
   

  

 

EUR/USDالتقرير الفني اليومي للزوج
 

  
 

  
 

 

 

األيس فٙ حزكخ ْبثطخ اسزٓذفذ اخزجبر انًسزٕٖ انًحٕر٘ شكم حبد فٙ رذأالد ث اَخفط انزٔج

ٕٚلف انسُٛبرٕٚ انصبعذ األيز انذ٘  1.3570ثى كسز يسزٕٖ انذعى انمٕ٘ َٔجح فٙ كسزِ  1.3620

ٔثذأ رذأالد انفززح  1.3500يسزٓذفًب اخزجبر يسزٕٖ  نهزٔج ٔٚفزح انطزٚك أيبو يزٚذًا يٍ انٓجٕط 

انذعى انًكسٕر  الخزجبررذفع انزٔج لذ ٔانزٙ  االسزٕكبسزٛكثًٛم صبعذ ثذعى يٍ اٚجبثٛخ  األسٕٛٚخ انٕٛو

 .لجم انعٕدح السزئُبف انٓجٕط 1.3570 سبثمًب

 

 

   EURUSD   

 1.3709 R3 (Pivot 2)يقأيت 

 1.3632 R2 (Pivot 1)يقأيت 

(Pivot) 1.3588 R1 

   1.3551   

 1.3510 S1 (Pivot 1دعى )

 1.3466 S2 (Pivot 2دعى )

 1.3389 S3 (Pivot 3دعى )

 

 

 شٓري -يبٍعاث انتدزئت األنًاٍَت 
 -يؤشر إَفاق انًستٓهكٍٍ انفرَسً 

 شٓري

انتقذٌراث األٔنٍت نًؤشر أسعار 
 سُٕي -انًستٓهكٍٍ 
 شٓري -يعذل انبطانت 

ر االَفاق االستٓالكً يؤشر أسعا
 شٓري -انشخصً بقًٍتّ األساسٍت 

 ربع سُٕي –يؤشر تكانٍف انتٕظٍف 
 يشٓر-اإلَفاق انشخصً 

 نشٍكاغٕ  PMIيؤشر
انقراءة انًراخعت نثقت انًستٓهك انصادرة 

 عٍ خايعت يٍتشٍغاٌ
حذٌث فٍشر عضٕ ندُت اإلحتٍاطً 

 انفٍذرانً
 

 .ْابظ فً اتداِانزٔج انٍٕو  -

-1.3580يستٌٕاث انبٍع اندذٌذة بٍٍ ) -

1.3560) 

  األْذاف:

  :1.3550 األٔل  

  :ًَ1.3530انثا 

  :1.3510انثانث 

الق أعهى ٔقف انخسارة باإلغ

1.3570. 
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http://www.arabictrader.com/portal/ar/event/details/216/43115
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http://www.arabictrader.com/portal/ar/event/details/269/43139
http://www.arabictrader.com/portal/ar/event/details/269/43139


 

   

 

  

 

GBP/USDالتقرير الفني اليومي للزوج
 

 
  

  
 

 

 

ثذأ ٔانذ٘  1.6460أًٚضب فٙ حزكخ ْبثطخ لٕٚخ اسزٓذفذ اخزجبر يسزٕٖ ثبأليس انزٔج  اسزًز اَخفبض

يزٚذًا يٍ االْذاف يًب ٚفزح انطزٚك أيبو  حٕنّ يع االشبرح ال أٌ كسزِثبنزذثذة  رذأالد انفززح األسٕٛٚخ

يبنى ٚزرذ ٔٚغهك أعهٗ يسزٕٖ  1.6320 مٕ٘بعبدح االخزجبر عهٗ يسزٕٖ انذعى انانٓبثطخ انزٙ رجذأ ث

1.6530. 

 

 

   GBPUSD   

 1.6622 R3 (Pivot 2)يقأيت 

 1.6555 R2 (Pivot 1)يقأيت 

(Pivot) 1.6501 R1 

   1.6476   

 1.6433 S1 (Pivot 1دعى )

 1.6379 S2 (Pivot 2دعى )

 1.6311 S3 (Pivot 3دعى )
 

 

 انزٔج انٍٕو فً اتداِ ْابظ. -

-1.6500يستٌٕاث انبٍع اندذٌذة بٍٍ ) -

1.6480) 

  األْذاف:

  :1.6460 األٔل  

  :ًَ1.6430انثا 

  :1.6400انثانث 

ٔقف انخسارة باإلغالق أعهى 

1.6530. 
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 USD/JPYالتقرير الفني اليومي للزوج
 

 
  

  
 

 

اال أَّ نى ُٚجح فٙ انثجبد أعالِ ٔاررذ يزح  102.80يسزٕٖ  ثعط االٚجبثٛخ ثبأليس نٛخزجزانزٔج  لذو

فإَُب ، ٔاجًباًل 102مٕ٘ ثبنمزة يٍ يسزٕٖ انذعى انيسزٕٖ  أخزٖ فٙ حزكخ ْبثطخ رسزٓذف اخزجبر

 102َزٕلع اسزًزار انٓجٕط انٕٛو خبًصخ يع سهجٛخ االسزٕكبسزٛك ٔانزٙ لذ رذفع ثبنزٔج نكسز يسزٕٖ 

  .102.80ٔانذ٘ ٚفزح انطزٚك أيبو يزٚذًا يٍ انٓجٕط يبنى ٚزرذ ٔٚغهك أعهٗ يسزٕٖ  101.80ٔاألْى 

 

 

