
فريق التحليل

التحليل اليومي للرسم البياين

٢٧ أيار ٢٠١٦

إخالء املسؤولية عن املخاطر
الرجاء قراءة أخالء املسؤولية عن املخاطر واإلفصاحات التي ميكن العثور عليها يف نهاية هذا التقرير.
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(EUR/USD) اليورو مقابل الدوالر األمرييك

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

يراقب قناة االتجاه الهبوطي.

• يرتد اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR / USD)  نحو املستوى 
1.1200 ضمن قناة االتجاه الهبوطي. هناك مقاومة ساعية محددة باملستوى 

1.1227 (ارتفاع 24/05/2016) وأخرى عند املستوى 1.1349 (ارتفاع 
17/05/2016). هناك مقاومة أقوى تقف عند املستوى 1.1616 (ارتفاع 
12/04/2016). يشري الهيكل الفني إىل مزيد من التحركات الهبوطية يف قناة 

االتجاه الهبوطي. 
 

• يف املدى األطول، يرجح الهيكل الفني انحيازا هبوطياً يف املدى الطويل للغاية 
طاملا أن مستوى املقاومة عن املستوى 1.1714 (ارتفاع 24/08/2015) 

ثابت . يتداول الزوج يف نطاق محدد منذ بداية 2015. هناك دعم قوي ميكن 
مالحظته عند املستوى 1.0458 (هبوط 16/03/2015). مع ذلك، الهيكل 

الفني الحايل منذ ديسمرب املايض ميثل زيادة تدريجية. 

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.
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(GBP/USD) الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

فشل يف الوصول إىل املقاومة عند املستوى 1.4770.

• يرتد زوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك (GBP / USD)عن 
املستوى 1.4700. فشل الزوج يف الوصول إىل املقاومة الساعية عند املستوى 
1.4770 (ارتفاع 03/05/2016). هناك دعم ساعي يقف عند املستوى 

1.4404 (هبوط التداول اليومي) 1.4404 (هبوط 15/05/2016). من 
املتوقع أن يظهر زخام صعودياً متجددا نحو املقاومة عند املستوى 1.4770.. 

 
• ال يزال النموذج الفني يف املدى الطويل سلبيا ويرجح مزيداً من الهبوط نحو 
مستوى الدعم الرئييس عند 1.3503 (هبوط 23/01/2009)، طاملا أن 

األسعار ال تزال ما دون مستوى املقاومة 1.5340 (هبوط 04/11/2015، 
انظر املتوسط الحسايب اليومي 200. مع ذلك، الظروف العامة لذروة الرشاء 

واالرتفاع األخري يف اإلقبال عىل الرشاء ميهد الطريق أمام االنتعاش. 

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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(USD/JPY) الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

تراجع يف حدة التقلبات.

• ال يزال الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USD/JPY)  بتداول بني الدعم 
الساعي عند ملستوى 110.59 (ارتفاع 20/05/2016) الدعم الساعي عند 
املستوى 108.72 (هبوط 18/05/2016). من املتوقع أن يظهر مزيداً من 

الضعف نحو املستوى 108.72 حيث سيتوجه الزخم نحو الهبوط يف املدى 
املتوسط ويشري الهيكل الفني إىل مزيد من التحركات الهبوطية القوية حيث أن 

الزخم يف املدى املتوسط من شانه أن يسود. 
 

• نحن بدئنا نرجح انحيازاً هبوطياً عىل املدى الطويل. الدعم عند املستوى 
105.23 (15/10/2014) مستهدف. االرتفاع تدريجي نحو املقاومة 

الرئيسية عند املستوى 135.15(ارتفاع 01/02/2002) بات اآلن أقل 
احتامالً. ميكن مالحظة دعم رئييس آخر عند املستوى 105.23 (هبوط 

 .(15/10/2014

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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(CHF/USD) الدوالر األمرييك مقابل الفرنك السويرسي

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

مزيد من التامسك.

