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 بورصة قطر –التحليل الفني اليومي 

 2102 مايو 22االحد 

 

 موجز تعامالت بورصة قطر

 المكون مايو 01 مايو 01 % التغيير

*قيمة التداول 230.0 235.0 2.1-  

 القيمة السوقية** 528.1 537.8 1.8-

 حجم التداول*** 7.3 8.1 10.0-

 عدد الصفقات 3,933 3,718 5.8

 عدد الشركات المتداولة 42 41 2.4

 عمق السوق 2:37 18:17 –
 

 *  مليون لاير قطري
 ** مليار لاير قطري

 سهم*** مليون 

 

 مؤشرات بورصة قطر

ةسبيمؤشر القوة الن التغيير %   المؤشر اإلقفال 

 العائد اإلجمالي 15,878.33 2.0- 37.8

 جميع األسهم 2,744.67 1.9- 38.5

 البنوك 2,630.85 2.1- 31.8

 الصناعة 3,070.67 1.2- 44.3

 النقل 2,507.52 0.7- 49.3

 العقاري 2,432.96 2.4- 42.8

 التأمين 4,191.80 3.1- 44.4

 اإلتصاالت 1,100.79 2.4- 40.3

 السلع و الخدمات 6,539.69 0.9- 48.7

 الريان اإلسالمي 3,859.19 1.5- 42.2

 

 (الشراء)مستوى ذروة  ةمؤشر القوة النسبي

 اسم الشركة إقفال التغيير % مؤشر القوة النسبية

    

    

 مؤشر القوة النسبية )مستوى ذروة البيع(

 اسم الشركة إقفال التغيير % مؤشر القوة النسبية

    
 

 

 
 )يومي(مؤشر بورصة قطر 

 
 البحوث -المصادر: بلومبيرغ, كيو ان بي للخدمات المالية 

 

 ليومتوصيات ا 

 اسم الشركة اإلغالق السابق الهدف االول  
قطر فودافون 11.22 11.50  

    

 مؤشر بورصة قطر

 حجم التداول
 )مليون سهم(

  المستوى التغير %

 اإلغالق 9,813.96 1.96- 5.7

 

 مستويات الدعم و المقاومة

 المستوى األول الثاني الثالث
 المقاومة 10,000 10,100 012201

 الدعم 12111 9,700 9,600

 
 نظرة عامة للمؤشر:

لجلسة يوم الخميس  العام المؤشرالهابط على  حركاستمر الت
 هذه استغالل الممكن فمن ألعلى ارتد وإنالماضي 

 .خروج كنقاط المحتملة االرتفاعات

 

 012111 :مستوى المقاومة المتوقع

 

 12111: توى الدعم المتوقعسم

 (دقيقة 01)مؤشر بورصة قطر  

 

 البحوث -المصادر: بلومبيرغ, كيو ان بي للخدمات المالية 
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 (يوميالرسم البياني )

 

 البحوث -المصادر: بلومبيرغ, كيو ان بي للخدمات المالية 

 (ساعةالرسم البياني )

 

 البحوث -المصادر: بلومبيرغ, كيو ان بي للخدمات المالية 
 

 قطر فودافون 

  السعر التغير % حجم التداول
 اإلغالق 11.22 0.00 2,143,971

 

 مستويات الدعم و المقاومة )لاير(

 المستوى األول الثاني الثالث
 المقاومة 11.25 11.50 11.60
 الدعم 11.06 10.73 10.61

 

 الشرح

 
 :نظرة عامة

انخفض السعر ألكثر من و هابط اتجاه في السهم يتحرك

 نالحظ كنناولل الماضي % منذ القمة المكونة شهر ابري01

ممكن استغالله اذا تم التصحيح  ايجابي سعري تشكيل تكون
 ألعلى. 

 

 لاير 00.21 – لاير 00.01 السعر المستهدف المتوقع:

 سعر مستوى فوق السهم سعر كسر حال في الشراء نرجح

 .لاير 00.20

 

 لاير 00.11سعر ايقاف الخسارة المقترح: 
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المقاومة البينيةفيبوناتشي ومستويات الدعم ومحور  المتوسط اليومي المتحرك   
   مستويات الدعم  مستويات المقاومة   

يوم 211 يوم 011  يوم 01   المؤشر آخر إغالق الثالث الثاني األول المحور األول الثاني الثالث 

 المؤشر العام 9,813.96 9,705.84 9,767.79 9,806.07 9,868.02 9,929.97 9,968.25 10,030.20 10,161.89 9,911.13 10,524.77
 العائد اإلجمالي 15,878.33 15,703.39 15,803.63 15,865.56 15,965.80 16,066.04 16,127.97 16,228.21 16,383.77 15,742.58 16,527.82

 جميع األسهم 2,744.67 2,715.86 2,732.37 2,742.57 2,759.07 2,775.58 2,785.78 2,802.28 2,820.81 2,702.77 2,834.93
 الريان اإلسالمي 3,859.19 3,823.46 3,843.93 3,856.58 3,877.05 3,897.52 3,910.17 3,930.64 3,954.91 3,728.05 3,973.41

