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  مقدمة ال بد منها

 FOREX        اسواق العمالت األجنبية في المتاجرة
عتبر الفوركس او سوق العمالت الدولية اضخم سوق في العالم على االطالق حيث يتم التداول يوميا بـأكثر  ي

سـاعة    ٢٤ الفوركس هو السوق الوحيد في العالم الذي يجري التداول فيه على مـدار و  .من ترليون دوالر 
كل هذه عوامل تجعـل مـن   . ة ، سيولة عاليوسطاء و ال عموالت ال سرعة في اتمام الصفقات ، . متتالية 

وسوق تداول العمالت هـذا ال يمكـن   . سوق تداول العمالت االجنبية اكثر االسواق اثارة بالنسبة للمتعاملين 
. تشبيهه باسواق تداول االسهم من حيث الشكل ، اذ ال توجد هنا بورصة بالمعنى التقليدي المعروف للكلمـة  

  . ربط بكل بساطة عددا هائال من تجار العمـالت فـي العـالم أجمـع    انما هو يتكون من شبكة عالمية هائلة ت
: العمـالت الرئيسـية    و يكون التداول على . بواسطة االنترنت  المتعاملين  يتم التداول بين فى هذا السوق

و لكنها تكـون علـى   ،  الدوالر االميركي ، اليورو ، الجنيه االسترليني ، الين الياباني ، الفرنك السويسري 
    . شكل ازواج 

و هناك العبون رئيسيون في هذا السوق و يختلفون في مقدرات محافظهم التي يـديرونها و ال تسـتغرب ان   
  .تحوي هذه المحافظ المالية على مليـارات الـدوالرات التـي يـتم بواسـطتها يوميـا البيـع و الشـراء         

    

  ؟  من هم الالعبون 
  
  البنوك العالمية   ١

هم يجرون آالفا من . ان البنوك هم اكبر وأهم الالعبين في ساحة تجارة العمالت العالمية ليس خافيا على احد 
او مع والمستثمرين العـاديين ، عبـر ممثلـيهم     الصفقات اليومية على مدار الساعة ، يتبادلونها بين بعضهم

د وجهته ينحصر في يـد  وال يخفى ايضا ان التأثير االكبر في تحريك السوق وتحدي. الدائمين في هذا المجال 
  .كبار البنوك العالمية ، اذ ان صفقاتهم اليومية تبلغ مليارات الدوالرات

    
  البنوك المركزية   ٢

البنوك المركزية تجري صفقاتها في هذا السوق بتكليف من حكوماتها ، وهي تتحرك في معظم االحيان للتأثير 
ب المصلحة التي تنسجم مع سياساتها المالية ، وتحمي في مجرى الوجهة التي تتخذها عمالتها الخاصة ، بحس

أحيانا تقف الحكومات في طريق قوى السـوق المـؤثرة فـي    . !!! بوضوح . بالتالي مصالحها االقتصادية 
و يتم التدخل . عمالتها و من ثم تتدخل لمنع العمالت من االنحراف بشكل ملحوظ من مستويات غير مرغوبة 

و يمكن للبنك المركزي أن يقوم ببيع أو شراء عملته ضـد عملـة   . نوك المركزية في العمالت عن طريق الب
حيث يسعى دائمـا  ، ويتجلى لدينا مثاال واضحا وهو التدخالت المستمرة من البنك المركزي الياباني . أخرى

كبير  ألبقاء سعر الين منخفضا كون اليابان دولة مصدرة وأرتفاع عملتها سيعرض صادراتها لألنخفاض بشكل
هو بتعديل معدل الفائدة لدى ، مثال أخر لتدخالت الحكومات . فتلجأ لبيع الين كلما أرتفع وبكميات كبيرة جدا، 

كي ينخفض سـعر   % ١وأقرب مثال لذلك ماحدث مؤخرا من تخفيض فائدة الدوالر األمريكي الى ، العملة 
  . األخرى  تها من الدول المصدرة الدوالر وبالتالي تكون البضائع األمريكية أرخص من من منافسا

   
  الصناديق االستثمارية  ٣

هي تعود في معظمها الى مؤسسات استثمارية ، او صناديق تقاعد ، او شركات تأمين ، تتدخل فـي السـوق   
وهو الصـندوق الـذي يملكـه المسـتثمر     " كوانتوم " أشهر هذه الصناديق نذكر . بحسب ما تمليه مصالحها 

وس ، وهو الذي كتب تاريخا في هذا المجال وما زال يعتبر مـن اكبـر المسـتثمرين    المشهور جورج سور
  .القادرين على توجيه التأثير في مجرى السوق 

   
  عمالء تجارة العمالت   ٤
بتعبير آخر هم يتحركون من جهة كوسـطاء  . مهمة هؤالء تنحصر في الربط الدائم بين المشترين والبائعين  

ومقابل عملهم هذا تراهم يحتسـبون  . من جهة ثانية بين البنوك والمستثمرين العاديين بين مختلف البنوك ، و
  .عمولة
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  االشخاص المستقلون  ٥

  هؤالء هم االشخاص العاديون الذين يجرون يوميا عمليات تبديل هائلـة بـين العمـالت لتمويـل رحالتهـم      
  . الخالمزمعة ، أو لتأمين الحصول على مرتباتهم ،أو على تقاعدهم ، 

   
على أثر الثورة التي أدخلتها االنترنت على عمليات االتصاالت العالمية ، يتنـامى شـيئا فشـيئا دور     واليوم

يتنـامى  . المتعاملين المستقلين الذين يملكون مبالغ مالية متواضعة في عمليات البيع والشراء اليومية السريعة 
ية ، بحيث ان الكثيرين منهم باتوا يمتهنون هذا العمـل ،  تأثيرهم وينمو عددهم في سوق تبادل العمالت االجنب

  .ويمضون ايامهم امام أجهزة الكمبيوتر يبيعون ويشترون كل بحسب رؤيته لمجرى أحداث اليوم 
بـاعلى   يحظـى  FOREXتاجرة فيها نجد ان سوق العمالت مالسلع التي يمكن التعامل وال تعددمن  وبالرغم

  . نصيب في التعامالت المالية 

  
:مواعيد العمل    
يبدأ العمل اوال في الشرق االقصى ، في نيوزيالنـدا  .  ساعة  ٢٤على مدار ال  العمالتيمتد عمل أسواق  

الساعة  ، ثم ينتقل الدور الى سيدني في استراليايوم االحد  -بالتوقيت الشتوى للقاهرة-من الساعة الثامنة مساء
ثـم  ،  فجـرا  ٣السـاعة  سنغافورة و  جكونج ، ومنها الى هون صباحا ١الساعة  ، ثم الى طوكيو مساء ١١

ظهـر يـوم    ٢الساعة  ، واخيرا نيويورك صباحا ٩الساعة  لندنثم ، صباحا ٨و باريس الساعة فرانكفورت 
ساعات تجد انه عندما ينتهى سو ق نيويورك فى الحادية عشر مساء  ٩و اذا كان مدة عمل السوق  .  االتنين

و هكذا يستمر السـوق   ون سوق نيوزالندا قد بدء قبل هذا الموعد  بساعتين عن يوم الثالثاءمن يوم االثنين يك
  . مساء االحد  ٩مساء يوم الجمعة فيتوقف ليعود الساعة  ١١حتى الساعة 

  

و فلسفة التعامل وقسال  
تعامل معه ؟ فما هو الزوج ؟ و كيف ن. ذكرنا ان التداول فى هذا السوق يتم على العمالت على شكل ازواج 

  : بدايةً الزوج يكون هكذا 
EUR / USD    يسمى اليورو بالعملة االساسـية  ، وهو يربط اليورو بالدوالر االمريكىbase currency 

  .counter currencyوهو العملة التى يتم عليها التداول و يسمى الدوالر بالعملة المقابلة 
سعرى البيع و الشراء بينهما فارق بسيط يسمى الفـارق  هما  -فى نفس اللحظة  -و يوجد لكل زوج سعران 

دوالر فى حالة ما اذا كنت تبيعه  ١.٢٠٨١= انظر الصورة وهى تعنى ان سعر اليورو الواحد .   spreadأو 
و يطلـق علـى هـذا      spread =.0003دوالر بفارق  ١.٢٠٨٤و لكن عند شراؤك لليورو فعليك ان تدفع 

وهو تعريف اساسـى فـى دنيـا    ) pip(و بهذا نكون عرفنا ما هى النقطة   pips 3نقاط أى  ٣المقدار ايضا 
 .الفوركس 

   
  
  
  
  

  نذكر منها ، و باقى االزواج تسلك نفس الدرب 

USD/JPY    GBP/USD   EUR/GBP  USD/CHF    EUR/CHF    AUD/USD  

NZD/USD    EUR/GBP     EUR/JPY GBP/JPY     CHF/JPY     EUR/AUD  

EUR/CAD     AUD/CAD    AUD/JPY   و غيرها......................  

لبيع عقد   sellلشراء عقد أو كلمة   buyكيف يتم البيع و الشراء ؟ ببساطة بسيطة اضغط بالماوس على كلمة 
  !!!!!!!!!!!!و انتظر الربح ، 

EUR / USD  

buy  
1.20  

84  

Sell  
1.20  

81 
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و يرمز لها بـالرمز   -وحدة عملة  ١٠٠٠٠٠العملة يكون فى العادة  و لكن ما هو العقد ؟ العقد هو مبلغ من
١٠٠ K -  ٢٠٠و مضاعفاتها K  ٣٠٠و K  و هكذا...................  

