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التحليل الفني لشركة كامكو لالستثمار عن أداء مؤشر البحرين العام والذي اغلق عند مستوى  1,248.864نقطة .استمر
المؤشر في تسجيل مستويات متدنية لكنه فشل في البقاء بالقرب من أدنى مستوى مسجل له في الفترة األخيرة عند  1,240نقطة
قبل أن يشهد بعض االنتعاش ،على الرغم من أن ذلك ال يزال غير كافيا لتأكيد النمط االنعكاسي للسوق .هذا ومن الجدير بالذكر
أن حالة االفراط في عمليات البيع لمؤشري القوة النسبية للسوق تزيد من احتماالت التصحيح الى األعلى في الفترة القصيرة
القادمة ،علما بأن االغالق فوق مستوى  1,260نقطة من شأنه أن يضيف الى الشعور اإليجابي المتوقع مما قد يؤدي الى مالمسة
المستوى التالي عند  1,275نقطة وربما  1,290نقطة .أما على الصعيد االخر ،فان فقدان المؤشر لمستوى الدعم عند 1,240
نقطة سوف يزيد من مخاطر الهبوط الى مستوى  1,220نقطة.
هذا وبإمكان مستثمري الفترات القصيرة اللذين دخلوا السوق عند مستويات قريبة من  1,240نقطة البقاء في السوق مع وقف
الخسارة دون ذلك الخط ،في حين ننصح مستثمري الفترات المتوسطة والفترات الطويلة البدء بدخول السوق عند اغالق المؤشر
فوق مستويات  1,280نقطة و 1,350نقطة ،على التوالي.
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بنك البحرين الوطني

التحليل الفني لشركة كامكو لالستثمار عن البحرين الوطني والذي أغلق عند سعر  0.735دينار بحريني .استطاع السهم مرة أخرى
أن يغلق فوق مستوى المقاومة األولي عند  0.720دينار بعد أن وجد مستوى دعم عند  0.680دينار ،علما بأن كسر حاجز المقاومة
التالي عند  0.745دينار سوف يعطي انطباعا إيجابيا إضافيا للسهم مما قد يعزز من احتماالت استهداف مستوى  0.780دينار وربما
العودة الى  0.810دينار .أما على الجانب السلبي ،فان التراجع دون مستوى  0.680دينار من شأنه أن يغير من الحالة اإليجابية الراهنة
والدعوة الى مالمسة مستوى  0.640دينار وربما  0.590دينار.

مؤشر القوة النسبية

47.440

المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد -0.016
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بنك البحرين االسالمي
التحليل الفني لشركة كامكو لالستثمار عن البحرين االسالمي والذي أغلق عند سعر 0.422دينار بحريني .من المالحظ أن السهم يهدد
في الوقت الراهن بالتراجع دون خط الدعم عند  0.420دينار نتيجة لفشله في القفز فوق مستوى  0.430دينار ،علما بأن النجاح في ذلك
قد يسمح بالمزيد من الضعف باتجاه منطقة الدعم الواقعة عند  0.400دينار 0.390-دينار .أما في حال االغالق فوق سعر  0.430دينار
من شأنه أن يستهدف الخط األفقي التالي عند  0.440دينار وربما إعادة مالمسة أعلى مستوى مسجل لهذا العام عند  0.460دينار.

مؤشر القوة النسبية
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المنيوم البحرين
التحليل الفني لشركة كامكو لالستثمار عن المنيوم البحرين والذي أغلق عند سعر 0.450دينار بحريني .تتجه األنظار مرة أخرى الى
مستوى الدعم الواقع عند  0.430دينار وذلك لعدم تمكن السهم من حشد الزخم الكافي لالتجاه الى األعلى .هذا ومن المتوقع أن يمنع ذلك
المستوى المزيد من التراجع لكن الهبوط المفاجئ دونه سوف يعيد األنظار الى سعر  0.400دينار (أدنى مستوى مسجل على االطالق).
