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 سلبية ظل في الحذر تستلزم مناطق في يتحرك السعودي السوق مؤشر الزال:يومي/العام المؤشر

 االستقرار مناطق أولى تعتبر نقطة 8060 تجاوز أن المتوقع من فيما الفنية، المؤشرات بعض

 .المطلقة لإليجابية العودة و المتوسط المدى على

 الملخص الفني 

 نقطة 7743المؤشر عند أغلق. 

 من الرغم على :اليومية للحركة بالنظر :العام المسار

 7000 مستويات من المؤشر حققه الذي القوي الصعود

 تستلزم مناطق في يتحرك الزال المؤشر أن إال نقطة،

 %61.8 مستويات تجاوز في المؤشر فشل حيث .الحذر

 تجاوز في فشل كذلك و هابطة موجة اخر من فيبوناشي

 نتوقع كما  .نقطة 7900 مستويات عند يوم 200 متوسط

 جني عملية في يسرع قد نقطة 7700 مستويات كسر ان

 المؤشر عودة ان نتوقع المقابل، في .المقبلة للفترة االرباح

 مستويات منها و يوم 200 متوسط مستويات فوق للتماسك

 االستقرار نحو المؤشر يعيد قد 8060 عند السابقة القمة

 الهابطة الموجة من الخروج و المتوسط المدى على

   .الرئيسية

  ABC) رئيسية تصحيحية موجة في يتحرك المؤشر الزال

 انتهاء من بعد التأكد يتم لم والتي (بالشارت مشار كما

 تأكيد يتم حيث ،C االخيرة و الثالثة التصحيحية الموجة

   .نقطة 8060 مستويات بتجاوز C الموجة انتهاء

 مثلث نموذج تكوين اليومي RSI الـ مؤشر من يتضح كما

 حركة على يضغط ان المتوقع من الذي و تصحيحي

 .الهبوط موجة إلنهاء المقبلة الفترة في المؤشر

 سلبية ظل في الحذر الى العامه النظرة تميل :التوقعات

 كسر ان المحتمل من حيث الفنية، المؤشرات بعض

 مستويات إلختبار المجال يفتح قد نقطة 7700 مستويات

 في .نقطة 7250 – 7400 مستويات عند الالحقة الدعوم

 – 7900 عند المهمة المقاومات مستويات تبقى حين

 االخير المستوى تجاوز ان ونتوقع  التوالي على 8060

  الهابط المسار انتهاء على مؤكدة إشارة سيعطي
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RSI 

 استمرار الضغوط على على حركة المؤشر 

%61.8نقطة و التي تمثل  7900فشل المؤشر في التماسك فوق مستويات   

يوم 200من الموجة الهابطة و كذلك متوسط    
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 إلختبار القصيرة التهدئة في المؤشر باستمرار توقعاتنا من الرغم على :شهري/العام المؤشر

   .االيجابية على تحافظ الزالت المتوسط المدى على الفنية المؤشرات معظم ان إال الدعوم، بعض
 الملخص الفني 

 نقطة 7907المؤشر خالل اكتوبر  عند أغلق. 

 من الرغم على :الشهرية للحركة بالنظر :العام المسار

 و سبتمبر شهر خالل المؤشر حققه الذي القوي االرتداد

 شهر خالل فشل المؤشر أن إال نقطة، 7999 عند االغالق

 لتاكيد سبتمبر شهر مستويات فوق االغالق في اكتوبر

 من حيث .(الشارت راجع) للشموع االنعكاس نموذج

 الدعوم مناطق إلختبار تهدئة المؤشر يشهد ان المحتمل

 7550 مستويات تمثل فيما .مجددا   الصعود قبل القريبه

 المحتمل ومن الحالية الشهرية المتوسطات اهم نقطة

   .شهري كإغالق عليها المحافظة

 متوسطاته من أعلى حركته على يحافظ المؤشر الزال

 تقاطع تكوين بعد وذلك شهرا ، (10,20) المهمة الشهرية

 راجع) 2017 ابريل شهر خالل للمتوسطات إيجابي

   .(الشارت

 استمرار الشهري MACD الـ مؤشر من يتضح كما

 الذي و االشارة خط و الماكد مؤشر مابين االيجابي التداخل

 المدى على الحركة استقرار على يحافظ ان المتوقع من

 .قصيرة تذبذبات اي من الرغم على المتوسط

 المتوسط المدى على مستقرة العامه النظرة تبقى :التوقعات

 على والحفاظ الفنية المؤشرات معظم إيجابية ظل في

 تبقى فيما نقطة، 7550 مستويات فوق الشهري االغالق

  6900 – 7300 عند للمؤشر الالحقة الدعوم مناطق اهم

  عند المهمة المقاومات مستويات تبقى حين في .نقطة

   .التوالي على 8500 – 8000
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RSI 