  :آلية التداول 
حتى يستطيع شراء عقد  وجني ربحه  لذلك جاء ! ! !  دوالر   ١٠٠.٠٠٠  و لكن من منا يملك هذا المبلغ 

امكانية المشـاركة   أيديناليضع بين  ، او المارجن  )Margin Leverage( مالية  نظام التأمين ذو الرافعة ال
ونظام المارجن هذا يعفي المتعامل من امـتالك مبلـغ ال   . في ذلك  نا، وامتهانها ان  رغب  في هذه التجارة

  !ردوال١٠٠٠  اى.  مـن هـذا المبلـغ   %  ١بل يكفي له ان يمتلك .  تطيع المتاجرة دوالر ليس ١٠٠.٠٠٠
  !!!أو أقل  

  : كيف هذا ؟ أفتح حساب لدى شركة تداول اما حساب عادى 
دوالر عند دخولك للتـداول   ١٠٠٠ستقوم الشركة بخصم مبلغ   $ ٢٠٠٠الحد االدنى لفتح حساب عادي هو 

يرد لـك بعـد   ، يسمى هذا المبلغ المخصوم من حسابك تأمين أو مارجن ، دوالر  ١٠٠٠٠٠بعقد واحد قيمته 
=  pipو معه الربح  أو مخصوما  منه الخسارة الناتجة من عملية التداول وهنا يكـون  . من العملية الخروج 

  .دوالر فقط  ٥٠٠يمكن طلب تغيير المارجن الى هذا و . دوالر نقريباً  ١٠
  : نقطة خطر 

 . سابك و يغلق ح فورا عمليةتغلق ال دوالر   ١٠٠٠لكن ان خسرت الصفقة وتراجع الحساب الى ما دون ال 
   )راجع ادارة الخطر(

دوالر  ٥٠دوالر  ستقوم الشركة بخصم مبلـغ   ٣٠٠حساب  هو الالحد االدنى لفتح فاما في الحساب المصغر
يسمى هذا المبلغ المخصوم مـن حسـابك تـأمين أو    ، دوالر  ١٠٠٠٠عند دخولك للتداول بعقد واحد قيمته 

لربح  أو مخصوما  منه الخسارة الناتجـة مـن عمليـة    و معه ا. يرد لك بعد الخروج من العملية ، مارجن 
  !بجد بجد يااااااااااااااااااااااااابالش . دوالر نقريباً  ١=  pipالتداول وهنا يكون 

  : نقطة خطر 
 . و يغلـق حسـابك    فوراالعملية تغلق  دوالر   ٥٠ل لكن ان خسرت الصفقة وتراجع الحساب الى ما دون ا

   )راجع ادارة الخطر(
  )عادى و مصغر(يوجد من انواع الحساب نوع اخر مطابق للشريعة االسالمية : وظة ملح

  :برنامج التداول 
باستخدام برنـامج  . عليها  -نحن البشر –تتم كل هذه االمور من خالل االنترنت بسرعة هائلة و دقة نحسدها 

لذلك سأكتفى بعرض بعـض   وهى برامج متعددة فلكل شركة برنامجها الخاص بها و، يسمى برنامج التداول 
  .و لمزيد من المعلومات ارجع لتعليمات الشركة المتعامل معها . رموز برامج التداول 
وهذه االزواج يشار اليهـا  . كالمرسوم أعاله  تظهر المربعات الخاصة بازواج العمالت فى برنامج التداول  

حـظ ان الـوان   نال  سوق مل العفي فترة  .و تكون متجاورة فى نافذة واحدة  .باسمائها في اعلى كل مربع 
في هذا المربع قد تراجع ، واللون   االرقام تتغير من احمر الى ازرق فاللون االحمر يدل على ان سعر الزوج

  . اما اللون االسود فهو يدل على ان السعر قد مضى عليه فترة لم يتغير . االزرق يدل على ان السعر قد تقدم 
اي ان هذا السعر هو سعر شراء هـذا    BUY  احد الى اليمين وقد أشير اليه بكلمةو. في كل مربع سعران 

. كما اشرنا سابقا . اي ان هذا هو سعر بيع هذا الزوج   SELL، وآخر الى اليسار وقد أشير بكلمة  الزوج 
  :و يكون كل المطلوب منك هو 

  .  تدخل السوق بسعره الحاليفي اي مربع   buy  او  sell  لىط عاضغ
     كما يظهر فى اعلى شاشة برنامج التداول  

ثـم  . ان كانت بيعا او شراء  نوع الصـفقة ثم  .تعامل بها تالتي  نوع العملةتتلوه . الخاص بك  رقم الحساب
   ١٠٠٠يعني بلغة التعامل بالعمالت   k  حرف ال.    amount  k   تحت اسم عدد العقود
وال . وهو يتحـرك بتحـرك السـوق    . الصفقة به  دخلت سعر الذي هنا الو هو .  Rate  السعركما يظهر 

  تستطيع تغييره 
ذكرنا في ما سبق ان ارسال امر الى السوق . هنا يجب االنتباه .  at market points  الخانة التالية تخص

 at marketهذا ان ارسلت االمر وتركت ال . بالشراء بنقطة معينة قد ال يتم ان كان السوق يتحرك بسرعة 
point  فهنا يصير حظ اجـراء الصـفقة اكبـر      ٢او ال  ١اما ان وضعتها بحالة ال . على حالة الصفر.  

  لماذا ؟  
فانـا اريـد اجـراء    .  ١.١٧٠٠ان السوق كان لحظة ارسال االمر : الن اجراء الصفقة بوضع الصفر يعني 

  .بل استغني عن اجرائها الصفقة بهذا السعر وان لم يتوفر لي هذا السعر فال اريد الصفقة 
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، او بنقطـة اغلـى اي    ١.١٧٠٠يعني اريد هذه الصفقة بالسعر الحالي وهو  ١اما اجراء الصفقة بوضع ال 
١.١٧٠١ .  

 ١.١٧٠٠مثال ، فيعني اني اريد ان اشتري الصفقة باي ثمن يتراوح بـين ال   ٧اما اجراء الصفقة بوضع ال 
  . وهكذا .  ١.١٧٠٧وال 
  .  Stop الخسائر وقف
حيث انه الرقم الذى تريـد أن  . هو من اهم االمور التي يجب على المتعامل فهمها واالخذ بها  الخسائر وقف

  .تقفل عنده الصفقة تلقائيا فى حالة الخسارة 
    Limit  حد الربح
ن حيث انه الرقم الـذى تريـد أ  . و نقيضه فى الوقت نفسه   stopم الوقف وءالنهائى هو ت او الحدحد الربح 

  .تقفل عنده الصفقة تلقائيا فى حالة الربح 
  .Summary. الصفقات المفتوحة 

  . هنا تجد كل التفاصيل الخاصة بالصفقات المفتوحة وعدد عقودها وربح او خسارة كل واحدة منها 
  . Orders.  المؤجلةالصفقات 

وهي تنتظـر وصـول    .د طلبت تأجيلها لحين وصول  سعر السوق لرقم محدهنا تجد تفاصيل الصفقات التي 
  . السوق الى هذا المستوى ليتم اجراءها به 

   Closed Positions.  الصفقات المقفلة
  بكل تفاصيلها . ساعة الجارية  ٢٤خالل ال  و تم الخروج منها  هنا تجد الصفقات التي اقفلت

   Open Positions. الصفقات المفتوحة 
تفاصيل هذه الصفقات تبقى ظاهرة في هذه الفقرة طالمـا  . ا بعد هنا تجد الصفقات التي فتحت ولم يتم اغالقه

  .فان أغلقت انتقلت مباشرة الى فقرة الصفقات المقفلة . ان الصفقة لم تغلق 
   

)الفرق بين البورصة و الفورآس(  العمالت االجنبية سوقالمتاجرة في  مميزات  
 

هذا ما يفسح المجال امام كل متعامـل  . ساعة في اليوم  ٢٤ يمكنك التعامل خاللفي سوق العمالت  •
اما االسهم فالتعامل .  و أعباء حياته اليومية ان يخصص جزءا من وقته ، وبحسب ما تسمح ظروفه

  . الذى قد يتعارض مع موعد عملك. ما  بلدت فيها محكوم بتوقي
يليـون  تر ٣اعلى سوق من حيث حجم المعامالت والمبادالت التجارية اليومية وتقدر بحـوالي   هو •

  .دوالر 
سـحب مبلـغ   (في اي لحظة  الحسابسرعة اغالق االستثمار وتسييل المبالغ الموجودة في  إمكانية •

  )  االستثمار 
والتالعب بـه بعكـس    الفوركساي جهة مهما كانت من افراد او جماعات احتكار سوق  التستطيع •

  .االسواق االخرى 
  .عملية المتاجرة  ممايسهلواق الفوركس والمشتري متواجد في كل لحظة اثناء عمل اس البائع •
تحقيقارباح عند ارتفاع  نستطيعسوق العمالت االجنبية بوجود اتجاهين لتحقيق االرباح بمعنى  يتميز •

بالتالي اصبح لدينا اتجاهين لدخول السـوق   ببيعهاسعر العملة فنقوم بشرائها أو عند انخفاضها نقوم 
  . الربحوتحقيق  

من خالل استثمار مبالغ بسيطة نسـبيا عنـد اسـتخدامنا     هائلةكن تحقيق ارباح يم -:المالية الرافعة •
 -%  ١في سوق العمالت االجنبية حيث يستطيع المستثمر المتاجرة ب   المتاجرةللرافعة المالية في 

  .من القيمة الفعلية لعقود المتاجرة %  ٢
رئيسية منها ال تزيـد علـى سـتة    ارة بالعمالت نظرا لقلة عددها ، فالجتلفي سوق العمالت يسهل ا •

  .أزواج 
  
  !!!!!و لكن انتبه  -

فقط وبمكانـك   االسهم الخساره تكون على الورق مال فعال و ليست مثل  في تجارة العمالت الخساره خساره
  . افضلو ربما   الى ان يرجع السعر الى سعرك التعديل او االنتظار

عن الخسائر علينا قبل دخول هـذا السـوق بـالعلم و    _ هللا ان شاء ا_ ومن اجل ان تذوق طعم الربح و نبعد 
و من اجل العلم و المعرفة يحب تحليـل  . و النصف الثانى للخبرة . فالمعرفة  هى نصف النجاح ، المعرفة  
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ـ   .التحليل األساسي و التحليل الفني : و التحليل نوعان ، السوق   ةأن التحليل األساسي يدرس أسـباب حرك
  .  ةحركهذه الرس التحليل الفني أثار السوق بينما يد

