التقارير الفنية الذكية
طريقة العمل:
يتم اقتراح سيناريو مرجّح لليوم ،واحتمال تحقق هذا السيناريو بحسب التحليل الفني قد يكون بين  %60و .%75لكن،
في حال فشل السيناريو االول ،هنا يصبح احتمال تحقق السيناريو الثاني بنسب تأكد بين  %60و.%75
يفشل السيناريو المفضّل عند وصول السعر إلى مستوى شرط السيناريو البديل ،ومباشرة يتم تفعيله وإلغاء التو ّقع في
السيناريو المفضّل.
هذه التقارير ال تعتبر بديل لقرار المتداول ،بل هي أداة مساعدة للمتابع في اتخاذ قراراته الخاصة ،كمرجع مبني على أصل
التحليل الفني الكالسيكي.

تحذير المخاطرة:
المتاجرة باستخدام الروافع المالية في أسواق المال ينطوي عليها مخاطر عالية جدًا ال تتناسب مع جميع أنواع المستثمرين ،يجب عليك أن تستوعب حجم المخاطرة
التي قد تتعرض لها أموالك .جميع ما يطرح في الموقع من آراء وتحليالت وتوصيات ومحتويات هو من باب المعلومات العامة وال يجب أن يتخذ كأداة التخاذ أي
قرارات استثمارية بالبيع أو الشراء ويتحمل العضو نتيجة الدخول على هذه التوصيات وهو غير ملزم بها كما ال يتحمل الموقع الرسمي لألستاذ محمد قيس عبد
الغني أي مسئولية تجاه ذلك.

االتجاه :عرضي

الذهب XAUUSD 23 Mar
الفاصل الزمني 60 :دقيقة
السعر الحالي1738.00 :
السيناريو المفضّل :شراء الذهب حول  1738.00مع استهداف 1770.00
السيناريو البديل :بيع الذهب حول  1720.00مع استهداف سعر 1700.00
التعليق :التداول بالقرب من المتوسطات تضع الزوج في ظل النطاق العرضي.

االتجاه :عرضي

النفط األمريكي الخام WTI 23 Mar
الفاصل الزمني 60 :دقيقة
السعر الحالي60.60 :
السيناريو المفضّل :بيع النفط حول  59.80مع استهداف 58.00
السيناريو البديل :شراء النفط حول  62.00مع استهداف 64.00
التعليق :التداول بالقرب من المتوسطات تضع الزوج في ظل النطاق العرضي.

مؤشر داوجونز الصناعي األمريكي US30 23 Mar
الفاصل الزمني 60 :دقيقة
السعر الحالي32660 :

االتجاه :هابط

السيناريو المفضّل :بيع المؤشر حول  32600مع استهداف 32000
السيناريو البديل :شراء المؤشر حول 32800مع استهداف330200
التعليق :التداول تحت خط المقاومة والمتوسطات ظروف داعمة لالنخفاض.

تحذير المخاطرة:
المتاجرة باستخدام الروافع المالية في أسواق المال ينطوي عليها مخاطر عالية جدًا ال تتناسب مع جميع أنواع المستثمرين ،يجب عليك أن تستوعب حجم المخاطرة
التي قد تتعرض لها أموالك .جميع ما يطرح في الموقع من آراء وتحليالت وتوصيات ومحتويات هو من باب المعلومات العامة وال يجب أن يتخذ كأداة التخاذ أي
قرارات استثمارية بالبيع أو الشراء ويتحمل العضو نتيجة الدخول على هذه التوصيات وهو غير ملزم بها كما ال يتحمل الموقع الرسمي لألستاذ محمد قيس عبد
الغني أي مسئولية تجاه ذلك.

اليورو مقابل الدوالر األمريكي EURUSD 23 Mar
الفاصل الزمني 60 :دقيقة
السعر الحالي1.18900 :

االتجاه :هابط

السيناريو المفضّل  :بيع الزوج حول  1.18900مع استهداف سعر 1.18200
السيناريو البديل :شراء الزوج حول  1.19300مع استهداف سعر 1.20000
التعليق :التداول تحت خط المقاومة والمتوسطات ظروف داعمة لالنخفاض.

الجنية اإلسترليني مقابل الدوالر األمريكي GBPUSD 23 Mar
الفاصل الزمني 60 :دقيقة
السعر الحالي1.38150 :

االتجاه :هابط

السيناريو المفضّل  :بيع الزوج حول  1.37880مع استهداف سعر 1.37000
السيناريو البديل  :شراء الزوج حول  1.38960مع استهداف سعر 1.40000
التعليق :التداول تحت خط المقاومة والمتوسطات ظروف داعمة لالنخفاض.

الدوالر األمريكي مقابل الين الياباني USDJPY 23 Mar
الفاصل الزمني 60 :دقيقة
السعر الحالي108.760 :

االتجاه :هابط

السيناريو المفضّل :بيع الزوج حول  108.760مع استهداف سعر 108.000
السيناريو البديل :شراء الزوج حول  109.150مع استهداف سعر 110.000
التعليق :التداول تحت خط المقاومة والمتوسطات ظروف داعمة لالنخفاض.

