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 ظل في نقطة 7420 – 7600 مستويات مابين الهبوط موجة انتهاء بقرب توقعات:يومي/العام المؤشر

 انعكاس مستويات من المؤشر اقتراب الحالية المؤشرات ترجح حيث الحالية، الفنية المؤشرات

  .ايجابي سعري

 الملخص الفني 

 نقطة  7729المؤشر عند أغلق. 

 فقد متوقع هو كما :اليومية للحركة بالنظر :العام المسار

 نقطة 7600 مستويات عند هابطة موجة ثاني المؤشر حقق

 7830 عند سابقا   له المشار االولي الدعم منطقة كسر بعد

 الحالية األزمة لتأثير كان حيث .يوم 200 ومتوسط نقطة

 مؤشر تحركات على ملحوظ سلبي اثر الناشئة االسواق في

 اخر في يتحرك حاليا   المؤشر الزال فيما .السعودي السوق

 كحد نقطة 7420 مستويات الى تصل قد هابطة موجة

  قوية دعم منطقة بناء في البدء بعدها المحتمل ومن اقصى

   .مجددا   الصاعد للتحرك

  ABC) رئيسية تصحيحية موجة في يتحرك المؤشر الزال

 إلكمال حاليا المؤشر يتحرك حيث (بالشارت مشار كما

 تأكيد يتم حيث ،C االخيرة و الثالثة التصحيحية الموجة

   .نقطة 7600 مستوى بكسر C الموجة انتهاء عدم

 انحراف تكوين اليومي RSI الـ مؤشر من يتضح كما

 موجة انهاء في المؤشر يدعم ان المتوقع من الذي و ايجابي

 بتحرك البدء و قريبه مناطق في سريع بشكل الهبوط

 .صاعد

 انتهاء قرب احتمالية الى العامه النظرة تميل :التوقعات

 حيث الفنية، المؤشرات بعض إيجابية ظل في الهبوط موجة

  7600 مابين للمؤشر الهبوط انتهاء يكون ان المحتمل من

 حين في .C الحالية الهبوط موجة إلنهاء نقطة 7420 –

 المقاومة مستويات نحو  صاعد بتحرك البدء بعدها نتوقع

 ونتوقع  التوالي على 8045 – 7830 عند للمؤشر المهمة

 انتهاء على مؤكدة إشارة سيعطي االخير المستوى تجاوز ان

  الهابط المسار
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RSI 

 بوادر انحراف ايجابي يشير الى قرب تكوين القاع للمؤشر 

 ترند هابط على المدى القصير 

نقطة 7420منطقة دعم مهمة عند   

فيبوناشي من اخر موجة صاعدة% 61.8تمثل مستويات    
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 نتوقع حيث للقطاع، الهابطة الموجة انتهاء اقتراب الى تشير الفنية المؤشرات :يومي/البنوك قطاع

   .نقطة 6430 – 6600 الدعم مستويات مابين االرباح جني من المؤشر انتهاء
 الملخص الفني 

 نقطة 6699المؤشر عند أغلق. 

 اغسطس خالل :اليومية للحركة بالنظر :العام المسار

 فوق بالتماسك البنوك قطاع مؤشر فشل الماضي

 ليبدأ ،(الشارت راجع) الصاعد للمسار الدعم مستويات

 حركة على الضغط و االرباح جني عمليات بعدها

 وزن تأثير ارتفاع ظل في السعودي للسوق العام المؤشر

 نتوقع حيث .السعودي السوق مؤشر حركة على القطاع

 الدعم كسر حال في نقطة 6430 نحو الهبوط استمرار

   .نقطة 6600 الحالي

 