و يركز التحليل األساسي على النظريات المالية و االقتصادية إضافة إلى التطورات السياسية لتحديـد قـوى    
  .العرض و الطلب 

  . و ينظر التحليل الفني إلى السعر و بيانات الحجم لتحديد ما إذا كان يتوقع لها االسـتمرار فـي المسـتقبل    
هي ان هذا السوق رائع بكل ما تحويه الكلمة من معنى حيث يمكنك االستفادة من وقتك بـربح    ة و الخالص

هل تريد أن تدخل هذا السوق ؟ . تحصد الربح و ترمى الخسارة  يرضيك و يمكنك من العمل و انت في بيتك
. و فى كالً خيـر  اذا حدد هدفك هل انت مستثمر لفترات طويلة ؟ ام انك مضارب فى عمليات يومية فقط ؟ 

  ........................................اكرر حدد هدفك و تسلح بالعلم و تماسك االعصاب و هيا ننطلق 
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  التحليل االساسي
   

على المسـتوى   التحليل االساسي على تقييم البيانات االقتصادية والمالية الصادرة عن المصادر المسؤولة يقوم
كما يقوم على تقييم التصريحات والمقررات السياسية المختلفة ومدى .  دل بلد من البال، أو التابعة لك العالمي 

  . أو على سهم شركة من الشركات خاصة ماانعكاسها على الوضع االقتصادي عامة ، أو على عملة بلد 
ف كلـي ،  دورية مهمة ، اعتادت االسواق على انتظارها بشغ تقاريروفي هذا المجال ال بد من التركيز على 

  . وترقب دقيق ، لما لها من أهمية في تطور مستقبل االسواق 

  : التقارير أهم هذه 
وال يخفى ان . اجتماع البنوك المركزية للبحث في مسألة تطور نسبة الفائدة العائدة لعملة بلد من البلدان   - ١

ال يلعبه الدوالر في حركة االسواق اجتماع الفدرالي االميركي هو أهم هذه المواعيد ، نظرا للدور الذي ال يز
  . على المستوى العالمي 

بيانات البطالة الشهرية ، وما يرافقها من توضيح لنسبة الوظائف المستحدثة في الفتـرة المعنيـة ، وال     - ٢
يخفى مقدار الثقل الذي يحتله هذا الحدث في تحديد وجهة االحداث الرتباطه الوثيق بقرارات البنوك المركزية 

   .ي ما يخص سعر الفائدة ف
بيان الناتج القومي االجمالي ، مع ما يحمله من أهمية خاصة بتقدير تسارع عجلة النمـو أو تباطئهـا ،     - ٣

  .وما يرافق ذلك من نمو محتمل لالقتصاد 
ة وما يتضمناه من أهمية بالغة في الداللة علـى نسـب   بيان أسعار المستهلكين ، وبيان اسعار المنتجين   - ٤

  .التضخم المحتملة ، وما قد يترتب من جراء ذلك من قرارات لمكافحتها 
بيان الميزان التجاري ، مع ما يحمله من ايضاحات حول الفـارق عجـزا أو فائضـا ، بـين نسـبة        - ٥

   .، وانعكاس ذلك طبعا على قيمة العملة المستقبلية المحتملة  ما والوردات لبلد   الصادرات
الخزينة ، بما يحمله من ايضاحات للعجز او الفائض فيها من جراء المقارنة بين مـداخيلها  بيان ميزان   - ٦

  . ومصاريفها ، وتقييم االنعكاس المحتمل ثقال او خفة على عملة البلد المعني 
بيانات المؤشرات الصناعية المختلفة ، بما تحمله من ايضاحات لمستوى التوظيف ، كمـا للتطـورات     - ٧

   .الطارئة على قطاع الصناعة المختلفة 
، بما يتضمنه من أهمية حول الحوافز المتوفرة عند الشركات لالسـتثمار    مؤشر طلبيات السلع المعمرة - ٨

  . في قطاعات االنتاج المختلفة ، وال يخفى مقدار انعكاس ذلك على عجلة االقتصاد عامة 
مؤشرالدخل الفـردي ، مؤشـر   : مثل ة توضيحية ونضيف الى ذلك مواعيد اخرى عديدة يكون لها غالبا أهمي

االنفاق الفردي ، مؤشر مبيعات التجزئة ، مؤشر ثقة المستهلك ، مؤشر أسعار العقارات ، مؤشـر طلبيـات   
  .، وغيرها من المؤشرات   المصانع

ـ  ا على التحليل االساسي  مناسبا لالستثمار بعيد االعتمادوال يخفى ان  رارات لمدى ، أكثر من تناسبه مـع ق
فهذا يناسبه التحليـل   ما يتعلق بأمر المضاربات السريعة اليومية على عملة من العمالت أىاالستثمار المؤقتة 

ن إمكانية تحقيق خسائر أيضـا ، إن لـم يحسـن    عمن التنويه  بد هنا وال.  الفنى اكثر من التحليل االساسى
  . المتعامل التصرف في مثل هذه المضاربات

  

  التحليل الفني
اسئلة كثيـرة تـراود    و هناك.  او اي تجارة التحليل الفني هو من ادوات كل مستثمر في االسهم او العمالت

سعر العملة هـو السـعر الـذي يرغـب     اذا   ؟  غدا المستثمر متى اشتري متى ابيع ماذا سيكون عليه السعر
 ر سيرتفع يشتري واذا توقع ان السعرالبيع به اعتمادا على توقعاته فاذا توقع ان السع المستثمر في الشراء او

 . التحليل الفنيوهذه هى اهمية  .نصر بشرى هام فى سوق المال وهنا يدخل التوقع كع ، سينخفض يبيع
خـالل    هذه العملـة خطه تالذي " التشارت" او "  البياني الرسم" او "  الخرائط" على   يعتمد التحليل الفني و

  .و ايضا على المؤشرات التى تساعد على توقع حركة السعر . او الشهريةتحركاتها اليومية او االسبوعية 
تطورت اساليبه وتشعبت وكثرت المذاهب فواليوم تحول هذا التحليل كليا الى االعتماد على أجهزة الكمبيوتر  

او يختارمـا يناسـب عملـه او     ، مبتدئ ان يميز بينهاالوالمدارس والنظريات بحيث صار يصعب على كل 
   .  جهمنه
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. ينظر اليه من قبل الكثيرين من المحللين االساسيين بعين الشك وعدم الثقة  فني ومن المعروف ان التحليل ال
على اسـس علميـة    مبنيةوغير  -التوقع البشرى كما اسلفنا  – فهم يعتبرون هذه الطريقة قائمة على الصدفة

خيرة الكثيرين من المؤيدين الذين اعتمدوا عليه في في الفترة االفني رغم ذلك فقد اكتسب التحليل ال. واضحة 
والسبب في ذلك انما يعود الى فشل التحليل االساسي فـي توقـع التراجعـات    . عملهم دون التحليل االساسي 

في الفترة االخيرة ، باالضافة الـى ذلـك فـان      العالمية و العمالت  بها اسواق االسهم اصيبتالحادة التي 
  عتمدون على الصفقات السريعة في اعمالهم ال يمكن لهم اال ان يعتمدوا على التحليل الفنـي المضاربين الذين ي

الكثير بل ما يعنيهم هي تلك التحركات السـريعة التـي   ء عني بالنسبة لهم الشييالتحليل االساسي ال ف. وحده 
   ٠تحمل لهم الجديد ربحا او خسارة 
تعلـم هـذا العلـم      يكفىوال .  مشقةجهد او   دون االنسانيكتسبه علم بسيط  وال يعتقد احد ان التحليل الفني

ذلك ان هذا العلم  انما يعتمد على الخبرة اعتماده على المعرفة ، والخبرة . ء للشروع في عملية البيع او الشرا
لة لكي تكون مستعدا للمخاطرة بمبالغ مالية غير قليممارسة هذا العمل معناها و. تعني ان تمارس العمل فعال 

ذلك ان الخسارة امر مكتوب على كل مبتدئ في هذا العمـل وعليـه ان   . تتمكن من اكتساب الخبرة الالزمة 
   ٠"و من السموم الناقعات دواء " هذا الطريق   لكى يسكال مفر منه وكمرحلة ال بد منها ء يتقبلها كجز

  لتحقيـق وسـيلة   هـو  بـل  فـى حـد ذاتـه    لـيس هـدفا     التحليـل الفنـي  و من الجـدير بالـذكر ان   
  .  الربحالهدف هو  و .لهدف ا 

التحليل الفني ، أو المشاركة في دورة ال يمكـن أن يكـون   فى  إن دراسة كتاب:  ايضا و من الجدير بالذكر
التي يجب ان نستعملها في عملية التحليل الفنـي،   االدوات الكتاب يعرفنا على ف .نجاح العامال كافيا لتحقيق 
، ولكن تلك المساحة من الحرية الالزمة  في ما يقدم ، يثير اإلعجاب كوسيلة تعريف وشرحالكتاب موضوعي 
  . ، فهو يبقى بعيدا عنها  في مجال التطبيق

. )مـثال (أو البيـع  شراء معينة فعليك بالالى حدود ما إن وصل مؤشر  على سبيل المثال ، يقول لنا الكتاب ،
عبر عنهـا  يترجمة شعورية نفسية داخلية ،  التى هى  تي دور الخبرة يأوهنا . حد لويتوقف الكتاب عند هذا ا

   .الربح و ميوله النفسية رغبته في جني  وكتاب اللما درس في  استيعابه زيج منبم كل انسان
الحالي؟ ماهو تاريخ حركة سعر  العملة السعر يخبرك بكل شيء وهذا مايعتقده كل المحللين الفنيين ماهو سعر

  ؟لة معال
والطلب على العملة فمن البديهي اذا زاد الطلب على العرض ارتفـع   السعر هو كمية العرضفى الذي يؤثر ف

 فتكون موجبة عند زيادة(momentum)  بين العرض والطلب مايسمى بالقوة الدافعة السعر والعكس فالفرق
على المضاربين  يعتمدانالطلب على العرض وسالبة عند زيادة العرض على الطلب وبالتالي العرض والطلب 

فالسعر هو مجموعـة االمـال والتطلعـات     التحليل الفني في الواقع يحلل الحالة النفسية للمضاربينو من ثم ف
الفني ببساطة هو محاولة تحديد اتجاه هذه القوة الدافعة  فالتحليل ، والمخاوف والتوقعات للمضاربين في العملة

      اربين نحو العملة ولتحديد اتجاه هذه القوة الدافعة نستخدم المؤشراتالمستثمرين والمض ومنها تحديد اتجاه
  (indicators) التداول والمعيار االساسي الذي يستخدم لقياس التحليل الفني هو حجم .  

