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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  باملضاربة بالعمالتشرح ومتابعة لطريقة الوايف
 
 

 :أحبتـــــــــي
سبحانه أن أشرح طريقيت فاستخرت اهللا .. تقريبا) أسبوع(وجدت أنه سيكون لدي متسع من الوقت 

مع أا بسيطة وسهلة ملن سهلها .. وحيث كثر السائلون عنها..  القادماالثننيباملتاجرة بداية من يوم ) البسيطة(
 فال بأس ملزيد من الشرح والتوضيح.. اهللا عليه

 
 مع نقاط الدخول واخلروج والوقف وأسباا اخل.. وبأمثلة حية.. وسيكون الشرح يف وقت السوق

 
 :طريقيت يف الشرح

والتعليق عليه بالرسومات من خالل ..  سأقوم حبول اهللا وقوته بشرح كل نقطة وبند من هذه الطريقة -١
 واقع السوق
 

وذلك من خالل تتابع ..  سأحاول جاهدا الربط بني مجيع بنود هذه الطريقة بأسهل طريقة ممكنة-٢
  والرسومات خالل حركة السوق الفعليةالشروح

 
وذلك لكي ال .. فرنك- دوالر-دوالر - باوند-دوالر -يورو: سأركز على األزواج الرئيسة اآلتية -٣

 نشتت اجلهود أو التركيز املطلوبني هنا
 

.. ملن أراد فهم الطريقة جيدا.. وربطه مع بعضه البعض.. الشرح ) لتسلسل( أرجو االنتباه جيدا -٤
 واملتابعة معنا هنا
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ومن واقع .. تباعا حسب معطيات هذه الطريقة.. لدخول واخلروج والوقف  سأقوم بتوضيح نقاط ا-٥
 السوق

 
 أما شرطي الوحيد ملن أراد أن يتابع معنا هنا

 من أي ربح حمقق باستخدام هذه %١فزكاا إخراج .. وهو عند استفادة أي منكم من هذه الطريقة
  اهللا خري وأبقىدوما عن  بيين وبينكم إن شاء اهللا تعاىل) مناصفة(وأجرها .. الطريقة 

 
 وختاما

وأن يفتح علينا أبواب رزقه ومنه وكرمه .. أن مينا علينا وعليكم باألمن واإلميان.. أسأل اهللا جلّت قدرته
 ..وفضله

 
 وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه،،،.. واهللا أعلم
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 طريقيت باملتاجرة
 

 زوج على شارت اليوميلل الترند العام حتديد -١
 

وخيتلف حتديد هذه .. على شارت الديلي القوية حتديد مستويات الدعم واملقاومة -٢
 وخطوط الفايبوناتشي وأخيكم يستخدم.. ومن مضارب إىل آخر.. املستويات من أداة إىل أخرى

 وهكذا والقمم الثنائية أو القيعان القنوات وبعض النماذج مثل الترند
 

على شارت األربع ساعات ) املتوسطة (ويات الدعم واملقاومة اليت تسبق األقوىحتديد مست -٣
 بنفس الطريقة السابقة.. أو الساعة

 
بغض النظر عن املستويات .. إذا كان السعر قريبا من املستويات القوية يكون عملي عليها -٤

.. نقطة لكل صفقة ٧٠-٥٠ وبأهداف.. ) وبغض النظر عن معاكسة الترند أو متابعته (..املتوسطة
 والوقف عند كسر تلك املستويات

 
ولكن مع  (فأدخل على املستويات املتوسطة.. إذا كان السعر بعيدا عن املستويات القوية -٥

 وبوقف عند كسر تلك املستويات.. نقطة ٥٠-٣٠ وبأهداف.. وال أخالفه هنا أبدا) اجتاه الترند
. 

وأن يكونا .. وماكد )على وجه اخلصوص( كستوكاست يف مجيع احلاالت أتابع مؤشري -٦
 خمالف لنقطة دخويل وال أدخل إذا كان ستوكاستك.. أو يف وسط الطريق.. مؤيدين لنقطة الدخول

. 
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 إذا تطابقت أكثر من أداة مع حتليلي.. تتأكد لدي نظرية الدخول بشكل كبري جدا -٧
 

وتدعمها .. الصاعد الترند عمهاويف نفس الوقت يد.. على الديلي قوية وجود نقطة دعم: فمثال
 وآمنا حينها.. فيكون الدخول ممتازا.. تؤيد ذلك واملؤشرات. .فايبو مستويات

.. تكون حسب حالة الزوج وحركته الطبيعية اليوميةف: بالنسبة لتحديد نقطة الدخول-٨
نقاط  ١٠-٥ و.. مستوى الدعم أو املقاومة على شارت الديلي قبل نقطة ٢٠-١٠ ولكنها بالعادة

 على شارت األربع ساعات أو الساعة
 

نقطة قبل تلك  ٤٠-٣٠ فيكون الدخول حبوايل) سوينق (أما إذا كانت الصفقة طويلة األمد
 والوقف كذلك.. وذلك ألن اهلدف كبري.. املستويات

 
إال إذا .. من هديف %٧٠ فإنين ال أخرج بأي حال من األحوال بأقل من:  بالنسبة للخروج-٩

ويف الغالب حتقق العقود أهدافها كاملة .. يان أو خالفه من املمكن أن يؤثر على عقوديكان هناك ب
يف حال ضرب وقف اخلسارة ) أبدا(وألن اخلروج املبكر ال حيقق الربح ).. من فضل اهللا تعاىل(

 املتكرر لعدد من الصفقات
. 

 كان اهلدف ولكنين ال أخرج إذا.. نقطة وأكثر ١٠٠ ويف بعض الصفقات أكون حمقق <<<
 ومن املمكن حتقيقه.. واضحا 

. 
.. لتحقيق أقصى ربح ممكن.. األهداف وأبعد.. وقف اخلسارة أخفض يف أحيان كثرية -١٠

عند  )وهو األهم(بعد تغيريه ) اجلديد(وعادة أضع الوقف .. ويكون ذلك متالزما مع حركة الزوج
 أرى أن الزوج لن يعود هلا مرة أخرى.. نقطة جيدة
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. 
 ).!اخلوف عدو الربح(: ويقول الوايف )..اخلوف عدو املرجلة: (يقول كبار السن -١١

وإما .. إما بانتظار نقطة دخول قد ال تأيت أبدا.. فكم من فرصة أضاعها أصحاا بسبب اخلوف
 .!باخلروج املبكر من الصفقات

. 
ن تلك وال تكو.. تكون حركة الزوج حمصورة بني مستويني) جدا(يف أحيان كثرية  -١٢

فإنين أيضا أستغلها ..  نقطة٥٠فإن كانت احلركة جيدة حبدود ).. دعم وال مقاومة(املستويات 
 وال يكاد يذكر.. ويكون الوقف بسيط جدا.. باملضاربة السريعة

. 
 وحتدث هذه دائما مع األزواج اليت يكون الباوند طرفا ا <<<

. 
 )ائيا(ة وال أالحق اخلسار.. أالحق الربح دائما وأبدا -١٣

. 
ويكفي كل واحد منكم عقد أو عقدين .. بإذن اهللا) فلكية( هذه الطريقة حتقق أرباح -١٤

االلتزام ا متاما كما  وبشرط ..بإذن اهللا تعاىل ثالثة إىل شهرين باليوم ليضاعف رأس ماله خالل
 :ومبعىن آخر.. هي

 

 للخروج املبكر قبل حتقيق اهلدف ال

 عادهاملالحقة اخلسارة وإب ال

 للتخوف من الدخول ال
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 للمغامرة ال

 للطمع ال

. 
-ولكنها ناجحة جدا جدا مع اليورو.. جلميع األزواج بال استثناء هذه الطريقة تصلح -١٥
 ين-والدوالر.. ين-واليورو.. فرنك -والدوالر.. ين-والباوند.. دوالر-والباوند.. دوالر

. 

 )ائيا(ل من رأس املا %١٥-%١٠ للمتاجرة بأكثر من ال -١٦
 

**************************** 
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 شـرح الطريقــة
 

 :د األولــالبن
 حتديد الترند العام للزوج على شارت اليومي -١

. 
وميكننا معرفة ذلك من خالل حترك الزوج يف .. للزوج) احلايل(وأقصد بالترند العام أي الترند أو التوجه 

 .!كلما زادت قوة الترند ومصداقيته.. لما زادت املدةوك..  أيام ١٠اجتاه واحد ملدة ال تقل عن 
. 

) بالعمالت(وهي خاصة .. ومتابعة ومراقبة حلركة األزواج.. واخترت هذه الفترة من واقع جتارب كثرية 
واملهم لدينا .. وقد ال يستمر االجتاه فاعال لفترة طويلة كاألسهم مثال.. حيث حركة التذبذب هنا كبرية.. فقط

 دة حركة أي زوج عن هذه الفترةأال تقل م
. 

.. بالنسبة لألسهم فأفضل فترة لقوة ومصداقية الترند جيب أن تزيد على شهر على أقل تقدير<<< 
 .!وبنفس الشروط السابقة

 
. 
فإن كان مبقدار متوسط أو أعلى من حتركه الطبيعي .. نضيف إىل ذلك أيضا حترك الزوج خالل هذه الفترة

 وتصبح مصداقيته واالعتماد عليه أكرب.. رند أو التوجه يصبح أكيدا فإن الت.. من النقاط
. 

 :وكمثال
 أيام ١٠أي أنه من املفترض أن يتحرك خالل ..  نقطة٢٥٠دوالر األسبوعية تقارب -حركة اليورو

 سواء كان صعودا أو نزوال..  نقطة يف اجتاه واحد٥٠٠-٤٥٠حوايل 
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. 
وميكننا .. فهو إذا يف ترند واضح وقوي) احلالية(رة حتليلنا خالل فت) أو أكرب(فإن كانت حركته كذلك 

.. ألنه قد ينكسر يف أي حلظة.. وإن كانت حركته أقل فإننا نعري مزيدا من االنتباه هلذا الترند.. االعتماد عليه
 ..!!ومن املفترض حينها أن حندد نقاط دخولنا وخروجنا ووقفنا جيدا

. 

. 
 فرنك ملزيد من التوضيح-دوالر والدوالر-الباونددوالر و-أرفق لكم شارت اليورو

 
. 
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  بارك اهللا فيكمةهمة ملدي مالحظ
 

للسلعة أو الزوج وليس عن الترند العام وقد نبهت لذلك يف بداية ) احلايل(أن حديثنا هنا عن الترند 
 ..!!املوضوع
. 

يل أي الترند خالل هذه الدورة أو املرحلة احلالية من توجه أو حترك الزوج واليت قد وأقصد بالترند احلا
 ..!! أيام تقريبا إىل شهر أو حنوه١٠متتد من 

. 
.! أن ينطبق على هذا النوع من الترند نفس الشروط املطبقة على الترند العام) أبدا(وليس من الضروري 

 سقها وتباعدها أو مدة الترند اخلمن عدد نقاط مالمسة السعر للترند أو تنا
. 

 .!وليس من الضروري أبدا استخدام أي من املؤشرات أو املتوسطات ائيا مع هذا النوع من الترند
. 

ومعرفة نقاط الدخول واخلروج والوقف بأبسط .. هو املضاربة السريعة ) احلايل(ألن هدفنا من هذا الترند 
 .!وبأكرب ربح متوقع.. وبأقل خسائر حمتملة.. طريقة ممكنة

. 

. 
وأرجو من اجلميع .. فهو خارج حديثنا هنا متاما.. أما بالنسبة للترند العام والذي قد ميتد لسنوات عديدة

 النظر عن الترند العام ألي زوج إذا أردنا املتابعة جيدا واالستفادة من املضاربة اليومية السريعة) غض(
. 

،.بارك اهللا فيكم ووفقكم لكل خري،
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 :بنـد الثــاينال
 

 ..حتديد مستويات الدعم واملقاومة القوية على شارت الديلي -٢
 
وأخيكم يستخدم .. ومن مضارب إىل آخر..  وخيتلف حتديد هذه املستويات من أداة إىل أخرى

 الفايبوناتشي وخطوط الترند وبعض النماذج مثل القنوات والقمم الثنائية أو القيعان وهكذا
. 
. 

.. حيث يعتمد عليها كثريا حتليلنا للسوق.. أرجو االنتباه هلا جيدا.. نقطة مهمة جدا جداسنأيت اآلن ل
 وكذلك نقاط الدخول واخلروج والوقف

. 
 .!وسأتوسع قليال يف هذه النقطة ألا األهم يف نظري

. 
 مهم وتسلسل ترتيبها فهو.. املعطيات واألدوات واملؤشرات وطرق استخدامها) لتتابع(أرجو االنتباه 

 .!للغاية
. 
. 

 مستويات الدعم واملقاومة) مفهوم(نبدأ أوال بتحديد 
ومن خبري إىل .. وكما أخربت يف هذا البند أن هذه املستويات ختتلف طرق حتديدها من حملل إىل آخر

) إنشاء(وإجياد أو .. من يستطيع اجلمع بني هذه الطرق ).. ولست منهم(ولكن اجليد من هؤالء .. آخر
 .!تكون متطابقة مع اآلخرين قدر املستطاع) قد(مستويات 

. 
بل عن فنون متعددة من أدوات ومؤشرات وخطوط .. ال.. أو ما شابه) عصا سحرية(وال أحتدث هنا عن 

 الطريق للمضاربة الصحيحة والناجحة بإذن اهللا) بزبدة(نربطها ببعضها البعض لنخرج بالنهاية .. ترند
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. 
مث التوفيق من اهللا سبحانه يف .. والبحث.. والتفكري.. واحلرص.. ض اجلهدوطبعا قد حنتاج بالبداية لبع

ستجدون األمر يف غاية السهولة .. والتعود على ذلك.. واملثابرة) الصرب(ولكن مع .. إجياد هذه املستويات
 بإذن اهللا
. 

واضعني يف . .لتكون نقطة االرتكاز بالعمل.. لتحديد نقطة معينة) الذكي(واألمر البد له من البحث 
 :تفكرينا ودراستنا للشارت هذه األسئلة واإلجابة عليها

. 
 )األسباب (!ملاذا وقع اختيارنا على هذه النقطة؟ •
 )عدم البحث اجليد (!هل هناك نقطة أقوى منها؟ •

 )عدم االهتمام أو عدم االكتراث (!من السعر احلايل؟) أو قرا(ما مدى بعدها  •
 )االستعجال بالنتائج (!ألدوات؟هل تطابقت بقوا مع عدد من ا •

. 
_ كما سيأيت_وربط األدوات مع بعضها .. طبعا إجابة هذه األسئلة مع االستمرار بالتحليل اجليد والبحث

 وهرم املضاربة الناجحة باستخدامها.. هو هرم هذه الطريقة.. إن شاء اهللا
. 

 ):املشهورة(نبدأ أوال بسرد فنون وطرق حتديد الدعم واملقاومة 
. 

 سواء كانت أحادية أو ثنائية أو ثالثية<<<  القمم والقيعان -١
 خطوط الترند -٢

 مستويات فايبوناتشي -٣
كاملثلثات والقنوات والرأس والكتفني  <<< )الباترن(أو األمناط السعرية ) النماذج(مجيع أشكال  -٤

 واألعالم اخل
 املؤشرات -٥
 املتوسطات -٦
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. 
 .!فأرجو االنتباه لذلك.. حيث بدأت باألقوى مث األدىن فاألدىن.. اوالترتيب باألعلى مهم جد<<< 

. 

. 
كي نتعلم كيفية حتديد هذه ) تسلسليا( مبحاولة استخدام هذه األدوات -إن شاء اهللا تعاىل-وسنقوم هنا 

 وكيفية ربطها مع بعضها اآلخر.. املستويات
. 

 مع استخدام أول هذه األدوات وهي القمم ..لألزواج الثالثة الرئيسة) اليومي(أرفق لكم اآلن شارت 
والقيعان موضحا السبب يف كل 

شارت



 الثانيالبند :                      شرح الطریقة                       ١٦شرح ونقاش وتطبیق لطریقة الوافي بالمتاجرة                
 

 

 

  



 الثانيالبند :                      شرح الطریقة                       ١٧شرح ونقاش وتطبیق لطریقة الوافي بالمتاجرة                
 

 

 :تابع البند الثاين
 )٢ (حتديد مستويات الدعم واملقاومة على شارت اليومي

 
طوط الدعم واملقاومة على شارت اليومي حسب القمم قمنا بوضع ورسم خ.. يف الشارت السابق 

 :والقيعان فخرجت لنا هذه املعطيات
. 

 دوالر- شارت اليورو-١
 ١,٢٤٤٦) ١( دعم - ١,٢٦٩٣) ١( مقاومة - ١,٢٥٨٦ السعر احلايل -) نازل(الترند 

. 
 دوالر- شارت الباوند-٢

 ١,٨١٨٥) ١( دعم - ١,٨٤٣٧) ١( مقاومة - ١,٨٢٤٣ السعر احلايل -) نازل(الترند 
. 

 فرنك- شارت الدوالر-٣
 ١,٢٤٤٥) ١( مقاومة - ١,٢٢٤٥) ١( دعم - ١,٢٣٠٤السعر احلايل ) صاعد(الترند 

. 

. 
بوضع األداة الثانية من األدوات املساعدة ملعرفة مستويات وخطوط _ إن شاء اهللا تعاىل_وسنقوم اآلن 

 .!ودعونا ننظر للرسم من جديد).. طوط الترندخ(وهي .. الدعم واملقاومة األخرى أو األقوى إن وجدت
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 :تابع البند الثاين
 )٣(حتديد مستويات الدعم واملقاومة على شارت اليومي 

 
شارت اليومي حسب القمم قمنا بوضع ورسم خطوط الدعم واملقاومة على .. يف الشارت السابق 

 :فخرجت لنا هذه املعطيات.. مث أضفنا هلا خطوط الترند.. والقيعان 
. 

 دوالر - شارت اليورو-١
 - ١,٢٧٥٥) ٢( مقاومة جديدة - ١,٢٦٩٣) ١( مقاومة - ١,٢٥٨٦ السعر احلايل -) نازل(الترند 

 ١,٢٤٤٦) ١(دعم 
. 

