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 ذجاوس اٌ َرىقع فًٍا االسرقزار، َقاط اهى َقطح 6800 يسرىٌاخ ذثقى :اسثىعً/انعاو انًؤشز

  .يجذدا   انصاعذج نهحزكح نهعىدج شزطا   َقطح 7280 يسرىٌاخ
 انًهخص انفًُ 

 نقطة 6985المؤشر عند أغلق. 

 من الرغم على ،اليومية للحركة بالنظر :العام المسار

 الحركة كذلك و الربعٌة السوق لنتائج اإلٌجابً االنطباع

 السعودي للسوق العام المؤشر ان اال النفط، ألسعار االٌجابٌة

 عند الحالٌة المناطق تبقى حٌث .افقٌة حركة وفق ٌسٌر الزال

 المدى على للمؤشر الرئٌسً الدعم مناطق اهم نقطة 6800

 2016 ابرٌل لشهر السابقة القمة منطقة تمثل والتً المتوسط

 من انه كما .2016 دٌسمبر فً المؤشر تجاوزها والتً

 ثالثة لموجة تأسٌس مرحلة فً العام المؤشر ان المتوقع

  مستوٌات وتستهدف نقطة 6800 مستوٌات من تبدأ صاعدة

 .المتوسط المدى على نقطة 8350

 اسعار لحركة االٌجابٌة التحركات تكون ان المحتمل من كما

 .المقبلة الفترة خالل السوق لمؤشر مؤثر و دعم عامل النفط

 محفز 2017 للعام الثالث الربع نتائج معظم إٌجابٌة تبقى كما

 الفنٌة المؤشرات ظل فً المحتمل من فٌما .للمؤشر اضافً

 عند للمؤشر االرباح جنً عملٌات تنتهً ان الحالٌة

 ومنها (2016 ابرٌل قمة) 6800  الحالٌة المستوٌات

 عند المتوقعة المستوٌات الى مجددا   الصاعد المسار استكمال

  .نقطة 7280

 لمؤشر الدنٌا المستوٌات إلى حالٌا المؤشر وصل كما

 ان المحتمل من والتً عندها قوي تماسك اظهر و البولينجر

   .المقبلة الفترة خالل الشرائٌة الضغوط رفع فً تسهم

 المدى على مستقرة العامه النظرة تبقى :التوقعات•

 نقطة 6800 مستوٌات على الحفاظ ظل فً المتوسط

 المؤشر الستكمال العودة المحتمل من فٌما رئٌسً، كدعم

 للفترة المقاومة مستوٌات نحو الرئٌسٌة الصاعدة موجته

 فٌما .التوالً على نقطة 7580 – 7280 عند المقبلة

 واالغالق نقطة 6800 كسر عند الحذر مستوٌات ترتفع

  .دونها االسبوعً

 انرحهٍم انفًُ انشهزي
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 َقطح 6800 عُذ انشهزٌح يرىسطاذه اتزس فىق يرًاسكا   انًؤشز السال:(شهزي) انعاو انًؤشز

   .انصاعذ انًسار نرعشٌش يهى 7075 ذجاوس ٌثقى فًٍا انرىانً، عهى عشز انثاًَ نهشهز
 انًهخص انفًُ 

 2017نقطة لشهر اكتوبر  6934المؤشر عند أغلق. 