• ال يزال الدوالر األمرييك مقابل الفرنك السويرسي (USD / CHF) يتداول 
عىل نحو  متباين بعد كرس منوذج املثلث املتامثل. هناك مقاومة ساعية ميكن 

مالحظتها عند املستوى 0.9938 (ارتفاع 24/05/2016) ودعم ساعي ميكن
مالحظته عند املستوى 0.9872 (هبوط 26/05/2016). من املتوقع أن 

يظهر حركة متاسك هبوطية متواصلة. 
 

• يف املدى الطويل، ال يزال الزوج يتداول يف نطاق محدد منذ 2011 عىل الرغم 
من بعض االضطرابات عند قيام البنك الوطني السويرسي (SNB) بفك ارتباط 

عملة الفرنك السويرسي. ميكن مالحظة دعم رئييس عند املستوى 0.8986 
(هبوط 30/01/2015). يرجح الهيكل الفني انحيازاً صعودياً عىل املدى 

الطويل منذ ديسمرب املايض. 

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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(USD / CAD) الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

زخم هبوطي متنامي بحاجة إىل تأكيده.

• كرس الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي (USD / CAD) قناة االتجاه 
الصعودي.. إال أن الزوج يحتاج إىل كرس الدعم الساعي عند املستوى 1.2895 

(هبوط 18/05/2016) لتأكيد ضغوطات هبوطية أكرث عمقاً يف حني هناك 
مقاومة ساعية ميكن مالحظتها عند املستوى 1.3188 (ارتفاع 

24/05/2016). من املتوقع أن يراقب الدعم عند املستوى 1.2895. 
 

• يف املدى األطول، يتداول الزوج اآلن ما دون املتوسط الحسايب اليومي 200 
بكثري. هناك مقاومة أكرث قوة تقف عند املستوى 1.4948 (ارتفاع 

21/03/2003). هناك دعم أكرث قوة ميكن مالحظته عند املستوى 1.1731 
(هبوط 06/01/2015). رمبا يدخل الزوج يف هبوط جديد يف املدى الطويل. 

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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(AUD/USD) الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

كرس صعودي.

• كرس الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) قناة االتجاه 
الهبوطي. رمبا يكون ذلك ارتدادا صعودياً يف املدى القصري للغاية ونتوقع تحركاً 

هبوطاً لتأكيد وجهة النظر هذه. هناك دعم ساعي يقف عند املستوى 0.7145 
(هبوط 24/05/2016). هناك دعم يومي أكرث قوة يقف عند املستوى 

0.7110 (هبوط 29/10/2016). هناك مقاومة ساعية محددة باملستوى 
0.7260 (ارتفاع 23/05/2016). 

 
• يف املدى الطويل نحن بانتظار مزيد من اإلشارات عىل أن  نهاية االتجاه الهبوطي

الحايل باتت وشيكة. هناك دعم رئييس يقف عند املستوى 0.6009 (هبوط 
31/10/2014). هناك حاجة إىل كرس املقاومة الرئيسية عند املستوى 

0.8295 (ارتفاع 15/01/2015) من أجل إلغاء توقعاتنا الهبوطية يف املدى 
الطويل. 

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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(EUR/CHF) اليورو مقابل الفرنك السويرسي

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

ضعف يف ضغوطات البيع.

• يعود اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) نحو املستوى 
1.1100. هناك مقاومة ساعية تقف عند املستوى 1.1128 (ارتفاع 
20/05/2016) ودعم ساعي يقف عند املستوى 1.1015 (هبوط 

18/05/2016). هناك دعم أكرث قوة يقف عند املستوى 1.0843 (هبوط 
23/03/2016). ال يزال الزوج يتحرك يف منوذج مثلث متامثل ونحن نتوقع أن

يتجه الزوج نحو املستوى 1.1200. 
 