 دوالر- شارت الباوند-٢
 - ١,٨٥٠٥) ٢( مقاومة جديدة - ١,٨٤٣٧) ١( مقاومة - ١,٨٢٤٣ايل  السعر احل-) نازل(الترند 

 ١,٨١٨٥) ١(دعم 
. 

 فرنك- شارت الدوالر-٣
 مقاومة - ١,٢١٨٠) ٢( دعم جديد - ١,٢٢٤٥) ١( دعم - ١,٢٣٠٤السعر احلايل ) صاعد(الترند 

)١,٢٤٤٥) ١ 
 . 
. 

ات املساعدة ملعرفة مستويات وخطوط بوضع األداة الثالثة من األدو_ إن شاء اهللا تعاىل_وسنقوم اآلن 
ودعونا ننظر للرسم من ).. مستويات فايبوناتشي(وهي .. الدعم واملقاومة األخرى أو األقوى إن وجدت
 .!مرة أخرى.! جديد
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 :تابع البند الثاين  
 )٤(ت الدعم واملقاومة على شارت اليومي حتديد مستويا

. 
قمنا بوضع ورسم خطوط الدعم واملقاومة على شارت اليومي حسب القمم .. يف الشارت السابق 

 :فخرجت لنا هذه املعطيات.. مث أضفنا هلا مستويات فايبوناتشي.. مث أضفنا هلا خطوط الترند.. والقيعان 
. 

 دوالر - شارت اليورو-١
 - ١,٢٦٩٣) ٢( مقاومة - ١,٢٦٢٦) ١( مقاومة جديدة - ١,٢٥٨٦ السعر احلايل - )نازل(الترند 

 ١,٢٣٨٠) ٢( دعم جديد - ١,٢٤٤٦) ١( دعم - ١,٢٧٥٥) ٣(مقاومة 
. 

 دوالر- شارت الباوند-٢
 مقاومة - ١,٨٥٠٥) ٢( مقاومة - ١,٨٤٣٧) ١( مقاومة - ١,٨٢٤٣ السعر احلايل -) نازل(الترند 

 ١,٨١٥٢) ٢( دعم جديد - ١,٨١٨٥) ١(دعم  - ١,٨٦٤٠) ٣(جديدة 
. 

 فرنك- شارت الدوالر-٣
 - ١,٢١٨٠) ٢( دعم - ١,٢٢٤٥) ١( تأكيد قوة الدعم - ١,٢٣٠٤السعر احلايل ) صاعد(الترند 

 ١,٢٤٤٥) ١(تأكيد قوة املقاومة 
. 

حلقيقة موثوقة وهي با.. فلم أجد سوى قنوات.. بالنسبة لألداة الرابعة وهي األمناط السعرية أو النماذج
 ولكن سنستغين عنها مبا رمسناه من خطوط الترند وغريه من األدوات.. بعض الشيء

 
 لكي نتعلم كيفية رمسها ومتابعتها فيما بعد.. ولكن سأرمسها هنا<<< 

 
وأحددها بشهر أو أكثر ..  أيام ١٠خصوصا على فترة أكرب من ) القنوات(وأفضل حقيقة أن تستخدم 

 .!من ذلك
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 :تابع البند الثاين
 )٥(حتديد مستويات الدعم واملقاومة على شارت اليومي 

 
قمنا بوضع ورسم خطوط الدعم واملقاومة على شارت اليومي حسب القمم .. يف الشارت السابق 

فخرجت لنا هذه املعطيات .. مث أضفنا هلا مستويات فايبوناتشي.. مث أضفنا هلا خطوط الترند.. والقيعان 
 ):ةالنهائي(

. 
 دوالر - شارت اليورو-١
  ١,٢٥٨٦ السعر احلايل -) نازل(الترند 

  ١,٢٦٢٦) ١(مقاومة 
  ١,٢٦٩٣) ٢(مقاومة 
  ١,٢٧٥٥) ٣(مقاومة 
  ١,٢٤٤٦) ١(دعم 
 ١,٢٣٨٠) ٢(دعم 

. 
 دوالر- شارت الباوند-٢

  ١,٨٢٤٣ السعر احلايل -) نازل(الترند 
  ١,٨٤٣٧) ١(مقاومة 
  ١,٨٥٠٥) ٢(مقاومة 

  ١,٨٦٤٠) ٣(مة مقاو
  ١,٨١٨٥) ١(دعم 
 ١,٨١٥٢) ٢(دعم 

. 
 فرنك- شارت الدوالر-٣
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  ١,٢٣٠٤السعر احلايل ) صاعد(الترند 
 )قوي (١,٢٢٤٥) ١(الدعم 

  ١,٢١٨٠) ٢(دعم 
 )قوية (١,٢٤٤٥) ١(املقاومة 

. 

. 
 )املؤشرات(بالنسبة لألداة اخلامسة 

 ).!ماكد(ومؤشر ) ستوكاستك(ر ومها مؤش.. أستخدمهما هنا ) فقط(فأعين ا أداتني 
. 

 وأستخدم االعدادات االفتراضية فقط هلذين املؤشرين
. 

ولكنين سأعرج عليهما وأشرحهما خالل حتركات السوق .. وطريقة عملهما واضحة للجميع فيما أظن
 الفعلية إن شاء اهللا تعاىل

. 
 .!  ومها موجودان يف مجيع الشارت املرفق<<< 

. 
 )املتوسطات(ادسة بالنسبة لألداة الس

يف طريقتنا ) قصوى(وإال فهي ليست ذات أمهية .. يف تأكيد أمر من عدمه.. ما فقط) أستأنس(فأيضا 
 عالوة على تأخرمها يف التنبيه لتحرك السعر كما هو معروف للجميع.. هذه

. 
 وأستخدم عادة املتوسطات التالية باألعدادت االفتراضية أيضا

  أيام٥ متوسط -١
  يوما٢٠سط  متو-٢
  يوما٢٠٠ متوسط -٣

. 
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وكنقاط مقاومة إذا كان السعر .. والبعض يستخدم هذه املتوسطات كنقاط دعم إذا كان السعر فوقها
 .! أيام٥وخصوصا متوسط .. حتتها

. 
 أيام فوق ٥حيث إذا تقاطعت املتوسطات وكان متوسط .. والبعض اآلخر يستخدمها يف التقاطعات

 ويكون داللة بيع.. والعكس صحيح أيضا.. وهي داللة شراء.. رند يكون صاعدا يوما فإن الت٢٠متوسط 
. 

 ٥وأال يكون متوسط .. مثل لزوم االنفراج بعد حصول التقاطع.. وهلذه الطريقة شروط معينة <<< 
وأن يكون مؤشر ستوكاستك معطي إشارة صحيحة .. أيام متداخال مع البارت أو الشموع من خالل السعر
 أو شراء اخل سواء بيع 

. 
أو ) شك(لرؤية معينة حول حترك السعر يف جمال ) فقط(أستخدمها هنا .. ولكنين كما أخربت سابقا

 .!وليس باالعتماد عليها يف اختاذ القرار.. ماشابه
. 

 والتركيز على اخلطوات األساسية املذكورة هنا.. املهم عدم إشغال أنفسكم ا
. 

  يوما٢٠٠بالنسبة ملتوسط 
وهو يستخدم للمضاربة ..  شهور تقريبا٥-٣تخدم عادة ملعرفة حترك السعر بعد فترة تتراوح بني فهو يس

 طويلة األمد
. 

 للتوضيح حول هذه املتوسطات) فقط(دوالر -سأرفق شارت اليورو
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..وإىل هنا نأيت إىل اية البند الثاين.
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 ـالثالبنــد الثـ
 

على شارت ) املتوسطة( حتديد مستويات الدعم واملقاومة اليت تسبق األقوى -٣
 بنفس الطريقة السابقة.. األربع ساعات أو الساعة

. 
 :مع اية شرح البند الثاين خرجنا مبعطيات أذكرها هنا للمتابعة

. 
 دوالر -رت اليورو شا-١
  ١,٢٥٨٦ السعر احلايل -) نازل(الترند 

  ١,٢٦٢٦) ١(مقاومة 
  ١,٢٦٩٣) ٢(مقاومة 
  ١,٢٧٥٥) ٣(مقاومة 
  ١,٢٤٤٦) ١(دعم 
 ١,٢٣٨٠) ٢(دعم 

 
. 

 دوالر- شارت الباوند-٢
  ١,٨٢٤٣ السعر احلايل -) نازل(الترند 

  ١,٨٤٣٧) ١(مقاومة 
  ١,٨٥٠٥) ٢(مقاومة 
  ١,٨٦٤٠) ٣(مقاومة 
  ١,٨١٨٥) ١(دعم 
 ١,٨١٥٢) ٢(دعم 
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. 
 فرنك- شارت الدوالر-٣

  ١,٢٣٠٤السعر احلايل ) صاعد(الترند 
 )قوي (١,٢٢٤٥) ١(الدعم 

  ١,٢١٨٠) ٢(دعم 
 )قوية (١,٢٤٤٥) ١(املقاومة 

. 

. 
سنقوم اآلن بعمل نفس الذي عملناه مع شارت اليومي من حتديد االجتاه ورسم خطوط الترند 

 ولكن مع شارت الساعة.. شي اخل والفايبونات
. 

وتأكيد نقاط الدخول واخلروج .. هو توضيح الفرق بينه وبني اليومي.. وسبب اختياري لشارت الساعة
فأحببت أن .. ألن شارت األربع ساعات يشبه كثريا شارت اليومي.. وبنقاط أقل بطبيعة احلال كبداية.. اخل 

 .! من الفائدةيكون الشارت خمتلف بعض الشيء وذلك ملزيد
. 

 .!وميكنكم بعد ذلك االستغناء عنه والعمل على شارت األربع ساعات
 وال بأس به كبداية.. وعلى العموم شارت الساعة أيضا جيد<<< 

. 
حيث قد طبقنا .. مبعىن أنه لن يكون هناك تسلسل للرسم).. مرة واحدة(سيكون رمسي جلميع األدوات 

ط استنباط أجوبة لألسئلة اليت ذكرا حول اختيار هذه النقاط وعليكم فق.. ذلك على شارت اليومي
 وحماولة ربطها مع الشارت املرفق.. واملستويات

. 
****** 

 وذلك لغرض التعليم.. دوالر ولكن قبل التشطيب-سأرفق لكم اآلن شارت الساعة لليورو
. 
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) قوة(باإلضافة لتأكيد ! .نالحظ اآلن أن هناك نقاط ومستويات دعم ومقاومة جديدة على هذا الشارت
 .!نقاط سابقة أيضا

. 
لكي نعرف كيفية املقارنة واختيار .. اليت على اليومي ) والسابقة(سأذكر اآلن مجيع النقاط اجلديدة 

 :منها واألصلح للمضاربة أو حىت املتاجرة) األهم(
. 

 دوالر - شارت اليورو-١
  ١,٢٥٨٦ السعر احلايل -) نازل(الترند 

. 
التقاء الترند النازل مع السعر باإلضافة ملستويات (شارت الساعة  <<< ١,٢٥٩٠) ١ (مقاومة** 

 )٥٠فايبو 
 ) فايبو٦١,٨مستوى (شارت الساعة  <<< ١,٢٦١٥) ٢(مقاومة .** 

. 
باإلضافة لشارت اليومي مقاومة مستوى ).. قمة ترند(شارت الساعة  <<< ١,٢٦٢٦) ٣(مقاومة ** 

  فايبو٦١,٨
. 

 ) فايبو٧٦,٤مستوى ( شارت الساعة ١,٢٦٤٥) ٤(مقاومة ** 
. 

باإلضافة لشارت اليومي )..  فايبو١٠٠ملستوى + قمة ترند ( شارت الساعة ١,٢٦٩٣) ٥(مقاومة ** 
 قمة ترند
. 

 )التقاء السعر بالترند النازل( شارت اليومي ١,٢٧٥٥) ٦(مقاومة ** 
. 

 ) فايبو٣٨,٢مستوى (شارت الساعة  <<< ١,٢٥٦٧) ١(دعم ** 
. 
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 ) فايبو٢٣,٦مستوى (شارت الساعة  <<< ١,٢٥٣٨) ٢(دعم ** 
. 

 )أدىن قاع باإلضافة ملستوى صفر فايو(شارت الساعة  <<< ١,٢٤٩٢) ٣(دعم ** 
. 

 )مقاومة سابقة(شارت اليومي  <<< ١,٢٤٤٦) ٤(دعم ** 
. 

 ) فايبو٧٦,٤مستوى (شارت اليومي  <<< ١,٢٣٨٠) ٥(دعم ** 
. 

 ،.أعود إليكم إن شاء اهللا تعاىل،تفكروا بالشارت حىت 

 



 الثالثالبند :                      شرح الطریقة                       ٣٤افي بالمتاجرة                شرح ونقاش وتطبیق لطریقة الو
 

 

 البنـــد الثـــالثتابع 
 

 )٢(على شارت الساعة ) املتوسطة( حتديد مستويات الدعم واملقاومة -٣
. 

 !واملستويات األقوى واألصلح للمضاربة؟كيفية اختيار النقاط 
. 
. 

وبأهداف ) انترادي(أود أن أذكر اجلميع أننا يف شرح هذه الطريقة نستخدم املضاربة السريعة اليومية 
  نقطة على حسب وقت الدخول والنقاط املعتمد عليها٧٠-٣٠تتراوح بني 

. 
مبعىن وجود .!  نقاط املستوى الواحدأن يكون هناك تذبذب ذا القدر بني) طبيعيا(لذلك من املفترض 

 .! نقطة٧٠-٣٠جمال حلركة السعر بني أي مستويني ذا القدر 
. 

 .!وتواقفت مع شارت آخر كذلك.. نضيف إىل ذلك أن قوة أي نقطة تكون إذا توافقت مع عدة أدوات
. 

  الزوجمع ربط ذلك مبتوسط حركة.. مدى قرب هذه النقطة من السعر احلايل) أخري(وأمر آخر 
. 
. 

باختيار أقوى ) دائما وأبدا(وتكون .. نأيت اآلن الختيار نقاط ومستويات الدعم واملقاومة واملفاضلة بينها
 :وثالث نقاط مقاومة للسعر احلايل.. وأقرب ثالث نقاط دعم 

. 
 ولنبدأ باملقاومة

 : مستويات قريبة وهي٣فلدينا 
١,٢٥٩٠  
١,٢٦١٥  
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١,٢٦٢٦ 
. 

باإلضافة ألقوى ..  حيث متثل قمة على شارت الساعة ١,٢٦٢٦األخرية وأقواها يف نظري هي 
  على شارت اليومي٦١,٨مستويات فايبو 

. 
  نقطة لكل عقد٧٠-٣٠وأذكر أن حديثنا عن مضاربة بأهداف 

. 
ولكن عيبها أا قريبة جدا من ..  فهي أيضا قوية وميكن االعتماد عليها١,٢٥٩٠بالنسبة لألوىل عند 

 ١,٢٥٨٦ عند السعر احلايل
. 

ولكن تلتغي فاعليتها لوجود األقوى منها بعدها مباشرة ..  فهي قوية أيضا١,٢٦١٥بالنسبة للثانية عند 
 .! نقطة١١حبوايل 

. 
 ١,٢٦٢٦فيكون اختيارنا ألول مقاومة عند 

. 
 :وحسب شارت اليومي والساعة فلدينا املعطيات اآلتية.. ننتقل اآلن الختيار املقاومة اليت تليها

١,٢٦٤٥ 
١,٢٦٩٣ 
١,٢٧٥٥ 

. 
حيث األوىل تكون قريبة نوعا ما من اليت تسبقها عند .. وعند املفاضلة فإننا سنختار الثانية والثالثة

١,٢٦٢٦ 
 

 :فيكون اختيارنا ملستويات املقاومة حسب اآليت
  ١,٢٦٢٦) ١(دعم 
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  ١,٢٦٩٣) ٢(دعم 
 ١,٢٧٥٥) ٣(دعم 

. 

. 
 ٥فلدينا .. طريقة املفاضلة واملقارنة واالختيار متاما مثلما عملنا هناونطبق .. نأيت اآلن ملستويات الدعم

 :وهي كالتايل.!  مستويات فقط٣جيب أن خنتار منها .. مستويات دعم 
١,٢٥٦٧ 
١,٢٥٣٨  
١,٢٤٩٢ 
١,٢٤٤٦ 
١,٢٣٨٠  

. 
  لقربه من السعر١,٢٥٦٧سأستبعد أول دعم عند 

 لبعده من السعر وموقعه اجليد.. الدعم  كأول مستويات ١,٢٥٣٨وسأختار الدعم الثاين عند 
  أيضا ألنه قد أثبت قوته بالسابق١,٢٤٩٢وسأختار الدعم الذي يليه عند 

  لقربه من سابقه١,٢٤٤٦وسأستبعد الذي يليه عند 
  هو الثالث١,٢٣٨٠وسيكون الدعم األخري عند 

. 
 :فيكون اختيارنا ملستويات الدعم حسب اآليت

 ١,٢٥٣٨) ١(دعم 
 ١,٢٤٩٢) ٢(دعم 
 ١,٢٣٨٠) ٣(دعم 

. 

. 
 :ويصبح لدينا الشارت بعد هذه التشطيبات كاآليت
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 البنـــد الثـــالثتابع 
 

 )٣(شارت الساعة على ) املتوسطة( حتديد مستويات الدعم واملقاومة -٣
.. 

 !كيفية اختيار النقاط واملستويات األقوى واألصلح للمضاربة؟
. 

يف املداخلة السابقة هلذا البند مت شرح طريقة اختيار مستويات الدعم واملقاومة األقوى واألصلح واألقرب 
 .!دوالر-للسعر احلايل بغرض املتاجرة على شارت الساعة لليورو

. 
مث عملنا مقارنة ومفاضلة .. ستويات مع املستويات املستنبطة من شارت اليوميمث قمنا بربط هذه امل

 ومثلها مقاومة.. وخرجنا بثالث مستويات ونقاط دعم
. 