 المؤشر الزال  ،الشهرية للحركة بالنظر :العام المسار

 والتً نقطة 6800 عند الدعم مستوٌات ابرز فوق متماسكا  

 حٌث .(شهرا   20) البسٌط الشهري للمتوسط الدعم منطقة تمثل

 االغالق و الحالٌة المنطقة كسر حال فً الحذر مستوى نرفع

 المسار استكمال محاولة حالٌا نتوقع فٌما .دونها الشهري

 فٌبوناشً 38.2 منطقة فوق التمركز لمحاولة مجددا   الصاعد

   .نقطة 7075 عند هابطة موجة اخر من

 بالنسبة مستقرة المتوسط المدى على العامة الصورة تبقى

 ابرز على الحفاظ ظل فً للسوق المستقبلٌة للحركة

 االٌجابً الموسم انتهاء ان نتوقع كما .الشهرٌة متوسطاته

 النفط لمستوٌات الحالً االستقرار مع الشركات لنتائج

 مع مجددا   السٌولة  الرتفاع جٌدة محفزات تكون قد السعرٌة

 .الحالً االفقً المسار تجاوز

 بعد إٌجابً بشكل ٌتحرك MACD الـ مؤشر الزال كما

 رفع فً ٌسهم قد والذي المؤشر فً االشارة خط تجاوز

 فوق التماسك بعد المؤشر حركة على الشرائٌة الضغوط

 ان كما .الحالً نوفمبر خالل الشهرٌة المتوسطات ابرز

 مؤشر متوسط ٌمثل نقطة 6800 عند الحالً المستوى

 المدى على لالستقرار االمان صمام ٌعتبر و البولٌنجر

   .المتوسط

 الشهري المتوسط مستوٌات تبقى ان المحتمل من :التوقعات

 االنطالق لعملٌة مهم و رئٌسً دعم منطقة 6800  عند

 أن حٌث .ادناها الشهري االغالق نتوقع وال المنتظرة

 صاعدة لموجة ٌؤسس قد فوقها الحالً الشهري التماسك

 .نقطة 7600 – 7075 عند المقاومة مستوٌات تستهدف

 ٌرفع قد نقطة 6800 دون الشهري االغالق ان نتوقع فٌما

   .نقطة 6400 لمستوٌات االرباح جنً مستوٌات

 تداخل إيجابي للمتوسطات

 انرحهٍم انفًُ انشهزي
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 حٍث انُفط، سىق اساسٍاخ ترحسٍ يذعىيا   2016 انعاو يُذ يسرىٌاذه أعهى عُذ تزَد :تزَد

   .دوالر 65.70 يسرىٌاخ حانٍا   ٌسرهذف
 انًهخص انفًُ 

 للبرمٌل خالل اكتوبر$  61.37المؤشر عند أغلق. 

 شهر خالل برنت خام مؤشر استطاع ،الشهرية للحركة بالنظرة

 58.40 عند عند السابقة القمة مستوٌات تجاوز اكتوبر

 متوسطاته ابرز فوق متماسكا   الزال حٌث للبرمٌل،/دوالرا  

 زٌادة فً النمو تباطؤ بعد إٌجابا   االسعار تأثرت كما .الشهرٌة

 وكذك الحفارات عدد و االمرٌكً الصخري النفط من اإلمدادات

 حٌث .التوالً على االمرٌكٌة المخزونات فً الملحوظ التراجع

  مستوٌات تستهدف قد برنت لنفط الحالٌة الحركة ان نتوقع

   .دوالر 65.70

 ألبرز االٌجابً التداخل ظل فً ٌتحرك برنت مؤشر الزال كما

 العام بداٌة خالل مره ألول تجاوزهما بعد  الشهرٌة المتوسطات

  العام بنهاٌة للمتوسطات كسر عملٌة أول عدب ذلك و الحالً

2014 .  

 بعد إٌجابً بشكل ٌتحرك الشهري  MACD الـ مؤشر الزال

 خطً بٌن انفراج حصول نترقب حٌث االشارة، خط تجاوز

 إعطاء و االٌجابٌة الحركة وتٌرة فً للتسرٌع الماكد و االشارة

   .للصعود الزخم من مزٌدا  

 تجاوز بعدما صعودا   ٌتحرك الزال المؤشر :االسبوعية الحركة

 الشارت فً له المشار broadening pattern البوق نموذج

 ان حٌث .دوالرا   63 عند الثانً الهدف تحقٌق من ولٌقترب

 بعد لإلٌجابٌة تمٌل القصٌر المدى على النفط لحركة العام االنطباع

   .جدٌده ارقام تحقٌق المتوقع من و السابقة القمة تجاوز

  مستوٌات نحو الصعود عملٌات استكمال المتوقع من :التوقعات

 نحو مجددا االرباح جنً لعملٌات العودة ومنها دوالرا   65.70

 نحو التوجه بعدها المتوقع من حٌث .دوالرا   58.50 مستوٌات

 حٌن فً .دوالرا   68 – 65.70 عند االبرز المقاومة مستوٌات

  58.50   مستوٌات عند للمؤشر االبرز الدعم مستوٌات ستبقى

   .القرٌب المدى على ادناها العودة نتوقع وال التوالً على دوالرا  

 الحــركة الشهرية

 الحــركة االسبوعية 

 انرحهٍم انفًُ انشهزي

2017َىفًثز  07  



 All rights reserved | Disclaimer: Please refer to the Disclaimer on the last page 

SAUDI TECHNICAL WEEKLY 

23 November 2014 

Source: Bloomberg 

5 

 1265 انزئٍسً انذعى يسرىٌاخ يٍ تانقزب ٌرحزك انذهة يؤشز السال :اسثىعً/انذهة

    .دوَها االسثىعً االغالق يٍ انحذر و نألوَصح/دوالر
 انًهخص انفًُ 

لألونصة دوالرا   1271  عند المؤشر أغلق. 