أما على الجانب االخر ،فان كسر حاجز المقاومة األولي عند  0.470دينار من شأنه أن يقلل من مخاطر التراجع ويزيد من فرص
استهداف خط المقاومة القوي عند  0.490دينار.
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مؤشر القوة النسبية
المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد
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شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية
التحليل الفني لشركة كامكو لالستثمار عن البحرين لالتصاالت والذي أغلق عند سعر  0.324دينار بحريني .من المالحظ أن الفشل
المستمر الختراق مستوى المقاومة عند  0.330دينار قد دفع السهم الى تحويل نطاق التداول من  0.330دينار 0.350-دينار الى 0.314
دينار 0.330-دينار .علما بأن المزيد من الضعف دون مستوى  0.314دينار سوف يعطي عالمة سلبية جديدة من شأنها أن تؤدي الى
 0.295دينار وربما أدنى مستوى مسجل في العام الماضي عند  0.276دينار .لكن من الضروري العلم بأن االغالق فوق  0.330دينار
سوف يخفف من الضغط السلبي وإعادة استهداف مستوى  0.350دينار ،لكن فقط فوق ذلك سوف يعزز الوصول الى  0.390دينار.
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المصطلحات:
التحليل الفني :يهدف الى التعرف على اتجاه األسعار وكشف أي إشارة تنبئ باحتمال تغير مسارها بأسرع وقت ممكن حتى يمكن االستفادة بذلك قدر المستطاع في اتخاذ قرارات الشراء والبيع في
انسب األوقات بهدف تقليل المخاطر وتعظيم األرباح.
االتجاه :ميل ملحوظ لتطور األسعار خالل مدة معينة.
مقاومة :حاجز علوي يتوقع عنده أن تنخفض األسعار بعدما تصل اليه.
دعم :مستوى منخفض يتوقع عنده أن ترتفع األسعار بعد تراجعها اليه.
كسر حاجز :عالمة تشير الى أن السعر بدأ بأخذ اتجاه معين بعد كسر حاجز مقاومة أو الهبوط دون مستوى دعم.
مائل الى الصعود :االعتقاد بارتفاع األسعار في المستقبل.
مائل الى التراجع :االعتقاد بانخفاض األسعار في المستقبل.
القناة السعرية :هي خطين متوازيين يتحرك بينهما السعر اما طلوعا أو نزوال.
منطقة تماسك :منطقة مكثفة يتحرك فيها السعر بشكل افقي قبل السير بعدها في نفس االتجاه السابق.
المتوسط المتحرك :االستخدام الشائع للمتوسط المتحرك يكمن في تحديد اتجاه السوق ولمعرفة مستويات المقاومة والدعم.
المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد :هو مؤشر للزخم الذي يتبع االتجاه العام حيث يوضح العالقة بين متوسطين متحركين لألسعار.
مؤشر القوة النسبية :هو عبارة عن مذبذب يتحرك ما بين الصفر والمائة حيث ينبئ بدخول السعر منطقة االفراط في عمليات الشراء أو االفراط في عمليات البيع.
االفراط في عمليات الشراء :هي حالة تحرك األسعار بعيدا الى درجة يصل فيها المذبذب الى الحد األعلى ،مما يجعل استمرار الزخم التصاعدي مشكوكا فيه ومعه يتوقع تراجع األسعار او عدم
ارتفاعها أكثر.
االفراط في عمليات الشراء :هي حالة يحتدم فيها البيع الى درجة يصل فيها المذبذب الى الحد األدنى بحيث يصعب مواصلة التراجع وتبدأ التوقعات بتحسن األسعار وارتفاعها.
نسب فيبوناتشي :تشير الى مناطق المقاومة والدعم وحساب مستويات تراجع األسعار أو تحديد األهداف السعرية المتوقع الوصول اليها.
مؤشر حجم التداول :هو مجموع حجم أيام التداول المرتفعة (مضافة) وأيام التداول المنخفضة (مطروحة) ،فاذا تحرك المؤشر مع السعر فذلك يؤكد االتجاه وإذا ما تحرك عكس السعر ،فان ذلك ينبئ
بحدوث انعكاس لالتجاه.