-سنقوم اآلن وباستخدام نفس الطريقة املذكورة باستخراج نقاط الدعم واملقاومة لكل من زوج الدوالر
 دوالر على شارت الساعة أيضا-فرنك والباوند

. 
 من دون الشرح ألنه قد حصل بالفعل باملداخلة السابقة) فقط(أكتفي بسرد املستويات وس

. 

. 
 فرنك-زوج الدوالر

 :مستويات الدعم
 ١,٢٢٤٥) ١(دعم 
 ١,٢٢١٠) ٢(دعم 
 ١,٢١٨٠) ٣(دعم 

. 
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 :مستويات املقاومة
 ١,٢٣٦٠) ١(مقاومة 
 ١,٢٣٩٠) ٢(مقاومة 
 ١,٢٤٤٥) ٣(مقاومة 

.. 
 دوالر-زوج الباوند

. 
 :ستويات املقاومةم

 ١,٨٢٨٠) ١(مقاومة 
 ١,٨٣٤٠) ٢(مقاومة 
 ١,٨٤٣٧) ٣(مقاومة 

. 
 :مستويات الدعم

 ١,٨١٨٥) ١(دعم 
 ١,٨١٥٢) ٢(دعم 
 ١,٨٠٨٢) ٣(دعم 

 
. 
. 

لكي تقارنوا بينه ) .. قبل التشطيب(دوالر -فرنك والباوند-سأرفق لكم اآلن شارت الساعة للدوالر
 .!لغرض معرفة كيفية اختيار املستويات املطلوبة حسب الشرح السابق.. لىوبني املستويات املختارة باألع
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 البنـــد الثـــالثتابع 
 

 )٤(على شارت الساعة ) املتوسطة( حتديد مستويات الدعم واملقاومة -٣
.. 

 ملخص الشرح مع الشارت واملستويات النهائية
. 
. 

 ومقارنتها مع انتهينا اآلن حبمد اهللا من حتديد أفضل مستويات الدعم واملقاومة على شارت الساعة وربطها
 :وخرجنا باملعطيات التالية.. نفس املستويات على شارت اليومي
. 

 
 دوالر-زوج اليورو

. 
 :مستويات املقاومة

  ١,٢٦٢٦) ١(مقاومة 
  ١,٢٦٩٣) ٢(مقاومة 
 ١,٢٧٥٥) ٣(مقاومة 

. 
 :مستويات الدعم

 ١,٢٥٣٨) ١(دعم 
 ١,٢٤٩٢) ٢(دعم 
 ١,٢٣٨٠) ٣(دعم 

. 

. 
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 فرنك-زوج الدوالر
. 

 :ويات الدعممست
 ١,٢٢٤٥) ١(دعم 
 ١,٢٢١٠) ٢(دعم 
 ١,٢١٨٠) ٣(دعم 

. 
 :مستويات املقاومة

 ١,٢٣٦٠) ١(مقاومة 
 ١,٢٣٩٠) ٢(مقاومة 
 ١,٢٤٤٥) ٣(مقاومة 

. 

. 
 دوالر-زوج الباوند

. 
 :مستويات املقاومة

 ١,٨٢٨٠) ١(مقاومة 
 ١,٨٣٤٠) ٢(مقاومة 
 ١,٨٤٣٧) ٣(مقاومة 

. 
 :مستويات الدعم

 ١,٨١٨٥) ١(دعم 
 ١,٨١٥٢) ٢(دعم 
 ١,٨٠٨٢) ٣(دعم 

. 
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. 
 :مالحظــــات مهمـــة

. 
والذي سنعتمد عليه بعد اهللا يف حتديد نقاط الدخول ..  سأرفق اآلن الشارت اخلاص بكل زوج-١

 .!مع مالحظة أن هذا الشارت قد يستمر معنا رمبا ليوم أو يومني أو حىت أسبوع وأكثر.. واخلروج واألهداف
. 

وهذا .. من واقع حترك السعر.. ج لتحديث بعض النقاط واملستويات خالل جلسة السوق رمبا حنتا-٢
 وارد جدا

. 
قد نكتشفها من .. جدا من هذه النقاط واملستويات املذكورة باألعلى) قوية( قد تكون هناك نقاط -٣

 مما ميكننا من استغالهلا عدة مرات.. خالل حركة األزواج الفعلية وارتدادها منها
. 

الدعم يصبح .. (نفسه متاما) عكس(يصبح .. من املستويات املذكورة) مكسور( أي نقطة أو مستوى -٤
 .!وعدم كسره من أول حماولة.. ولكن بشرط ثباته لبعض الوقت).. واملقاومة تصبح دعما.. مقاومة

. 
أ الرسم لنبد.. سواء الدعم أو املقاومة..  تنتهي فاعلية هذه املستويات بكسر آخر مستوى منها-٥

 وحتديد غريها من جديد
. 

ونعرف مدى قوا من ثباا وارتداد السعر .. غري هذه) جديدة( قد تتشكل خالل جلسة اليوم نقاط -٦
  نقطة تقريبا٥٠ولعدد .. منها عدة مرات

. 
على حسب املستويات ) اجتهاديا(ألا مستنبطه % ١٠٠الالزمة ) بالدقة( قد ال تكون هذه النقاط -٧
فلذلك من األفضل زيادة هامش بسيط هلذه املستويات .. رياضية معينة) معادلة(وليست حسب .. رتبالشا

  نقاط تقريبا ٥بواقع 
. 
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عاىلوننتقل للبند الرابع إن شاء اهللا ت.. انتهينا اآلن من شرح هذا البند
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 ـعالبنــد الرابـ
. 

بغض النظر ..  إذا كان السعر قريبا من املستويات القوية يكون عملي عليها-٤
) .. وبغض النظر عن معاكسة الترند أو متابعته.. (عن املستويات املتوسطة

 والوقف عند كسر تلك املستويات..  نقطة لكل صفقة٧٠-٥٠وبأهداف 
. 
. 
 : هذه الطريقة فهي أحد أمرينعندما أذكر املستويات القوية يف

  املستوى الثالث من الدعم أو املقاومة-١
  نقطة تقريبا فما فموق٥٠لعدد .. ويرتد منه السعر لعدة مرات..  أي مستوى يثبت قوته-٢

. 
ويكون ..  نقطة٢٠-١٥فإن كان السعر بالقرب من املستوى الثالث دخلت بالقرب منه أو قبله حبوايل 

ألننا نتاجر على شارت .. أو بإغالق أي ساعة خارجه<<< .!  نقطة٢٥-٢٠وايل الوقف بعد كسره حب
 .!الساعة
. 

  نقطة٤٥ويصبح لدينا يف هذه احلالة وقف خسارة حبد أقصى 
 وسأتوسع يف طرق وفنون وقف اخلسارة إن شاء اهللا يف البند اخلاص ا<<< 

. 
ولكننا .. الترند هنا) خنالف(ظة أننا قد مع مالح..  نقطة٧٠-٥٠وهدفنا يف هذه احلالة سيكون حبدود 

 .!واحتمال االرتداد منها وارد جدا.. دخلنا من منطقة قوية
 أما إن كان دخولنا مطابقا ومتماشيا مع الترند فيكون ذلك أفضل بكثري<<< 

. 
 :ويزيد من تأكيد صحة الدخول بطبيعة احلال بعض األمور منها
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  تشبع زوج بالبيع أو الشراء-١
 ذ حركة الزوج اليومية نفا-٢

  توافق املؤشرات واملتوسطات املستخدمة مع سبب الدخول-٣
. 
. 

 :اليت استخرجناها سابقا لألزواج الثالثة) القوية(دعونا ننظر اآلن للمستويات 
. 

 )١,٢٥٢٦السعر اآلن (دوالر - يورو-١
 ١,٢٧٥٥) ٣(مقاومة 
 ١,٢٣٨٠) ٣(دعم 

. 
 )١,٢٣٣٨السعر اآلن (فرنك - دوالر-٢

 ١,٢١٨٠) ٣(دعم 
 ١,٢٤٤٥) ٣(مقاومة 

. 
 )١,٨٢٣٤السعر اآلن (دوالر - باوند-٣

 ١,٨٤٣٧) ٣(مقاومة 
 ١,٨٠٨٢) ٣(دعم 

 
. 

ولذلك سنقوم باستخدام .. فيتضح لنا أن مجيع النقاط واملستويات القوية بعيدة جدا عن السعر احلايل
  تعاىلحسبما سيأيت بالبند اخلامس إن شاء اهللا.. املستويات املتوسطة

. 

. 
 ،.وننتقل اآلن للبند اخلامس إن شاء اهللا تعاىل،.. انتهى شرح البند الرابع
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 سالبنــد اخلامـ
. 

فأدخل على املستويات ..  إذا كان السعر بعيدا عن املستويات القوية-٥
..  نقطة٥٠-٣٠وبأهداف .. وال أخالفه هنا أبدا) ولكن مع اجتاه الترند( املتوسطة

 تلك املستوياتوبوقف عند كسر 
. 
. 
 .!ومضاربتنا اليومية السريعة.. يف هذا البند يرتكز أغلب عملنا 

 وعلى السوق أيضا.. لذلك سنحتاج للكثري من االنتباه والتركيز على الشرح
. 

فالسرعة .. وممكن أن حتدث خالل ساعات..  نقطة ممكن أن حتدث خالل ثواين معدودة٥٠-٣٠فحركة 
 .!وكذلك الكثري من الصرب أيضا مطلوب.. اذ القرار إذا مطلوبة هنايف الدخول واخلروج واخت

. 
 .!ونبدأ أوال باختيار أي من النقاط أو املستويات اليت سنحددها لغرض الدخول

. 
 .!هو األفضل على اإلطالق) األول(أن املستوى .. فأقول ومن واقع جتارب كثرية جدا

. 
دوالر والذي استبعدناه لقربه من السعر - بالنسبة لليورو١,٢٥٩٠ودعونا ننظر إىل مستوى املقاومة عند 

 .!بغض النظر عن األسباب لذلك.. وكيف أنه ثبت بقوة .. عند االفتتاح
. 

حسبما شرحنا بالبند ) جديد(فإننا نستخدم أي مستوى .. أما إن كان السعر بعيدا عن املستوى األول
 .!ومن خالل حركة السوق الفعلية.. السابق

. 
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ولكن عند .. فال مينع إطالقا استخدام املستويات األوىل.. أن هذه الطريقة وقفها عادة يكون بسيطاومبا 
 .!إذا كانت قريبة من السعر.. فإنين أشجع على استخدام املستويات الثانية.. املفاضلة

. 
 وهو عدم خمالفة الترند ائيا.. يف هذا البند.. طبعا أذكركم بأهم شرط لدينا هنا

. 

. 
ومسايرة .. لألزواج الثالثة حسبما استخرجناها سابقا) األوىل(ونا اآلن نرى مستويات الدعم واملقاومة دع

 :ومدى استطاعتنا املضاربة من خالهلا.. للترند احلايل لكل زوج
. 

 )١,٢٥٢٦السعر اآلن .. (ترند نازل.. دوالر - يورو-١
 ١,٢٦٢٦) ١(مقاومة 

. 
 )١,٢٣٣٨لسعر اآلن ا.. (ترند صاعد.. فرنك - دوالر-٢

 ١,٢٢٤٥) ١(دعم 
. 

 )١,٨٢٣٤السعر اآلن .. (ترند نازل.. دوالر- باوند-٣
 ١,٨٢٨٠) ١(مقاومة 

. 
 

ويكون الوقف عند ..  نقطة١٥-١٠أو قبلها حبوايل .. ويكون الدخول بالقرب من هذه املستويات 
 ى شارت الساعةألننا نضارب عل.. أو إغالق أي ساعة خارجها..  نقطة٢٠-١٥كسرها حبوايل 

. 

. 
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 :التالية) والتوصيات(ومن خالل املعطيات السابقة فإننا نستنتج التحليل 

. 
 دوالر- يورو-١

. 

 :التحليل
ومبا أن أول .. ال بأس ا اآلن) مقاومة( والذي أصبح يشكل ١,٢٥٣٨كسر أول مستويات الدعم عند 

وندخل ) اجلديدة(فإننا سنستغل هذه املقاومة ..  بعيدة جدا عن السعر احلايل١,٢٦٢٦مستويات املقاومة 
 وبوقف بسيط حىت تثبت قوا.. بالقرب منها

. 

 :التوصية
 )١,٢٥٢٣السعر اآلن  (١,٢٥٤٠بيع من مستويات 

 ١,٢٥٦٠وقف اخلسارة عند 
  نقطة٥٠-٣٠واهلدف حبدود 
. 

 فرنك- دوالر-٢
. 

 :التحليل
سنستغل املستويات القريبة واليت متثل دعم الترند و..  أيضا بعيدة نوعا ما١,٢٤٤٥مستويات الدعم عند 

أنظر <<< ) واليت استبعدناها لقرا من سعر االفتتاح( تقريبا ١,٢٢٩٠احلايل على شارت الساعة عند 
 ..!! فرنك قبل التشطيب-شارت الساعة اخلاص بالدوالر
. 

 :التوصية
 )١,٢٣٣٨السعر اآلن  (١,٢٣١٠شراء من مستويات 

 ١,٢٢٨٥د وقف اخلسارة عن
  نقطة٥٠-٣٠واهلدف حبدود 
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 دوالر- باوند-٣
. 

 :التحليل
 وسنقوم باستغالهلا عند اقتراب السعر منها إن شاء اهللا ١,٨٢٨٠لديه مقاومة جيدة يف طريقه اآلن عند 

 تعاىل
. 

 :التوصية
 )١,٨٢٤٨السعر اآلن  (١,٨٢٧٠بيع من مستويات 

 ١,٨٣٠٥وقف اخلسارة عند 
 طة نق٥٠-٣٠واهلدف حبدود 
. 

 .!دوالر هو الذي الزال حمترما للمقاومة والدعم على غري العادة-املالحظ أن زوج الباوند
. 

 .!دعونا اآلن نراقب هذا التحليل والتوصيات ونرى مدى فاعليتها
. 

 .!ولزوم مطابقة مؤشر ستوكاستك لنقطة الدخول) ستوكاستك وماكد(أذكر أيضا مبؤشري 
. 

ومعطي إشارة صعود قوية أيضا .. دوالر-دوالر والباوند-قوية لليورووهو بالفعل معطي إشارة نزول 
 فرنك على شارت الساعة-للدوالر

. 
 فرنك-دوالر وللدوالر-وصعود للباوند.. دوالر-فمعطي إشارة نزول لليورو.. أما ماكد

 ،.نتابع السوق لبعض الوقت وأعود إليكم إن شاء اهللا تعاىل،
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 متابعة السوق
 

ومدى تطابقهما مع حركة السوق .. نظر إىل التحليل الذي وضعناه صباحا مع التوصيات سنقوم اآلن بال
 ومدى قوة وفعالية نقاط ومستويات الدعم واملقاومة اليت اخترناها وهذا.. الفعلية

 
. 

 استخدام حساب جترييب لتطبيق مجيع التوصيات عليه) جدا(نسيت أن أذكر أنه من املستحسن 
. 

 :وكان لدينا هذا التحليل والتوصية التاليني.. دوالر-ونبدأ بزوج اليورو
 
 :   إقتباس

-----------------------------------------. 
 دوالر- يورو-١

. 
 :التحليل

ومبا أن أول .. ال بأس ا اآلن) مقاومة( والذي أصبح يشكل ١,٢٥٣٨كسر أول مستويات الدعم عند 
وندخل ) اجلديدة(فإننا سنستغل هذه املقاومة .. السعر احلايل بعيدة جدا عن ١,٢٦٢٦مستويات املقاومة 

 وبوقف بسيط حىت تثبت قوا.. بالقرب منها
. 

 :التوصية
 )١,٢٥٢٣السعر اآلن  (١,٢٥٤٠بيع من مستويات 

 ١,٢٥٦٠وقف اخلسارة عند 
  نقطة٥٠-٣٠واهلدف حبدود 

--------------------------------------- 
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).. دعم( اليت اخترناها مسبقا كمستوى ١,٢٥٣٨مستويات ) قوة(يل ثبت لدينا من خالل هذا التحل

وبالفعل وصل السعر قريبا .. وحاولنا الدخول بالقرب منها.. وأصبحت نقطة مقاومة جيدة.. وقد مت كسرها 
 .! نقطة حىت اآلن٧٠مث ارتد إىل أكثر من ) حتديدا (١,٢٥٣٧جدا منها عند 

. 
ميكننا االعتماد .!  تقريبا١,٢٥٣٨وجديدة عند مستويات ) قوية(قطة مقاومة إذا أصبحت لدينا اآلن ن

 .!عليها بال أدىن شك
. 

..  واليت مت كسرها أيضا قبل قليل١,٢٤٩٢عند مستويات ) املتوسطة(دعونا اآلن ننظر إىل نقطة الدعم 
 !احد فقط اليوم؟أم أن اليورو سيكتفي بكسر دعم و! جيدة مثل سابقتها؟) مقاومة(فهل ستكون نقطة 

. 
 :والسؤال الذي يطرح نفسه

 هل نقوم أيضا باستغالل هذه النقطة للدخول شورت وبوقف بسيط؟
. 

 .!وال مينع ذلك أبدا.. حمدد وبسيط) بوقف(إذا ألزمنا أنفسنا ) وبكل تأكيد(واجلواب نعم 
. 

مث يعود .. املكسور نقطة عن املستوى ٥٠أن يذهب السعر حبدود .. ولكن األفضل حسب شروط الطريقة
 نقطة ٢٨واآلن نرى من واقع السوق أن السعر قد حترك حبدود .. وتكون فرصة الدخول.. ليختربه من جديد

 وهي جيدة إىل حد ما.. فقط
. 

 حسب اختيارنا ١,٢٣٨٠دوالر فال تزال عند مستويات -القادمة لليورو) القوية(بالنسبة لنقطة الدعم 
 الذي أجريناه صباحا

. 