  فلسفة التحليل الفني
أن يتم استيعاب وفهم  قبل بالتحليل الفني وما يمكن أن يقدمه ال يمكن أن يتحقق االخذالبداية أود القول بأن  في

  .علمال اهذ عليها بنيى، وبشكل خاص فهم الفلسفة التي  جوانبه األساسية
مـن أجـل    الخرائط استخدام الرسوم البيانية ويمكن تعريف التحليل الفني بأنه دراسة سلوك السوق من خالل

من مصـادر المعلومـات   السوق يتض باتجاهات األسعار المستقبلية، ومصطلح سلوك -بقدر االمكان  -التنبؤ
 Open ، والعقود المتاحـة Volume ، كميات التداولPriceالسعر الثالثة الرئيسية المتاحة للمحلل الفني وهي

interest . 
 : عليها طريقة التحليل الفني وهي هناك ثالث قواعد تعتمد

  .Market Actions Discount Everything سلوك السوق يتجاهل كل شئ
   . Prices Moves in Trendsفي اتجاهاتاألسعار تتحرك 
 . History Repeats Itselfالتاريخ يعيد نفسه



9                                                                تذوق طعم الفورآس                     

   شئ سلوك السوق يتجاهل كل: اوال 

السوق يتأثر عادة بالعرض و الطلـب و   سعرف،  تشكل هذه العبارة ما يعتبر الركن األساسي في التحليل الفني
 . ة كمــا اســلفنانفســيال حتــى أوة سياســيلا أو ة قتصــاديلكنــه يتــأثر ايضــا بــبعض التغيــرات اال

 معظم المحللين الفنيين يوافقون بأن العناصر األساسية هي التي تسـبب انخفـاض وارتفـاع   االمر أن  مجمل
عـن  السعر  دراسة سلوكعليك فقط  األسعار أو نزولها بالسبب وراء ارتفاع كشغل نفستقاعدة ال و ال، السوق
 و محاولة توقع هذا السعر مستقبال  بالمؤشرات الفنية ر مع دعم هذه الدراسةدراسة الرسوم البيانية للسع طريق

  
  اتجاهات األسعار تتحرك في: ثانيا 

طريق الرسوم البيانية هو للتعرف على اتجاهات السـعر   الغرض الرئيسي من دراسة سلوك سعر السوق عن 
حتى يظهر دليـل  سيستمر  االتجاه ان هذا و .بيعا أو شراء  مع هذا االتجاه بغرض التجارةفي أوقات مبكرة 

المبادئ التي يتبعها التحليل  هذا أهم .أن االتجاه سيستمر قائما حتى يرتد عاكسا طريقه أىانعكاسه، قوى على 
  .الفني

  
 نفسه التاريخ يعيد: ثالثا 

  .للتجار  يالحقيقة دراسة للسلوك البشر جزء كبير من تركيبة التحليل الفني ودراسة سلوك السوق هو في
و لذلك نقول ان . و ألن البشر هم البشر فأن سلوكهم ال يتغير تجاه الموقف ذاته حتى بعد مئات السنين  

سنتحدث عن _ " ما طار طيراً و ارتفع  اال كما طار وقع " التاريخ يعيد نفسه او كما قال الشاعر العربى 
  .الحق  فى فصل _نظريتى اليوت و دو و هما يبحثان فى هذا االمر 

ما هى أدواته ؟ كيف يمكننا التوقع بحركة السعر ؟ هيا بنا نغوص فى ، واذاكانت هذه هى فلسفة التحليل الفنى 
  ...........................و نفوز بما فيه من كل غال و نفيس ، اعماق التحليل الفنى علنا نسبر غوره 
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  أدوات التحليل الفنى
 )انيالرسم البي(الخرائط  :أوال 

و هو  ) او سهم( وضح سلوك سعر عملة ما يالذي هو هو اهم اساس من اسس التحليل الفني و الرسم البياني
واالسعار التاريخية فيه  الرسم البيانيالفني يهتم بدراسة سلوك هذا  التحليلو  نظرة تاريخية عنهماالذى يعطينا 

يجيا حسب سعر العملة و يكون المحور االفقى مبينا يقسم محورها الرأسى تدرو  .المستقبلية للتنبؤ باالسعار
.  يمكن تحديدها حسب رغبتك ) إلخ. . .اسبوع -يوم  -ساعة -دقيقة  ٣٠ -دقيقة ١٥( بمقايس مختلفة  للزمن

  :و سنذكر ثالثة انواع فقط منها 
  (line chart ) ةالخرائط الخطي  -  ١

  
عملة ويكون التاريخ اسفل الخرائط والسعر في الجانب االيسر اليومي لسعر ال وهو ابسط االنواع ويمثل االقفال

  .  وبسيط احيانا وهذا النوع من الخرائط تكمن قوته في انه يعطينا البيانات بشكل سلس وسهل او االيمن

  )chart bar( الحجم خرائط   - ٢
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ويسار  جزئين يمين همن يتفرع عريض االنواع واكثرها استخدام وهو عبارة عن خط رأسي وهو من اشهر
تمثل  وقمة البار Close االغالق والجزء االيمن يمثل سعر Open البار الجزء االيسر يمثل سعر االفتتاح

ويستخدم هذا النوع لحركة العملة اليومية وهو اكثر  Low وقاع البار يمثل ادنى سعر High اعلى سعر
  .االنواع شيوعا 

  ticks)(candle sالشموع اليابانية خرائط  -٣

سعر في  سعر القفال واالفتتاح واعلى واقل  الفني حيث يتم عرض مهم جدا للمحلل -ايضا  –وهذا النوع 
واذا كان االقفال اقل من  لونه ابيض أو اخضراذا كان االقفال اعلى من االفتتاح فان الشكل يكون مفرغ ف اليوم

 خداما لدى المحللين النه يوضح حركة السعراالكثر است  ووه .احمر االفتتاح فان الشكل يكون اسود او 

للسهم  يتم خالله يتم المقارنة او هم العالقة بين االفتتاح واالقفال كذلك اعلى واقل سعر بسهولة ومن خالله
وعندما يكون االقفال اقل من  وعندما يكون االقفال اعلى من االفتتاح فهذا يعني ان هناك طلب اكبر للشراء

 . الشراء ك ضغط البيع اكبر مناالفتتاح يكون هنا
  .كأداه من أدوات التحليل الفنى سنذكرها هنا بالتفصيل  و نظراً ألهمية الشموع اليابانية

   



12                                                                تذوق طعم الفورآس                     

  الشموع اليابانية 
    

  
كما  وهى.  )او حتى دقيقة  –شهر  –يوم ( هى تعبير بيانى عن حركة السعر خالل فترة زمنية ما  الشمعة 

 حركة السوقأما الطرف االعلى فهو يعبر عن له فى معظم االحيان له طرفان نراها تتكون من جسم أسود 
نزوال  حركة السوقصعودا فنزوال خالل هذه الفترة ، وكذلك االمر عن الطرف االسفل فهو يعبر عن 

ن كما تبين فان هذه الشمعة اذ. فصعودا خالل هذه الفترة ليعود فيغلق على الحد االدنى للمساحة السوداء 
السوداء تمثل فترة زمنية معينة بدأت بسعر معين تجاوزه السوق صعودا ، ثم تجاوزه نزوال ليعود فيرتفع 

وال بد من االشارة الى ان هذه الشمعة ان عبرت . ويبقى قاصرا عن الوصول اليه قبل نهاية الفترة المذكورة 
عين االعتبار بان السعر قد تردد عدة مرات صعودا ونزوال بين عن فترات زمنية طويلة فقد يصح االخذ ب

  . الحدين االعلى واالسفل قبل اتخاذ الشكل االخير الذي استقر عليه لحظة انتهاء هذه الفترة المذكورة 
 فهنا تعبر الشمعة. وما صح قوله عن الشمعة السوداء يصح كذلك عن الشمعة البيضاء بشكل معكوس طبعا 

  . فع بدأ على الحد االدنى للجسم االبيض وأغلق على الحد االعلى لهذا الجسم عن سوق مرت

يكون شكلها هكذا و تسمى  سعر الفتح وسعر االغالق ، أو على االقل تقارب بينهما ،و فى حالة تساوى 
   .دوجى 

   
  وتراكيبها   قراءة ألشكال الشموع 

تركيبا ، تفنن  ٨٠وال  ٧٠ابانية تتراوح بين ال ان االشكال المعروفة في التراكيب الخاصة للشموع الي
ونحن هنا في ما . المحللون في تحميلها معاني هي احيانا ملفتة للنظر وأحيانا متعدية لحدود المنطق المقبول 

وهي ال تزيد عن  -سنقدمه من شرح سنعمد الى ابراز أهم االشكال التي تحمل رمزا تعبيريا منطقيا مقنعا 
اقتناعا منا ،  بان هذه و. ادا منا بانها ستكون عونا لكل باحث عن معرفة في هذا العلم ، اعتق - العشرة 

 و طهورها على الخريطة  ، ها سهلفهم. يا مبدئيا كافيا لكل مبتدئ االشكال تصلح ان تكون مرتكزا اساس
  . وضوحالشديد 

  )هى اشارة قوية لعكس االتجاه ( : المطرقة  -١

ة من جسم صغير نسبيا ، يعلوه من االعلى ظّل صغير للغاية او هو ال يعلوه أي ظّل على طرقالم تتكون
   .االطالق

