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 انفُُت انًؤشزاث بؼض إَجابُت ظم فٍ جذَذة صاػذة يىجت ببذء حىلؼاث:َىيٍ/انؼاو انًؤشز

   .انشارث حسب أونً كًزحهت َمطت 8930 انً انصؼىد ػًهُاث حصم اٌ َخىلغ حُث انُىيُت،
 انًهخص انفٍُ 

 نقطة 8526المؤشر عند أغلق. 

 مؤشر استطاع :اليومية للحركة بالنظر :العام المسار

 االرتداد و متتالٌٌن قاعٌن نموذج تكوٌن السعودي السوق

 عند سابقا   لها المشار المستوٌات قرب من ملحوظ بشكل

 للسوق الزخم مؤشرات أن نتوقع فٌما .نقطة 8365

 استكمال لعملٌات محتملة إشارات تعطً بدأت السعودي

 المرحلٌة االدراج عملٌات أخبار دعم ظل فً وذلك الصعود

 حٌث .MSCI ستانلً مورجان و الفوتسً مؤشرات فً

 لمستوٌات متدرجة تكون قد الصعود عملٌات ان نتوقع

 من كما .المرفق الشارت حسب أولى كمرحلة نقطة 8930

 من ملحوظ جزء االساسٌة المواد قطاع ٌقود أن المحتمل

 القطاع مؤشرات إٌجابٌة ظل فً المحتملة الصعود عملٌات

  .النفط حركة على االٌجابٌة النظرة بوادر و الفنٌة

 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

 جنً عملٌات إنتهاء الى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

 المؤشرات بعض إٌجابٌة ظل فً سابقا   لها المشار االرباح

  المسار مستوٌات إختراق أن المحتمل من حٌث الفنٌة،

 إلختبار بالمؤشر ٌتجه قد نقطة 8565 عند الحالً الهابط

 – 8680 مستوٌات عند الالحقة المقاومات مستوٌات

  عند االبرز الدعم مستوٌات تبقى حٌن فً .نقطة 8930

   .التوالً على 8235 – 8375
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 التحليل الفني الشهري

RSI 

 يقترب من إختراق المسار الهابط 

نقطة  8565  
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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 8900 يسخىَاث الحما   حسخهذف لذ جذَذة صؼىد يسخىَاث

 انًهخص انفٍُ 

 نقطة 8493المؤشر خالل فبراٌر عند 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 8160 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

 – 8930 عند الالحقة الشهرٌة المقاومات مناطق اهم

 عند المهمة الدعوم مستوٌات تبقى حٌن فً .نقطة 9780

   .التوالً على 8120 – 8240
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 التحليل الفني الشهري

RSI  استمرار االيجابية لحركة المؤشر الشهري 

 تقاطع إيجابي للمتوسطات

 شمعة عاكسة لشهر سبتمبر 

 تقاطع سلبي للمتوسطات
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 يىجت بذء نخأكُذ َمطت 8125 يسخىَاث إخخزاق َخزلب انبُكٍ انمطاع يؤشز :َىيٍ/انبُىن لطاع

 انًماوياث يسخىَاث حسخهذف لذ انصؼىد ػًهُاث اٌ َخىلغ حُث.انُىيُت انحزكت ػهً جذَذة صاػذة

  .َمطت 8750 – 8375 يابٍُ

 انًهخص انفٍُ 

 نقطة 8048المؤشر عند أغلق. 

 

 الفترة خالل :اليومية للحركة بالنظر :العام المسار

 االرباح جنً مستوٌات البنوك قطاع مؤشر حقق السابقة

 اقوى تمثل والتً نقطة 7970 عند سابقا   المرصودة

 صعود عملٌات القطاع بدأ حٌث .الحالٌة الدعوم مناطق

 بالمطالبات المتعلقة االخبار نفً مع بالتزامن قوٌة

 لنمو االٌجابٌة التوقعات ظل فً كذلك و للزكاة االضافٌة

 إخترق أن نتوقع فٌما .الحالً العام خالل البنكً القطاع

 المسار من للخروج شرطا   ٌعتبر نقطة 8125 مستوٌات

 بعض الزالت .السعودي البنوك قطاع فً القصٌر الهابط

 بدوره والذي الضغط تحت القصٌرة الفنٌة المؤشرات

 تأكٌد حتى السوق لمؤشر القوٌة الحركة من سٌحد

   .القطاع وزن تأثٌر ارتفاع ظل فً وذلك إٌجابٌتها

 تغٌٌر فً البدء الٌومً RSI الـ مؤشر من ٌتضح كما

 والذي نقطة 50 مستوٌات اختبار إلعادة للصعود اتجاهه

 الصعود حركة ٌدعم ان نجاحه حال فً المتوقع من

 .القرٌب المدى على للقطاع

 على القدرة حتى الحٌاد إلى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

  الصاعد المسار بدء لتأكٌد نقطة 8125 مستوٌات تجاوز

 إلختبار القطاع بمؤشر سٌتجه تجاوزها ان نتوقع حٌث .