. 
 :  سبة للتوصيةبالن
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  ١,٢٥٤٠فقد كانت بالدخول شورت من مستويات 
  نقاط فقط٣ بفارق ١,٢٥٣٧وقد وصل السعر بعد التوصية إىل 

 ورمبا قد تفعل عند بعضكم<<< 
. 

 نقطة وزيادة) ٥٠(ومن دخل بالتوصية فقد حققت هدفها كامال 
. 

 :ومعرفة.. هو االستفادة من التحليل.. املهم لدينا هنا طبعا
 ىت ندخل للسوق؟ م •

  ومىت خنرج؟ •
  وملاذا؟ •

  وأين نضع الوقف؟ •
  وأين نضع اهلدف؟ •

. 
 من خالل املواصلة املستمرة باستخدام هذه الطريقة البسيطة.. وهذا ما سيتحقق إن شاء اهللا تعاىل

. 

. 
 :نقــاط على اهلامــش

لدينا مستوى : ثال هناوكم.! هو البحث والتقصي عن أمر معني) واليت أعشقها( من األمور الطيبة -١
فمن املفضل لدي أن أحبث عن هذا املستوى يف ..  أصبح مستوى مقاومة عنيف ومن أول اختبار له١,٢٥٣٨

 ..!!ألعلم ملاذا أصبحت هذه النقطة قوية.. مجيع الشارت اليومي واألربع ساعات والساعة
 .!وأنصح نفسي قبلكم.. وهذا ما أنصحكم به اآلن<<< 

. 
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وتوصيتنا هنا كانت .! أن الدخول بالصفقة أفضل من انتظار سعر رمبا ال يأيت.. من مرة ذكرت أكثر -٢
وهذا .! ألنه رمبا ال يأيت أبدا..  فليس من الضروري أبدا أن ننتظر هذا الرقم١,٢٥٤٠بالدخول من مستوى 

  صفقةنقاط للدخول أو حىت اخلروج ألي) ٥(فال بأس بوضع هامش حبوايل ..!! ما حدث بالفعل معنا
. 

.. من املستحسن رسم الشارت من جديد)  أمريكا- أوروبا -آسيا ( مع اية كل فترة تداول -٣
ويكون الرسم حسب قواعد هذه .. واختراقات ملستويات الدعم واملقاومة.. وخصوصا إذا حدثت قفزات

 الطريقة متاما
. 

 ١٠ناك أناس ستخرج عند حتقق وأنا متأكد أن ه..  أذكركم دائما بالصرب لتحقيق أقصى ربح ممكن-٤
وتكرر ضرب .. ألنه مع تكرر اخلروج املبكر.. وهذا أكرب خطأ يقع فيه املضارب..  نقطة٢٠نقاط أو حىت 

 وال شك) خاسروووووووووون(فإننا يف اية األمر .. وقف اخلسارة
. 

وخصوصا مع زوج .. ومتابعة الربح.. وهو خفض اخلسارة..  أذكركم أيضا بأحد فنون متابعة الربح-٥
 نقطة فما ١٥٠وغريمها من األزواج اليت تتحرك يف مدى كبري يوميا يبلغ .. فرنك-دوالر والدوالر-الباوند

ولكين أفضل دائما إذا كانت الصفقة سريعة أن .. وال مينع استخدام هذا الفن مع األزواج األقل حركة.. فوق
وقد تأخذ منا وقتا وجهدا .. ألا مملة يف متابعتها.. ركةخنرج إذا حتقق اهلدف كامال مع األزواج البطيئة احل

 أكثر من غريها
. 

 وقت صدور األخبار والبيانات) ائيا( أذكركم أيضا بعدم الدخول للسوق -٦
. 
. 

مث .. دوالر-وزوج الباوند.. فرنك -وسأعود لنرى ماذا حدث لزوج الدوالر.. هذا مالدي حىت اآلن
 ،.صيات جلميع األزواج إن شاء اهللا تعاىل،نقوم بتحديث التحليل والتو
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 فرنك-كان لدينا هذا التحليل والتوصية خبصوص زوج الدوالر
 
 :   إقتباس

----------------------------------------------- 
 فرنك- دوالر-٢

. 
 :التحليل

 متثل دعم الترند وسنستغل املستويات القريبة واليت..  أيضا بعيدة نوعا ما١,٢٤٤٥مستويات الدعم عند 
أنظر <<< ) واليت استبعدناها لقرا من سعر االفتتاح( تقريبا ١,٢٢٩٠احلايل على شارت الساعة عند 

 ..!! فرنك قبل التشطيب-شارت الساعة اخلاص بالدوالر
. 

 :التوصية
 )١,٢٣٣٨السعر اآلن  (١,٢٣١٠شراء من مستويات 

 ١,٢٢٨٥وقف اخلسارة عند 
 قطة ن٥٠-٣٠واهلدف حبدود 

--------------------------------------------- 
 
 واليت متثل التقاء السعر بالترند الصاعد ١,٢٢٩٥من خالل هذا التحليل ثبت لدينا أيضا قوة مستويات 

 .!على شارت الساعة
. 

 .!فهي واضحة جدا.. وهذه ال حيتاج هلا الكثري من البحث واحلمد هللا
. 

بعد أن ارتد السعر ..  فقد مت اختراقها من ثاين حماولة١,٢٣٦٠ألوىل عند بالنسبة للمقاومة املتوسطة ا
 .!  نقاط فقط٥منها حلوايل 

. 
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ومدى حترك السعر بعدها .. ونفس األمر نطبقه هنا خبصوص النقطة املكسورة يف كون حتوهلا إىل نقطة دعم
 وهكذا
. 

 ).!أقل من دقيقة( نقطة يف ٣٥ وبالنسبة لنقطتنا هنا فقد حترك السعر بعد كسرها ألكثر من<<< 
. 
ويكون الوقف .. وميكننا الدخول شراء بالقرب منه.. فإذا هذا يدعم قليال قوة هذا املستوى بقوة اختراقه

  نقطة٥٠-٣٠واهلدف ..  نقطة٢٠بعد كسره حبوايل 
. 

اآلن ومل  ساعات حىت ٣ مرات ملدة ٤حاول معها صاحبنا .. أخرى يف الطريق) مقاومة(أنبه أيضا لوجود 
  ١,٢٣٩٠يستطع كسرها عند مستويات 

 .! نقطة يف أول حماولة٢٠وقد ارتد منها السعر حلوايل <<< 
. 

 ١,٢٤٤٥هلذا الزوج تقع عند مستويات ) والقوية جدا(املقاومة األخرية 
. 

 .!  وهذه املقاومة لو أكتب فيها بيت من الشعر ملا وفيتها حقها
. 

 :وانظروا معي جلماهلا
 .!تمركزة بعد اختراق مقاومتني قبلها فهي م-١

  وتقع يف مكان لن يصل إليه الزوج حىت يستنفذ حركته اليومية-٢
  فايبو على اليومي٧٦,٤ وهي قريبة جدا من مستويات -٣

 ٢٠٠٤ أكتوبر ١٥:  ومتثل أيضا قمة سابقة بتاريخ-٤
  أشهر٧ وكذلك فإن السعر مل يصل إىل هذه املستويات منذ أكثر من -٥

. 
 نقطة ٥٠مبا ال يقل عن .. وميكننا االعتماد عليها.. فجميع هذه املعطيات جتعل من هذه النقطة قوية جدا

 بكل سهولة إن شاء اهللا تعاىل



 للتطبیقمتابعة السوق :          شرح الطریقة                       ٥٨شرح ونقاش وتطبیق لطریقة الوافي بالمتاجرة                
 

 

. 
 :بالنسبة للتوصية

ومن دخل من تلك املستويات فقد حققت التوصية هدفها ..  نقطة١٣وفرق معنا حوايل .. فأيضا مل تتفعل
 نقطة وزيادة) ٥٠(كامال 

. 
وليس .. ومثلما أخربت سابقا أن املهم لدينا هو معرفة وحتديد مستويات الدخول واخلروج واألهداف اخل

 .!التوصية حبد ذاا
. 
. 
 ،.دوالر ونرى ماذا حدث هناك،-ننتقل اآلن إىل صاحبنا الثالث الباوند

 
 دوالر-كان لدينا هذا التحليل والتوصية خبصوص زوج الباوند

 
 :   إقتباس

--------------------------------------------- 
 دوالر- باوند-٣

. 
 :التحليل

 وسنقوم باستغالهلا عند اقتراب السعر منها إن شاء اهللا ١,٨٢٨٠لديه مقاومة جيدة يف طريقه اآلن عند 
 تعاىل
. 

 :التوصية
 )١,٨٢٤٨السعر اآلن  (١,٨٢٧٠بيع من مستويات 

 ١,٨٣٠٥وقف اخلسارة عند 
  نقطة٥٠-٣٠د واهلدف حبدو
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. 
 .!دوالر هو الذي الزال حمترما للمقاومة والدعم على غري العادة-املالحظ أن زوج الباوند

--------------------------------------------- 
 
. 

 .!من خالل هذا التحليل ال تزال املقاومة املذكورة جيدة وقوية حىت اآلن
 .! نقطة٢٠وأقرب سعر وصل إليها بفارق 

 .!عين قوة املقاومتني التاليتني هلا أيضامما ي
. 

 .! فقد أثبت قوته أيضا خالل جلسة اليوم١,٨١٨٥بالنسبة للدعم األول عند 
. 

..  نقطة٢٠-١٥وبوقف .. فال مانع من املغامرة بالدخول لونق قريبا من هذا املستوى.. وبالنسبة يل
 كما ١,٨١٥٢ه النقطة عند مستويات أيضا قريب من هذ) قوي(وهو وجود دعم آخر .. ولسبب قوي جدا

 ذكرنا سابقا 
. 

عند ) ستوب انتري(وهو وضع أمر وقف .. لالستفادة من هذا الدعم) متقدمة(هناك طريقة أخرى 
 )سريعة( نقطة ٣٠ودف ..  نقطة تقريبا٢٠ وبوقف ١,٨١٨٠

. 
كهذه .. مقاومة قويةومع نقاط دعم أو .. وهذه الطريقة تستخدم مع األزواج اليت تكون حركتها سريعة
 اليت ببني يدينا اآلن

. 
 :بالنسبة للتوصية

 نقطة ٥٠ومن دخل ا فأيضا حققت هدفها كامال ..  نقاط١٠وفرق معنا السعر حبوايل .. فلم تتفعل
 واحلمد هللا

 .. وهي الزالت قائمة بطبيعة احلال<<< 



 للتطبیقمتابعة السوق :          شرح الطریقة                       ٦٠شرح ونقاش وتطبیق لطریقة الوافي بالمتاجرة                
 

 

. 

. 
 عموما

وبني حركة الزوج الفعلية .. ط للدعم واملقاومةهو الربط بني مجيع املستويات والنقا.. زبدة األمر هنا
وباعتمادنا على اهللا ).. املضاربة اآلمنة والراحبة(وحماولة استنتاج أفضلها واقواها لغرض .. خالل اليوم

 مث على هذه النقاط واملستويات.. سبحانه
. 

أنكم .. ذن اهللا تعاىلأعدكم بإ.. التام مبا جاء ا) وااللتزام.. (ومع التعود واالستمرارية على ذلك
 .!  من املاضي) خربا(وتصبح .. ستودعون اخلسائر

. 

. 
ألنين كما أخربتكم بالسابق .. وسأضيف أي أمر مستجد لدي.. سأحاول التعريج على باقي البنود تباعا

 فرمبا أجد أمر قد أغفلته وله.. وهو ليس موثق عندي.. أنين أكتب هذا الشرح على الكيبورد مباشرة واهللا
 فأضيفه هنا.. أمهية

. 
وسأدرجها .. أنصحكم اآلن مبحاولة استنتاج نقاط ومستويات الدعم واملقاومة لألزواج الرئيسة الثالثة

 وميكنكم مقارنة عملي مع عملكم حينها.. هنا مع افتتاح آسيا حبول اهللا وقوته
. 
. 

 ،.وفقكم اهللا،
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 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  صباح اخلري مجيعا 
. 

ولننظر أوال حلركة السوق وماحدث من تطورات من .. عودة مع التحليل والشرح واملتابعة هلذه الطريقة
واليت استنبطناها على شارت اليومي والساعة ).. فقط(خالل نقاط ومستويات الدعم واملقاومة اليت ختصنا هنا 

 لألزواج الرئيسة
. 

 :من املداخلة السابقة) ملهما(وهذا االقتباس .. دوالر-ولنبدأ بزوج اليورو
. 

 
 :  إقتباس 

---------------------------------------- 
..  واليت مت كسرها أيضا قبل قليل١,٢٤٩٢عند مستويات ) املتوسطة(دعونا اآلن ننظر إىل نقطة الدعم 

 !ليوم؟أم أن اليورو سيكتفي بكسر دعم واحد فقط ا! جيدة مثل سابقتها؟) مقاومة(فهل ستكون نقطة 
. 

 :والسؤال الذي يطرح نفسه
 هل نقوم أيضا باستغالل هذه النقطة للدخول شورت وبوقف بسيط؟

. 
 .!وال مينع ذلك أبدا.. حمدد وبسيط) بوقف(إذا ألزمنا أنفسنا ) وبكل تأكيد(واجلواب نعم 

-------------------------------------------- 
. 

مث عاد ليحاول معها ..  ساعات٦-٥السعر حتتها ألكثر من ظل .. بعد كسر هذه املقاومة يوم أمس
 .!وخيتربها من جديد

. 
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 .!ولكن وهللا احلمد كانت قوية للغاية بشكل غري متوقع ائيا
. 

 .! نقطة خالل حلظات معدودة١٠٠دوالر نزوال ألكثر من -وقذفت باليورو
. 

نقطة ملن دخل ) ٥٠(ت هدفها كامال وحقق.. هذه الصفقة تفعلت شورت من مستويات املقاومة املذكورة 
 من فضل اهللا تعاىل.. ا 

. 
وسأحدث مستويات الدعم واملقاومة بعد قليل إن شاء .. طبعا السعر ذهب بعيدا اآلن عن هذه املستويات

 اهللا تعاىل
. 
. 

 :أرجو االنتباه اآلن للنقطة التالية
. 

ووصل اللو إىل ..  فقد مت كسره ١,٢٣٨٠بالنسبة للدعم القوي الثالث واألخري عند مستويات 
 :الكسر حىت اآلن لسببني) يتأكد( ولكن مل ١,٢٣٦٧

. 
 ١,٢٣٩٥ أن إغالق الساعة وكذلك إغالق األربع ساعات اليت وقع ا الكسر كان عند مستويات -١

 أي فوق هذا الدعم وليس حتته
. 

ومن املفترض أن ..  فوقه نقطة فقط وما لبث أن عاد السعر١٣ أن الكسر جتاوز هذا الدعم بـ -٢
 .! نقطة بالنسبة هلذا الزوج٣٠يتجاوزه مبا اليقل عن 

. 

. 
 وال بأس به.. كما جاء بشرح هذه الطريقة فهو جيد) لونق(طبعا بالنسبة الستغالل هذا الدعم بالدخول 

. 



 للتطبیقمتابعة السوق :          شرح الطریقة                       ٦٣شرح ونقاش وتطبیق لطریقة الوافي بالمتاجرة                
 

 

 :وهي كاآليت.. ودعونا نتابع هذه الصفقة وهل ستحقق هدفها أم ال
 )امش نقاط ه٥ (١,٢٣٨٥لونق من 

 ١,٢٣٥٠وقف اخلسارة عند 
  نقطة٧٠-٥٠واهلدف حبدود 
. 

فإن مؤشر ستوكاستك معطي إشارة .. وحسب ماجاء بشرح هذه الطريقة.. أما رأيي يف هذه الصفقة
 :وهذا خمالف للبند السادس من هذه الطريقة حيث ذكرت اآليت.! على شارت الساعة) رهيبة(نزول 

. 
وأن يكونا مؤيدين لنقطة .. وماكد) على وجه اخلصوص( ستوكاستك يف مجيع احلاالت أتابع مؤشري-٦

 وال أدخل إذا كان ستوكاستك خمالف لنقطة دخويل.. أو يف وسط الطريق.. الدخول
. 
. 

ألن مؤشر % ٥٠ورمبا حتقق هدفها بنسبة .. ولكن ال بأس من متابعة هذه الصفقة لغرض التعلم
فرمبا يتفوق على شارت .. ة صعود مجيلة جدا قبل قليلستوكاستك على شارت األربع ساعات أعطى إشار

 .!الساعة هذه املرة
. 
. 

 ،.فرنك،-سأعود إن شاء اهللا اآلن لزوج الدوالر
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 :ونبدأ من خالل هذا االقتباس من التحليل السابق.. ونرى ماحدث .. فرنك-نأيت اآلن لزوج الدوالر

. 
 
 :   إقتباس

-----------------------------------------------.  
بعد أن ارتد السعر ..  فقد مت اختراقها من ثاين حماولة١,٢٣٦٠بالنسبة للمقاومة املتوسطة األوىل عند 

 .!  نقاط فقط٥منها حلوايل 
. 

ومدى حترك السعر بعدها .. ونفس األمر نطبقه هنا خبصوص النقطة املكسورة يف كون حتوهلا إىل نقطة دعم
 وهكذا
. 

 ).!أقل من دقيقة( نقطة يف ٣٥قطتنا هنا فقد حترك السعر بعد كسرها ألكثر من وبالنسبة لن<<< 
. 
ويكون الوقف .. وميكننا الدخول شراء بالقرب منه.. فإذا هذا يدعم قليال قوة هذا املستوى بقوة اختراقه

  نقطة٥٠-٣٠واهلدف ..  نقطة٢٠بعد كسره حبوايل 
------------------------------------------------ 

. 
 .! نقطة صعودا بكل سهولة١٢٠ودفع ذا الزوج ألكثر من ..  أثبت قوته أيضا١,٢٣٦٠هذا املستوى 

. 
 ١,٢٣٧٥ ومن خالل هذه الطريقة فقد حتقق الدخول عند ١,٢٣٧١وصل السعر ألدىن مستوياته عند 

 نقطة واحلمد هللا) ٥٠(وحققت الصفقة أيضا هدفها كامال 
. 