 انحراف تكوين اليومي RSI الـ مؤشر من يتضح كما

 انهاء في المؤشر يدعم ان المتوقع من الذي و ايجابي

 6430 – 6600 من قريبه مناطق عند الهبوط موجة

   .صاعد بتحرك الحقا   البدء و نقطة

 انتهاء احتمال إلى العامه النظرة تميل :التوقعات

  – 6600 مستويات مابين القصيرة الهابطة التحركات

 دعم ظل في مجددا   للصعود العودة ومنها نقطة 6430

 ستكون حيث .RSI الـ مثل الفنية المؤشرات بعض

  7000 – 6740 عند للمؤشر االهم المقاومة مستويات

  إشارة سيعطي االخير المستوى تجاوز ان ونتوقع نقطة،

 . الهابط المسار انتهاء على مؤكدة
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RSI 

 انحراف سلبي 

 كسر منطقة دعم رئيسي

 انحراف ايجابي و قرب انتهاء المسار الهابط 

نقطة 6430منطقة دعم مهمة عند   

فيبوناشي من اخر موجة صاعدة% 61.8تمثل مستويات    



Source: Bloomberg 

4 

 مصافي بعض تعطل و الناشئة االسواق من الطلب مخاوف ظل في االفقية التحركات باستمرار توقعات :برنت

   .المقبلة للفترة دوالر 67 - 72 مستويات مابين الدعم مستويات تبقى حيث المكسيك، خليج في التكرير
 الملخص الفني 

 للبرميل$  76.80المؤشر عند أغلق. 

 يتحرك برنت خام مؤشر الزال ،االسبوعية للحركة بالنظرة

 المتعلقة التوقعات و التحليالت تباين ظل في افقي بشكل

 الثالث خالل مستوياته أعلى برنت بلغ حيث النفط، بأسواق

 من كما .الماضي مايو في دوالر 80.50 عند الماضية سنوات

 نطاق في التحرك استمرار الراهنة الفترة خالل المحتمل

 المدى قصيرة السعرية التحركات ان نتوقع حيث .عرضي

 تعطل و الناشئة االسواق من الطلب بمخاوف سلبا   ستتأثر

 من حين في .المكسيك خليج في الحالي التكرير مصافي بعض

 الحزمة فرض لموعد مترقبة النفط اسواق تبقى أن المحتمل

 على الغاز و النفط بقطاعي تتعلق التي و العقوبات من الثانية

 .2018 نوفمبر 4 بحلول  ايران

 يرفع سلبي انحراف االسبوعي RSI الـ مؤشر تكوين أن كما

 المدى على برنت حركة على الضغوط باستمرار التوقعات

 .القصير

 ظل في جيده برنت لمؤشر الشهرية الحركة الزالت فيما

 (20 و 10)SMA  الشهرية المتوسطات ابرز على الحفاظ

  فوق المتوسط المدى على التماسك احتمالية الى يشير والذي

  .دوالر 65

 المتوقع من فإنه الحالية الفنية المؤشرات ظل في :التوقعات

 67.0 – 72.0. مابين مستويات الى تراجعات نشهد ان

 المقاومة مستويات ابرز ستبقى حين في للبرميل،/دوالر

 يفتح قد تجاوزها ان نعتقد والتي دوالر 80.50 عند للمؤشر

  .2018 الحالي للعام جديدة سعرية مستويات لتحقيق المجال
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 انحراف سلبي على المؤشر
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البدء بعمليات جني نقطة و  97.00بوادر انتهاء اول موجة صاعدة عند : مؤشر الدوالر