  . الجسم يمكن ان يكون ابيضا أو اسودا ، وال فارق كبير بين الحالتين  

 رسم يوضح شمعة واحدة سوداء مكونة من حسم اسود و ظالن 

 جسم الشمعة

 ظل علوى

 ظل سفلى
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 " و قد تكون مقلوبة و تسمى المطرقة المقلوبة" التنازلي تسمى مطرقة  اتجاه السعرفي آخر  ظهرتان هي 
  . فعل تصاعدي قريب   تبشر بردما هى عموو
  الرجل المشنوق ؟؟؟  وتسمى تنازلى قريب فعل  التصاعدي فهي تبشر برد اتجاه السعرفي آخر  ظهرتان و 

  : عوامل زيادة قوة االشارة 
  .ان تكون فى نهاية اتجاه السعر 

  .ان يكون طول الظل السفلى ضعف طول الجسم 
  .لون المطرقة ال يفرق كثيرا 

  
  

  تفسيرها
  .القصى حد و هذا معناه توقع انعكاس اتجاه السعر ) الصعود(هى اشارة تؤكد أن السوق حاول الهبوط 

  
  )اشارة تنبيه (   المعطلة ةالشمع أو   الدوجي    - ٢
فعلى تردد المتعاملين   ان دل على شيء  وهذا . هو شكل يتساوى فيه سعر الفتح مع سعر االغالق الدوجي    
  .م و حيرته، 
  
  
  
  
  
  
  

ان نشير الى ان الدوجي ال تعتبر اشارة بيع او شراء ، بل هي اشارة تنبيه ، او اشارة مقوية الشارة  يجب
  . اخرى اكثر وضوحا كانت قد سبقتها ، او هي قد تتبعها 

 العلوي اكثر من ظلهفالدوجي التي يطول فيه . شكل الدوجي له ايضا تعبيرا قد يكون في بعض االحيان مهما 
السفلي  الذى ظله والعكس يقال عن الدوجي. موجودا في السوق الى االرتفاع  السفلي ، يفسرها البعض ميال

ن المتساويان فلعل التفسير االكثر قبوال يكون بالنسبة لهما تساو بين الرغبة لظالاما ا. العلوي  ظله من طول ا
    .بالشراء والبيع 

تتابعها هذا ال بد ان . حلة من المراحل يمر بها سوق من االسواق هذه االشكال قد تتابع بشكل دوري في مر
يكون له داللته ايضا ، ولعلها تحضر السوق لحركة ما تكون لحظة انطالقها بعد موعد ما ، او حدث ما ، 

  . سواء كان السوق يتوقعه ، او ينتظره ، او هو تفاجأ به 
  : عوامل زيادة قوة االشارة 

عكاس قوية اذا كان فى اخر  اتجاه السعر و خاصة بعد تخطى مؤشر القوى النسبية يكون الدوجى اشارة ان
RSI  

  )فى فصل الحق  RSIسنتحدث عن مؤشر القوى النسبية % (  ٣٠أو %  ٧٠لحاجز 
  تفسيرها

و يكون السوق فى  الشراء والبيع ، وبالتالي عدم وضوح في الرؤيةفى تساو بين الرغبة هى اشارة تدل على 
  . ن االسترخاء حالة م

  المبتلعةاالشكال   -٣

  : وهى نوعان 
  )اشارة ارتفاع قوية : ( الرتفاع المبتلعة   االشكالاوال   
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شكلها من شمعة بيضاء   وكما يوحي اسمها   الرتفاع  )او الملتهمة  -  غلفةالم او( المبتلعة   االشكالتتكون 
تغلفها بحيث ان طرفي الشمعة الصغيرة يبقيان ضمن  وكليا ،  صغيرة وتلتهمها طويلة تاتي بعد شمعة سوداء 

  . جسم الشمعة الكبيرة 
  : عوامل زيادة قوة االشارة 

  . تنازلي أن يكون االتجاه  •
 . ان يكون لون الشمعتان مختلف  •
سعر ال بد ل و. من الممكن ان تكون االولى دوجى قوة  بازدياد الفارق بين طول الشمعتينالوتزداد  •

فوق  الشمعة البيضاء ان يكون دون اغالق الشمعة السوداء وان يكون اغالق لشمعة البيضاء افتح 
  . الشمعة السوداء فتح

  تفسيرها
مع بداية تكون وتاتي الصدمة .  السوقتنازلي ، خارت فيها قوى  اخر اتجاهبكل بساطة ، نحن نتواجد في 

من كان ال يزال صامدا يفرغ ض على الطلب و فيزيد العر،  السعر يبدأ بنخفاض جديد الشمعة البيضاء 
فى  ليبدءواالعارفون بامور السوق ينتظرون هذه اللحظة ، .  محفظته ، يرمي ما يحمله بابخس االسعار

  . معاكس  اتجاه بداية  فيزيد الطلب على العرض اى . وتنقلب الصورة في الحال    بابخس االسعارالشراء 

  )اشارة انخفاض قوية : (  نخفاضالالمبتلعة   االشكال ثانيا  

  

  

  

  

  

  

  

سوداء  طويلة تاتي بعد شمعة الشكلها من شمعة   وكما يوحي اسمها   المنخفضةالمبتلعة  االشكالتتكون 
  . تغلفها بحيث ان طرفي الشمعة الصغيرة يبقيان ضمن جسم الشمعة الكبيرة  وبيضاء صغيرة وتلتهمها كليا ، 

  : عوامل زيادة قوة االشارة 
 .تصاعدى  أن يكون االتجاه  •
  ان يكون لون الشمعتان مختلف •
ال  و.  ومن الممكن ان تكون الشمعة االولى دوجى  قوة  بازدياد الفارق بين طول الشمعتينالوتزداد  •

الشمعة وان يكون اغالق  البيضاءاغالق الشمعة  فوقسوداء  ان يكون الشمعة الفتح سعر بد ل
  . يضاءالبالشمعة  فتح اسفلسوداء  ال
  تفسيرها

مع بداية تكون وتاتي الصدمة .  ارتفعت فيه االسعار بشكل كبير ، تصاعدى اخر اتجاهنحن نتواجد في 
العارفون بامور السوق ينتظرون هذه . فيزيد الطلب عن العرض،  السعر يبدأ بارتفاع  جديدسوداء  الشمعة ال
فيزيد العرض عن الطلب فينخفض . ورة في الحال وتنقلب الص  االسعار علىبافى البيع   ليبدءوااللحظة ، 

  . معاكس  اتجاه بداية  السعر و تكون
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  ) اشارة انخفاض(  السحابة الدآناء  – ٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  للسعرتصاعدي  اتجاهعن شمعة سوداء تتلو شمعة بيضاء في آخر   السحابة الدكناء  تتكون
  : عوامل زيادة قوة االشارة 

  .صاعدى أن يكون االتجاه ت •
، وان يكون اقفال الشمعة السوداء تحت   ان ياتي افتتاح الشمعة السوداء فوق اقفال الشمعة البيضاء •

  .و اذا ذاد عن المنتصف تكون االشارة اقوى   لشمعة البيضاءا جسم منتصف
  )voulme(أنطر مؤشر الحجم .  شراءبالمشبعا  أن يكون اليوم  •

  تفسيرها
، اتجاه تصاعدى قوى يأتى سعر فتح الشمعة السوداء فوق اعلى سعر للبيضاء و  شراءبالمشبعا  بعد يوما 

و . يجعل العرض اكثر من الطلب فينهار السعر و يهبط  مما مما يدفع المتعاملين للبيع طلبا لجنى الربح 
  .أكثر فأكثر بهبوط السعر يزداد البيع خوفا من هبوط 

  
 ٥-     Piercing pattern  ) اشارة ارتفاع(  

  
  
  
   
   

  
س شكل عكوهي تعتبر .  نازلىالت االتجاه اخرمن شمعة بيضاء تاتي بعد شمعات سوداء متتالية وفي   تتكون

  .  السحابة الدكناء
  : عوامل زيادة قوة االشارة 

 .أن يكون االتجاه تنازلى  •
 فوق البيضاءالسوداء ، وان يكون اقفال الشمعة  اقفال الشمعة تحت البيضاء  ان ياتي افتتاح الشمعة •

  .و اذا ذاد عن المنتصف تكون االشارة اقوى  السوداء  الشمعة جسم منتصف
  )voulme(أنطر مؤشر الحجم . بالبيع مشبعا  أن يكون اليوم  •

  تفسيرها
مما ، بالبيع و اتجاه تنازلى قوى يأتى سعر فتح الشمعة البيضاء تحت اعلى سعر للسوداءمشبعا  بعد يوما 

وبارتفاع السعر . يجعل الطلب اكثر من العرض فيرتفع  السعر  مما  شراء طلبا لجنى الربح يدفع المتعاملين لل
  .أكثر فأكثر يزداد الشراء خوفا من ارتفاع 

     
  )تشكل اشارة شراء ذات مصداقية عالية ( . ح انجمة الصب - ٧
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معة ا شيتلوه -معينة او اسبوع او ربما ساعة في حاالت - عبر عن يومت ة طويل اءسود شمعةمن  تتكون
يتلوهما . منخفض عن جسم الشمعة السوداء   جسم الشمعة الصغيرة البيضاء كون بحيث ي  يرة بيضاءصغ

وفي ذلك . قارب وسط الشمعة السوداء أو يزيد عليه مالعلوي يكون حدها  اكبر من الثانية  يضاءب شمعة ثالثة
  .تعبير واضح طبعا عن شدة االقبال على الشراء 

  : مل زيادة قوة االشارة عوا
  .ان تأتى فى نهاية اتجاه تنازلى  •
يوجد مسافة بين الحد السفلى للشمعة االولى و الحد العلوى للشمعة الثانية و كلما زادت المسافة كان  •

  .االشارة اقوى 
  تفسيرها  

و انهالوا بيعاً  .عندما قفز السعر السفل مع بداية الشمعة الثانية خاف المتعاملون من هبوط اكثر للسعر 
ياسعار بخسة االمر الذى دفع المحنكين للشراء استفادة من تلك اتالسعار فزاد الطلب على العرض فارتفع 