 واليت كدت أن أكتب ا بيتا من الشعر ولكن اهللا ١,٢٤٤٥عند ) األخرية(اومة ولكن دعونا ننظر للمق
 .!  سلم
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. 
 نقطة على شارت الساعة ١٥وأغلق السعر فوقها حبوايل .! ومن أول حماولة.. فقد مت كسرها بالفعل

 .!وكذلك األربع ساعات
. 

حيث ذكرت أا تقع بالقرب من . .أو الشرح السابق هلذه املقاومة.. ولكن دعونا حنلل الكالم السابق 
..  وهذا املستوى ال يستهان به إطالقا١,٢٤٩٠ويكون ذلك عند ..  فايبو على شارت اليومي٧٦,٤مستوى 

ولذلك سنضع الوقف فوق مستويات .. فمن املفترض اآلن أن صفقتنا قد تفعلت حسب هذه الطريقة
 ١,٢٤٩٥ولنقل ..  امش بسيط١,٢٤٩٠

 قطة حبول اهللا تعاىل ن٧٠-٥٠ويكون هدفنا 
. 

ولكنه معطي إشارة نزول .. بالنسبة ملؤشر ستوكاستك على شارت الساعة فهو معطي إشارة صعود قوية
 فلينتبه لذلك.. على شارت األربع ساعات

. 

. 
 ،.قبل أن أحدث التحليل لليوم إن شاء اهللا تعاىل،.. دوالر-سأعود بعد قليل لتحليل زوج الباوند
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 :دوالر من خالل هذا االقتباس من التحليل السابق هلذا الزوج-حتليل زوج الباونددعونا نبدأ 
 . 
. 

 :   إقتباس
--------------------------------------------- 

 
 .! فقد أثبت قوته أيضا خالل جلسة اليوم١,٨١٨٥بالنسبة للدعم األول عند 

. 
..  نقطة٢٠-١٥وبوقف .. قريبا من هذا املستوىفال مانع من املغامرة بالدخول لونق .. وبالنسبة يل
 كما ١,٨١٥٢أيضا قريب من هذه النقطة عند مستويات ) قوي(وهو وجود دعم آخر .. ولسبب قوي جدا

 ذكرنا سابقا 
. 

عند ) ستوب انتري(وهو وضع أمر وقف .. لالستفادة من هذا الدعم) متقدمة(هناك طريقة أخرى 
 )سريعة( نقطة ٣٠ودف ..  نقطة تقريبا٢٠ وبوقف ١,٨١٨٠

. 
كهذه .. ومع نقاط دعم أو مقاومة قوية.. وهذه الطريقة تستخدم مع األزواج اليت تكون حركتها سريعة
 اليت ببني يدينا اآلن

---------------------------------------- 
. 

 ..!! للغايةولذلك كان اختراقه عنيفا.. أن هذا الدعم بالفعل كان قويا جدا جدا.. الذي حدث هنا
 .!دوالر لتلك املستويات املظلمة-ولعله هو الذي هوى باليورو

. 
 من خالل هذا التحليل فقد تفعلتا) اللونق والشورت(أما التوصيتني 

 
 .! نقطة٢٠توصية اللونق حققت خسارة 
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وسريعا كما ).. خبشيش( نقطة ٤٠نقطة وزيادة أكثر من ) ٣٠(وتوصية الشورت حققت هدفها كامال 

 .! ربتأخ
. 
. 

 :اخلالصـــة
يف البحث عن ) قليال(ونتعب .. أننا حني نستخرج نقاط ومستويات الدعم واملقاومة بالشكل الصحيح

) ونلتزم.. (على ضوء هذه النتائج) نضارب(مث بعد ذلك .. مث نعمل املقارنات واملفاضلة بينها.. أفضلها وأقواها
 حبول اهللا وقوته..وخسائر ال تكاد تذكر .. حقق أرباحا جمزية فإننا وبال أدىن شك سن.. مبا جاء فيها متاما

. 
فإن الوقت الذي قد نستغرقه ملعرفة هذه املستويات كما جاء بالشرح ال .. ومع التعود على هذه الطريقة

 أو اغالقها سيان..  مرات يوميا عند افتتاح كل بورصة٣نكرره .. يكاد يزيد على نصف ساعة فقط
. 

وهو األساس يف مسببات .. وكذلك التحليل األساسي .. ور األخبار والبيانات املهمةطبعا ال ننسى د
فإنه ال يهمنا ملاذا حترك .. والتحليل التقين.. ولكننا كمضاربني نعتمد على قراءة الشارت.. حتركات السوق

 بقدر مايهمنا مىت سيتحرك السوق يف هذا االجتاه أو ذاك.. السوق يف هذا االجتاه أو ذاك
. 
. 

 :أمر آخر
أا ال .. لو الحظنا من خالل شرحي ووضعي للتحليل اخلاص باألزواج الرئيسة مستخدما هذه الطريقة

.. املضارب وخربته) حدس(بل تعتمد جبزء كبري منها على .. ال.. تعتمد كليا على مستويات الدعم واملقاومة
وهذا ما .. وحتديثه هلا.. دخول واخلروج والوقفمث استخدام هذه النقاط لل.. ومراقبته لنقاط معينة بالسوق 

 طبقته هنا متاما
.. 
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وليس حتديث نقاط ومستويات ..  ساعات٨هو حتديث التحليل كل .. ومن أهم األمور بطبيعة احلال
 :مثلما عملت هنا متاما.. بل حتديث التحليل نفسه.. الدعم واملقاومة

 مت كسر تلك النقطة** 
 أغلق السعر فوقها** 

 املستوى الفالين الزال صامدا** 
  نقطة٣٠ارتد السعر حلوايل ** 

 وووووووو** 
. 

 
ورقة (هو كتابة كل شيء على ورقة أمسيها .. ومن األمور اليت كنت أعملها بالسابق وهي جيدة ومفيدة

.. مث نقاط الدخول واخلروج واألهداف.. وأضيف هلا الشارت موضحا عليه نقاط الدعم واملقاومة) العمل
 هي طريقة ممتازة كبداية ملتابعة الشرح وحماولة تطبيقه و

.. 
) تكييفها(فإنين أنصح اجلميع لتطوير هذه الطريقة أو .. واحلاجة أم االختراع.. ومبا أن االبداع ال يتوقف

.. أو املتوسطات.. وميكنكم إضافة بعض املؤشرات األخرى هلا.. حسب وضع كل مضارب أو متاجر
 ج بأفضل طريقة ممكنة إن شاء اهللا تعاىلحىت خنر.. وجتربتها

.. 
 وسأعود ال حقا لتحديث التحليل والشارت لألزواج الثالثة الرئيسة إن شاء اهللا تعاىل.. هذا ما لدي اآلن

. 
وأكرر النصيحة بأن يقوم كل واحد منكم برسم شارت الساعة موضحا عليه مستويات الدعم واملقاومة 

 ولنقارا فيما بعد مع بعضنا البعض..  السوق اآلنحسب حركة.. الثالث هلذا اليوم
. 
. 

 ،.حتيايت للجميع،
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موضحا به نقاط ومستويات الدعم واملقاومة حسبما جاء .. سأرفق اآلن شارت الساعة لألزواج الرئيسة 
 بشرحنا هلذه الطريقة

 
م يف املوضوع اآلخر وأطلب منكم فضال إبداء حتليلكم وتوصياتك.. وسأختصر التحليل والشرح هذه املرة

وميكنكم مجيعا .. مع أا واضحة جدا.. وسأقوم بوضع التوصيات هنا ظهرا إن شاء اهللا تعاىل.. اخلاص باألسئلة
 معرفتها واستنباطها بكل سهولة

. 
مع أمنيايت لكم .. تفضلوا الشارت
،.بالتوفيق،
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 حي اهللا أحبيت

 
. 

وحماولة النظر فيما حصل من .. ومستويات الدعم واملقاومة اخلاصة بكل زوج.. دعونا اآلن حنلل الشارت
 خالل حركة السوق الفعلية

. 
 :فمن واقع املعطيات السابقة على شارت الساعة وشارت اليومي لألزواج الرئيسة خرجنا باأليت

. 
 دوالر-زوج اليورو

. 
 :مةمستويات املقاو

 ١,٢٤٤٦) ١(مقاومة 
 ١,٢٤٩٠) ٢(مقاومة 
 ١,٢٥٣٨) ٣(مقاومة 

. 
 :مستويات الدعم

 ١,٢٣٨٠) ١(دعم 
 ١,٢٣٢٥) ٢(دعم 
 ١,٢٢٨٥) ٣(دعم 

. 

. 
 

..  نقطة٣٥بلغ حوايل ..  بعد صمود وارتداد ال بأس به١,٢٣٨٠مت اخترق الدعم األول عند مستويات 
ألن .. ولكن مل يتحقق هدفنا..  نقطة٧٠-٥٠ودف .. أمسيوم ) لونق(وحنن قد دخلنا من تلك املستويات 
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.. حبيث مل يزل معطي إشارة نزول قوية على شارت الساعة.. شرط موافقة مؤشر ستوكاستك مل يتحقق 
.. ومع ذلك فمن دخل ذه التوصية.. فال بأس من استغالهلا.. ولكن لقوة تلك النقطة.. ونبهت على ذلك

 ارتداد السعر مرة أخرى نقطة ربح قبل ٣٥فقد حقق 
. 

 ٧٠-٥٠دف .. وأيضا دخلنا من عنده لونق..  ال يزال صامدا حىت اآلن١,٢٣٢٥الدعم الثاين عند 
حيث أصبح الدعم األقوى اآلن بعد اختراق .. أو بإغالق أي ساعة حتته..  نقطة٣٠-٢٥وبوقف .. نقطة

  نقطة٤٥ وهو حمقق اآلن ١,٢٣٨٠مستويات 
. 

أن مؤشر ستوكاستك معطي إشارة صعود ..  هذه الصفقة حسب القاعدة هناوأهم سبب للدخول يف
 وهو على أدىن مستوياته.. وكذلك مؤشر ماكد أعطى إشارة صعود.. ممتازة جدا

. 
 وهو بعيد نسبيا ١,٢٢٨٥فهو عند مستويات .. بالنسبة للدعم األقوى على اإلطالق خالل جلسة اليوم

 عن السعر احلايل
. 

وحندثها .. وتظل فاعلة حىت إغالق أمريكا.. فلم يقترب السعر ألي منها.. يات املقاومةبالنسبة للمستو
 الحقا إن شاء اهللا

. 
 . 
 
 فرنك-زوج الدوالر

. 
 :مستويات الدعم

 ١,٢٣٩٠) ١(دعم 
 ١,٢٣٦٠) ٢(دعم 
 ١,٢٣٢٠) ٣(دعم 
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. 
 :مستويات املقاومة

 ١,٢٤٨٣) ١(مقاومة 
 ١,٢٥٥٠) ٢(مقاومة 
 ١,٢٥٩٠) ٣(مقاومة 

. 

. 
وحنن يوم أمس قد .. حيث أنه يف ترند صاعد.. وحترك كما هو مرسوم له متاما.. مل حيدث أي مفاجأت

 ورمبا ١,٢٤٩٨ ووصل اهلاي إىل ١,٢٤٩٥ ووضعنا الوقف عند ١,٢٤٤٥من مستويات ) شورت(دخلنا 
 .! نقاط٣تفعل الوقف عند البعض إذا كان السربيد 

. 
وهي ..  على شارت اليومي كما ذكرنا باألمس٧٦,٤ مستويات  متثل١,٢٤٩٠املهم أن هذه النقطة 

 نقطة حبول اهللا ٧٠-٥٠وهدفه .. وعقدنا بالشورت كذلك فاعل.. ومل تكسر حىت اآلن.. الزالت صامدة
 وقوته
. 

 :مهســـــــــــــة
كلما اقترب السعر من ..  وبوقف ال يكاد يذكر١,٢٤٩٠عند ) شورت(جدا الدخول ) الذكاء(طبعا من 

 .!  وبضربات سريعة.. تلك املستويات
. 
. 

وأحدثها الحقا إن شاء .. وهي فاعلة حىت إغالق أمريكا.. فال تزال بعيدة جدا.. بالنسبة ملستويات الدعم
 اهللا تعاىل
. 
. 
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 دوالر-زوج الباوند
. 

 :مستويات املقاومة
 ١,٨١٨٥) ١(مقاومة 
 ١,٨٢٣٥) ٢(مقاومة 
 ١,٨٢٩٠) ٣(مقاومة 

. 
 :ممستويات الدع

 ١,٨١٠٥) ١(دعم 
 ١,٨٠٦٥) ٢(دعم 
 ١,٨٠١٥) ٣(دعم 

. 

. 
لديكم بربنامج ) اللو( وانظروا إىل ١,٨١٠٥أريدكم بارك اهللا فيكم أن تنظروا إىل هذا املستوى الرائع 

 .!التداول
. 

 مث انظروا كم نقطة ارتد منها السعر من هذه املستوى؟
 .!  نقطة) ١٥٥(

  نقطة بكل بساطة١٥٥نعم 
 ري ستوكاستك وماكد معطيان إشارة رائعة جدا للصعود على شارت الساعةوكانا مؤش

. 
 .!مث متابعة الصفقة للخروج بأقصى ربح ممكن.. الزر) ضغط(يعين مل يتبقى على أي أحد منا سوى 

. 
وهللا احلمد .. ومل يتسىن يل املضاربة وال حىت الدخول للنت يف ذلك الوقت.. أخيكم كان باجتماع

 والفضل
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. 
.. وانصح دائما مبراقبتها واالستفادة منها.. هي النقطة اليت دااااائما أحتدث عنها.. النقطة يا أحبيتهذه 

 :وأقصد بذلك أي نقطة تتوفر فيها مثل هذه الشروط
إشارة تأكيد قوية ملؤشري ..  نقطة٥٠يرتد منه السعر ألكثر من .. مستوى دعم أو مقاومة قوي

 اخل..  نقطة١٥٠كثر من حترك الزوج أل.. ستوكاستك وماكد
. 

املمتاز بني أسباب اختيار نقطة معينة من بني نقاط كثرية متر علينا خالل جلسة ) واجلمع(هذا هو البحث 
 .!اليوم

. 
 عموما

..  من املفترض أن ندخل بالقرب منها لونق١,٨١٠٥هذه النقطة بعد عودا للمحاولة مع مستويات 
وحتقق .. أو عند إغالق أي ساعة حتت ذلك املستوى.. طة  نق٣٠-٢٥وبوقف ..  نقطة٧٠-٥٠ودف 

 هدفها كامال واحلمد هللا
. 

إحداها حققت ).. على فرضية القاعدة(بالنسبة ملستوى املقاومة األول فقد دخلنا بالقرب منه مرتان اليوم 
  نقطة٣٧-والثانية تفعل الوقف بـ .. نقطة) ٤٧(اهلدف األول وزيادة 

. 
 ١,٨٢٣٥ بأس ا بالطريق عند مستويات لديه اآلن مقاومة ال

 نقطة إن ٥٠-٣٠ودف ) .. للبد (١,٨٢٦٧وبوقف عند مستويات ).. فعليا(وقد دخلنا منها شورت 
 شاء اهللا تعاىل

. 
فإن مؤشر ستوكاستك معطي إشارة نزول واضحة جدا على شارت الساعة .. وحيث أننا نساير الترند

.. اليزال ضاغطا عليه منذ الصباح) املاكد(وأمامه خط الصفر ..  صعودولكن مؤشر ماكد معطي إشارة.. اآلن
 ومل يستطع جتاوزه

. 
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 هناك مالحظة
والبعض يستغل هذه النقطة للدخول .. على شارت الساعة قد مت كسره) الثانوي(وهو أن خط الترند 

 اإلشارة السلبية النازلة ولكن ليس مع.. وهذا ال بأس به بطبيعة احلال..  نقطة٥٠-٣٠باجتاه الكسر بأهداف 
 اليت خيربنا ا مؤشر ستوكاستك

. 
..  ورمبا حياول معها الباوند الحقا اليوم١,٨٢٩٠بالنسبة للمقاومة األخرية فهي تقع عند مستويات 

 واهللا تعاىل أعلم.. ولكن ليس قبل أن يلتقط أنفاسه نزوال
. 
. 

 :أحبتـــــي
 .. ما أريده منكم متاماهذا النوع من التحليل واختاذ القرار هو 

بل واقعا وفنا وحبثا .. ليست سحرا وال ضربا من اخليال واألماين.. املسألة كما أخربتكم يف بداية الشرح
 حبول اهللا وقوته) وأرباحا(مث بعد ذلك تنفيذا والتزاما .. مث مقارنة واستنباطا واختيارا.. ودراسة

. 
 ليها الحقا إن شاء اهللا تعاىلوسأعرج ع.. ال أغفل طبعا باقي بنود الطريقة

. 
 ولكن هذا هو زبدة األمر بني أيديكم اآلن

. 

. 
أن تقوموا .. وكلي رجاء.. مع املستجدات وحتديث التحليل.. أو رمبا فجرا.. سأعود إليكم الحقا 

ا مث مقارنته.. واختيار األقوى منها.. ورسم نقاط ومستويات الدعم.. بتجهيز الشارت.. بأنفسكم ومن اآلن
 مع اليت سأحضرها هنا إن شاء اهللا تعاىل

. 

. 
 ،.وفقكم اهللا،
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 :  إقتباس
----------------------------------------- 

 ١,٨٢٣٥لديه اآلن مقاومة ال بأس ا بالطريق عند مستويات 
 نقطة إن ٥٠-٣٠ودف ) .. للبد (١,٨٢٦٧وبوقف عند مستويات ).. فعليا(وقد دخلنا منها شورت 

 هللا تعاىلشاء ا
. 