 استمرار االيجابية لحركة مؤشر الماكد الشهري 

 تقاطع إيجابي للمتوسطات

 شمعة عاكسة غير مؤكدة لشهر سبتمبر 

 تقاطع سلبي للمتوسطات
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 نتوقع حيث للقطاع، مؤشر حركة على الضغوط استمرار الى تشير الفنية المؤشرات :يومي/البنوك قطاع

   .نقطة 6600 – 6800 الدعم مستويات الختبار االرباح جني عمليات استكمال
 الملخص الفني 

 نقطة 6885المؤشر عند أغلق. 

 

 اكتوبر شهر خالل :اليومية للحركة بالنظر :العام المسار

 مستويات اختراق البنوك قطاع مؤشر استطاع الماضي

 راجع) نقطة 7055 عند سبتمبر لشهر السابقة القمة

 عدم ظل في االرباح جني عمليات بعدها ليبدأ ،(الشارت

 حيث .المذكور لإلختراق االخرى الفنية المؤشرات دعم

 للسوق العام المؤشر حركة على الضغط في استمر

 على القطاع وزن تأثير ارتفاع ظل في وذلك السعودي

  استمرار نتوقع كما .السعودي السوق مؤشر حركة

 بعض لكسر القطاع مؤشر عاد بعدما التراجع عمليات

   .المهمة االسبوعية متوسطاته

  انحراف تكوين اليومي RSI الـ مؤشر من يتضح كما

 المتوقع من الذي و جديدة قمة تكوين مع بالتزامن سلبي

   .القريب المدى على القطاع مؤشر حركة على يضغط ان

 استمرار احتمال إلى العامه النظرة تميل :التوقعات

  – 6800 مستويات الى القصيرة الهابطة التحركات

 مثل الفنية المؤشرات بعض ضغط ظل في نقطة 6600

 للمؤشر االهم المقاومة مستويات ستكون فيما .RSI الـ

 المستوى تجاوز ان ونتوقع نقطة، 7160 – 7000 عند

 . الهابط المسار انتهاء على مؤكدة إشارة سيعطي االخير
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RSI 

 انحراف سلبي 

 انحراف سلبي 

 انحراف سلبي  انحراف سلبي 
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نقطة، قد  97.00القدرة على االغالق االسبوعي فوق مستويات القمة السابقة : مؤشر الدوالر

. نقطة قريبا   100يدعم توجه مؤشر الدوالر لتحقيق قمم جديدة تتجاوز مستويات   
 الملخص الفني 

نقطة 96.90 عند الدوالر مؤشر أغلق   

 ثاني الدوالر مؤشر استكمل :االسبوعية للحركة بالنظر

  متوقعه تصحيحية موجات ثالث من (B) تصحيحية موجة

ABC كما) نقطة 93.80 مستويات عند قاع تشكيل بعد 

 فوق التماسك ان الى توقعاتنا تميل حيث .(بالشارت موضح

 البدء الى يشير قد نقطة 97.0 عند السابقة القمة مستويات

 على النظرة تبقى كما .(C) الصاعدة للموجة قوي بتحرك

 المؤشرات تحسن ظل في إيجابية المتوسط المدى

 السندات نحو السيولة توجه و المتحدة للواليات االقتصادية

 خالل االمريكية الفائدة رفع احتمالية ظل في االمريكية

   .2019 العام كذلك و المقبل ديسمبر

 متوسطاته ابرز فوق مجددا   للتماسك الدوالر مؤشر عاد

 حاليا   الترقب يدعم مما اسبوعا ، (10,20) االسبوعية

 موجة بدء لتاكيد نقطة 97 مستويات تجاوز على لقدرته

   .الصعود

 يتحرك و (50) مستوى على يحافظ RSI الـ مؤشر اليزال

 الرئيسية الدوالر حركة يدعم قد بدوره والذي صاعد بشكل

 االسبوعي MACD الـ مؤشر الزال فيما .القصيرة للفترة

 وخط االشارة خط بين السلبي التداخل لتغيير محاولة في

   .الماكد

 الحركة على الحالية الفنية المؤشرات ظل في :التوقعات

 مستويات فوق التماسك على الدوالر قدرة فإن االسبوعية

 عند جديدة قمم لتحقيق التوجه إلى يشير قد نقطة 97.0

 مناطق اهم تبقى فيما .نقطة 100.3 – 99.0  مستويات

   .نقطة 93.80 – 95.60 عند للمؤشر الدعوم
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 تباطئ مخاوف و النفط من العالمي المعروض ارتفاع ظل في الهابطة التحركات باستمرار توقعات :برنت

   .المقبلة للفترة دوالر 64 – 66 مستويات مابين الدعم مستويات تبقى حيث الطلب،
 الملخص الفني 

 للبرميل$   70.18المؤشر عند أغلق. 