 فٌما .نقطة 8750 – 8375  عند المقاومة مستوٌات

  – 7965 عند للمؤشر االهم الدعوم مستوٌات تبقى

   .التوالً على نقطة 7720
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 التحليل الفني الشهري

RSI 

 انحراف سلبي 

 إختراق مسار أفقي 

 انحراف سلبي 

مجددا   50نترقب تجاوز مستويات   

  8125نترقب إختراق اهم المتوسطات اليومية عند 
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 اكخىبز يُذ وانبادئ انزئُسٍ االفمٍ انًسار حجاوس انمطاع يؤشز اسخطاع:َىيٍ/االساسُت انًىاد لطاع

 حال فٍ انسؼىدٌ انسىق نًؤشز انصؼىد بمُادة الحك ولج فٍ انمطاع يؤشز َبذأ أٌ َخىلغ حُث انًاضٍ،

   .َمطت 5720 يسخىَا حجاوس

 انًهخص انفٍُ 

 نقطة 5690المؤشر 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

 على القدرة ان نتوقع كما .اوبك غٌر و اوبك اعضاء

 قوٌة صعود عملٌات تعقبها قد نقطة 5720 تجاوز

   .(الشارت راجع) النفط اسواق باستقرار مدعومة

 

  الـ مؤشر على متتالٌٌن قاعٌٌن نموذج تكوٌن تم فٌما

RSI ًحركة دعم فً ٌسهم ان المتوقع من الذي و الٌوم  

   .المقبلة القصٌرة الفترة خالل القطاع مؤشر

 

 بتحركات البدء احتمال إلى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

 من حٌث نقطة، 5720 مستوٌات الختبار صاعدة

  المؤشر ٌدعم قد المذكورة المنطقة تجاوز ان المحتمل

 مناطق تستهدف جدٌدة صاعدة موجة إلستكمال

 .نقطة 6040 – 5880 عند للمؤشر االهم المقاومات

  – 5580 عند للمؤشر المهمة الدعوم مستوٌات تبقى فٌما

 .التوالً على نقطة 5420
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 التحليل الفني الشهري

RSI 

 كسر مسار صاعد

رئيسي    

 إختراق المسار الهابط

 نموذج إيجابي
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 حىلؼاث .االسبىػُت يخىسطاحه اهى وحجاوس انصاػذ انًسار فىق انؼىدة فٍ َُجح بزَج يؤشز :بزَج

 انصؼىد يسخىَاث َزفغ حُث انُفط، اسىاق اساسُاث بؼض ححسٍ ظم فٍ انمىَت انصاػذة انخحزكاث باسخًزار

   .انًمبهت نهفخزة دوالر 75.0 – 72.0 يسخىَاث يابٍُ انً فُُا   انًسخهذفت

 انًهخص انفٍُ 

 للبرمٌل$  67.75المؤشر عند أغلق. 

 استكمال برنت مؤشر استطاع ،االسبوعية للحركة بالنظرة

 المتوسطات بعض اختبار بعد القوٌة الصعود عملٌات

 حٌث .اعالها بالتماسك والنجاح دوالر 64.50 عند االسبوعٌة

 سابقا   كسره تم الذي الصاعد المسار فوق بالعودة مؤخرا   نجح

 من كما .المهمة االسبوعٌة متوسطاته ابرز فوق عاد كذلك و

 الصاعدة التحركات استمرار الراهنة الفترة خالل المحتمل

 بفرض المتعلقة و النفط اسواق اساساٌات بتحسن مدفوعة  

 االنتاج بتخفٌض التام االلتزام بوادر و فنزوٌال على عقوبات

 النفط اسواق ستبقى حٌث اوبك، غٌر و اوبك اعضاء من

 اوبك ألعضاء القادم االجتماع حتى االلتزام لمستوٌات مترقبة

   .المقبل ابرٌل خالل

 

 رأس ) إٌجابً فنً نموذج تشكٌل تم :اليومية للحركة بالنظر

 فنٌا   النفط حركة ٌدعم النموذج ان نعتقد والذي (كتفٌن و

  .دوالر 75.0 – 72.0 مابٌن لمستوٌات للوصول

  اتجاهه على الحفاظ االسبوعً RSI الـ مؤشر استطاع كما

 باتجاه الصعود استمرار احتمالٌة ٌدعم والذي اٌجابً بشكل

   .المؤشر على نقطة (70) مستوٌات

 المتوقع من فإنه الحالٌة الفنٌة المؤشرات ظل فً :التوقعات

 اسعار حركة ٌدعم قد دوالر 68.3 لمستوٌات تجاوز اي ان

  .دوالر 75.0 – 72.0 مابٌن مستوٌات الى للوصول برنت

 مابٌن مستوٌات عند القرٌبه الدعم مستوٌات تبقى فٌما

   .للبرمٌل/دوالر 62.50 – 66.0.
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 التحليل الفني الشهري

 العودة للمسار الصاعد

 تجاوز اهم المتوسطات االسبوعية 
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