فإن مؤشر ستوكاستك معطي إشارة نزول واضحة جدا على شارت الساعة .. وحيث أننا نساير الترند
.. اليزال ضاغطا عليه منذ الصباح) املاكد(وأمامه خط الصفر .. ولكن مؤشر ماكد معطي إشارة صعود.. اآلن

 ومل يستطع جتاوزه
---------------------------------------- 

يف أقل من نصف .. واحلمد هللا .. شاء اهللا   أباركم لكم باخلمسني نقطة السريعة جدا ما أن أحببت
 .!  ساعة
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 :  إقتباس
----------------------------------------- 

. 
 :مهســـــــــــــة

كلما اقترب السعر من ..  وبوقف ال يكاد يذكر١,٢٤٩٠عند ) شورت(جدا الدخول ) الذكاء(طبعا من 
 .!    وبضربات سريعة.. لك املستوياتت

------------------------------------------------- 
. 

 أنظروا الشارت
.  
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 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 خلريات واملسراتصباح ا
. 

) نتوسع(ودعونا .. ومع شارت الساعة لألزواج الرئيسة.. عودة جديدة مع متابعة شرح هذه الطريقة
 أو حتليلها جيدا.. وحماولة شرحها.. قليال يف حتليل نقاط الدعم واملقاومة

. 
الساعة وشارت خرجنا بالنقاط واملستويات التالية على شارت .. فمن واقع حتركات األسعار ليوم أمس 

 :اليومي
. 

 دوالر-زوج اليورو
. 

 :مستويات املقاومة
 )جيدة (١,٢٣٧٠) ١(مقاومة 
 )قوية (١,٢٤١٣) ٢(مقاومة 
 )قوية (١,٢٤٦٥) ٣(مقاومة 

. 
 :مستويات الدعم

 )جيد (١,٢٢٩٥) ١(دعم 
 )قوي (١,٢٢١٥) ٢(دعم 

 )قوي جدا (١,٢١٦٥) ٣(دعم 
. 
. 
 ١,٢٣٣٠السعر اآلن 
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فإذا أردنا استغالهلا بالدخول ..  وهي جيدة١,٢٣٧٠ومة اآلن يف الطريق عند مستويات إذا فلدينا مقا
) بيع(وأن يكون معطي إشارة .. فننظر إىل مؤشر ستوكاستك..  نقطة٥٠-٣٠ودف .. شورت بالقرب منها

 ومن املفضل أن تتطابق إشارة املاكد كذلك مع نقطة الدخول.. أو تشبع شراء على شارت الساعة
. 

 .!يف هذه الصفقة أبدا) الندخل(إال فإننا و
. 

 أو بإغالق أي ساعة فوق هذه املقاومة..  نقطة٢٥ويكون الوقف حبدود 
. 

 مث نكرر هذا العمل مع املقاومة التالية وهكذا
. 

 :بالنسبة للونق
ومنها أن .. وحسب الشروط اليت ذكرناها سابقا.. أو من الدعم القوي.. دعم) ثالث(فيكون من عند 

وأن يكون الزوج استنفذ حركته اليومية أو .. أو تشبع بيع.. يكون مؤشر ستوكاستك معطي إشارة شراء
 ويفضل أن يكون مؤشر ماكد معطي إشارة تدعم الصفقة كذلك.. اقترب منها

. 
 .!ودعونا أيضا نراقب وننظر ماذا حيدث.. هذا هو األمر بكل سهولة

. 
 ريقةبالنسبة لصفقات األمس من خالل هذه الط

حسب مستويات يوم أمس وكان عند ) الثالث(بالقرب من الدعم األقوى ) لونق(فمن املفترض أننا دخلنا 
..  نقطة تقريبا٣٥وبوقف ..  نقطة٧٠-٥٠ودف ..  فيكون دخولنا بالقرب من تلك املستويات١,٢٢٨٥

 أو عند إغالق أي ساعة حتت ذلك الدعم
. 

وكذلك فقد استنفذ ..  وماكد أيضا وأكدتا صحة الدخوليف هذه الصفقة تطابقت إشارة ستوكاستك
 اليورو حركته اليومية وزيادة

. 
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لتحقيق أقصى .. وخفض اخلسارة.. ويتم اآلن مالحقة الربح ..  نقطة ملن دخل ا٣٥الصفقة حمققة اآلن 
 .!ربح ممكن

 ١,٢٢٩٠يفضل وضع الوقف اآلن عند .. ملن دخل ا<<< 
. 

================================== 
 
 فرنك-زوج الدوالر

. 
 :مستويات الدعم

 )قوي (١,٢٤٢٥) ١(دعم 
 )قوي جدا (١,٢٣٧٠) ٢(دعم 
 )قوي جدا (١,٢٣٠٠) ٣(دعم 

. 
 :مستويات املقاومة

 )قوية (١,٢٤٩٥) ١(مقاومة 
 )مل ختترب (١,٢٥٥٠) ٢(مقاومة 
 )مل ختترب (١,٢٥٩٠) ٣(مقاومة 

 
 ١,٢٤٥٠السعر اآلن 

 
 
 ورو متاماحاله كحال الي

وبتطابق مؤشر ..  نقطة٥٠-٣٠ ودف ١,٢٤٢٥يكون الدخول لونق بالقرب من أول دعم عند 
 .!أو إغالق أي ساعة حتت الدعم املذكور..  نقطة٢٥وبوقف .. ستوكاستك مع وقت الدخول

. 
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 ونكرر هذه العملية مع الدعم اآلخر أيضا
. 

 بالنسبة للمقاومة
ويكون الدوالر حينها قد .. ألنه األقوى يف نظري).. الثالث(وى فأيضا نفعل نفس الطريقة مع املست

 ١,٢٥٩٠استنفذ حركته اليومية عند 
. 

 ١,٢٥٠٣وبوقف عند .. كلما اقترب منه السعر) شورت (١,٢٤٩٠والزلت أنصح باستغالل مستوى 
طة الوقف ولبسا.. وذلك لقوة هذا املستوى وصموده حىت اآلن..  نقطة٥٠-٣٠وبأهداف .. حتديدا) للبد(

 أيضا
. 

 
================================== 

. 
 دوالر-زوج الباوند

. 
 :مستويات املقاومة

 )جيدة (١,٨٢٦٠) ١(مقاومة 
 )قوية (١,٨٣١٠) ٢(مقاومة 

 )قوية جدا (١,٨٣٦٥) ٣(مقاومة 
. 

 :مستويات الدعم
 )بسيط (١,٨١٥٥) ١(دعم 

 )قوي جدا (١,٨١٠٥) ٢(دعم 
 )تربمل خي (١,٨٠٦٥) ٣(دعم 
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 ١,٨٢٢٥السعر اآلن 
 

 كحال صاحبيه متاما  
وبتطابق مؤشر ..  نقطة٥٠-٣٠ ودف ١,٨٢٦٠يكون الدخول شورت بالقرب من أول مقاومة عند 

 .!أو إغالق أي ساعة فوق املقاومة املذكورة..  نقطة٢٥وبوقف .. ستوكاستك مع وقت الدخول
. 

 ونكرر هذه العملية مع املقاومة األخرى أيضا
. 

 لنسبة للدعمبا
..  ألنه األقوى يف نظري١,٨١٠٥عند ).. الثاين(وندخل لونق من املستوى .. فأيضا نفعل نفس الطريقة 

 وقد أثبت قوته يوم أمس
. 

 دعونا نتابع السوق ونرى ماذا حيدث
 ،.تفضلوا الشارت مع خالص التحيات،
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 حي اهللا اجلميع  

. 
  مل يأخذ حقه من الشرحلبند آخرنأيت اآلن 

. 
 !؟)أفقي(وهو ماذا لو كان السوق يتحرك يف مستوى 

. 
 فأقول مستعينا باهللا

ومستويات .. نطبق متاما نفس ماجاء ذه الطريقة من استنباط لنقاط ومستويات الدعم واملقاومة
 والقمم والقيعان اخل.. فايبوناشي

. 
).. األول(فقط من مستويات الدعم أو املقاومة وليس ) الثاين والثالث(لدخول عند املستوى يكون ا

 . نقطة تقريبا٢٠وبوقف ..  نقطة٤٠-٣٠وبأهداف 
. 

 ويفضل مطابقة مؤشر ماكد كذلك.. والشرط الوحيد هنا هو مطابقة مؤشر ستوكاستك لنقطة الدخول
. 

.. فأيضا حسن.. ونقاط التصحيح القوية.. ة التوجه العاموإن رغبتم باالستعانة بشارت األسبوعي ملعرف
 حيث قد تفيد كثريا يف اختاذ القرار

. 
وحماولة الدخول واخلروج على حسب .. من ارتدادين على أقل تقدير) قناة(ومن الفنون يف ذلك رسم 

 وصول السعر لقاعها أو سقفها وهكذا
. 
. 
 ،.حتيايت،
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 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :وبعد
. 
وأسأل اهللا تعاىل أن يتقبل مين .. يف املتاجرة) البسيطة(فقد أمتمت حبمد اهللا شرح معظم بنود هذه الطريقة 

 اللهم آمني.. وأن يرزقنا وإياكم الرزق احلالل.. وأن ينفعكم به.. هذا العمل
. 

 :أرفق لكم اآلن جدولني
من .. خالل األسبوع املنصرم.. ام هذه الطريقةباستخد) املفترضة(عمليات املضاربة ) مجيع(األول يوضح 

ودخل يف .. ومتابعا له..  وهي ملن كان قريبا من السوق٠٣/٠٦/٢٠٠٥ حىت ٣٠/٠٥/٢٠٠٥: تاريخ
 حدود مستويات الدعم واملقاومة أو قريبا منها

. 
 نقطة) ٧٣٤(وقد حققت من فضل اهللا وحده 

. 
واليت اعتمدنا ا على نقاط .. لنفس الفترة) قيقيةاحل(عمليات املضاربة ) مجيع(واجلدول الثاين يوضح 
وهي ملن وضع أوامر البيع والشراء حسب ).. متاما(والتزمنا ا .. فقط) الفعلية(ومستويات الدعم واملقاومة 

 ومن واقع املستويات اليت استنبطناها يوميا.. هذه النقاط 
. 

 نقطة) ٤٧٣(وقد حققت من فضل اهللا وحده 
. 

 اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى .. هذا
. 

 :مهســــــــــــــــــة
وهلم خالص .. وحتويله إىل ملف .. مطلوبون لتنسيق هذا الشرح ) PDF(أصحاب فنون ملفات الـ 

 ،.واألجر واملثوبة من رب العاملني،.. الشكر مين
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 ما هي توصياتكم: تتمات مهمة  من موضوع ***   

 :أحبتـــي مجيـــعا
 

 :فأجو االنتباه هلا جيدا.. دا جدا يف تطبيق هذه الطريقة أحببت أن أذكر اهناك بعض النقاط املهمة ج
وإال ال ندخل بالصفقة مهما .. الصفقات) مجيع(مطابقة مؤشر ستوكاستك لنقطة الدخول يف ) لزوم (-١

 كانت األسباب
 الوقف فيكون.. من املستوى)  نقطة١٥قبل ( إذا كان الدخول من أول مستوى املقاومة أو الدعم -٢
حسب الزوج ) الفعلي( نقطة من مستوى الدخول ٣٠-٢٥أو حبوايل ..  نقطة بعد جتاوز ذلك املستوى١٥

 وحركته اليومية
إال بوجود سبب قوي كصدور .. للخروج من الصفقة قبل حتقق اهلدف األول على أقل تقدير) ال (-٣

 صفقة بأقل من ذلكفنعم خنرج من ال.. أو حتقق ربح ممتاز خالل اليوم.. بيان وخالفه
 نقاط كزيادة على الوقف ٥-٣وال بأس من هامش ).. مهما كانت األسباب(لتجاوز الوقف ) ال (-٤
 ) .! ائيا(ولكن ليس أكثر من ذلك .. املفترض

والفرص موجودة بالسوق كل .. وأطيعوين تسعدوا بإذن اهللا.. خذوها وامسعوها من أخ حمب لكم<<< 
.. من مل يتقبل اخلسارة.. وكما قال اخلرباء..  التعويض لو قدر اهللا وحصلت خسارةوميكنكم.. يوم بالعشرات

 .!فلن يتمكن من الربح
وانتبه له عند وصوله للنقطة املختارة ..  راقب حركة الزوج الذي قررت أن تدخل به جيدا جدا-٥
 هكذاوال تكتفي بوضع األوامر وتركها .. وذلك لغرض احلصول على أفضل نقطة.. للدخول
وعمل جاهدا على استخراج النقاط .. من التزم ذه الطريقة حبذافريها.. يا أحبيت..  أعيد وأكرر-٦

بشرط .. فأعدكم حبول اهللا وقوته أن اخلسائر ستصبح جزءا من املاضي البعيد.. األقوى واألفضل للمضاربة
 االلتزام ذه األمور اخلمسة املذكورة باألعلى

  ورمبا أذكر أمرا فأعود حبول اهللا وقوته..هذا مالدي حىت اآلن
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 ؟)احلايل(مىت نتوقف عن استخدام الترند / س 
 :اجلواب على الشارت 
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 أخي احلبيب
 :واملهمة للغاية يف تطبيق وجناح هذه الطريقة) البسيطة(هذه اخلطوات .. أعيد وأكرر

 مث استنباط أقواها.. املقارنة بينهامث .. بعناية فائقة.. نقاط الدعم واملقاومة) أفضل( اختيار -١
 ومراقبة مؤشر ستوكاستك حني الوصول للنقطة املختارة..  مراقبة حركة السعر-٢
  التوكل على اهللا وفتح الصفقة إذا تطابقت الشروط -٣
 بالوقف واألهداف) التام( االلتزام -٤
. 

 هذا هو األمر بكل بساطة
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 األسئلة واملناقشة
 

 !))ما هي توصياتكم ؟ (( باإلضافة ملا يناسب من موضوع))  ..!أسئلة ومناقشة لطريقة الوايف ((: ا جاء يف موضوع باستقصاء كل م

 
 أسئلة حول الترند

 
 ؟...أليس حتديد الترند وقوته يأيت بكثرة عدد النقاط اليت مير ا خط الترند  /س 

 .طبعا إضافة ملا تفضلت به
 

ولـيس  ..  للـزوج    ) العـام  (ولكن يف حال رغبتنـا يف حتديـد الترنـد         .. يح  كالمك صح .. نعم طال عمرك     /ج  
 ) احلايل(الترند

وقـد يكـون الترنـد فـاعال        ) بدايته(حيث أن األول خيربنا بتوجه الزوج منذ        .. وهناك بطبيعة احلال فرق بني اإلثنني     
 .!لسنوات عديدة
وتكـون عـادة    ) فترة املضاربة (ميكننا ان نطلق عليها     .. ةفهو حترك أو توجه الزوج خالل فترة معين       ) احلايل(أما الترند   

ولـيس لغـرض    .. (واالستفادة من ذلـك   .. وذلك لغرض املضاربة اليومية السريعة      )  أيام ١٠وال تقل عن    .. شهر أو حنوه  (
 أو السوينق) املتاجرة الطويلة األمد

 .!ليمكننا االعتماد عليه.. فقط) تنينقط(جيب أن يرتكز على ) فاعل(فإن أي ترند .. وبغض النظر عن هذا وذاك
فقط كافيـة جـدا إذا كانتـا    ) نقطتني(ولكن .. وبطبيعة احلال إذا كثرت نقاط املالمسة واالرتداد سيكون ذلك أفضل        

 .!تقودان السعر لالجتاه الصحيح
 

  فرنك- دوالر و الدوالر-ما هو متوسط حركة كل من الباوند  /س 
 
 ٤٠٠-٣٥٠دوالر -باوند /ج 
 ٣٥٠-٣٠٠فرنك -ردوال
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 بني النقاط املالمسة للترند ؟ ) بالتاريخ أو االيام أو النقاط ( و كم يفترض ان تكون املسافة   /س 
 من خالل خربتك ؟ أم ان ذلك غري مهم ؟

 
وطبعا إذا كانت على فترات متباعدة تكـون أقـوى         .. السعر لإلجتاه الصحيح  ) تقود(املهم بالنسبة هلذه النقاط أن       /ج  

 ومن فترة إىل أخرى.. وخيتلف حتديد وقتها من شارت إىل آخر  ،  فضلوأ
  : وعلى سبيل املثال

 وتعترب ممتازة جدا يف الفترة املختارة احلالية..  يوما٢٥-٢٠يف الشارت املرفق هناك مالمسة للترند النازل لكل حوايل 
 

ى الشارت اليومي قد فهمتها واحلمد هللا ولكـن هنـاك    بالنسبة للنقطة األوىل اليت شرحتها لتحديد الترند العام عل          /س  
أرجو أن تقوم بتحديد االجتاه اليـومي لـه          Gbpjpyبعض الشارتات أكون غري قادر على حتديد االجتاه العام مثل شارت            

 مع ذكر السبب ولك جزيل الشكر
 وليس لدي أدىن شك يف ذلك.. السريعة اليومية بكل تأكيد) للمضاربة(لكل زوج ترند  /ج 

والتركيـز فقـط علـى الترنـد     .. أو نغض الطرف عن الترند العام هلذا الزوج أو ذاك        ) نتغاضى(ولكن جيب علينا أن     
 والذي من املمكن أن نستفيد منه يف هذا الوقت) احلايل(

 وأخربين ماذا ترى؟.. طلبكين حسب -أرفق لك شارت الباوند



 حول الترند:          األسئلة والمناقشة                       ٩٤شرح ونقاش وتطبیق لطریقة الوافي بالمتاجرة                
 

 

  

 
 )EUR/CHF ( حبيبنا الوايف ممكن تعلق على الشارت املرفق واين اجتاهه  /س 
 
 )ريال سعودي-الدوالر(بعد زوج .. هذا الزوج هو مع صاحبه الرويال من أضعف األزواج حتركا بالتاريخ /ج 

 -:أعتربه يف ترند صاعد وذلك متاشيا مع القاعدة هنا : عموما
  أيام ١٠وألكثر من ) حىت اآلن) وفاعل(وجود ترند صاعد  -١

  يوما٢٠الترند هنا ألكثر من  <<< 
  نقطة تقريبا١٥٠  حترك مناسب جدا هلذا الزوج خالل هذه املدة بلغ -٢