و مع ظهور شمعة بيضاء اخرى اطمئن قلب الجمهور و اسرعوا فى الشراء فوثب السعر و . السعر تدريجيا 
   قفز وتغير االتجاه 

  )ذات مصداقية عالية  بيعشارة تشكل ا(       نجمة المساء   - ٨

  
   

  

 مرتفع    سوداءجسم الشمعة الصغيرة ال  كون بحيث ي  سوداءيرة صغمعة ا شيتلوه بيضاء شمعةمن  تتكون
قارب وسط م يكون حدها السفلى اكبر من الثانية    سوداء شمعة ثالثةيتلوهما .  بيضاءعن جسم الشمعة ال

تعبير واضح طبعا عن شدة االقبال على   -عند طهور الثالثة  – وفي ذلك. أو يزيد عليه  بيضاءالشمعة ال
   .المثيل النقيص لنجمة الصبح   تمثل نجمة المساء.  البيع

  : عوامل زيادة قوة االشارة 
  . ان تأتى فى نهاية اتجاه تصاعدى  •
سافة يوجد مسافة بين الحد العلوى للشمعة االولى و الحد السفلى للشمعة الثانية و كلما زادت الم •

  .كانت االشارة اقوى 
  تفسيرها  

و انهالوا بيعا  فزاد . عندما قفز السعر العلى مع بداية الشمعة الثانية فرح  المتعاملون  بارتفاع السعر 
و مع ظهور شمعة سوداء اخرى هلع الجمهور و اسرعوا فى . العرض عن  الطلب فانخفض السعر تدريجيا 

  .فهبط السعر و تغير االتجاه  ،البيع خوفا من هبوط اكثر للسعر  

  .تنازلي   .تصاعدي :   الهرامي  ٣

harami  
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، تتميز االولى بطولها الفائق للثانية بشكل شديد الوضوح ، وبحيث   من شمعتين متتابعتين  الهرامي  يتشكل
ناقض للون الشمعة اما لون الشمعة الثانية فهو في معظم االحيان م. انها تكون مستوعبة لها بشكل كامل 

  . السابقة ، ولكن هذا ليس شرطا لكون امكانية التالزم بين اللونين واردة ايضا 

بين الجبهتين    وان حاولنا تفسير ما يعنيه الشكل المذكور ، فانما تصح عليه صفة وقف اطالق النار
ة نهاية الحرب بغالب وليس صف -  جبهة المتفائلين بارتفاع السوق ، وجبهة المتشائمين - المتنازعتين 

الهرامي اذن يوحي بفترة توقف للترند المتنامي او المتراجع وليس نهايته . ومغلوب وال بوثيقة صلح 
  . بالضرورة 

بعدم     هو اشارة للمتفائلين بالتروي ، -وهو ياتي في ترند تصاعدي  - البادي في صورة اليمين    الهرامي
  .دون ان يعني اقفاال كليا للمراكز  ،  القفز الى السوق طمعا بارتفاع جديد

بعدم     بالتروي ،  للمتشائمين  هو اشارة -تنازلي  وهو ياتي في ترند -اليسار  البادي في صورة  الهرامي 
  .     من تراجع اضافي  خوفا  القفز من السوق  متابعة

دم فتح مراكز جديدة ، او وفي الحالتين ، حالة المتفائلين والمتشائمين ، ان طال امد وقوفهم خارج السوق بع
  . اقفال مراكز جديدة ، فان ذلك قد يكون مؤشرا لبداية مرحلة جديدة بترند معاكس 

شكل الهرامي المتميز تكون فيه اطراف الشمعة الصغرى غير متعدية لحدود جسم الشمعة الكبرى المتلون ، 
ند المتعاملين ، نسبة الى امكانية تتابع ان هذا االمر يمكن ان يوحي بشعور انعدام الطمانينة ع. بل ضمنها 

  . الترند السابق ، مما يرجح احتمال اقتراب التغير في االتجاه 

وبهذا نالحظ ان اهمية هذه االشكال انما تعود الى ما تمثله ، او الى ما يمكن ان تفضحه من مشاعر تجيش 
ه المشاعر اال داللة قوية التعبير عما وما فضح هذ   في نفوس المتعاملين الذين يحركون سوقا من االسواق ،

  . يمكن ان يكون عليه وضع المستقبل الذي يعتبر نتيجة لتصرفات هي بدورها نتيجة لمشاعر واحاسيس 

وفي حال . للشكل االيمن   في حال البيع ال بد من تثبيت الستوب فوق الحد االعلى   في هذه الحالة
  . تحت الحد االسفل للشكل االيسر   الشراء
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 الدعم والمقاومة

تحركاته ) وتوقع.. (أهم األدوات المستخدمة والمساعدة في فهم طبيعة السوق تعتبر نقاط الدعم والمقاومة من
ان سعر و حيث  .والخروج وذلك ليتسنى للمتاجر أن يحدد سلفا مستويات الدخول.. بوقت كاف قبل حدوثها

 ) ( االمريكية يسمى البائع دب وفي السوق )العرض و الطلب  ( العملة هو نتاج لمعركة بين البائع والمشتري
bear شتري ثورموال )bull  ( -  الدعم  ستطيع معرفة نقاطن -و بعيدا عن حديقة الحيوان االمريكية

  : والمقاومة

و بمعنى . عندها بأن السعر سوف يرتفع  هي النقطة التي اعتقد اغلبية المستثمرون(support) منطقة الدعم 
منع السعر من االنخفاض بشكل قد يإن الدعم هو مستوى السعر الذي يعتقد أن الطلب يكون عنده قويا أخر 
  .أكثر
إن و بمعنى أخر .  اعتقد اغلبية المستثمرون ان السعر سوف يهبط هي النقطة التي (resistance)المقاومةو 
  .أكثر رتفاعمنع السعر من االبشكل قد ييكون عنده قويا  عرضهو مستوى السعر الذي يعتقد أن ال قاومةالم

  

  
  .الدعم يمكن أن ينقلب إلى مقاومة و العكس بالعكس ! ! ! ولكن انتبه

  ينقلب مستوى الدعم  ،اى عندما يكسر السعر مستوى الدعم  ، يهبط السعر إلى ما دون مستوى الدعم عندما

قوى  ير إلى أن قوى العرض قد فاقتن كسر مستوى الدعم يشإل لماذا ؟  . إلى مستوى مقاومة كسورالم
  . مقاومة هذا المستوى قد يصبح مستوى  فإن مرة اخرى  ، و بهذا فإذا عاد السعر إلى هذا المستوى الطلب

اى عندما  ، السعر فوق مستوى المقاومة ما يرتفععند اى . ، هو انقالب أو تحول المقاومة إلى دعمو العكس 
ن كسر مستوى إل لماذا ؟  .دعم إلى مستوى  كسورالم قلب مستوى المقاومةين ، المقاومةيكسر السعر مستوى 

مرة  العرض ، و بهذا فإذا عاد السعر إلى هذا المستوى قوى الطلب قد فاقت يشير إلى أن قوى المقاومة
   .دعم  هذا المستوى قد يصبح مستوى  فإن اخرى 

و من اي نقطة ممكن ان  ؟ ن  اين سوف يقف السعرتبيانها فني لنقاط الدعم و المقاومة في التحليل اة اهمي
   ؟  يرتد

 .و يجب معرفتها. ان نقاط الدعم و المقاومة هي نقاط للمضاربة اليومية و ايجاد صورة عن التداول اليومي
او النسبة  ةكميالالى حاجز المقاومة االولى و وجد مقاومة عنيفة عندها بيع نصف  عرفي حالة اذا وصل السف

فاذا انطلق السهم الى المقاومة الثانية . لتجني ارباحك النه يمكن ينزل السهم عن المقاومة االولى  التي تحب
  .و كذلك عكسيا لنقاط الدعم. فهنا لم تخسر شيئا
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  :هذه بعض طرق حساب الدعم و المقاومة 
  .و سنتحدث عنها بالتفصيل فى فصل قادم .  خطوط فابونتشى – ١
  :الطريقة  الثانية  -٢
  نرمز بالرمز . ستخدم خريطة اليوم ن
  

    يوم ال لهذا على سعرال
  قل سعر لليوم نفسه ال
  سعر االغالق  

  

H 
L 
c 

  
  ) P( نحسب نقطة االرتكاز ويرمز لها 

P=(H+L+C)/3  

  ٣بمعنى جمع كل من اعلى سعر واقل سعر وسعر االغالق ثم تقسمهم على  
  ) ١ R( نقطة المقاومة االولى ويرمز لها تكون و

R1 = 2P-L  

  )  L(  هامنثم نطرح ٢ة فى ضربم)  P( وتساوي ناتج نقطة االرتكاز  
  ) S1( نقطة الدعم االولى ويرمز لها 

S1=2P-H  

  ثم نطرح منها اعلى سعر  ٢ضرب  Pوتساوي  
  

  النقطة الثانية للمقاومة تساوي 
  ة االولى نقطة االرتكاز ناقص نقطة الدعم االولى والناتج تضيفه على نقطة المقاوم

  النقطة الثانية للدعم وتساوي 
  نقطة المقاومة االولى ناقص نقطة الدعم االولى والناتج تطرحه من نقطة االرتكاز 

  نضرب مثال 
  ١٣.٤٥اعلى سعر نفرض 

  ١١.٩٧اقل سعر 
  ١٣.٠االغالق 

P =  
  ١٢.٨١يساوي  ٣ مقسوما على  ١٣+ ١١.٩٧+١٣.٤٥

  نقطة المقاومة االولى 
  ١٣.٦٤والناتج يساوى  ١١.٩٧ناتج نطرح منه وال ١٢.٨١ضرب  ٢

  نقطة الدعم االولى 
  ١٢.١٦ويساوي  ١٣.٤٥والناتج نطرح منه  ١٢.٨١ضرب  ٢

  ية للمقاومة نالنقطة الثا
  ١٤.٢٩ويساوي  ١٣.٦٤والناتج نجمعه مع  ١٢.٦١ناقص  ١٢.٨١

  النقطة الثانية للدعم 
  وهى نقطة الدعم الثانية  ١١.٣٣والناتج  ١٢.٨١والناتج نطرحه من  ١٢.١٦ناقص  ١٣.٦٤