 قطاع البنوك والخدمات المالية          

 الريان 33.20 32.67 32.97 33.16 33.47 33.77 33.96 34.27 34.69 34.64 37.91
 التجاري 37.20 36.60 36.91 37.09 37.40 37.71 37.89 38.20 39.89 41.05 46.87
 الدوحة 35.60 35.20 35.43 35.57 35.80 36.03 36.17 36.40 36.88 38.12 43.49

 المصرف 95.00 94.00 94.57 94.93 95.50 96.07 96.43 97.00 100.60 97.93 106.09
 الدولي 61.00 60.60 60.83 60.97 61.20 61.43 61.57 61.80 65.63 65.19 68.93

 التأمين           

 قطر للتأمين 77.00 75.93 76.54 76.92 77.53 78.14 78.52 79.13 81.52 76.16 77.07
 السلع االستهالكية والخدمات          

 الرعاية 102.00 100.07 101.17 101.86 102.97 104.07 104.76 105.87 106.52 102.44 128.27
 الصناعة           

 صناعات قطر 99.10 96.70 98.08 98.92 100.30 101.68 102.52 103.90 104.54 103.57 111.66
 كهرباء وماء 205.70 203.77 204.34 204.69 205.27 205.84 206.19 206.77 204.39 200.36 205.73

 الخليج الدولية 36.75 36.05 36.39 36.61 36.95 37.29 37.51 37.85 35.79 37.57 48.66
 المستثمرون 51.00 50.20 50.54 50.76 51.10 51.44 51.66 52.00 50.43 41.49 42.69

 العقارات           

 بروة 31.80 31.23 31.50 31.67 31.93 32.20 32.37 32.63 34.16 34.65 38.92
 المتحدة للتنمية 18.78 18.41 18.53 18.60 18.72 18.84 18.91 19.03 19.19 19.55 21.30
 إزدان القابضة 17.55 17.12 17.36 17.52 17.77 18.01 18.17 18.42 18.04 16.33 17.09
 مزايا قطر 13.95 13.71 13.78 13.82 13.89 13.96 14.00 14.07 14.13 12.85 13.97

 اإلتصاالت           

79.49 85.33 89.82 90.70 89.67 89.03 88.00 86.97 86.33 85.30 87.10 Ooredoo 
 فودافون قطر 11.22 10.94 11.04 11.09 11.19 11.29 11.34 11.44 12.09 11.53 12.48

 النقل           

 ناقالت 23.01 22.74 22.89 22.99 23.15 23.30 23.40 23.56 23.19 22.72 22.95
 المالحة 88.90 87.37 87.90 88.23 88.77 89.30 89.63 90.17 90.68 91.23 94.10

 حظة: األرقام المائلة تدل على أن المتوسطات المتحركة أعلى من مستوى المؤشر / سعر السهمالبحوث. مال –, كيو ان بي للخدمات المالية رغيالمصادر: بلومب
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 التعريفات:

حدد بسعر اإلفتتاح و تو اإلغالق و أعلى و أدنى سعر وصله السهم خالل فترة محددة. و تتكون الشمعة من "جسم" الشمعة حيث ت االفتتاحألسعار على طريقة يابانية قديمة. يحدد الرسم سعر ارسم هي أحد طرق  و الشموع اليابانية:

الشمعة و هذا لظل يحدد أعلى و أقل سعر وصله السهم خالل الفترة المطلوبة.  "ظلـ "و العكس صحيح بالنسبة للشمعة البيضاء. للشمعة اليابانية ما يسمى ب االفتتاحاإلغالق. الشمعة الملونة تعني أن سعر اإلغالق أقل من سعر 

 .انعكاسهالسهم أو  التجاه استمراربصورة عامة, فإن شكل الشمعة له دالالت كثيرة من 

 السهم إلى مستويات دنية. انخفاض احتمالفيه أن يشارك المتداولين فيه على الشراء أكثر من البيع, و هذا يقلل من  و هو المستوى الذي يتوقع مستوى الدعم:

 السهم الى مستويات أعلى. ارتفاع احتمالو هو عكس مستوى الدعم, حيث يتوقع أن يقوم المتداولون بالبيع أكثر من الشراء, و ذلك يقلل من  مستوى المقاومة:

أسعار تستخدم يعتبر هذا المؤشر متأخر في إعطاء عالمات البيع و الشراء. المتوسطات المستخدمة في تحليلنا  لهذا السببهو متوسط حسابي يحسب معدل سعر السهم على عدد محدد من الفترات المختارة  المتحرك البسيط: المتوسط

 . االستخداماتو إلى غير ذلك من المقاومة  ولدعم ل المحتملة مستوياتال و تقليل حدة تقلبات السعر سعر تأشيري،ال جاهات لمعرفةأغراضا كثيرة، مثل أداة  للمتوسطاتاإلغالق. بشكل عام، 

 مقابل عدد األسهم المتراجعة في تبادل يوم معين. ارتفاعيشير إلى عدد األوراق المالية التي تم تداولها و أقفلت على  إتساع السوق:

 التاريخية. من ثالثة سالسل زمنية محسوبة من بيانات أسعار اإلغالقمكونة زخم أسعار األسهم من خالل مجموعة حسابات  و اتجاههو مؤشر تداول يدل على التغيرات في قوة و  :(MACD) / التباعد المتوسط المتحرك التقارب

درجة. و بشكل عام, يعتبر وصول  011و ال   1محاولة منه لتحديد ذروة الشراء أو البيع من قبل المتداولين. يتذبذب المؤشر بين ال و هو مؤشر فني يقارن قوة تحرك سعر السهم خالل فترة معينة (: RSIمؤشر القوة النسبية )

 درجة لمستويات ذروة البيع. 01درجة بأن السعر قد وصل الى مناطق ذروة الشراء و تحت ال  11المؤشر الى قراءات فوق ال 

فين والمثلثات، واألعالم، الخ(. و تستخدم األشكال لتحديد لحركة سعر السهم حسب أشكال معينة يتم تداولها في وسط التحليل الفني. و تأتي هذه األنماط السعرية في أشكال مختلفة )مثل الرأس والكت تقراءاسو هو نمط / شكل األسعار: 

 .االستخداماتا من و غيره ونقاط الدخول والخروج انعكاسهااالتجاهات المحتملة لحركة السهم أو 

التالية  هي الخطوط األفقية التي تشير إلى المناطق المتوقعة للدعم أو المقاومة لسعر السهم على أساس حركة األسعار السابقة. تستخدم المستوياتو  لعالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي, االنسحاباتنسبت هذه  فيبوناتشي: انسحابات

 % من أجزاء الحركة السابقة.011.1% و مستوى ال 20.1%, 01.1%, 01.2%, 20.2المحتملة للحركة السابقة لذلك السهم و هي  االنسحاباتللسهم كأهم مستويات 

يستخلص منها مستويات دعم و مقاومة مع أعلى سعر و أقل سعر لليوم السابق  من سعر اإلغالقرة أعاله. لهذا المحور حسابات معينة المذكو لالنسحاباتو هذا مختلف تماما  محور فيبوناتشي و مستويات الدعم و المقاومة البينية:

 متوقعة للتداول اليومي.بينية 
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 :لالتصال
 

 

 

 شاهان كوشكريان     سوغاتا ساركار       CMT ،CFTeزيد النافوسي 

 محلل بحوث أول     مدير قسم البحوث        محلل بحوث أول 

(+974) 4476 6535       (+974) 4476 6534     (+974) 4476 6509  

zaid.alnafoosi@qnbfs.com.qa      saugata.sarkar@qnbfs.com.qa   shahan.keushgerian@qnbfs.com.qa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للخدمات المالية لتنظيم  QNB"(. وتخضع شركة QNBوهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك قطر الوطني )ش. م. ق.( )" - "(QNBFS)" - (م.م.ذ) واحد شخص شركة -للخدمات المالية  QNBلقد تم إعداد هذه المطبوعة من قبل شركة  إعالن بإخالء المسؤولية وحقوق النشر:

راق المالية أو في وقت معين فقط. ولكنها ليست عرضاً أو ترويجاً أو توصية لشراء أو بيع األو  QNBFSوعة عن آراء ووجهات نظر شركة ورقابة هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر ، ويخضع بنك قطر الوطني )ش. م. ق.(  لتنظيم ورقابة مصرف قطر المركزي. تعّبر هذه المطب

مستثمر وأن ف الفردية للأي مسؤولية على اإلطالق عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام هذا التقرير. فأي قرار استثماري يجب أن يعتمد على الظرو QNBFSغيرها من االستثمارات، كما ال يقصد بها تقديم مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية. وال تقبل 

أنها جديرة  QNBFSقبل اتخاذ أي قرار استثماري. وبالرغم من أن المعلومات الواردة في هذا التقرير قد تم الحصول عليها من مصادر تعتقد شركة  ينبني على نصيحة استثمارية تقّدم خصيصاً لغرض االستثمار. و لذلك فإننا ننصح المستثمرين المحتملين بقوة بالتماس مشورة مهنية مستقلة

ير التي تتناول التحليل ال تقدم أي تعهّدات أو ضمانات بشأن دقة واكتمال المعلومات المضمنة في هذا التقرير، وترفض قبول أي مسؤولية في هذا الصدد. إن التقار QNBFS بالثقة، إال أننا لم نتحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، وقد ال تكون المعلومات الواردة دقيقة أو كاملة. إن شركة

بحق تعديل وجهات النظر واآلراء الواردة في هذه  QNBFS(. وتحتفظ شركة التداول نتيجة االعتماد الكلي على البيانات الفنية التاريخية )السعر و حجم QNBFSة بشركة الفني، واآلراء و/أو التوصيات  التي يتم التعبير عنها قد تكون مختلفة أو مخالفة آلراء/توصيات قسم البحوث األساسي

 .QNBFSالنظر واآلراء الواردة في هذا التقرير. كما ال يجوز استنساخ هذا التقرير كلياً أو جزئياً دون الحصول على إذن من شركة  المطبوعة في أي وقت. كما أنها قد تعرب عن وجهات نظر أو تتخذ قرارات استثمارية تختلف كثيرا أو حتى تناقض وجهات