التحليل الفني

المسؤولية واالفصاح عن المعلومات الهامة
إنّ "كامكو" هي شركة ّ
مرخصة تخضع كلياً لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت ("الهيئة") وبشكل جزئي لرقابة بنك الكويت المركزي ("البنك المركزي").
ي نوع آخر،
الغرض من هذا التقرير هو توفير المعلومات فقط .ال ي ُ
ي شك ٍل من األشكال ،استثمار ًا أو عرضاً لالستثمار أو نصيحة أو إرشاد ًا قانونيّاً أو ضريبيّاً أو من أ ّ
ُعتبر مضمونُ هذا التقرير ،بأ ّ
وينبغي بالتالي تجاهله عند النظر في أو اتخاذ أي قرارا ٍ
صة لفر ٍد معيّن.
ي واالحتياجات الخا ّ
ت استثماريّة .ال تأخذ كامكو بعين االعتبار ،عند إعداد هذا التقرير ،األهداف االستثماريّة والوضع المال ّ
وبنا ًء على ما تقدَّم ،وقب َل أخذ أي قرار بنا ًء على المعلومات الموجودة ضمن هذا المستند ،ينبغي على المستثمرين أن يبادروا إلى تقييم االستثمارات واالستراتيجيّات المشار إليها في هذا التقرير على
صة .يخض ُع محتوى التقرير لحقوق الملكية الفكرية المحفوظة .كما يُمن ُع نسخ أو توزيع أو نقل هذا البحث وهذه المعلومات
ويقرروا بشأن مالءمتها على ضوء ظروفهم واهدافهم الماليّة الخا ّ
نحو مستق ّل ّ
ي مستن ٍد آخر أو مادّة أخرى من دون الحصول على موافقتنا الخطيّة المسبقة.
ي شك ٍل من األشكال في أ ّ
ي شخص آخر أو إدراجهم بأ ّ
ي اختصاص قضائيّ آخر أل ّ
في الكويت أو في أ ّ
ُ
يبرز في بعض األحوال والظروف ،تباينٌ عن تلك التقديرات والتصنيفات الضمنيّة بسعر القيمة العادلة باالستعانة بالمعايير أعاله .كما تعتمد كامكو في سياستها على تحديثَ دراسة القيمة العادلة
قد
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ّ
ِ
َ
ُ ّ
ي وفقَ هدف القيمة العادلة في كامكو .يمكن للمح ّللين أن ال يعمدوا بالضرورة إلى تغيير التصنيفات والتقديرات في حال وقوع حالة مماثلة إ ّال أ ّنه يُتوقع منهم الكشف عن األسباب الكامنة وراء
الضمن ّ
وجهة نظرهم وآرائهم لعمالء كامكو.
يتعارض مع البيان المذكور ولن يكون له أي مفعول .تستندُ المعلومات المتض ّمنة في هذا التقرير إلى التداوالت
ترفض كامكو صراحة ك ّل بن ٍد أو شرط تقترحون إضافته على بيان إخالء المسؤوليّة أو
ُ
ُ
الجارية واإلحصاءات والمعلومات العا ّمة األخرى التي نعتقد بأ ّنها موثوقة .إ ّننا ال نعلنُ أو نضمنُ بأنّ هذه المعلومات صحيحة أو دقيقة أو تا ّمة وبالتالي ال ينبغي التعويل عليها .ال تلزَ مُ كامكو بتحديث
ي رأي أو توقع أو تقدير مبيّن فيه أو بات بالتالي غير دقيق .إن نشر هذا التقرير هو ألغراض إعالمي ّة بحتة ال تمتّ بصلة
ي مستلم في حال طاو َل
ٌ
تغيير ما أ ّ
أو تغيير أو تعديل هذا التقرير أو بإبالغ أ ّ
ي التزام بتحديث معلوما ٍ
ت
ي التزام قانونيّ و/أو اتفاقيّة ملزمة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أ ّ
ي غرض استثماري او تجاري .ال ينشأ عن المعلومات الواردة في التقارير المنشورة أ ّ
أل ّ
ي مستند
مماثلة .إ ّنكم تحملون مسؤوليّة إجراء أبحاثكم الخا ّ
صة وتحليل المعلومات المتض ّمنة أو المشار إليها في هذا التقرير وتقييم مميزات ومخاطر المتعلقة باألوراق الماليّة موضوع التقرير أو أ ّ
آخر .وعالوة على ذلك ،من الممكن أن تخض َع بيانات/معلومات محدّدة للبنود والشروط المنصوص عليها في اتفاقيات أخرى تش ّك ُل كامكو طرفاً فيها.
