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نقطة، لينهي اإلسبوع دون 132أغلق املؤشر جلسة تداول اليوم على إنخفاض بمقدار 

و جاء إغالقه بالقرب من منطقة الدعم املذكوره . نقطة12900مستوى املقاومه الحالي 

 
ً
.نقطة12700–12640سابقا

ات الحاليه نراقب حركة املؤشر خالل اإلسبوع القادم و مدى نجاحه في الحفاظ على املستوي

 و الذي قد يدف
ً
عنا بالقرب و اإلرتداد منها لألعلى مرة اخرى، أو إستمرار اإلتجاه السائد حاليا

.نقطة مرة أخرى 12300من مستوى 

2دعم  1دعم  إغالق 1مقاومه  2مقاومه 

12300 12700 12718 12900 13170



الدولي
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 مسار تحرك السهم في مسار عام صاعد، و يصحبه مؤ –يوضح لنا الفاصل الزمني اليومي 
ً
خرا

ملاض ي بالقرب أغلق السهم في نهاية شهر سبتمبر ا. تصحيح منذ منتصف شهر أغسطس املاض ي

 مستوى دعم هام للسهم بالقرب من 200من متوسطة املتحرك 
ً
يوم، و الذي يمثل حاليا

توى و في حال نجاحه فى إختراق القناة السعرية الهابطه و الصمود أعلى من مس. ق.ر11.00

.ق.ر12.40ق، قد نرى إرتداد األسعار إلى األعلى مرة اخرى بالقرب من .ر11.60

 لدرجة تحمل املخاطر: وقف الخسائر
ً
.تقديريه، وفقا



Ooredoo
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ي  نطاق تحرك السهم ف–أشرنا في نهاية الشهر املاض ي و من خالل الفاصل الزمني اليومي 
على من تصحيح منذ بداية شهر أغسطس، و إستطاع السهم خالل تلك الفترة من التماسك أ

و . ق و الذي مثل دعم للسهم خالل تلك الفترة.ر8.700يوم او مستوى 50متوسطه املتحرك 

 .ر9.200في بداية الشهر الحالي إستطاع السهم الثبات أعلى من مستوى 
ً
ق، و نرى حاليا

 
ً
.ق.ر9.650إستمرار للمسار الصاعد للسهم بالقرب من هدفه السعرى املذكور سابقا

 لدرجة تحمل املخاطر: وقف الخسائر
ً
.تقديريه وفقا



أعمال
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إتجاه عام أشرنا في نهاية الشهر املاض ي و من خالل الفاصل الزمني اليومي، تحرك السهم في

هر إستطاع السهم في نهاية ش. منذ بداية شهر سبتمبر% 15هابط ، حيث تراجع السهم حوالي 

ق، لنرى إرتداد السهم من ذلك املستوى .ر0.975سبتمبر اإلستقرار بالقرب من مستوى دعمه 

 أعلى من هدفه السعري . إلى األعلى مرة أخرى 
ً
ق و الذي تم ذكره .ر1.00يتحرك السهم مؤخرا

 إنحراف بين األسعار و متوسطاتها قصيرة األجل و يأتي التح
ً
، يوجد حاليا

ً
 مسبقا

ً
رك أيضا

ق، و تكمن اإليجابيه في حال نجاحه في .ر1.130بالقرب من منطقة مقاومه للسهم عند 

.اإلستقرار أعلى من ذلك املستوى 

 لدرجة تحمل املخاطر: وقف الخسائر
ً
.تقديريه، وفقا



DISCLAIMER:

The information contained was obtained from various public sources believed to be reliable, but we do not guarantee its accuracy. Wasata Financial 
Securities makes no representations or warranties (express or implied) regarding the data and information provided and Wasata Financial Securities 
does not represent that the information content of this document is complete, or free from any error, not misleading, or fit for any particular purpose. 
This report document provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed constitutes an offer or an invitation to 
make an offer, to buy or sell any securities or other investment products related to such securities or investments.

This report document contained is subject to change without prior notice. Wasata assumes no responsibility to update the information in this report 
document. 

Definitions

- RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements. RSI oscillates between zero and 100. RSI is considered 
overbought when above 70 and oversold when below 30.

- MACD: Moving average convergence divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator, MACD triggers technical signals when it crosses 
above (to buy) or below (to sell) its signal line.

- The ADX, negative directional indicator (-DI), and positive directional indicator (+DI) are momentum indicators. The ADX helps investors determine 
trend strength, while -DI and +DI help determine trend direction.

- A simple moving average is formed by computing the average price of a security over a specific number of periods, Moving averages smooth the 
price data to form a trend following indicator. They do not predict price direction, but rather define the current direction.

- Support is the price level at which demand is thought to be strong enough to prevent the price from declining further.
-Resistance is the price level at which selling is thought to be strong enough to prevent the price from rising further.
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