 لذلك سيكون رمسي ومضاربيت هلذا الزوج حسب الشارت املرفق
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ولقد اوضحت حفظك اهللا حول طريقة حتديد الترند العام وذلك بعدد ايام            غلبتين هذه الكلمة كثريا     :  الترند العام     /س  
 ايام طويله نسبيا وكما تعلم بان السعر اليتوجه دائما اىل صعود بل قد يتحول اىل هبـوط         ١٠ ايام طيب االترى ان عدد       ١٠

تاجرة بصراحة موضوع الترنـد هـذا    ايام يف تلك احلالة فقط نبدأ يف امل١٠فهل ترى باننا لو وجدنا ان السعر يف صعود ملدة      
 لشارت الساعة اذاكان السعر فوقه فان ذلك معناه ان الترند يف صعود والعكس ٢٠٠معقدين كثريا فانا الحظت مثال املوفينج 

 ١٠وما هي االداة اليت تفضلها مارايك طاملا انك ذكرت عشـرة ايـام ان نعمـل املـوفينج افـرج               .....صحيح ما رايك    
ونريح نفسنا اذاكان السعر فوق املوفينج عشرة اذا السعر يف صعود والترند صاعد ويكون شغلنا بنـاءا عليـه          لسعراالغالق  

 .والعكس صحيح طبعا الكالم على شارت الديلي 
 
 ..!! وليس ترند جديد.. مسبقا ) موجود(لو تالحظ أخي الكرمي حنن نتحدث عن ترند  /ج 
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 .!لذلك ال داعي لالرتباك أو الغلبه
 .!بل لفترة موجودة بالسابق وإمنا تكمل بعضها بعضا.! أو خمتلقة) جديدة(ىن أن هذه العشرة أيام ليست مبع

 :فعلى سبيل املثال
! ذلـك؟ ) قبـل (ولكن ماهو وضع هـذا الترنـد        .. دوالر- يوما تقريبا على اليورو    ٢٥من  ) وفاعل(لدينا ترند هابط    

وهلذه الفترة مضاربة أيضا من نـوع آخـر         <<< .! ريبا مث عاود اهلبوط    أيام تق  ٧ولكن لفترة   .! بالتأكيد كان ترند صاعد   
 ستأيت معنا الحقا إن شاء اهللا تعاىل

وهو وجود صعود أو نزول للسعر خـالل فتـرة          .. فكما سبق شرحها هنا   .. أما أفضل أداة ملعرفة هذا الترند وفاعليته        
 .!غض النظر عن املتوسطات أو املؤشرات األخرىوب).. فقط(وذلك لغرض املضاربة السريعة ..  أيام١٠التقل عن 

 .!وأرجو االنتباه إىل أن حديثي حول الترند احلايل للسلعة أو الزوج وليس عن الترند العام<<< 
كمـا  .! واستباط لنقاط الدخول واخلروج الوقف الصـحيحة      .. ولكن حيتاج ملتابعة جيدة   .. واملوضوع تراه بسيط جدا   

 اهللا تعاىلسيأيت معنا الحقا إن شاء 
 

 : بأن الترند ينقسم اىل ثالثة انواع ) نظرية الداو(  لقد قرأت يف عدة موضيع هنا ويف  /س 
 ) يتراوح من سنة واكثر ( ترند عام -١
 ) يتراوح من ثالثة اسابيع اىل عدة اشهر ( ترند متوسط -٢
 ) اي شيء اقل من ثالثة اسابيع ( ترند قصري او صغري -٣

  يل خطوط الترند اليت رمستها بناءا على هذه القاعدة الن االمر اختلط علي رجاءا استاذي صنف
  ٢٠٠٤فااخلط االساسي بالرسم لليورو والفرنك يعكس مدة ال تقل عن ستة اشهر بدات من شهر ديسمرب 

 اما اخلط الثانوي برمسك لليورو والفرنك يعكس مدة ال تقل عن شهرين بدات من مارس السنة احلالية 
بالنسبة للباوند فال ارى انك رمست خط ترند ثانوي،، هل الحندار الباوند الشديد بدون تصحيح يشهد وبدون تكون                اما  

 ؟؟؟؟؟ ) اقصد الترند الثانوي طبعا ( والذي يعترب خط اجتاه مشكوك فيه لو رمسناه !! ... قيعان وقمم منذ منتصف شهر ابريل 
هو تاكيد  ) بدون اختراق   ( االقل لقاعيني او قمتني ويكون التالمس الثالث        من شروط الترند القوي مالمسة للترند على        

مل يتم التالمس للمرة الثالثة   ) الترند الثانوي لليورو وفرنك   ( يف رمسك ارى ان الترند للفترة الصغرية        ..... واشارة لقوة الترند    
( وبعدها تكملة بنفس االجتاه اىل ان خيترق قمة سابقة هل نعتربه ترند ثانوي مؤقت اال ان يتم التالمس الثالث بدون كسر             ... 

 ام انه بال شك االن ترند قوي يعتمد عليه ؟؟؟ .... لتاكيد الترند وقوته ) يورو ( او قاع سابق ) فرنك 
 
 ..!!وليس العام) احلايل(يف الشارت املرفق لتأكيد قوة الترند ) الرئيسة(كان رمسي خلطوط الترند  /ج 

من القاع أو القمـة     .. أو الثانوية كما تفضلت وأمسيتها    ) احلالية(هذه اخلطوط   ) فترة(اطة ميكنك معرفة    ولكن وبكل بس  
 .!اليت رسم منها) األخرية(
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 .! يوما لألزواج املذكورة هنا٢٨-٢٧فستجدها حبدود 
كان احلديث عن الترنـد  فنعم أوافقك عليه ولكن إذا .. بالنسبة لبقية حديثك الرائع عن مستويات الترند والنظريات اخل  

 .!العام للزوج والذي قد ميتد ألشهر أو حىت سنوات
 
 

يف شارت اليورو المس السعر الترند الثانوي بالرسم مرة بعد تشكل القمة االوىل وكاد ان يلمسة مرة ثانيـة    :  مالحظة    /س  
مث استمر السـعر    ....  القاع السابق     مايو ومل يتشكل قاع متدين اخترق      ١١ ابريل اىل    ٢٠يوم تقريبا وهي من     ٢٠يف غضون   

يف هذه احلالة نعتربها اشارات النعكاس الترند لعدم تكون قاع هابط اقل من القاع السابق وتذبب للسعر               : سؤايل  ... باهلبوط  
 . ؟؟؟ عند خط الترند

 
يف البند .. كسر هذا الترندوسنتحدث الحقا إن شاء اهللا تعاىل عن      .. أخي احلبيب ) احلايل(ال يزال حديثنا عن الترند       /ج  

 الثاين اخلاص بنقاط الدعم واملقاومة 
 

 جيب ان خيترق السعر القاع السابق او القمة السابقة لتاكيد االجتاه :  داو  /س 
  )١٢/٠٥/٢٠٠٥( مت االختراق بتاريخ : يف اليورو 

  )٢٠٠٥ /٠٥ /١٢( مت االختراق بتاريخ : يف الفرنك 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟: يف الباوند 

 هل يكفي هذا لتاكيد لالجتاه وتكملة املسار وقوة الترند املرسوم ؟؟؟؟؟؟ 
هل نعتمد الترندات املرسومة كخطوط اجتاه قوية نبين عليها خططنا ام اا اجتاهات مؤقتة              ... وبناءا على هذه املعطيات     

 وموجات تصحيح جيب احلذر منها ممكن الا ستزول قريبا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
 نفس إجابة السؤال األول  /ج
 

 : درجة اجتاه الترند    /س 
لو رمسنا دائرة حول منطقة ارتكاز السعر يف بداية         ( درجة  % ٤٥اتفق احملللون على ان درجة اجتاه الترند حيبذ ان تكون           

هو ترند مشكوك   ف% ٤٥او اذا كان حاد جدا اكثر او اقل من          % ٤٥فاذا كان منبسط جدا اكثر او اقل من         ) .... االجتاه  
 صحيح ؟؟؟؟ % ... ٤٥فيه وال يعتمد عليه هلذا متوقع جدا ان ينكسر الترند ليعاود االجتاه بدرجة 

 من واقع خربتك استاذي بالعمالت هل يعتمد هذا الكالم بالتحليل الفين هنا ؟؟؟ : سؤايل 
  : فانا ارى انه ... واذا كان يعتمد 
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هل هذا ما   % ٤٥ته منبسط جدا هلذا قام بالتصحيح بنفس االجتاه الرتويل ليقارب           باليورو كان الترند الرئيسي الذي رمس     
 تراه ؟؟؟ 

 % ٤٥بالفرنك كذلك كان االجتاه الصعودي بالترند الرئيسي املرسوم منبسط لذلك قام بالتصحيح ليقارب 
 ى الكالم ان االثنان يف حمل شك ؟؟؟؟ هل يعين هذا بناءا عل... اما بالباوند فالترند الرتويل منبسط والترند الثانوي حاد 

 هل درجة ميل الترند هي اشارة لقوته ؟؟؟ هل ميكن اعتمادها بالعمالت ؟؟؟ 
 

فال يهـم   .. وليس عن الترند احلايل أو اخلاص     .. إذا كان حديثنا عن الترند العام للسلعة      % ١٠٠نعم هذا صحيح     /ج  
وخصوصـا إذا   .. حيث أننا نعلم مسبقا أنه سينكسر يف أي وقت        .. مراريتهحينها درجة ميالن الترند بقدر أمهية فاعليته واست       

ال بأس به   ) تصحيح(فأتوقع واهللا أعلم أن يكون هناك       .. تعدى الشهر أو حنوه مثلما هو حاصل اآلن بالنسبة لألزواج الرئيسة          
 بعد هذه الدورة

 
 ) : حركة السعر (  رسم الترند  /س 

مبعين هل جيب رسم الترند مـن  .. ب ان نضم مجيع حركات السعر يف التداول اليومي استاذي عندما نرسم الترند هل جي  
 ؟؟؟؟) لقوة مؤشر اسعار االغالق وداللتها ( ام نستطيع رمسة من اسعار االغالق !!!! اللو فقط 

تراق للترند ام هو واذا رمسنا الترند من سعر اللو وكان هناك اختراق طفيف للترند يتراوح مثال بعشر نقاط هل نعتربه اخ       
 نتيجة قوة التداول يف ذلك اليوم ؟؟؟ هل جيوز الرسم بوجود هذا االختراق ؟؟؟ 

 : كسر خط الترند 
 من السعر وقت الكسر بعكس االجتاه السابق للترند العام لتأكيد الكسر ؟؟ % ٣هل نتستطيع اعتماد نسبة 

 قصري او الصغري لتاكيد الكسر ؟؟؟من السعر وقت الكسر بعكس االجتاه من الترند ال% ١ونسبة 
 ام نستخدم قاعدة اغالق يومني متتاليني بعد الكسر عكس االجتاه كقاعدة لتاكيد الكسر ؟؟؟

 
حيث أنه من املمكن جـدا أن  .. احملللون واخلرباء على رسم خطوط الترند من اللو وليس من اإلغالق) أغلب(اتفق   /ج  

 .!!!!! نقطة من اللو مما يسبب عدم صحة الرسم ائيا٢٠٠حيدث إغالق ألي زوج على بعد أكثر من 
 فسنتحدث عنها بشكل موسع يف البند التايل إن شاء اهللا تعاىل.. بالنسبة ملستويات الكسر وخالفه

 
النه مو داميا نالقي واحد    (  استاذي العزيز لقد اطلت واثقلت عليك ولكن اردت ان اتعلم منك اصول رسم الترند               /س  
وهل ما قراته يطبق على العمالت الن االمر خيتلط علي يف ارض الواقع واحتار بشدة               ) ..... يف يرسم لنا ترند جاهز      مثل الوا 

واملقاومة والقمم والقيعان   وال استطيع اختاذ املوقف املناسب حلرييت ويل معك لقاء عندما تنتقل اىل الفقرة الثانية يف نقاط الدعم                
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ى موضوع القنوات شاكر ومقدر لك جهودك اجلبارة واسال اهللا ان يدميها علينا قبـل فـائق                 والقنوات ويا حبذا لوتركز عل    
 .ي احترام

 
وقد أوضحت ذلك والفروق بينـها وبـني        ).. الترند احلايل (ماقرأته هنا ينطبق على العمالت نعم يف مسألة حتديد           /ج  

 األسهم يف شرحي للطريقة يف بداية املوضوع
 ،.جو أنين قد أفدتك،وأر.. والشكر موصول لك

 
االخ العزيز الوايف سؤايل بارك اهللا فيك سؤايل هنا ملاذا مل ترسم ترند اخر حتت الترند الثاين الذي هـو يف نـزول                         /س  

 ............وهل اذا رمسنا ترند ثالث حتتهم يعترب الترند صحيح ام ال 
 

يكون موثوقا أخي الكرمي وسيكون معتمدا علـى آخـر          وبذلك ال   .. جدا) حادا(لو رمسنا ترند ثالث فإنه سيصبح        /ج  
 مما يعين اختراقه سريعا.. مشعة أو مشعتني

 
 اخي احلبيب الوايف اهللا جيزاك باجلنة ووالديك  /س 

احلقيقة الترند احلايل وهو موضوع املناقشة قد يكون مشاهد بالعني مبجرد النظر على الشارت اليـومي لكـن بالنسـبة                
 حمدد " Rang"الك تقصد ا العشرة االيام االخرية ماذا لوكان حترك الزوج خالهلا يف للعشرة االيام واخ

 لشرح االجتاه اليومي للعمالت ويضعون حتـت خانـة   platinum sheetاالمر االخر تقوم رفكو بارسال ما يسمى 
 يوم كمـا اظـن   ٢٥قصود هنا  وامل٢٥ ويضعون جبانبها ارقاما فان كان الرقم يفوق Bearish or Bullishاالجتاه كلمة 

 فذلك يدل على ان االجتاه قوي 
  يوم ونظرتك هلذا املعيار؟؟؟٢٥تعليقك بارك اهللا فيك على اختيارهم 

 
 ).!األفقية(أظنك تقصد احلركة  /ج 

ـ      .. باعتمادها على نفس طريقتنا هنا      .. وجيدة أيضا .. فهذه أيضا هلا طرق مضاربة     ه سنعرج عليها الحقا حبول اهللا وقوت
 وأطلب منك التذكري يف آخر املوضوع بوركت<<< 

 بالنسبة لتحليل ريفكو
زادت قوتـه  .. كلمـا زادت مـدة الترنـد واسـتمراريته      : "حيث قلـت  .. فهو مطابق ملا قلته هنا يف شرحي بالبداية       

 هـ.ا" ومصداقيته
يستهان به أبـدا يف املضـاربة       وهو ال   ).. وحىت أقل من ذلك   ( أيام   ١٠ولكن ذلك ال يلغي أبدا قوة أي ترند يف حدود           

 اليومية السريعة كما سيأيت معنا إن شاء اهللا تعاىل
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 ومن ناحية أخرى
وهذه أيضـا طريقـة جيـدة       .. فقط) اليوم(حىت على ترند    ) السريعة اليومية (فكثري من املضاربني يعتمدون يف املضاربة       

.. وهي متعبـة نفسـيا وفكريـا     .. الدخول واخلروج املتكرر  وأيضا  .. ولكن حيتاج هلا الكثري من السرعة واملتابعة        .. وناجحة
 واملتفرغون للمضاربة.. وتصلح ملدراء احلسابات

 
 ولكن خمالف يف اجتاهه لترند العام ..... اذا كان الترند احلايل مطابق لشروط اليت ذكرا   /س 

 .فهل ميكن اعتبار الترند احلايل فترتة تصحيح ويوثق بة ...... 
 