ي نصيح ٍة أو خدم ٍة استثماريّة .أن هذا التقرير
ي عبارة واردة في هذا التقرير على أ ّنه طلبٌ أو عرضٌ أو توصية بشراء أو
ّ
ي معامل ٍة أو بتقديم أ ّ
ي استثمار أو بااللتزام بأ ّ
التصرف في أ ّ
ال يجب تفسَّر أ ّ
التصرف وفق مضمونه .يتوجّب
وليس لعمالء البيع بالتجزئة ضمن مفهوم قواعد هيئة السوق الماليّة .ال ينبغي على اآلخرين م ّمن يستلمون هذا التقرير التعويل عليه أو
موجه إلى العمالء المحترفين
ّ
َ
ي تقديم عرض
على ك ّل كيان أو فرد يصب ُح بحوزته هذا التقرير أن ي ّطل َع على مضمونه ويحترم التقييدات الواردة فيه وأن يمتن َع عن التعويل عليه أو التص ّرف وفق مضمونه حيث يُعدّ من غير القانون ّ
ي ترخيص أو تسجيل أو متط ّلبات قانونيّة.
أو دعوة أو توصية لشخص ما من دون التقيّد بأ ّ
تحذيرات من المخاطر
تهدف بالتالي إلى توقع النتائج الفعليّة بحيث قد تختلف بشك ٍل ملحوظ عن األسعار أو التخمينات أو التوقعات المبيّنة في هذا التقرير .قد
تتخذ األسعار أو التخمينات أو التوقعات صفة دالليّة بحتة وال
ُ
ترتفع قيمة االستثمار أو تتد ّنى ،وقد تشهدُ قيمة االستثمار كما االيرادات المحقق منه تق ّلبا ٍ
ت من يوم آلخر بنتيجة التغييرات التي تطاو ُل األسواق االقتصاديّة ذات الصلة (بما في ذلك ،على سبيل المثال
ال الحصر ،التغييرات الممكن وغير الممكن توقعها في أسعار الفائدة ،وأسعار الصرف األجنبي ،وأسعار التأخير وأسعار الدفع المسبق والظروف السياسيّة أو المالي ّة ،إلخ.)...
ال يد ّل األداء الماضي على النتائج المستقبليّة .تعدّ كافة اآلراء أو التقديرات أو التخمينات (أسعار األسهم محل البحث والتقديرات بشكل خاصّ ) غير دقيقة باألساس وتخض ُع للرأي والتقدير .إ ّنها عبارة
عن آراء وليست حقائق تستندُ إلى توقعا ٍ
المصرح عنها أو
صالت والعوائد
ت وتقديرات راهنة
ّ
صالت والعوائد الفعليّة اختالفاً جوهريّاً عن المح ّ
وتعول على االعتقادات والفرضيّات .قد تختلف المح ّ
ّ
ي .تنشأ عن صفقا ٍ
ي ضمانا ٍ
ت معيّنة ،بما فيها الصفقات المشتملة على السلع والخيارات والمشتقات األخرى ،مخاطر ها ّمة ال تناسبُ بالتالي جميع المستثمرين.
