك جنً لعملٌات محتملة

 .السعودي السوق حركة على المؤثرة و الكبرى الشركات

 متدرجة تكون قد االرباح جنً عملٌات ان نتوقع حٌث

 للصعود العودة منها و أقصى كحد نقطة 8360 لمستوٌات

 عملٌات البنكً القطاع ٌقود أن المحتمل من كما .مجددا  

 على سلبً انحراف تكوٌن ظل فً المتوقعة االرباح جنً

   .الفنٌة القطاع مؤشرات

 على ٌحافظ االسبوعٌة الحركة على المؤشر الزال كما

 تداخل تكوٌن بعد االسبوعٌة متوسطاته اهم فوق حركته

 SMA البسٌطة االسبوعٌة المتوسطات بٌن إٌجابً

 المدى على االٌجابٌة النظرة تدعم بدورها والتً (10,20)

   .المتوسط

  سلبً انحراف تكوٌن الٌومً RSI الـ مؤشر من ٌتضح فٌما

 المسار إلنهاء االرباح جنً ٌدعم ان المتوقع من الذي و

 .القصٌر الهابط

 عملٌات بحدوث توقعاتنا الى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

 الفنٌة، المؤشرات بعض سلبٌة ظل فً قصٌرة ارباح جنً

 الدعوم مستوٌات إلختبار التوجه ان المحتمل من حٌث

 حٌن فً .نقطة 8360 – 8500 مستوٌات عند الالحقة

 على 8835 – 8680 عند االبرز المقاومة مستوٌات تبقى

 قد نقطة 8680 مستوٌات تجاوز ان نتوقع فٌما .التوالً

  .القصٌرة االرباح جنً عملٌات انتهاء إلى ٌشٌر
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 االَجابُت ؾًٍ ححافع اٌّخىسط اٌّذي ؾًٍ اٌفُٕت اٌّؤششاث ِؿػُ الصاٌج :شهشٌ/اٌؿاَ اٌّؤشش

 ٌخحمُك اٌصؿىد صخُ َؿُذ لذ ِّا اٌشهشَت، اٌّخىسطاث ؾًٍ اٌّحافػت اسخّشاس غً فٍ

   .ٔمطت 8900 ِسخىَاث الحما   حسخهذف لذ جذَذة صؿىد ِسخىَاث

 اٌٍّخص اٌفٍٕ 

 نقطة 8559المؤشر خالل ٌناٌرعند أغلق. 

 مؤشر استطاع :الشهرية للحركة بالنظر :العام المسار

 شمعة ظهور بعد جدٌدة سعرٌة قمة تحقٌق السعودي السوق

 معظم الزالت حٌث ،2018 سبتمبر خالل عاكسة

 و االستقرار الى تشٌر المتوسط المدى على الفنٌة المؤشرات

 من حٌث .الفنٌة المؤشرات معظم إٌجابٌة ظل فً ذلك

 لمستوٌات ٌناٌر شهر خالل تم الذي االختراق ان المحتمل

 الصعود زخم ٌعٌد قد نقطة 8120 عند شهور 10 متوسط

 8900 لمستوٌات تصل قد جدٌدة صعود مستوٌات لتحقٌق

 المتوسطات اهم نقطة 8120 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، 8120  مستوٌات فوق الشهري االغالق

 .نقطة 8900 عند الالحقة الشهرٌة المقاومات مناطق اهم

 – 8240 عند المهمة الدعوم مستوٌات تبقى حٌن فً

   .التوالً على 8120

RSI  استمرار االيجابية لحركة المؤشر الشهري 

 تقاطع إيجابي للمتوسطات

 شمعة عاكسة لشهر سبتمبر 

 تقاطع سلبي للمتوسطات
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 ٌؿٍُّاث حىلؿاحٕا َشفؽ ِّا اٌبٕىٍ اٌمطاؼ ِؤششاث ؾًٍ سٍبٍ أحشاف غهىس :َىٍِ/اٌبٕىن لطاؼ

 حسخهذف لذ األسباح جٍٕ ؾٍُّاث اْ ٔخىلؽ حُث اٌحاٌُت، اٌمصُشة اٌفخشة خالي أسباح جٍٕ

  .ٔمطت 7970 – 8100 ِابُٓ اٌذؾىَ ِسخىَاث

 اٌٍّخص اٌفٍٕ 

 نقطة 8316المؤشر عند أغلق. 

 

