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 عُذ (5) انصاعذج انًىجح َهاٌح نرحمٍك انصاعذ انًسار ٌسركًم انًؤشز :ٌىيً/انعاو انًؤشز

 .َمطح 8130 يسرىٌاخ َحى األرتاح جًُ تعًهٍاخ انثذء َرىلع يُها و َمطح 8550
 انًهخص انفًُ 

 نقطة 8419المؤشر عند أؼلق. 

 للسوق العام المؤشر :الٌومٌة للحركة بالنظر :العام المسار

 األخٌرة و الخامسة الموجة استكمال وشك على السعودي

 حٌث ،(بالشارت الموجود الترقٌم حسب) الصاعد للمسار

 فً حالٌا   مقاومة منطقة اهم نقطة 8550 منطقة تمثل

   .بالشارت له المشار الفنً النموذج

 صاعد مسار بعد متصاعد نموذج تكوٌن ان نتوقع كما

 فً .الحقا   ارباح جنً بعملٌات للبدء المؤشر ٌهٌأ قد رئٌسً

 فً تدرٌجٌة تكون قد االرباح جنً عملٌات ان نتوقع حٌن

 بنتائج المتعلق التفاؤل و الحالً النفط اسعار تماسك ظل

  .2018 الثانً الربع خالل إٌجابٌة

 نموذج تكوٌن الٌومً RSI الـ مؤشر من ٌتضح كما

 مستوٌات ٌرفع أن المتوقع من الذي و سلبً داٌفرجنس

 نعتقد كما .المرصود الهدؾ تحقٌق بعد للمؤشر على الضؽط

 الصاعد المسار دعم ٌمثل) نقطة 8130 مستوى كسر ان

 .البٌعٌة الضؽوط رفع فً ٌسهم ان المحتمل من (للمؤشر

 

 المؤشر اقتراب مع الحذر الى العامه النظرة تمٌل :التوقعات

 حالٌا ، رئٌسٌة مقاومة كأبرز نقطة 8550   مستوٌات من

 على الهبوط تجاوزها فً الفشل حال فً المحتمل من حٌث

 8130 – 8280 عند الدعم مستوٌات نحو القصٌر المدى

 االهم المقاومة مستوٌات تبقى فٌما .التوالً على نقطة

  . نقطة 8550 – 8460 عند للمؤشر

 المستوٌات المستهدفة

RSI 

نقطة 8550  

 داٌفرجنس سلبً 

 2018ٌولٌو 11

 التحلٌل الفنً الشهري
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 َرىلع ويُها دوالر 82.50 يسرىٌاخ عُذ انجذٌذ انفًُ انهذف ذحمٍك يٍ ٌمرزب انُفط :تزَد

   .ارتاح جًُ عًهٍاخ ٌعمثها جذٌذج لًح تركىٌٍ انثذء
 انًهخص انفًُ 

 للبرمٌل$   79.0المؤشر عند أؼلق. 

 ٌتحرك برنت خام مؤشر الزال ،الشهري للحركة بالنظرة

  النفط بأسواق المتعلقة اإلٌجابٌة االخبار ظل فً متصاعد بشكل

  عند الماضٌة سنوات الثالث خالل مستوٌاته أعلى لٌبلػ

 المحتمل من حٌث الماضً، ماٌو خالل دوالر 80.50

 كما .للبرمٌل/دوالر 82.5 المحتمل الهدؾ لتحقٌق  التماسك

 فً جدٌدة سعرٌة مستوٌات حقٌقت سابقا   النفط مؤشر استطاع

 تحدث قد التً و النووي إٌران بملؾ المتعلقة التطورات ظل

 من كبٌر جزء اٌقاؾ حال فً النفط اسواق على كبٌرة تؽٌٌرات

 فٌما .الحالً االمدادات نقص ظل فً النفطة اٌران صادرات

 العقوبات فرض لموعد مترقبة النفط اسواق تبقى المحتمل من

 .2018 نوفمبر 4 بحلول  اٌران على

 ظل فً جٌده برنت لمؤشر الشهرٌة الحركة الزالت كما

 بعد SMA الشهرٌة المتوسطات ألبرز االٌجابً التداخل

 الى ٌشٌر والذي الحالً العام بداٌة خالل مره ألول تجاوزهما

 جنً بعملٌات البدء قبل القصٌر المدى على التماسك احتمالٌة

 بلوغ من RSI الـ مؤشر اقترب كما .الحق وقت فً االرباح

 فً الحذر مستوٌات ٌرفع بدوره والذي نقطة 70 مستوٌات

   .المتوسط المدى على الحالٌة المناطق

 من فإنه الرئٌسٌة الفنٌة المؤشرات ضعؾ ظل فً :التوقعات

 – 82.50 مابٌن ذروتها عند الصعود مستوٌات بلوغ المتوقع

 حٌن المرتقبة، التصحٌح بعملٌة البدء ومنها دوالرا   89.0

  المتوسط المدى على للمؤشر االبرز الدعم مستوٌات ستبقى

   .دوالر 65.50 – 70.0 عند

 الحــركة الشهرٌة 

االقتراب من بلوغ  ذروة  

 مؤشر الـ 

RSI 

 منطقة قمة متوقعة

USD 82.50 

 2018ٌولٌو 11

 التحلٌل الفنً الشهري
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 و دوالر 1244 عُذ انشهزٌح انحزكح عهى االتزس انذعى يُطمح عُذ ٌصم انذهة يؤشز :شهزي/انذهة

    .حانٍا   انذهة اسرمزار عهى ٌحافع لذ اعالها انشهزي االغالق عهى انحفاظ اٌ َرىلع انرً
 انًهخص انفًُ 

لألونصة دوالرا   1254  عند المؤشر أؼلق. 