• يف املدى األطول، ال يزال الهيكل الفني إيجابياً. هناك مقاومة ميكن مالحظتها 
عند املستوى 1.1200 (ارتفاع 02.04.15). مع ذلك، برنامج التيسري الكمي 
الذي أطلقه البنك املركزي األورويب من املرجح أن يتسبب بضغوطات بيع مستمرة 

عىل اليورو، وهذا من شأنه أن يلقي بثقل عىل اليورو مقابل الفرن السويرسي 
(EUR/CHF). ميكن مالحظة مستويات الدعم عند املستوى 1.0184 

(هبوط 28/01/2015) و 1.0082 (هبوط 27/01/2015). 

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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(EUR/JPY) اليورو مقابل الني الياباين

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

حركة يف األسعار يف االتجاهات املحصورة.

• يتداول اليورو مقابل الني الياباين (EUR/JPY) قرب املستوى 123.00. 
هناك دعم ساعي ميكن مالحظته عند املستوى 121.49 (هبوط 

06/05/2016) يف حني هناك مقاومة ساعية ميكن مالحظتها عند املستوى  
123.11 (ارتفاع 25/05/2016). من املتوقع أن يراقب الدعم عند 

املستوى 121.49. 
 

• يف املدى األطول، يؤكد الهيكل الفني عىل  مستويات االرتفاع األدىن من أعىل 
ارتفاع يف جلسة التداول النهارية السابقة ومستويات الهبوط األدىن من أدىن هبوط 
يف جلسة التداول السابقة يف املدى املتوسط. نتيجة لذلك، من املرجح أن املقاومة 
عند املستوى 149.78 (ارتفاع 08/12/2014) قد أشارت إىل نهاية االرتفاع
الذي بدأ يف يوليو 2012. هناك دعم قوي يقف عند املستوى 118.73 (هبوط

25/02/2013) . ميكن مالحظة مستوى مقاومة رئييس عند  141.06 
(ارتفاع 04/06/2015). 

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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(EUR/GBP) اليورو مقابل الجنيه اإلسرتليني

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

هبوط يف املدى املتوسط.

• ال يزال اليورو مقابل الجنيه اإلسرتليني (EUR / GBP)  متجها نحو الهبوط
عىل الرغم من االرتداد املستمر. هناك مقاومة ساعية ميكن مالحظتها عند املستوى

0.7640 (ارتفاع التداول اليومي) ودعم ساعي ميكن مالحظته عند املستوى 
0.7565 (هبوط 25/05/2016). من املتوقع أن يظهر مزيداً من الضعف. 

 
• يف املدى الطويل، يتعايف الزوج يف الوقت الحايل من مستويات الهبوط األخرية يف 

2015. يشري الهيكل الفني إىل تزايد يف الزخم الصعودي. يتداول الزوج فوق 
املتوسط الحسايب اليومي 200 بكثري. هناك مقاومة قوية ميكن مالحظتها عند 

املستوى 0.8815 (ارتفاع 25/02/2013). 

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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الذهب (بالدوالر األمرييك)

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

مقاومة قوية عند املستوى 1208 عىل املحك.

•  هبوط الذهب مستمر يف املدى القصري والدعم الساعي عند املستوى 1208 
(هبوط 28/03/2016) عىل املحك. هناك مقاومة يومية محددة باملستوى 

1303 (ارتفاع 02/05/2016). من املتوقع أن يراقب الدعم عند املستوى 
1208 قبل أن يعود إىل االرتفاع. 

 
• يف املدى الطويل، يشري الهيكل الفني إىل تزايد يف الزخم الصعودي. هناك حاجة 
إىل كرس املستوى 1392 (17/03/2014) لتأكيده، يف حني هناك دعم رئييس 

ميكن مالحظته عند املستوى 1045 (هبوط 05/02/2010). 

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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الفضة (بالدوالر األمرييك)

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

تداول متباين.

