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“:

البنك االهلي
يشير التحليل الفني لشركة اوبار كابيتال للشركة .بأن
مؤشر القوة النسبية ومؤشر التدفقات النقدية ،ومؤشر
الماكد (المتوسط المتحرك األسي) جاذبيتها للشراء.
خالل هذا األسبوع سيكون االتجاه واضحا بعد أن
يقطع السهم مستوى المقاومة عند  0.158ر.ع.
ويشير االتجاه الى صاعد على المدى القصير وهو
دون مستوى المتوسط المتحرك لفترة  10أيام .نتوقع
أن يكون الهدف األول للسهم عند  0.162ر.ع.
أومنفيست
يشير التحليل الفني لشركة اوبار كابيتال ،بأن مؤشر
القوة النسبية سجل االسبوع الماضي مستوى دون
( 70نقطة) عند  41.01نقطة ،ويعد هو ومؤشر
الماكد إيجابيا .تشكل في السهم اكتمال نموذج المثلث.
لذلك ،نتوقع أن يکون مستوى الهدف القادم عند
 0.400ر.ع .في الفترة المتوسطة .خالل األسبوع
الماضي تشكل نموذج شكل المطرقة وهو مؤشر
إيجابي.
المدينة تكافل
يشير التحليل الفني لشركة اوبار كابيتال ،بأن السهم
حاليا أغلق ضمن القناة الصاعدة حيث أن اكتمال
نموذج الشكل المستطيل يعتمد على اغالق السهم فوق
مستوى المقاومة عند  0.096ر.ع .حاليا مستوى
مؤشر القوة النسبية أقل من  30نقطة .والسهم بالفعل
قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة  50يوم .في حال
خروج السهم من هذه القناة ،فإن السعر المستهدف
سيكون عند  0.100ر.ع.
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المؤشرات الفنية الرئيسية:
مؤشر الماكد : MACDهو أحد أبسط المؤشرات الفنية وأكثرها موثوقية واعتمادية ،والماكد يعتمد في تكوينه على المتوسطات المتحركة بحيث
يتم طرح المتوسط المتحرك األسرع من المتوسط المتحرك األبطأ وبذلك يتكون لدينا خط يتحرك فوق وتحت مستوى الصفر .وال يوجد حد أعلى
أو أدنى للماكد حيث أنه يعتمد على الفرق ما بين القيمتين السابقتين .أشهر صيغة لمؤشر الماكد  MACDوهي الصيغة القياسية التي تستخدمها
معظم الرسومات البيانية هي الفرق مابين المتوسط المتحرك األسي لفترة  26يوم والمتوسط المتحرك األسي لفترة  12يوم ،كما ونستخدم أيضا
المتوسط المتحرك للماكد لفترة  9أيام وهو المتوسط المتحرك للماكد وليس لسعر السهم.
مؤشر القوة النسبية  :RSIهو مؤشر تقني يستخدم في تحليل األسواق المالية .ويهدف إلى رسم القوة الحالية والتاريخية لحركة االسهم على أساس
أسعار اإلغالق لفترة التداول األخيرة .ويصنف مؤشر القوة النسبية باعتباره مؤشر من مؤشرات الزخم ،حيث يقيس سرعة وحجم اتجاه حركة
األسعار .يقسم المؤشر الى ارقام تبدأ من  1الى  100نقطة ،حيث إن تشكل القمم والقيعان في الرسم البياني يفسر بوصول مؤشر القوة النسبية
RSIفوق  70أو تحت  ،30وتعتبر قراءات مؤشر القوة النسبية االعلى من مستوى  70دليل على وجود منظقة "ذروة الشراء" ،وتعتبر قراءات
مؤشر القوة النسبية األقل من مستوى  30الدليل على وجود منطقة "ذروة البيع" .وفي حال وجود المؤشر بين مستويي  30و  70فهذا دليل على
الحيادية ،في حين ان وصول المؤشر الى مستوى  50فهو عالمة على عدم وجود اي اتجاه.
مؤشر التدفقات النقدية ( :)Money Flow Indexيعتبر مؤشر التدفقات النقدية من المؤشرات الفنية التى تقيس كثافة التدفقات النقدية من
خالل رصد معدالت النمو خالل فترة زمنية معينة  ..ومن خالل هذا المؤشر يمكن تحديد أفضل سعر للبيع والذى يسمى بقمة البيع &أفضل
سعر للشراء المسمى بقمة الشراء .يرصد المؤشر قمة البيع فى حالة إنخفاضة دون  ،20لتظهر إشاره الشراء بعد ذلك عندما يتخطى المؤشر قمة
الشراء من األسفل .ويرصد المؤشر قمة الشراء فى حالة إرتفاعه عن  ،80لتظهر بعد ذلك إشارة البيع عندما يتخطى المؤشر قمة البيع من
األعلى.
مؤشر البولينجر باند:هو مؤشر رسم بيانى ابتكره جون بولينجر ،ويستخدم لقياس تقلبات السوق .فى االساس ،تشير هذه االداة اذا كان السوق هادئا
ام متذبذبا! عندما يكون السوق هادئا فإن خطوط البولينجر تقترب من بعضها .وعندما تكون متذبذبة فإن خطوط البولينجر تبتعد عن بعضها.
مؤشر المتوسط المتحرك :المتوسط المتحرك في التحليل الفني هو مؤشر لقياس االتجاه يتم رسم المتوسط المتحرك في صورة خط على الرسم
البياني ويُس َتخ َدم في عرض متوسط قيمة أصل ما خالل مدة زمنية محددة .في هذا التقرير نستخدم  21 ،5،11و 50يوما لحساب المتوسط.
لمزيد من المعلومات والتوضيحات حول هذا التقرير التواصل مع الفاضل بشير الروسان على هاتف رقم +968 24949014

إخالء المسؤولية
تم إعداد هذا التقرير بواسطة قسم الوساطة المالية بشركة اوبار كابيتال ش.م.ع.م ) (U Capitalألغراض توفير المعلومات فقط .وتحت أي ظرف ال يجوز استخدام هذا التقرير كتوصية وال يجوز اعتباره عرضا لبيع أو شراء أي أوراق مالية .ومع حرصنا الشديد على أن تكون المعلومات الواردة في
التقرير صحيحة أو غير مضللة في وقت النشر إال أننا في نفس الوقت ال نؤكد دقتها أو اكتمالها .وبناء عليه يجب أال يعتمد عليها بشكل كامل .كما ال تتحمل شركة اوبار كابيتال ش.م.ع.م بأية حال من األحوال أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أي خسارة تنتج عن أي استخدام لهذا التقرير أو
محتوياته .هذا وال يجوز إعادة نسخ هذا التقرير أو توزيعها أو نشره بواسطة أي متلقي ألي غرض من األغراض.
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