.نقطة قبل اي صعود محتمل الحقا   93.60ارباح قصيرة تستهدف مستويات   
 الملخص الفني 

نقطة 95.40 عند الدوالر مؤشر أغلق   

 موجة اول الدوالر مؤشر استكمل :االسبوعية للحركة بالنظر

 بعد ABC متوقعه تصحيحية موجات ثالث من (A) صاعدة

 .(بالشارت موضح كما) نقطة 97.00 مستويات عند قمة تشكيل

 بعد اللحظي الصعود انتهاء احتمالية الى توقعاتنا تميل حيث

 نشهد ان المتوقع من و للحركة عاكس شموع نموذج تكوين

 نقطة 93.60 مستويات تستهدف قد قصيرة ارباح جني عمليات

 المدى على النظرة تبقى حيث .مجددا   صاعد تحرك اي قبل

 للواليات االقتصادية المؤشرات تحسن ظل في إيجابية المتوسط

 مخاوف ظل في االمريكية السندات نحو السيولة توجه و المتحدة

   .الناشئة االسواق

 70 الـ مستوى اختبار بعد الهابط بالتحرك RSI الـ مؤشر بدأ

 الرئيسية الدوالر حركة على يضغط قد بدوره والذي االسبوعي

 مؤشر يقترب حيث .(50) مستوى اختبار إلعادة القصيرة للفترة

 االشارة خط اقتراب بعد السلبي التداخل االسبوعي MACD الـ

 على سلبي انطباع يعطي بدوره والذي الماكد خط تجاوز من

  .القصير المدى

 الحركة على السلبي الشموع نموذج ظل في :التوقعات

 بعمليات الدوالر مؤشر يستمر ان  المتوقع من فإنه االسبوعية

  فيما 93.60 مستويات الى الحالية المنطقة من ارباح جني

 وذلك نقطة 99.0 – 97.0 نحو صعودا   التحرك بعدها نتوقع

   .الشهرية الفنية المؤشرات بعض تحسن ظل في
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 بلوغ ذروة المؤشر 

 منطقة انتهاء اول موجة تصحيحية
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 1249 مستويات الى قصيرة بإرتدادات توقعات و حاليا   قوية دعم مناطق :اسبوعي/الذهب

  .المتوسط المدى على هابطة تصحيحية موجة في يتحرك  الذهب الزال فيما دوالر،
 الملخص الفني 

لألونصة دوالرا    1197  عند المؤشر أغلق. 

 عند التماسك الذهب مؤشر استطاع :االسبوعية للحركة بالنظر

  منطقة تمثل التي و لألونصة/دوالر 1172 رئيسي دعم منطقة

  من والبادئة االخيرة الصاعدة الموجة من فيبوناشي 61.8%

 ارتفاع  المتوقع من حيث دوالر، 1365 الى 1046

 الفترة خالل األصفر المعدن على الشرائية الضغوط مستويات

 قمة اخر من %15 بنحو الذهب تراجع بعدما ذلك و المقبلة

 في الحالية التوترات ان نتوقع كما .الماضي ابريل خالل

 لحركة قصير محفز عامل تكون قد الناشئة االقتصاديات

 .حاليا   الذهب

 (30) الـ مستويات إختراق االسبوعي RSI الـ مؤشر استطاع

 الذهب أن نعتقد حيث .فنيا   المضاربي الشراء مستوى يرفع مما

  ارتفاع و الدوالر حركة ارتفاع بسبب سابق وقت في سلبا   تأثر

 ارتفاع من الرغم على وذلك االمريكية السندات على الطلب

 .الصين و امريكا بين التجارية المخاطر مستوى

 ابرز على الحفاظ في المؤشر فشل ،الشهرية الحركة على

 .التوالي على الرابع للشهر 20 و 10 الشهرية متوسطاته

  رئيسي شرط دوالر 1275 مستوى تجاوز أن  نعتقد حيث

 المدى على مجددا   االستقرار الى االصفر المعدن لعودة

    .المتوسط

 بتحرك البدء الحالية، الفنية المعطيات ظل في نتوقع :التوقعات

 دوالر 1260 – 1249  المقاومة نحو المدى قصير صاعد

  االسبوعية الحركة على االهم المقاومة مستويات تمثل والتي

 الدعم مستويات تبقى حيث .مجددا   للتراجع العودة ومنها

 كما .دوالر 1045 – 1120 عند المتوسط المدى على االبرز

 الشهري االغالق تتطلب المطلقة لإليجابية العودة ان نتوقع

   .لألونصة/دوالر 1275 مستويات فوق
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فيبوناشي من الموجة الصاعدة % 61.8منطقة دعم   

USD 1172  

 مستويات دعم
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