  

  :الطريقة الثالثة  - ٣

  هى نفس الطريقة السابقة و لكن تعتمد على متوسط اغالق اسبوع و ليس سعر اغالق يوم

  لو فرضنا اننا تابعنا اليورو لمدة اسبوع كامل 
  :و حصلنا على االرقام التالية 

  ١.٣٤٠٦اعلى سعر حققه اليورو 
  ١.٣١٥٠ادنى سعر حققه اليورو 
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   ١.٣٢٤٠متوسط اغالق كل يوم خالل االسبوع 
  االن كيف نحسب نقاط الدعم و المقاومة 

   ٣اوال نقوم بجمع االرقام كلها و قسمتها على 
٣.٩٧٩٦=  ١.٣٢٤٠+١.٣١٥٠+١.٣٤٠٦  
١.٣٢٦٥=  ٣/  ٣.٩٧٩٦  

  ٢نضرب الناتج في 
٢.٦٥٣٠= ٢*  ١.٣٢٦٥  

  السعر  نأخذ الناتج و نطرح منه من اعلى نقطة وصل اليها
١.٣١٢٤=  ١.٣٤٠٦ - ٢.٦٥٣٠   

  هي اول نقطة دعم   ١.٣١٢٤اذا 
  االن نقطة المقاومة االولى 

   ٣نجمع االرقام اعاله مثل الطريقة االولى و نقسم على 
٣.٩٧٩٦=  ١.٣٢٤٠+١.٣١٥٠+١.٣٤٠٦  
١.٣٢٦٥=  ٣/  ٣.٩٧٩٦  

  ٢اضرب في 
٢.٦٥٣٠= ٢*  ١.٣٢٦٥  

  اليورونقوم بطرح الناتج من اقل سعر وصل له 
١.٣٣٨٠=  ١.٣١٥٠ - ٢.٦٥٣٠   
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  )  Trendline(االتجاه  خطوط 
و بالرغم من هذا ، لنا جميعا ان سعر العملة يكون فى تذبذب مستمر بين الصعود و الهبوط  من المعروف

 فاذا تمكنا من تحديد هذا االتجاه العام يكون من السهل التعامل، يكون للسعر اتجاه عام اما صعودا أو هبوطا 
عن  –وهو عبارة عن  خط مستقيم يرسمه المحلل ، و هذا ما يفعله خط االتجاه . مع هذه العملة بيعا أو شراء 

و هو يحدد االتجاه العام ، بين نقطتين على الخريطة اما ان يكونا قمتين او قاعين معا  –طريق ادوات الرسم 

  :و لكن بشروط . لسعر العملة ارتفاعا او انخفاضا

  ) .ساعات أو يوم أو اسبوع  ٤( لى خرائط ذات وحدات زمنية كبيرة نسبيا ان يرسم ع
  .ان يالمس على االقل ثالث نقاط و كلما زاد عدد النقاط كان االتجاه اقرب للصدق  •
هذا و قد تخرج نقطة .  closeان تكون النقاط متباعدة و يفضل اال يكون متساوية فى سعر الغلق  •

 .اذا كانت نقطة بسيطةهذا ال يؤثر عن هذا الخط و 
 كبيرةالزاوية هذه كلما كانت  (ANGEL OF THE TREND LINE) خط التجاه  زاوية انحدار •

  الترند غير صادق واليعتمد عليه والعكس قريبة من الزاوية القائمة كلما كان هذا
  

 (Down Trend) نازل و اتجاه(Up Trend) صاعد اتجاه :  و خط االتجاه نوعان 
 (UP TREND)  اوال

، و يمثله الشكل السابق نفسه ، ما  عملةلخط يصل بين نقاط االنخفاض و هو ويكون اتجاه الصعود العلى 
 ٥الحظ انه تالمس مع اربع نقاط و الحظ ايضا ان هناك نقطة خرجت عنه السفل و ان الفترات الزمنية 

 .ساعات 
 (DOWN TREND) ثانيا

  السابقة (UP TREND)اثناء هبوط العملة وله نفس شروط اليرسم بين نقاط االرتفاع  وهو الخط الذي
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هل زاد بكمية كبيرة النه لو زاد فان  volumeمؤشر كمية التداول ل ننظر االتجاهعندما يحدث اختراق لخط 
هذا دليل على ان ضعيف ف volumeكمية التداول وقوي واذا كان  حقيقي االتجاههذه اشارة على ان كسر 

  مرة اخرى بسرعة خالل فترة قصيرة العملة سوف يعودسعر الكسر غير حقيقي وان 
  

 الفرق بين خط االتجاه و خط المقاومة و الدعم 

 يبين نقاط على االقل  ٣يالمس  عبارة عن خطاالتجاه ان الفرق بين خط االتجاه و خط المقاومة و الدعم 
الى اسفل وهل في المستقبل سيستمر على نفس االتجاه ام انه سوف يتغير اما  اماتجاه العملة هل هو الى اعلى 

 منها  الرتفاع اعلىا والمقاومة فتبين الخطوط التي تمنع العملة من النزول الى اسفل منها او الدعم
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  نماذج الخرائط 
  Ascending Triangle     المثلث التصاعدي : أوال 

إلى  شيري و . نموذج إيجابي يشير إلى التجميع هو . لسعر العملة صاعد اتجاهاء هو نموذج إيجابي يتكون أثن 
 . يحدث بعد كسر خط المقاومة  ارتفاع

 
  

 

 
 
  

  

 : مميزات النموذج
وألن المثلث الصاعد . صاعد  اتجاهالمثلث هو نموذج استمراري يتكون خالل  هذا: خط االتجاه العام  -١

 . غير مهم االتجاه خطفإن طول ومدة  نموذج إيجابي
وعموماً . نه على األقل وجود قمتين متساويتين ييتطلب تكو "  الخط األفقي العلوي " مستوى المقاومة - ٢ 

 . تكون هناك مسافة بين القمتين ولكن البد. القمتان متساويتان  فليس من الضروري أن تكون
 عين صاعدين أي أن القاع الثاني أعلى منويتكون على األقل بتكون قا: الصاعد السفلي  خط االتجاه -٣

  . القاع األول كما ينبغي أن تكون هناك مسافة بينهما
 . هذا النموذج هو تكون قاعين متساويين أو قاع أقل من القاع السابق من األسباب التي تؤدي لفشل

يجب أن  الكسر وعندما يحصل. وتتقلص مع تكون النموذج  الكمية تقل" :  volume" لتداول كمية ا -٤ 
تتحول المقاومة والتي تتمثل في  الكسروبعد أن يحصل .  الكسرالتداول لتأكيد  يكون هناك ارتفاع في كمية

  قبل االنطالق والتي أصبحت دعماً الكسرإلى دعم قوي وأحياناً يعود سعر السهم لنقطة " العلوي  لخط األفقي"

بين القاع األول و خط المقاومة ومن  طريق قياس الفرق عن" : السعر المستهدف " الهدف من النموذج  - ٥
 .التى حدث عندها الكسر ثم جمعه مع نقطة المقاومة 

  Descending Triangleالتنازلى         المثلث  : ثانيا 

 و الشكل التالى يوضحه . السابق تماما و نقيضه نموذج ال عكس هو 
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 Symmetrical Triangle"   المحايد "المثلث المتماثل ثالثاً 
 

محايد قد يحدث بعده صعود أو هبوط حسب المتغيرات التي ستحصل  وهو عبارة عن نموذج استمراري
فإن االتجاه إيجابي وإن كان  النقطة التي ستكسر فإن كان الكسر لألعلىب و القياسو العبرة هنا .  مستقبالً

  . الكسر لألسفل فإن االتجاه سلبي
الثانية  القمة األولى أعلى من القمة -على األقل على قمتين متناقصتين  هءهذا النموذج احتوا ومن مميزات 

  . ع الثاني والعكسالقاع األول أقل من القا -وقاعين مرتفعين  -والعكس
كالً منهما ثم توصيل  فّإذا تم توصيل القمتين بخط مستقيم يالمس كال منهما وتوصيل القاعين يخط يالمس

 . الخطين حتى يتقاطعا فإنه يتكون لدينا ما يسمى بالمثلث المتماثل
 

 
 
 

.  
  
  
  
  
  
 

  مميزات النموذج
 . يتكون خالل كل من الترند الهابط والصاعد ويكون محايداً: خط االتجاه العام -١
قمتين  لنموذج لكي يتكون على األقل قاعين مرتفعين ويتطلب هذا ا: األربع المطلوب توافرها  النقاط - ٢ 

ولهذا . أقل من القاع الثاني منخفضتين وهذا يعني أن تكون القمة األولى أعلى من القمة الثانية والقاع األول
 . فيجب أن يكون الخط العلوي هابطاً والخط السفلي صاعداً

  يجب أن الكسروعندما يحصل . تكون النموذج  وتتقلص مع الكمية تقل :"  volume" لتداول كمية ا  - ٣
 .تزداد الكمية عند الكسر لألعلى أو األسف

لألعلى أو " االتجاه المستقبلي لمكان الكسر يحدد فقط بعد الكسر ويمكن استنتاج مكانه : اتجاه الكسر - ٤
  .المؤشرات الفنية عن طريق بعض" األسفل 
  . خطرة للغاية  أن يحدث الكسر أما محاولة تخمين مكان الكسر فإنهاالكسر ال يحدد إال بعد  مكان : الحظ ان

، تتحول قمة المثلث إلى دعم أو مقاومة مستقبلية األسفل بعد أن يحصل الكسر  لألعلى أو: بالنسبة للقمة  
 . يعود السهم إلى قمة المثلث أو خط الدعم والمقاومة قبل الذهاب إلى الهدف وأحياناً. الكسر نوع حسب 

 
إضافتها للنقطة  عن طريق قياس الفرق بين أعلى نقطة وأقل نقطة في النموذج ومن ثم: السعر المستهدف  -٥