• التحرك الهبوطي للفضة يفقد الزخم. هناك مقاومة ساعية ميكن مالحظتها عند 
املستوى 16.65 (ارتفاع 20/05/2016) ودعم ساعي ميكن مالحظته عند 

املستوى 15.90 (هبوط 14/04/2016). هناك مقاومة يومية أقوى محددة 
باملستوى 18.01 (ارتفاع 02/05/2015). من املتوقع أن يظهر زخام 

صعودياً متجددا وعىل ما يبدوا أن ضغوطات البيع تتضاءل.  
 

• يف املدى الطويل، كرس املعدن قناة االتجاه الهبوطي وبدأ بالزيادة من جديد. 
هناك حاجة إىل كرس املقاومة عند املستوى 18.48 (ارتفاع 21/11/2016) 

للتأكيد عىل هذه التوقعات. ميكن مالحظة مستوى دعم أقوى عند  11.75 
 .(20/04/2009)

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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خام النفط (بالدوالر األمرييك)

www.swissquote.com/fx/news/sqore  :للحصول عىل املزيد من أفكار التداول انتقل إىل

فشل يف تجاوز عالمة 50.00 دوالر أمرييك.

• يواصل خام النفط صعوبات يف االندفاع نحو أي ارتفاع. هناك دعم ساعي ميكن 
مالحظته عند املستوى 42.50 (هبوط 26/04/2016) يف حني هناك مقاومة
تقف عند املستوى 50.96 (هبوط 09/10/2015). يشري الهيكل الفني إىل 

ارتفاع مستمر يف أسعار السلعة األساسية. 
 

• يف املدى الطويل، يتعايف خام  النفط يف الوقت الراهن من هبوطه الحاد 
وعالمات االنتعاش قوية يف الوقت الحايل. هناك دعم قوي يقف عند املستوى  
24.82 (13/11/2002)، ويف حني هناك دعم مقاومة قوية موجود عند 

50.96 (ارتفاع 09/10/2015). يحافظ خام النفط عىل متاسكه فوق 
مستوى املتوسط الحسايب اليومي 200 الخاص به. من املتوقع أن يصل إىل 

املستوى 60 قبل نهاية السنة. 

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

بانتظار إشارة جديدة.

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

27 May 2016
التحليل اليومي للرسم البياين

يف حني أنه تم بذل كل جهد ممكن لضامن أن البيانات املتداولة واملستخدمة يف البحث وراء هذه الوثيقة موثوقة، ليس هناك ما يضمن صحتها ولن يقبل بنك سويسكوت 
والرشكات التابعة له تحمل أي مسؤولية من أي نوع فيام يتعلق بأي أخطاء أو سهو، أو فيام يتعلق بدقة أو اكتامل أو موثوقية املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. ال متثل 

هذه الوثيقة أي توصية لبيع و/ أو رشاء أي منتجات مالية وال تعترب التامسا و/ أو عرضا للدخول يف أي تعامالت. تعترب هذه الوثيقة جزءاً من بحث اقتصادي وليس الغرض 
منها أن تشكل أي نصيحة استثامرية، أو التامس للتعامل باألوراق املالية أو أي نوع آخر من االستثامرات. 

 
عىل الرغم من أن كل استثامر يتضمن درجة من املخاطرة إىل حد ما، إال أن خطورة خسارة التداول يف عقود رصف العمالت األجنبية ميكن أن تكون كبرية. وبناء عليه إذا 
كنت مهتام بالتداول يف هذا السوق، يجب أن تكون واعياً ومدركاً للمخاطرة املتعلقة بهذا املنتج ليك تتمكن من اتخاذ القرار املستنري والصائب قبل االستثامر. ينبغي عدم 

تفسري املادة املعروضة يف هذه الوثيقة عىل أنها نصيحة أو إسرتاتيجية تداول. يبذل بنك سويسكوت جهودا كبرية الستخدام معلومات موثوقة وواسعة، ولكننا ال نقدم أي تعهد
عىل دقتها أو اكتاملها. إضافة إىل ذلك، لن يكون علينا أي التزام إلبالغكم عندما تتغري اآلراء أو البيانات يف هذه املادة. أي أسعار واردة يف هذا التقرير مدرجة ألغراض 

املعلومات فقط وال متثل أي عمليات تقييم أو ضامنات فردية أو أي أدوات مالية. 
 