 ٌناٌر شهر خالل :اليومية للحركة بالنظر :العام المسار

 مستوٌات تحقٌق البنوك قطاع مؤشر استطاع الماضً

 حٌث ،االخرى الفنٌة المؤشرات دعم ظل فً األعلى هً

 التأثٌر زخم تراجع مع بالتزامن قوٌة صعود عملٌات بدأ

 نتائج معظم إٌجابٌة كذلك و االضافٌة الزكاة لمطالبات

 السعودي البنوك قطاع ٌبدأ أن نتوقع فٌما .البنكً القطاع

 7970 الدعم مستوٌات الى  قصٌرة ارباح جنً عملٌات

 بدوره والذي الحالٌة الفنٌة المؤشرات ظل فً نقطة

 وزن تأثٌر ارتفاع بسبب السوق مؤشر حركة على سٌؤثر

 االسبوعٌة الحركة على الصورة تبقى فٌما .القطاع

   .المتوسط المدى على مستقرة

 انحراف تكوٌن الٌومً RSI الـ مؤشر من ٌتضح كما

  ان المتوقع من والذي نقطة 70 مستوٌات كسر و سلبً

 .القرٌب المدى على للقطاع التراجع حركة تدعم

 التحركات فً البدء إلى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

  7970 – 8100  مابٌن مستوٌات الى القصٌرة الهابطة

  الـ مثل الفنٌة المؤشرات فً الضعف بدء ظل فً نقطة

RSI. قد اخٌرة صاعدة موجة فً البدء الحقا   نتوقع فٌما 

  8360 عند للمؤشر االهم المقاومة مستوٌات عند تنتهً

   .نقطة 8650 –

RSI 

 انحراف سلبي 

 إختراق مسار أفقي 

 انحراف سلبي 
 انحراف سلبي 

 انحراف سلبي مع تكوين شمعة عاكسة  
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 ِٕز واٌبادئ اٌشئُسٍ االفمٍ اٌّساس حجاوص اٌمطاؼ ِؤشش اسخطاؼ :َىٍِ/االساسُت اٌّىاد لطاؼ

 اٌسؿىدٌ اٌسىق ٌّؤشش اٌصؿىد بمُادة الحك ولج فٍ اٌمطاؼ ِؤشش َبذأ أْ ٔخىلؽ حُث اٌّاضٍ، اوخىبش

   .ٔمطت 5500 اٌذؾُ ِسخىَاث ؾًٍ اٌحفاظ حاي فٍ

 اٌٍّخص اٌفٍٕ 

 نقطة 5591المؤشر عند أغلق. 

 مؤشر استطاع :اليومية للحركة بالنظر :العام المسار

 الماضً اكتوبر منذ مرة ألول االساسٌة المواد قطاع

 االرتدادت ظل فً الحالً االفقً الترند مستوٌات تجاوز

 بعض شهدت حٌث ،(الشارت راجع) النفط ألسعار القوٌة

 ظل فً النفط حركة على ملحوظ تحسن القطاع مؤشرات

 من االنتاج تخفٌض و فنزوٌال على الحالٌة العقوبات

 تهدئة اي ان نتوقع كما .اوبك غٌر و اوبك اعضاء

 بتحركات مدعومة قوٌة صعود عملٌات تعقبها قد للقطاع

   .(الشارت راجع) النفط اسواق

 

 الٌومً RSI الـ مؤشر على سلبً انحراف تكوٌن تم فٌما

 على الحركة انعكاس فً ٌسهم ان المتوقع من الذي و

   .المقبلة القصٌرة الفترة خالل القطاع مؤشر

 

 بتحركات البدء احتمال إلى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

 من حٌث السابق، الهابط الترند الختبار قصٌرة هابطة

  5600 مابٌن المنطقة تتجاوز لن التراجعات ان المحتمل

 صاعدة موجة فً البدء بعدها ونتوقع .نقطة 5550 –

  عند للمؤشر االهم المقاومات مناطق تستهدف جدٌدة

   .نقطة 6040 – 5880

RSI 

 كسر مسار صاعد

رئيسي    

 إختراق المسار الهابط

 إنحراف سلبي
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 ححسٓ غً فٍ ورٌه دوالس 64 ِسخىَاث حجاوص حاي فٍ اٌمىَت اٌصاؾذة اٌخحشواث باسخّشاس حىلؿاث :بشٔج

 – 67.0 ِسخىَاث ِابُٓ اًٌ فُٕا   اٌّسخهذفت اٌصؿىد ِسخىَاث ٔشفؽ حُث إٌفط، اسىاق اساسُاث بؿض

   .اٌّمبٍت ٌٍفخشة دوالس 70.0

 اٌٍّخص اٌفٍٕ 

 للبرمٌل$  62.25المؤشر عند أغلق. 

 فً البدء برنت مؤشر استطاع ،الشهرية للحركة بالنظرة

 فٌبوناشً %61.8 مستوٌات اختبار بعد قوٌة صعود عملٌات

 من كما  .دوالر 49.80 عند السابقة الصاعدة الموجة من

  الصاعدة التحركات استمرار الراهنة الفترة خالل المحتمل

 بفرض المتعلقة و النفط اسواق اساساٌات بتحسن مدفوعة  

 االنتاج بتخفٌض التام االلتزام بوادر و فنزوٌال على عقوبات

 لمستوٌات مترقبة النفط اسواق ستبقى حٌث اوبك، اعضاء من

   .الحالٌة الفترة خالل االنتاج بتخفٌض االلتزام

 رأس ) إٌجابً فنً نموذج تشكٌل تم :اليومية للحركة بالنظر

 قد دوالر 64.0 مستوٌات تجاوز ان نعتقد والذي (كتفٌن و

 – 67.0 مابٌن لمستوٌات للوصول فنٌا   النفط حركة ٌدعم

   .المقبلة للفترة دوالر 70.0

 بشكل اتجاهه تغٌٌر الشهري RSI الـ مؤشر استطاع كما

 المتوسط مستوٌات إلختبار العودة احتمالٌة ٌدعم والذي اٌجابً

   .للبرمٌل دوالر 67.0 عند شهرا   20  لـ الشهري

 المتوقع من فإنه الحالٌة الفنٌة المؤشرات ظل فً :التوقعات

 اسعار حركة ٌدعم قد دوالر 64.0 لمستوٌات تجاوز اي ان

  .دوالر 70.0 – 67.0 مابٌن مستوٌات الى للوصول برنت

 مابٌن مستوٌات عند القرٌبه الدعم مستوٌات تبقى فٌما

   .للبرمٌل/دوالر57.0 – 60.0.

 دعم رئيسي

دوالر 49.80عند    
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