 .التي حدث عندها الكسر
  

 : Head & shoulders الرأس والكتفين: رابعا 
 

 : نماذج التحليل الفني وأصدقها وهو على نوعين أقوىمن وهو نموذج انعكاسي 
 & Head يسمى الشكل عندها الرأس والكتفين العادي، صاعد  انجاه عام ذج خالل فإن تكون هذا النمو - ١

  Shoulders Top ويحصل بعده انخفاض . 
 & Inverse Head هابط يسمى الشكل عندها الرأس والكتفين المقلوب انجاه عام وإذا تكون خالل  - ٢

Shoulders أو Head & Shoulders Bottom عرللس ويحصل بعده ارتفاع. 
 . وعموماً فالنوعان متشابهان تماماً والفرق الوحيد بينهما هو مكان تكونهما



25                                                                تذوق طعم الفورآس                     

 . وسمي هذا النموذج بهذا االسم ألنه يشبه إلى حد كبير شكل الرأس والكتفين
 

  :مميزات النموذج
  

  

  

  

  

  

 
 

فاض السعر و هو خط دعم قوى و عند كسره يكون انخ "خط الرقبة "فى الصورة اليمنى يسمى الخط االزرق 
  .  كمية التداول كبيرة عند كسر خط الرقبة يجب أن تكونبشرط 

  هذا بالنسبة للصورة اليمنى اما اليسرى فنفس الشئ 
  .مضافا الى نقطة الكسر ) فوق(السعر المستهدف هو الفرق بين خط الرقبة و الرأس تحت أو 

 
 : Cub & Handle الكوب والعروةخامساً 

 
 ارتفاع يحدث بعده و صاعد انجاه عام أي أنها تتكون خالل  سعرتتكون بعد ارتفاع للوهو أحد النماذج التي 

 . لألعلى
 

 

 

 

 

  
  

  

 : هذا النموذج يكون هناك جزءان وفي
 . ويظهر على شكل قاع دائري عربعد ارتفاع للس يتكونفالكوب،  اما
للكوب ويمكن أن تتخذ عدة أشكال كون في الجهة اليمنى تإنشاء الكوب و تكون بعد أن يكتملفت ، العروة و

 . وكتفين ،نماذج مثلثات ، نموذج علم أو على شكل عروة عادية نموذج رأس: مثل

األيمن وقاع الكوب مضافة إلى قمة  المستهدف من هذا النموذج هو المسافة بين قمة الطرفو يكون السعر
 . الطرف األيمن

 
 : وب والعروة ما يليمن األمور والمالحظات المهمة في تكون نموذج الك

 " V " أما إن كان على شكل. قاع دائري لتكون نسبة تحققه عالية  أو " U " أن يكون الكوب على شكل - ١
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 . من سابقه فنسبة تحققه تكون أقل
 ثلث إلى نصف الترند الصاعد من المفترض أن يكون عمق الكوب تراجعاً تصحيحياً مقداره يتراوح بين  - ٢
.  
 . إيجابياً أكثر ان تراجع العروة صغيراً كلما كانكلما ك  - ٣
هذا سيكون من أقوى نماذج الكوب  إذا تكونت العروة في مستوى أعلى من مستوى الطرف األيسر فإن - ٤

 . والعروة إيجابية وأكثر تحقيقاً للهدف
 
 . الكوب والعروة الكامل يكون ذا طرفين متساويين نموذج  - ٥
  

  : Flag & Pennants م السفنو أعال األعالمسادسا 
 

قبل أن يتحدد  عراستمرارية تمثل فترة استراحة قصير للس نماذج األعالم وأعالم السفن هي عبارة عن نماذج
  . عر تغير كثيراً في اتجاه الس تجاه القادم وعادة الاال

  

 

 
 
  

  

الترند  فإذا كان. سهم يكون على شكل مستطيل صغير يكون اتجاهه عكس االتجاه السابق لل Flag العلم
 . يكون لألعلى صاعداً فإن اتجاه العلم يكون لألسفل وإن كان الترند هابطاً فإن اتجاه العلم

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 Symmetrical شكل مثلث متماثلقريب من  يكون Pennanats بالنسبة لنموذج أعالم السفن أما

Triangle  
 

آلخر دعم وهدف النموذج يمكن تحديده عن طريق معرفة أي وا في هذه النماذج لدينا مستويان أحدهما مقاومة
مقبل على  عرمستوى المقاومة فهذا يدل على أن الس عرفإن اخترق الس . عرالمستويين سوف يكسره الس

 . ارتفاع والعكس صحيح
بداية نقطة  وهي عبارة عن المسافة من Flag Pole عمود العلم نأتي هنا لتعريف ما يسمى بقطب العلم أو

 .  الدعم أو المقاومة التي تم كسرها إلى أعلى أو أدنى نقطة في هذه النماذج
ثم إضافته للنقطة التي تم كسرها  Flag Pole بالنسبة للسعر المستهدف فيتم تحديده عن طريق معرفة مقدار

 . سواء لألعلى أو األسفل
 . ويمكن مالحظة أن هذه النماذج تشابه إلى حد كبير بعض النماذج األخرى
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 : Rectangles لمستطيالت اسابع

 
  
  
  
  
  
  
  

  .تداولالنماذج استمرارية وتمثل فترة توقف أو استراحة في  وهي
متوازيين أحدهما دعم واآلخر مقاومة  وهذا النموذج التعرف عليه سهل وبسيط إذ أنه يتكون بواسطة خطين

 . ونزوالً سعر يتحرك بنمط معين ارتفاعاًالولهذا فإن 
 . أو الهابط وذج ال يغير في اتجاه الصعودوهذا النم

 أن تزداد كمية التداول أثناء المستطيل المقاومة أو الدعم و بكسر أحد ضلعي التأكيد لالرتفاع أو الهبوط يكون 
 . الكسر لتأكيده

  . المسافة بين خط الدعم والمقاومة للمستطيل مضافاً إليها النقطة المكسورة السعر المستهدف هي
 

  االسنام  ثامنا
 

  Douple Top        Douple Bottom  صور لنموذج
 

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

 Doupleو يسمى القاعان  –) على اليسار( هابط اتجاه عام عبارة عن نموذج انعكاسي يتكون أثناء  وهو
Bottom  -   و يسمى القمتان  –) على اليمين ( أو صاعدDouple Top  - النموذج إلى أن  يشير هذا و
 . النماذج الفنية وأقواها لسعر ويعد هذا النموذج من أصدقلجابياً سيحصل انعكاساً إي

 . تكون قاعين متساويين تقريباً بينهما قمة ويتطلب هذا النموذج
 

القاع  بعد أن يتكون لدينا. أدني نقطة يصل إليها الترند الهابط هو لقاع األول القاعان يكون ا لنموذج بالنسبة
االرتفاع ازدياد طفيف في  تقريباً ويالحظ أثناء هذا%  ٢٠ -١٠لترفع السهم بمقدار األول تدخل قوة شرائية 

بالهبوط مجدداً  عرتتكون القمة يعود الس بعد أن.  عملةشير إلى أن الحاصل تصريف على الحجم التداول ي
اض حجم التداول عند ويكون مساوياً تقريباً للقاع األول ويالحظ انخف " القاع الثاني" ليكون لدينا قاعاً آخر 

 . هذا القاع الهبوط لتكوين
مصحوباً بارتفاع واضح في حجم التداول والقوة  وبعد تكون القاع الثاني يعود السعر باالرتفاع مجدداً 

 . الشرائية
 . وال يكتمل نموذج إال إذا تم اختراق مستوى القمة الموجودة بين القاعين

  .القمتان نموذج همية كبيرة منه فيحجم التدوال في هذا النموذج يكون ذا أ
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 : Wedges الوتدعاشراً  
 
 : Falling Wedge لوتد الهابطا

  

  

  

  

البداية ثم يضيق مع  يبدأ واسعاً في . لمجرد تكوينه بغض النظر عن االتجاه العام للسعر  نموذج إيجابيهو 
 .فى النادر من الحاالت  نموذج استمراريو قد يكون   .انخفاض السعر 

أحدهما دعم في األسفل واآلخر مقاومة في األعلى وكالهما مائل لألسفل  هذا النموذج يتكون لدينا مستويان في
على " الثانية  القمة األولى أعلى من القمة" المقاومة يتطلب تكونه إلى وجود قمتين منخفضتين  فمستوى. 

على " األول أعلى من القاع الثاني  لقاعا" األقل أما مستوى الدعم فيتطلب تكونه إلى وجود قاعين منخفضين 
 . األقل

 فاختراق مستوى المقاومة يجب أن يكون مصحوباً. ذات أهمية أكبر منها في الوتد الصاعد  كمية التداول هنا
 .بارتفاع في حجم التداول ليثبت نجاحه

 
 : Rising Wedge الصاعد الوتد 

 

 

 

 

 
 

 . استمرار ارتفاع السعر القاع ثم يضيق في األعلى مع واسعاً في  وهو نموذج انعكاسي سلبي يبدأ 
  .فى النادر من الحاالت  نموذج استمراريو قد يكون   

 . واآلخر دعم في هذا النموذج يكون هناك مستويان أحدهما مقاومة
توى أما مس" األولى أقل من القمة الثانية  القمة" مستوى المقاومة يتطلب تكونه إلى وجود قمتين مرتفعتين 

 . " القاع األول أقل من القاع الثاني " الدعم فيتطلب تكونه وجود قاعين مرتفعين
ارتفع السعر لألعلى ويزداد حجم التداول عند كسر مستوى الدعم وازدياد  بالنسبة لكمية التداول فإنها تقل كلما

 . لحظة الكسر تكون بمثابة تأكيد للكسر حجم التداول
المثلث المتماثل ال  ذج ونموذج المثلث المتماثل ولكن يمكن التفريق بينهما بواسطة أنتشابه بين هذا النمو هناك

الوتد الصاعد يكون ميله لألعلى ويكون سلبياً  يوجد له ميل محدد ويكون محايداً ال إيجابيا وال سلبياً، بينما
  . يشير إلى االنخفاض

 

 