   USDJPY   

 103.84 R3 (Pivot 3)يقأيت 

 103.36 R2 (Pivot 2)يقأيت 

 103.04 R1 (Pivot 1)يقأيت 

   102.52   

 102.24 S1 (Pivot 1دعى )

 101.76 S2 (Pivot 2دعى )

 101.44 S3 (Pivot 3دعى )

 

  يؤشر أسعار انًستٓهكٍٍ فً طٕكٍٕ
 سُٕي -إَفاق األسر 

 -انقراءاث األٔنٍت نإلَتاج انصُاعً 
 شٓري

 

 .ْابظٌتذأل بًٍم انزٔج انٍٕو  -

-102.60يستٌٕاث انبٍع اندذٌذة بٍٍ ) -

102.80) 

  األْذاف:

  :102.40 األٔل 

 102.20نثاًَ: ا 

  :102.00انثانث 

ٔقف انخسارة باإلغالق أعهى 

102.80. 
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USD/CHFالتقرير الفني اليومي للزوج
 

 
 

  
 

 

األيز  0.9000نٛزرفع ثشكم يهحٕظ يخززلًب يسزٕٖ انحبجز انُفسٙ ثبأليس  اٚجبثٛخ رذأالدلذو انزٔج 

أٌ اال  0.9130انذ٘ ٕٚلف انسُٛبرٕٚ انٓبثظ ٔٚشٛز انٗ ثذأ انزٔج يٕجخ صبعذح جذٚذح رسزٓذف يسزٕٖ 

سهجٛخ االسزٕكبسزٛك رجعهُب َفضم انجمبء عهٗ انحٛبد حٛث لذ ركست انزٔج ثعط انعزو انسهجٙ انذ٘ ٚذفعّ 

فإَُب َُصح ثًزالجخ رصزف انزٔج ٔاإلغالق ٔاجًبال ، جبر انحبجز انُفسٙ انًخززق ثبأليسنهعٕدح الخز

   .رجبِاالسجٕعٙ انٕٛو لجم رحذٚذ اال
 

 

   USDCHF   

 0.9172 R3 (Pivot 3)يقأيت 

 0.9110 R2 (Pivot 2)يقأيت 

 0.9067 R1 (Pivot 1)يقأيت 

   0.9031   

(Pivot) 0.9005 S1 

 0.8962 S2 (Pivot 1دعى )

 0.8900 S3 (Pivot 2دعى )

 

 .انزٔج انٍٕوٌُصح بًراقبت  -
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AUD/USD التقرير الفني اليومي للزوج
 

 
 

  
 

 

 0.8830نى ُٚجح فٙ اخززاق يسزٕٖ طزا عهٗ رذأالد انزٔج ثبأليس اال أَّ اسزًز انًٛم انصبعذ يسٛ

فٙ حزكخ ْبثطخ رسزٓذف رذأالد انفززح األسٕٛٚخ انٕٛو  ثذاٚخ فٙألسفم يزح اخزٖ لجم انٕصٕل انّٛ  ٔاررذ

َفضم انجمبء عهٗ  فبَُب ، ٔاجًبالً انعٕدح السزئُبف انٓجٕطٚفزح انطزٚك أيبو  كسزِٔ 0.8700يسزٕٖ اخزجبر 

 .لجم رحذٚذ االرجبِ انحٛبد انٕٛو ٔيزالجخ رصزف انزٔج ثبنُسجخ نهًسزٕٚبد انًذكٕرح

 
 

 

   AUDUSD   

 0.8911 R3 (Pivot 3)يقأيت 

 0.8854 R2 (Pivot 2)يقأيت 

 0.8821 R1 (Pivot 1)يقأيت 

   0.8769   

 0.8731 S1 (Pivot 1دعى )

 0.8675 S2 (Pivot 2دعى )

 0.8641 S3 (Pivot 3دعى )

 

 

 شٓري -ائتًاٌ انقطاع انخاص 
 ربع سُٕي -ار انًُتدٍٍ يؤشر أسع

 

 .انزٔج انٍٕوٌُصح بًراقبت  -
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USD/CADالتقرير الفني اليومي للزوج
 

 
 

  
 

 

 ثذأٔ 1.1170مٕٚخ ثبنمزة يٍ يسزٕٖ انًمبٔيخ انيسزٕٖ  نٛخززقاأليس رذأالد فٙ انزٔج اررفع 

ٔانزٙ رجعهُب َزجح االسزٕكبسزٛك  انزٙ ٚذعًٓب اٚجبثٛخ انصعٕدثًزٚذ يٍ انٕٛو انفززح األسٕٛٚخ رذأالد 

اجًباًل ٔ ،1.1260ٔاخززالّ ٚفزح انطزٚك أيبو يسزٕٖ  1.1200يسزٓذفًب يسزٕٖ  انعٕدح السزئُبف انصعٕد

ب يبنى  ًً  . 1.1100ٚغهك أدَٗ ٚجمٗ االرجبِ انصبعذ لبئ

 

 

   USDCAD   

 1.1235 R3 (Pivot 3)يقأيت 

 1.1216 R2 (Pivot 2)يقأيت 

 1.1187 R1 (Pivot 1)يقأيت 

   1.1182   

(Pivot) 1.1168 S1 

 1.1139 S2 (Pivot 1دعى )

 1.1120 S3 (Pivot 2دعى )

 

 

 شٓري -اتح اإلخًانً انًحهً انُ
 

 .فً اتداِ صاعذ انزٔج انٍٕو -

-1.1160يستٌٕاث انشراء اندذٌذة بٍٍ ) -

1.1140) 

  األْذاف:

  :1.1180 األٔل 

  :ًَ1.1220انثا 

  :1.1260انثانث 

 دَىٔقف انخسارة باإلغالق أ

1.1140. 
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http://www.arabictrader.com/portal/ar/event/details/93/43104