 يتحرك برنت خام مؤشر الزال ،الشهرية للحركة بالنظرة

 المتعلقة التوقعات و التحليالت تباين ظل في هابط بشكل

 أعلى الماضي اكتوبر خالل برنت بلغ حيث النفط، بأسواق

 دوالر 86.70 عند الماضية سنوات االربع خالل مستوياته

 من كما .قصيرة فترة خالل %19 من بأكثر بعدها ليتراجع

 هابط نطاق في التحرك استمرار الراهنة الفترة خالل المحتمل

 المعروض ارتفاع و الطلب تراجع مخاوف بارتفاع مدفوعا  

 على االمريكية العقوبات فرض تأثير عدم ظل في العالمي

 النفط إلستيراد الدول من لعدد المؤقته االعفاءات بعد ايران

 مترقبة النفط اسواق تبقى أن المحتمل من حين في .االيراني

 الحالي االسبوع خالل ابوظبي في اوبك اعضاء اجتماع لموعد

   .النفط انتاج لتخفيض توجه عن يسفر قد الذي و

 يرفع سلبي انحراف الشهري RSI الـ مؤشر تكوين أن كما

 .المقبلة للفترة برنت حركة على الضغوط باستمرار التوقعات

  فوق الشهرية حركته على الحفاظ في برنت مؤشر فشل فيما

 الى يشير والذي  SAM 10 الشهرية المتوسطات ابرز

   .دوالر 64 عند الالحق الدعم اختبار احتمالية

 المتوقع من فإنه الحالية الفنية المؤشرات ظل في :التوقعات

 64.0 – 66.0. مابين مستويات الى تراجعات نشهد ان

 مهم دعم دوالر 64 مستوى يعتبر حيث .للبرميل/دوالر

 مستويات ابرز ستبقى حين في .الحالي الصاعد للترند

   .دوالر 76.0 – 73.25 عند للمؤشر المقاومة
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دوالر  64  

 انحراف سلبي 

 انحراف سلبي 
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 الى الهابط التحرك ببدء توقعات و قوية مقاومة مناطق يواجه الذهب :اسبوعي/الذهب

  .المتوسط المدى على هابطة تصحيحية موجة في يتحرك  الذهب الزال حيث دوالر، 1100 مستويات
 الملخص الفني 

لألونصة دوالرا   1209.7  عند المؤشر أغلق. 

 تجاوز في الذهب مؤشر فشل :االسبوعية للحركة بالنظر

 التي و لألونصة/دوالر 1239  عند رئيسية مقاومة منطقة

 الهابطةاالخيرة الموجة من فيبوناشي %38.2 منطقة تمثل

  المتوقع من حيث دوالر، 1160 الى 1365 من والبادئة

 خالل األصفر المعدن على البيعية الضغوط مستويات ارتفاع

 الفائدة اسعار رفع في التوجه استمرار ظل في المقبلة الفترة

 على الحفاظ في الذهب مؤشر فشل ايضا   .المقبل ديسمبر خالل

   . SMA (10,20) االسبوعية متوسطاته ابرز فوق حركته

 (50) الـ مستويات إختراق في االسبوعي RSI الـ مؤشر فشل

 الذهب أن نعتقد حيث .فنيا   المضاربي البيع مستوى رفع مما

  ارتفاع و الدوالر حركة ارتفاع بسبب سابق وقت في سلبا   تأثر

 .االمريكية السندات على الطلب

 ابرز على الحفاظ في المؤشر فشل ،الشهرية الحركة على

 .التوالي على السادس للشهر 20 و 10 الشهرية متوسطاته

  رئيسي شرط دوالر 1270 مستوى تجاوز أن  نعتقد حيث

 المدى على مجددا   االستقرار الى االصفر المعدن لعودة

    .المتوسط

 بتحرك البدء الحالية، الفنية المعطيات ظل في نتوقع :التوقعات

 مستويات تمثل والتي دوالر 1160 – 1180 نحو هابط

 مستويات تبقى حيث .االسبوعية الحركة على االهم الدعوم

  1260 – 1238 عند القصير المدى على االبرز المقاومة

 االغالق تتطلب المطلقة لإليجابية العودة ان نتوقع كما .دوالر

   .لألونصة/دوالر 1270 مستويات فوق الشهري

فيبوناشي من الموجة الصاعدة % 61.8منطقة دعم   

USD 1172  

 مستويات دعم
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