المستقبل
ت لألداء
المتوقعة وليس هناك أ ّ
ّ
ال يعتزمُ هذا التقرير على رصد َ أو عرض كافة المخاطر (المباشرة أو غير المباشرة) التي ترتبط باالستثمارات أو االستراتيجيّات المشار إليها في هذا التقرير.
تضارب المصالح
تعارض مع اآلراء المبيّنة في هذا التقرير .يمكن لموظفي البيع وموظفي التداول
مواقف ت
تقدّم كامكو والشركات التابعة خدمات مصرفي ّة استثماريّة كاملة وقد يتخذ مدرا ًء ومسؤولين وموظفين فيها،
ُ
َ
تعكس آراء متعارضة مع اآلراء المبيّنة صراحة في هذا التقرير.
صين في كامكو تزويد َ عمالئنا ومكاتب التداول بتعليقات شفويّة أو خطيّة حول السوق أو باستراتيجيّات للتداول
وغيرهم من المخت ّ
ُ
صتنا وألعمالنا االستثماريّة اتخاذ قرارا ٍ
ت استثماريّة ال تتناغمُ والتوصيات أو اآلراء المبيّنة صراحة في هذا التقرير .يجوز لكامكو أن تقيم أو تسعى إلقامة
يمكن إلدارة األصول ولمكاتب التداول خا ّ
عالقا ٍ
تعويض من الشركات موضوع هذا التقرير .لم تتمّ مراجعة الحقائق واآلراء المبيّنة في هذا التقرير
ت على مستوى خدمات االستثمار المصرفيّة أو عالقات عمل أخرى تحص ُل في مقابلها على
ٍ
صين على علم بها .يمتلكُ بنك الخليج المتحد-
صين في مجاالت عمل أخرى في كامكو ،بما في ذلك طاقم الخدمات المصرفي ّة االستثماريّة ،ويمكن أ ّال تج ّ
سد َ معلومات يكون هؤالء المخت ّ
من قبل المخت ّ
البحرين غالبيّة أسهم كامكو ويمكن أن ينشأ عن هذه الملكيّة أو أن تشهد َ على تضارب مصالح.
اخالء المسؤولي ّة القانوني ّة والضمانة
ت أو ضمانا ٍ
ال تقدّم كامكو إعالنا ٍ
ت صريحة أو ضمنيّة .وإ ّننا ،وفي الحدود الكاملة التي يسمح بها القانون المنطبق ،نخلي بموجبه صراح ًة مسؤوليّتنا عن أي وكافة اإلعالنات والضمانات الصريحة
والضمنيّة ،أيّاً كان نوعها ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،ك ّل ضمان ٍة تتع ّلق بدقة المعلومات أو مالءمتها للوقت أو مالءمتها لغرض معيّن و/أو ك ّل ضمانة تتع ّلق بعدم المخالفة .ال تقب ُل
ي أضرار أو خسائر أيّاً كان
ي إغفا ٍل عن أ ّ
ي مسؤوليّة قانونيّة في كافة األحوال ،بما في ذلك (على سبيل المثال ال الحصر) تعويلكم على المعلومات المتض ّمنة في هذا التقرير  ،وأ ّ
كامكو تح ّم َل أ ّ
صة أو تبعيّة ،أو مصاريف أو خسائر تنشأ عن أو ترتبط باالستناد على هذا التقرير أو بعدم التم ّكن من
نوعها ،بما في ذلك (على سبيل المثال ال الحصر) أضرار مباشرة ،غير مباشرة ،عرضيّة ،خا ّ
التعرض لخسائر أو أضرار
ي خطأ أو إغفال أو عيب أو فيروس الحاسوب أو تع ّطل النظام ،أو خسارة ربح أو شهرة أو سمعة ،حتى وإن تمّ اإلبالغ صراحة عن احتمال
ّ
االستناد عليه ،أو ترتبط بأ ّ
مماثلة ،بحيث تنشأ عن أو ترتبط باالستناد على هذا التقرير .ال نستثني واجباتنا أو مسؤوليّاتنا المنصوص عليها بموجب القوانين المطبقة والملزمة.
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