 

هذا التقرير خاضع للتوزيع فقط تحت ظروف معينة وفقا ملا يسمح به القانون املعمول به. ال يش يف هذا التقرير ميثل أو يشكل تعهداً بأن أي إسرتاتيجية استثامر أو توصية 
واردة يف هذه الوثيقة مناسبة أو مالمئة للظروف الفردية الخاصة باملتلقي أو تشكل خالف ذلك توصية شخصية.  هذه الوثيقة منشورة فقط وحرصاً ألغراض املعلومات، وال 
تشكل أي إعالن وال ينبغي تفسريها عىل أنها التامس أو عرض للرشاء أو البيع ألي أوراق مالية أو أدوات مالية ذات صلة يف أي والية قضائية. ليس هناك أي تعهد أو كفالة 

سواء رصاحة أو ضمنا، واردة فيام يتعلق بدقة وكاملية وموثوقية املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة، باستثناء املعلومات املتعلقة ببنك سويسكوت، والرشكات التابعة له 
والرشكات الفرعية، كام أنها ليست بغرض أو بقصد أن تكون بياناً أو ملخصا كامال لألوراق املالية أو األسواق أو التطورات املشار إليها يف هذه التقرير. ال يضمن بنك 

سويسكوت حصول املستثمرين عىل أرباح، كام أنه ال يضمن مشاركة املستثمرين أي أرباح استثامرية وال يقبل بنك سويسكوت تحمل أي مسؤولية عن أي خسائر استثامرية. 
تنطوي االستثامرات عىل مخاطر ويتعني عىل املستثمرين توخي الحذر يف اتخاذ قراراتهم االستثامرية. ال ينبغي النظر إىل هذا التقرير من قبل املتلقني كبديل عن مامرسة 

القرارات الخاصة بهم. أي آراء واردة يف هذا التقرير هي ألغراض املعلومات فقط وهي خاضعة للتغري والتعديل دون إشعار وميكن أن تختلف أو تكون مخالفة لآلراء املعرب 
عنها بواسطة أي مجاالت أو مجموعات اقتصادية أخرى لبنك سويسكوت وذلك نظراً إىل استخدام معايري وافرتاضات مختلفة. لن يكون بنك سويسكوت ملزما أو مسؤوالً عن 

أي صفقة أو نتيجة أو مربح أو خسارة بناء عىل هذا التقرير، كلياً أو جزئياً. 

سوف يقدم البحث أو يطور أو يوقف التغطية بقرار فردي ومطلق من مكتب اإلسرتاتيجية يف بنك سويسكوت. التحليالت الواردة يف هذه الوثيقة قامئة عىل عدد هائل من 
االفرتاضات. االفرتاضات املختلفة من املمكن أن تؤدي إىل نتائج مختلفة بشكل ملموس. ميكن أن يتفاعل املحلل (املحللون) املسؤولون عن تحضري هذا التقرير مع املوظفني يف 
مكتب التداول، وموظفي قسم املبيعات وأي دوائر أخرى وذلك بغرض جمع ومزامنة وتفسري معلومات السوق. لن يكون بنك سويسكوت ملزما بتحديث أو مواكبة املعلومات

الواردة يف هذه الوثيقة ولن يكون مسؤوالً عن أي نتيجة أو ربح أو خسارة بناء عىل هذه املعلومات، كلياً أو جزئياً. 
 

يحظر بنك سويسكوت عىل وجه الخصوص إعادة توزيع هذه املادة كلياً أو جزيئاً دون الحصول عىل إذن خطي مسبق من بنك سويسكوت، وال يقبل بنك سويسكوت تحمل 
أي مسؤولية أياً كان نوعها حول أفعال وترصفات األطراف الثالثة يف هذا الشأن. ©بنك سويسكوت 2014. جميع الحقوق محفوظة. 
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