تحذير المخاطرة:
المتاجرة باستخدام الروافع المالية في أسواق المال ينطوي عليها مخاطر عالية جدًا ال تتناسب مع جميع أنواع المستثمرين ،يجب عليك أن تستوعب حجم المخاطرة
التي قد تتعرض لها أموالك .جميع ما يطرح في الموقع من آراء وتحليالت وتوصيات ومحتويات هو من باب المعلومات العامة وال يجب أن يتخذ كأداة التخاذ أي
قرارات استثمارية بالبيع أو الشراء ويتحمل العضو نتيجة الدخول على هذه التوصيات وهو غير ملزم بها كما ال يتحمل الموقع الرسمي لألستاذ محمد قيس عبد
الغني أي مسئولية تجاه ذلك.

الدوالر األمريكي مقابل الفرنك السويسري USDCHF 23 Mar
الفاصل الزمني 60 :دقيقة
السعر الحالي0.92860 :

االتجاه :عرضي

السيناريو المفضّل :شراء الزوج حول  0.92860مع استهداف سعر 0.94000
السيناريو البديل :بيع الزوج حول  0.92400مع استهداف مستوى 0.91200
التعليق :التداول بالقرب من المتوسطات تضع الزوج في ظل النطاق العرضي.

الجنية اإلسترليني مقابل الين الياباني GBPJPY 23 Mar
الفاصل الزمني 60 :دقيقة
السعر الحالي150.180 :

االتجاه :هابط

السيناريو المفضّل :بيع الزوج حول 150.180مع استهداف سعر 149.000
السيناريو البديل :شراء الزوج حول  151.200مع استهداف سعر 153.500
التعليق :التداول تحت خط المقاومة والمتوسطات ظروف داعمة لالنخفاض.

الدوالر األمريكي مقابل الليرة التركية
الفاصل الزمني 60 :دقيقة
السعر الحالي7.72 :

USDTRY 23 Mar

االتجاه :عرضي

السيناريو المفضّل :بيع الزوج حول  7.72مع استهداف سعر 7.40
السيناريو البديل :شراء الزوج حول  7.88مع استهداف مستوى 8.40
التعليق :التداول بالقرب من المتوسطات تضع الزوج في ظل النطاق العرضي.

تحذير المخاطرة:
المتاجرة باستخدام الروافع المالية في أسواق المال ينطوي عليها مخاطر عالية جدًا ال تتناسب مع جميع أنواع المستثمرين ،يجب عليك أن تستوعب حجم المخاطرة
التي قد تتعرض لها أموالك .جميع ما يطرح في الموقع من آراء وتحليالت وتوصيات ومحتويات هو من باب المعلومات العامة وال يجب أن يتخذ كأداة التخاذ أي
قرارات استثمارية بالبيع أو الشراء ويتحمل العضو نتيجة الدخول على هذه التوصيات وهو غير ملزم بها كما ال يتحمل الموقع الرسمي لألستاذ محمد قيس عبد
الغني أي مسئولية تجاه ذلك.

األدوات المستخدمة في التحليل الفني هذا اليوم:

التحليل الفني الكالسيكي هو أصل علوم توقع حركة األسعار ،وهو مشتق من دراسات حسابية وإحصائية .يعتمد التحليل
الفني الكالسيكي على الحركة السعرية والقمم والقيعان ،إلى جانب القنوات السعرية والدعم والمقاومة ،ويتم استخدام نسب
فيبوناتشي كثيرا فيه.
نسب فيبوناتشي لم يتم اكتشافها من أجل االستخدام لدراسة حركة األسعار ،واكتشفها ليوناردو فيبوناتشي في دراساته
اإلحصائية والرياضية ،وتم اختبارها لدراسة األسواق المالية وحركات األسعار ،وأعطت نتائج ممتازة لتوقع امتداد الموجات
وانقطاع الموجات خالل مراحل االختبار التاريخية.
المتحركة عبارة عن أدوات مساعدة في تحديد االتجاهات السعرية ،ويمكن متابعتها لتحديد التقاطعات التي تسبب
المتوسطات
ّ
المتحركة بأنواعها المختلفة دعما ومقاومة.
احتمالية لتغيّر االتجاهات .كذلك ،تش ّكل المتوسطات
ّ
مؤشر  Stochasticsيعتبر من مؤشرات التذبذب ،ويتم استخدام المتوسطات المتحركة لحسابه ،ويتم حساب التقارب
والتباعد بين تلك المتوسطات .لذلك ،يعتبر أحد أهم المؤشرات لتحديد كميات البيع والشراء وقياس التشبعات السعرية.

تحذير المخاطرة:
المتاجرة باستخدام الروافع المالية في أسواق المال ينطوي عليها مخاطر عالية جدًا ال تتناسب مع جميع أنواع المستثمرين ،يجب عليك أن تستوعب حجم المخاطرة
التي قد تتعرض لها أموالك .جميع ما يطرح في الموقع من آراء وتحليالت وتوصيات ومحتويات هو من باب المعلومات العامة وال يجب أن يتخذ كأداة التخاذ أي
قرارات استثمارية بالبيع أو الشراء ويتحمل العضو نتيجة الدخول على هذه التوصيات وهو غير ملزم بها كما ال يتحمل الموقع الرسمي لألستاذ محمد قيس عبد
الغني أي مسئولية تجاه ذلك.