 منطقة عند الذهب مؤشر وصل :االسبوعٌة للحركة بالنظر

  عند الشهرٌة الحركة على الصاعد للمسار الرئٌسً الدعم

 تحدٌد فً مهمة منطقة ٌمثل والذي لألونصة/دوالر 1244

 كسر ان نعتقد حٌث .األصفر للمعدن المستقبلً المسار

 .المتوسط المدى على الحذر مستوى ٌرفع المذكور المستوى

 الشهري MACD الـ مؤشر فً االشارة خط بدأ كما

 حتى الحذر مستوى ٌرفع مما هبوطا   الماكد خط بتجاوز

 فً سلبا   تأثر الذهب أن نعتقد حٌث .الفنٌة المؤشرات تحسن

 و االمرٌكٌة السندات على الطلب ارتفاع بسبب سابق وقت

 من الرؼم على وذلك الذهب اقتناء على الطلب تراجع

 .الصٌن و امرٌكا بٌن التجارٌة المخاطر مستوى ارتفاع

 ابرز على الحفاظ فً المؤشر فشل ،الشهرٌة الحركة على

 ان نعتقد حٌث .التوالً على 20 و 10 الشهرٌة متوسطاته

 أن نعتقد فٌما .الحذر مستوى ترفع  المذكورة المناطق كسر

 لإلستقرار الحركة ٌعٌد قد دوالر 1275 مستوى تجاوز

 .مجددا  

 البدء الحالٌة، الفنٌة المعطٌات ظل فً نتوقع :التوقعات

 – 1268 الدعم نحو القصٌر المدى على الصاعد بالتحرك

 على االهم المقاومة مستوٌات تمثل والتً دوالر 1285

 الدعم مستوٌات تبقى حٌن فً .دوالر االسبوعٌة الحركة

   .دوالر 1237 – 1247 عند القصٌر المدى على االبرز

 الحــركة الشهرٌة 

 منطقة دعم الترند الصاعد 

USD 1244 

 انعكاس سلبً 

 2018ٌولٌو 11

 التحلٌل الفنً الشهري
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دوالر و انثذء تعًهٍاخ جًُ  95.50تىادر اَرهاء اول يىجح صاعذج عُذ : يؤشز انذوالر

.َمطح عهى انرىانً 92.50 – 93.40ارتاح ذسرهذف يسرىٌاخ   
 انًهخص انفًُ 

نقطة 94.30 عند الدوالر مؤشر أؼلق   

 فً التحرك الدوالر مؤشر استكمل :االسبوعٌة للحركة بالنظر

 لشهر السابقة القمة مستوٌات من لٌقترب قصٌر صاعد مسار

 احتمالٌة الى توقعاتنا تمٌل فٌما .نقطة 95.1 عند 2017 اكتوبر

 من االنتهاء بعد الحالٌة المستوٌات عند اللحظً الصعود انتهاء

 كما) ABC تصحٌحٌة موجات ثالث من موجة اول تكوٌن

 االسبوع خالل الدوالر مؤشر اؼلق حٌث .(بالشارت موضح

 ان المتوقع من و للحركة عاكس شموع نموذج مكونا   الماضً

 92.40 مستوٌات تستهدؾ قد قرٌبا   ارباح جنً عملٌات نشهد

 .مجددا   صاعد تحرك اي قبل ادنى كحد نقطة

 50 الـ مستوى تجاوز بعد االفقً بالتحرك RSI الـ مؤشر بدأ كما

 الرئٌسٌة الدوالر حركة على ٌضؽط قد بدوره والذي االسبوعً

  .مجددا   التحرك قبل (50) مستوى اختبار إلعادة المقبلة للفترة

 بعد لإلٌجابٌة التحول الى الشهري MACD الـ مؤشر ٌقترب فٌما

 ٌعطً بدوره والذي الماكد خط تجاوز من االشارة خط اقتراب

   .المتوسط المدى على إٌجابً انطباع

 الحركة على السلبً الشموع نموذج ظل فً :التوقعات

 بعملٌات الدوالر مؤشر ٌبدأ ان  المتوقع من فإنه االسبوعٌة

 – 93.40 مستوٌات الى الحالٌة المنطقة من ارباح جنً

 صعودا   التحرك بعدها نتوقع حٌث .التوالً على نقطة 92.50

 بعض تحسن ظل فً وذلك نقطة 99.0 – 96.60 نحو

   .الشهرٌة الفنٌة المؤشرات

  

 انتهاء موجة الهبوط

 منطقة مقاومة

 2018ٌولٌو 11

 التحلٌل الفنً الشهري



6 



7 