 فً الذهب مؤشر استطاع ،االسبوعية للحركة بالنظر

 كتفٌن و رأس ) سابقا   له المشار الفنً النموذج تجاوز

 inverse head and shoulders (عكسً

pattern بعد وذلك لألونصة/دوالر 1270 عند 

 مؤشر قٌمة انخفاض و الشمالٌة بكورٌا المتعلقة التوترات

 االرباح جنً عملٌات الذهب مؤشر بدأ فٌما .الدوالر

 من بالقرب السابق االختراق منطقة اختبار إعادة لٌستهدف

   .لالونصة/دوالر 1265 منطقة

 الترند خط إلختبار عاد االسبوعً RSI الـ مؤشر أن كما

 باحتمالٌة التوقعات مستوى ٌرفع مما الحالً الصاعد

 ان نتوقع حٌث .المقبلة القصٌرة الفترة خالل االتجاه عكس

 قبل من االمرٌكٌة الفائدة رفع فً متحفظة سٌاسات اتباع

   .الذهب لحركة محفز عامل تكون قد المقبلة االدارة

 ابرز فوق ٌتحرك المؤشر الزال ،الشهرية الحركة على

 على الثامن للشهر وذلك 10 و 20 الشهرٌة متوسطاته

 دوالر 1265 فوق الشهري الثبات ان نعتقد حٌث .التوالً

   .مستقبال   الذهب لحركة الدعم من مزٌدا   سٌضٌف

 انتهاء الحالٌة، الفنٌة المعطٌات ظل فً نتوقع :التوقعات

 العودة ومنها دوالر 1265 الدعم عند االرباح جنً عملٌات

  االسبوعٌة الحركة على االهم المقاومة مستوٌات إلختبار

 تجاوز ان نتوقع حٌث .دوالر 1355 – 1305 عند

 قوي و صاعد لتحرك المجال ٌفتح االخٌر المستوى

 ان نتوقع فٌما .المتوسط المدى على دوالر 1450 ٌستهدف

 إلغاء مع الحذر مستوى ٌرفع قد 1260 مستوٌات كسر

 الذهب لحركة  المذكور االٌجابً السٌنارٌو

 خط العنق 

 الحــركة االسبوعية 

 منطقة إعادة االختبار 

 انرحهٍم انفًُ انشهزي
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ى ذحسٍ يهحىظ فً انًؤشزاخ انفٍُح نرزذفع يعها انًسرىٌاخ انًسرهذفح ان: يؤشز انذوالر

.َقطح قثم اسركًال انرحزك انهاتط يجذدا   97.40 – 96.10  
 انًهخص انفًُ 

نقطة  94.90 عند الدوالر مؤشر أغلق   

 فً التحرك الدوالر مؤشر استطاع ،االسبوعية للحركة بالنظر

 الرئٌسً القاع لمستوٌات وصل بعدما قصٌر صاعد مسار

 كما  .ونصف عام من أكثر منذ مستوٌاته ادنً حقق و السابق

 مع االسبوعٌة المتوسطات أبرز تجاوز الدوالر مؤشر استطاع

 على الضغط ٌخفف والذي بٌنهم، إٌجابً تقاطع حصول اقتراب

 الى توقعاتنا تمٌل فٌما .المقبلة للفترة الرئٌسٌة الدوالر حركة

 – 96.10 مستوٌات الى الحالٌة الصعود موجة تمدد احتمالٌة

 للمسار العودة قبل المقبلة القصٌرة الفترة خالل نقطة 97.40

   .الرئٌسً الهابط

 الشهر خالل قوي فنً دعم الدوالر مؤشر تلقً من الرغم على

 الفٌدرالً فً الجدٌدة لإلدارة النقدٌة السٌاسات ان إال الماضً،

 فٌما .الالحقة للفترة الدوالر حركة رسم فً تسهم قد  االمرٌكً

 رئٌسة والٌة انتهاء موعد هو المقبل فبراٌر ان الى ٌشار

 صندوق توقعات تشٌر الزالت فٌما .الحالٌة االمرٌكً الفٌدرالً

 على الضغط من مزٌدا   الى المتوسط المدى على الدولً النقد

 الوالٌات فً السلبٌة السٌاسٌة باالنعكاسات مدعومة الدوالر قٌمة

   .المتحدة

 ،50 الـ خط مستوٌات تجاوز االسبوعً RSI الـ مؤشر استطاع

 االسبوعً MACD الـ مؤشر فً  اٌجابٌة تحركات هناك كما

   .المقبلة القرٌبه للفترة الصعود فً تسهم قد والذي

 االرباح جنً حركة الدوالر مؤشر ٌبدأ ان نتوقع :التوقعات

  .نقطة 93.50 عند المتوسطات اختراق منطقة اختبار إلعادة

 – 96.10 نحو المؤقت الصاعد المسار إلستكمال العودة ومنها

 تجاوز و الفنٌة المؤشرات تحسن ظل فً وذلك نقطة 97.40

   .االسبوعٌة المتوسطات

  

 منطقة تجاوز المتوسطات

 مناطق ارتداد

 انرحهٍم انفًُ انشهزي
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