 :بداية /ج 

وهذا مـا   .. من هذه احلركة  ) االستفادة(فاملهم لدينا هو كيفية     .. سواء كانت فترة تصحيح أو ارتداد أو انعكاس أو أو         
 سأحاول توضحيه هنا بارك اهللا فيك

 )حتديدا(بالنسبة لسؤالك 
وأصـبح  .. دوالر قد مت كسـرمها      -دوالر والباوند -فعلى شارت اليومي من الواضح جدا أن الترند التصاعدي لليورو         

 فرنك-والعكس صحيح بالنسبة لزوج الدوالر<<< هذان الزوجان يف ترند هابط منذ فترة 
 

 :وكمثال: يف ذكرك للمثال   /س 
-٤٥٠ أيـام حـوايل      ١٠أي أنه من املفترض أن يتحرك خالل        ..  نقطة ٢٥٠دوالر األسبوعية تقارب    -حركة اليورو 

 . نقطة يف اجتاه واحد٥٠٠
 يـوم  ٢٥ نقطه كمعدل يومي ، ولكن يف اإليضاح داخل الرسم البياين كانت املده اكثر من  ٥٠ = ٥٠٠/١٠هذا يعين   

 . نقطه يوميا٢٢ نقطه ، اي مبعدل ٢٢ = ٥٥٠/٢٥ نقطه ، يعين ٥٥٠والنقاط اكثر من 
 .برجاء ايضاح هذه النقطه وفقك اهللا ولك شكري وتقديري

 
وذلك حلركـة التذبـذب     .. أو بفترة أقل أو أطول    .. ألسبوعيبا) حسابيا(متوسط عدد النقاط اليومي خيتلف عنه        /ج  

 .!الكبرية احلاصلة بالعمالت
 :فمثال

 .! نقطة بكل سهولة٢٠٠ويف اليوم الذي يليه يتحرك ..  نقطة٦٠دوالر يف يوم -قد يتحرك اليورو
 .! نقطة٢٥٠ويف اليوم الذي يليله ..  نقطة٧٠دوالر قد يتحرك يف يوم -وأيضا الباوند

 .! أيام وهكذا١٠فيه نوع من اإلجحاف حلساب حركة املتوسط األسبوعي أو خالل فترة ) اليومي(سط احلسايب فاملتو
 وليست اليومية) األسبوعية(هو متوسط حركة الزوج .. واألهم يف هذه النقطة بارك اهللا فيك
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 عموما
منا بالسقف األدىن خالل العشرة أيـام       وإ) أعلى(الشرط الذي اشترطته بعدد النقاط لدعم قوة الترند ليس حمددا بسقف            

 .!األخرية
ولكن يف اليوم الـذي يليـه   ..  نقطة مثال٦٠أنه من املمكن أن يتحرك زوج خالل يوم _ بوركت_حيث أوضحت لك  

 .!أو سلبا على قوة الترند) إجيابا(مما يؤثر ..  نقطة٢٠٠يتحرك 
وال يهمنا هنا أي متوسط قبل      ).. األخرية(نسبة للعشرة أيام    هذه النقاط عن املتوسط األسبوعي بال     ) تقل(واألهم هنا أال    

 ..!!حىت لو كان شهر أو شهرين ومهما بلغ .. ذلك 
 أيام فقط معتمدين حبساا على املتوسط األسبوعي وليس اليومي) ١٠(ألن ما يهمنا هو متوسط احلركة خالل آخر 

م الدعم واملقاومة حسب القمم والقيعان كم يكون الفتـرة           مل افهم نقطة يف الشرح واريد ان اتاكد منها وهي رس            /س  
 يوم اذا ستكون قليلة على شارت الديلي وهل هناك فترة زمنية لـذلك ام    ١٥-١٠الزمنيه للشارت لتحديدها هل كما قلت       

د منها السعر   على حسب القمم والقيعان الواضحة يف الشارت بغض النظر عن الفترة الزمنية واليت هي نقاط اهلاي واللو وارت                 
 .وقد مسعت يف السابق بنقاط الدعم واملقاومة التارخيية 

 .! مسيطرة عليك أخي احلبيب ماجد) العام(ال زالت عقدة الترند  /ج 
 .!ال دخل هلا يف موضوعنا وطريقتنا هذه أبدا.. والفترة الزمنية اخل.. املستويات التارخيية

 .! أيام إىل شهر تقريبا أو أكثر قليال١٠ قد ميتد من للزوج والذي) احلايل(حديثنا هنا عن الترند 
) للمضاربة السريعة (فال تكاد جتد ترند واضح ومستقر       .. وقد ذكرت من خالل املوضوع أن تذبذب العمالت كبري جدا         

 .!يستمر ملدة طويلة
بة السريعة ويف كـال      ساعة للمضار  ٢٤خالل  ) اليومي(وذكرت أيضا أن بعض احملللني واخلرباء يستخدمون حىت الترند          

 .!االجتاهني صعودا ونزوال
وهـي  .! ورمبا تستمر معنا ملـدة أسـبوع أو حنـوه   .. مث أن املستويات اليت حددناها حىت اآلن هي األقوى على اليومي         

حقا إن وستمكننا حبول اهللا وقوته من املضاربة اليومية السريعة واآلمنة يف نفس الوقت كما سنرى ال             .. مستويات ال يستهان ا   
 شاء اهللا تعاىل

 .!لنبين عليها قرارات املضاربة..  يوما من حركة أي زوج١٥-١٠فنعم حنن ننظر فقط آلخر   :  وعلى ذلك
 

هل لو كانـت هـذه القنـاة        ) اخل  ..........االعالم  -املثلثات  (بالنسبه ملوضوع القنوات واالشكال االخرى      -  /س  
ارت االربع ساعات او الساعة وكانت عكس الترند احلايل الذي نقصـده فهـل   املتشكلة ليس على شارت الديلي بل على ش      

ميكن املضاربة بناءا عليها ام ال وهل من املمكن اخذها كنقاط داعمة للموضوع ككل اي ان بعد حتديد نقاط الدعم واملقاومة                     
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 تلك النقطة مهمة وميكن االعتماد حسب سردك اجلميل فان هذه القنوات لو توافقت مع تلك النقاط تكون معززة وتثبيت بان   
 .ا عليه

 
فنتجاهلـها  .. أو معاكسة للمعطيات على شارت اليـومي      .. إذا كانت هذه النماذج معاكسة للترند اليومي احلايل        /ج  

 .!أما إن كانت مطابقة له فهي تؤيده وتقويه بال أدىن شك.. بطبيعة احلال
 

 ،،،ه اخي الوايف يف حالة كسر الترند ال يعمل ب  /س 
 .اذاًنعمل ترند اخر او ماذا ؟

 
فإننا نعمل علـى    ..  أيام تقريبا يف ترند جديد     ١٠وقد تشكل لدينا    .. إذا انكسر الترند الرئيس على شارت اليومي       /ج  

 الترند اجلديد ونتجاهل القدمي
 

.. ولكن حبـذر شـديد    .. سواء كان صاعد أو نازل    ) األغلب(فإننا نضارب على الترند     .. أما إذا مل تتشكل العشرة أيام     
 وحسب مستويات املقاومة والدعم القوية

 وأفضل التوقف عن املضاربة حىت يتضح األمر
 

 فهو بأحد أمرين.. وحسب شرح الكسر
  إغالق الساعة فوق مستوى املقاومة-١
  نقطة٤٠ ابتعاد السعر عنها حبدود -٢
 

أو .. الشديد باملضاربة خالل هذه الفترة) احلذر (فيعين..  أيام١٠ كسر الترند إذا مل يتعدى صعود ملدة -١**  
 ولكن حبذر شديد).. حسب الترند اجلديد(وتكون املضاربة .. حىت نتأكد من فاعلية الترند اجلديد.. التوقف ائيا

 صاعدة أو نازلة فإننا نعمل عليها بكل تأكيد) أيام( مشوع ١٠ إذا تشكلت لدينا -٢
.. أي أنه ليس من يتخذ القرار وخالفه..!! خدمه للتأكيد على املضاربة اليومية فقط الترند على شارت الساعة نست-٣

مع األدوات .. ولكن إلستخراج نقاط الدعم واملقاومة.. وعلى ذلك فاالعتماد على الترند بشارت الساعة ال أنصح به ائيا
 األخرى
 

اذا كـان الترنـد     اعاكس الترند ابدا يف هذه احلاله      اذا كان عملي على املستويات املتوسطه فالطريقه تقول ان ال           /س  
 تقصد يف طريقتك الترند اليومي فقط؟؟  ، وترند الساعه صاعد فما هو العمل.................اليومي نازل
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 ..!!أبدا) األوىل والثانية(ال خنالفه من املستويات املتوسطة .. حديثنا عن الترند اليومي  /ج 

.. من مستويات املقاومـة   ) شورت(فإننا نستغل هذا الصعود بالدخول      .. واليومي نازل ..  صاعد وإذا كان ترند الساعة   
 ومع تطابق الستوكاستك لوقت الدخول

 
عندي سؤال حفظك اهللا خبصوص اإلرتداد واإلستفادة منه ، وسأقوم بشرح طريقة اإلسـتفادة وأرجـو منـك                    /س  

 :التصحيح بارك اهللا فيك 
  : )الشرح  ( 

ع فرص هذا السوق وأحالها حقيقة هي اإلستفادة من اإلرتدادات بعد نزول أو صـعود كـبري ألي زوج مـن           من أرو 
 :األزواج ، ولكن بعد توفر الشروط الثالث التالية 

 .أن يكون الزوج قد إستنفذ حركته اليومية . ١
  احلركة صعود أم نزول أن يكون مؤشر أوستكاستك قد أعطى إشارة تشبع موافقة إلجتاه احلركة سواء كانت. ٢
 .مع حتقق الشرطني السابقني جيب أن يكون الزوج قد وصل حبركته املستنفذة لنقطة دعم أو مقاومة . ٣

يتبقى لدينا مسألة معرفة وضع نقطة الوقف ونقطة اهلدف ، أما نقطة الوقف فتكون ما بني عشـرة إىل عشـرين نقطـة                  
اليورو دوالر يكون مابني العشـرين  : دف فتكون كذلك حسب الزوج فمثالً حسب الزوج الذي سنتعامل معه ، أما نقطة اهل       

إىل الثالثني نقطة تقريباً قد ينقص أو يزيد ، وزوج الباوند دوالر يكون مابني اخلمسة وعشرين إىل اخلمسني نقطة ، وتعتمـد                      
تنفاذ فعندما نقول أن زوج اليـورو       قوة حركة اإلس  : قوة اإلرتداد واإلستفادة من أقصى ربح ممكن حسب عوامل كثرية منها            

دوالر قد نزل نزول قوي ألكثر من مائة وعشرين نقطة وكان إمجايل حركته لذلك اليوم مائة ومخسني نقطة خيتلـف الوضـع                
عن يوم من األيام حترك زوج اليورو دوالر نزوال قوياً وكان إمجايل حركته لذلك اليوم ما يقارب املائتني نقطة فهنـا يكـون                        

داد املتوقع أكرب ، كذلك من العوامل املؤثرة على قوة اإلرتداد الشرط الثالث من الشروط املذكورة أعاله ، فـإن كـان    اإلرت
اإلرتداد من عند مقاومة أو دعم قوي جداً وله تاريخ سابق مثالً أثبت فيها قوة عنيفة وارتدادات كبرية فإن اإلرتداد املتوقـع                      

 .هنا سيكون كبرياً 
 .بارك اهللا فيك إنتهى الشرح 

مبعىن هل ميكن أن تتحقق الشروط املـذكورة أعـاله          ... هل هناك حاالت ختالف الكالم السابق       : وهنا أيضاً يل سؤال     
حلركة زوج معني مث ال حيصل اإلرتداد أو يكون إرتداد ضعيف ، وإن كان اجلواب بنعم فكيف نتعـرف علـى مثـل هـذه              

 .احلاالت وبأي شيء 
 
 حبالنسبة للشر /ج 

 ما شاء اهللا.. وأيضا الوقف اخل.. وكذلك اختيارك ألسباب الدخول.. ومميز.. فهو رائع جدا
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 !ولكن هناك نقطة مهمة جدا جدا مل تأيت على ذكرها؟
 ).!الترند(وهي 

إذا كان الـدخول علـى      ..  نقطة بكل يسر وسهولة    ١٠٠فإن األهداف قد تصل إىل      .. فإن كان دخولنا موافقا للترند    
 سباب اليت ذكرااجتماع األ

وبشرط اجتماع األسباب اليت تفضـلت      ..  نقطة ٧٠-٥٠فإن أهدافنا تتراوح بني     .. للترند) خمالفا(أما إذا كان دخولنا     
 بذكرها

 بالنسبة حلاالت املخالفة هلذه القاعدة
) متامـا (صفقة نعلـم  ألننا عند افتتاحنا لل).. الوقف(إن حنن حددنا ) إطالقا(ولكن الخوف علينا   .. فنعم قد حيدث ذلك   

 لذلك ومن الواجب أال نتجاهل هذا األمر.. أنه من املمكن جدا أن الوقف يتفعل
إذا تـوافرت مجيـع     .. ولكن بالغالب فإن االرتداد حيصل    .. وال يوجد مؤشر أو أداة معينة ملعرفة قوة االرتداد من عدمه          

  .الشروط املذكورة
 

ثال شارت اليورو والترند احلايل نزول طبعا والحظت وجود ارتفاع ارجع ملوضوع الترند وكما ارفقت انت م  /س 
ملدة مخسة ايام خلمس مشوع طيب هل لو اصبحت مثال بعد تلك الشموع مشوع جديدة نزول وليس ارتفاع فيعترب ان الترند 

ثالثة مشوع ارتفاع نزول حىت يتم كسر الترند لالعلى فنتوقف عن املتاجرة وهل لو ان بعد تلك اخلمس مشوع ارتفاع اتت 
مشوع ارجو ان يكون السؤال اي مثانية مشوع الزلنا نعترب ان الترند نزول حىت يتم كسر خط الترند او تكملة لعشرة 

 .واضح
 

والقصد هنا من .! أيام فما فوق) ١٠(وال يكسر إال إذا بلغ جمموع األيام الصاعدة .. الترند النازل يظل فاعال  /ج 
ولكن حبذر حىت يتأكد لنا قوة الترند .. وندخل بعمليات اللونق.. توقف عن املضاربة بعمليات الشورتأننا ن) الكسر(كلمة 

 والعكس صحيح مع الترند الصاعد<<< .! الصاعد اجلديد
عليه ال تبدأ ) مضاربتنا(ولكن .. أو أقل) أيام(مشوع ) ٨(خط الترند النازل عند ) كسر(وأرجو مالحظة أنه من احملتمل 

.. سنوات) ٣(ودراسة ومتابعة امتدت ألكثر من ) خربة(وذلك من واقع .. أيام على أقل تقدير) ١٠(قبل امتامه ) اائي(
 وأظنها كافية جدا إلثبات مصداقيتها كما ترى
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  الدعم واملقاومةحول حتديدأسئلة 
 

 :مالحظات مشغلتين جداً   /س 
 مقاومة ، كل مشعة يوم ميثل اهلاي واللو فيها نقطيت دعم و-١

 وحنن نركز على الشمعات اليت تتفق يف اهلاي واللو بشكل متكرر لنقول أن هذي نقاط دعم ومقاومة قوية
 ولكن ولألسف هذه النقاط كثرية وتسبب الصداع للواحد فما املتبع حيال ذلك 

 . انظر لشارت الدوالر فرنك وسؤال آخر اهللا يرزقك سعة الصدر على أخوك املزعج -٢
 
 :لك األولسؤا /ج 

واليت ارتـد منـها     ) .. الواضحة(بل حسب القمم والقيعان     .. رسم الدعم واملقاومة ليس حسب اللو واهلاي كما يبدو        
 .!وذلك لغرض املضاربة ا واالستفادة منها.! وتكون قريبة من السعر احلايل.. السعر لعدد معني من النقاط
 .!عن باقي الشارت) وغض النظر(وانسى ..  أيام فقط١٥-١٠يف آخر ) فقط فقط فقط(يعين انظر اهللا حيفظك 

 .!وأعيده لعيونك ياراعي البقالة.. هذا ماذكرته يف بداية شرحي هنا
 يومـا األخـرية     ١٥-١٠وراقب فقط الــ     ).. بالكامل(ال تشغل بالك وال جييك صداع من خالل مراقبة الشارت           

 لتحرك الزوج
بغض النظر عن أي فترة أخـرى اهللا  ).. فقط(لفترة اليت نتاجر ا واليت منا    الفايبو رمسته ذا الشكل بالشارت حسب ا      

 حيفظك
 :سؤالك الثالث

 .!رمسك للترند غري صحيح
واملفترض أن ترمسـه مـن بدايـة القمـم بـاألعلى      .. ورمست الترند من آخر قمتني.. حيث وضعت شارت كبري جدا  

 ! ماذا ترى؟وأخربين.. مرورا بالقمم النازلة باليمني.. بالشمال
 وأترك التعليق واملقارنة لك.. سأرفقك لك نفس الشارت بنقاط ومستويات الدعم واملقاومة
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 ين موضحا عليه مستويات الدعم واملقاومة احلالية وأسباا-أرفق لك شارت الدوالر
 وأترك املقارنة لك
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 .!وليس العكس.! الرتولفنرسم الفايبو من األسفل إىل األعلى حلساب تصحيح .. الترند نازل

 عموما
 أرفق لك الشارت مع نقاط الدعم واملقاومة

 
 
 

النسبة لنقاط الدعم واملقاومة هل ممكن اخذ نقطة معينة باالعتبار على اساس اا خط دعم اومقاومة اذا ارتد منها   ب   /س  
السعر ارتد فقط مرة واحدة منها فهل       نقطة واليوجد غريها يف الشارت اي ان        ٥٠-٢٠السعر لعدد حمدود من النقاط فرضا       

 .جنزم مبصداقيتها اذا مل تتوافق معها ادوات اخرى مثل الفايبو وخط الترند ام النعريها اي اهتمام 
 

مث .. معتمدين على اهللا سـبحانه    .. أرجو االنتباه أن دخولنا وخروجنا سيكون على شارت األربع ساعات والساعة           /ج  
 .!ى اليومي أو األربع ساعات أو حىت الساعةعلى النقاط األقوى سواء عل

ولكن ..  نقطة ٥٠-٤٠أعتربها نقاط ارتداد سواء مقاومة أو دعم إذا كانت يف حدود            ) بنعم(وجوابا على سؤالك هذا     
 بشرط أن تكون مسايرة للترند وليس خمالفة له
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علك حتصل على نقاط مقاومة جديـدة       سؤايل حفظك اهللا هو كيف قمت بتحديد نقطة التقاء الترند بالسعر مما ج              /س  
بصراحة ما وضحت يل يعين كيف اعرف ان هذه النقطة هي نقطة التقاء السعر مع الترند ليه مـا تكـون                     ... او دعم جديد    

 ارجوا التوضيح فهذه املسالة مين جدا الا من اساسيات طريقة الوايف.... نقطة فوقها او حتتها 
 
 .!  بسيطة ما تستبسطهاش /ج 

 .!واضح جدا من صيغة اجلملة أا متضمنة للشرح
 :أنظر معي

 "التقاء السعر بالترند النازل"
 يعين لدينا ترند نازل

 ولدينا سعر
 .!والتقاؤمها يكون بتحرك السعر صعودا إىل الترند النازل وحماولة كسره

تتقاطع مع الترند سواء كان نـازل أو        وس.. على الشمعة أو البار احلايل    ) عامودي(تضع خط   .. فبكل بساطة    : أما فنيا 
 %١٠٠وسيعطيك التقاطع مقدار السعر يف ذلك الوقت .. صاعد أو حىت أفقي

 ،.تفضل بالنظر إىل الشارت املرفق،
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 حيث الحظـت يف الشـارتات   -اعتبار اهلاي واللو أو اإلغالق :  يف حتديد القمم والقيعان أيهما أصدق وأدق   -  /س  

  وإن كان باإلغالق فما رأيك بالشارت اخلطي ؟ أليس أدق ؟-ت يف هذاالسابقة نوع تفاو
 وريفكو الذي يبني النقاط اليت ارتـد عنـدها السـعر            FXCM املوجود يف برميج شارت      P&F ما مدى أمهية شارت      -
 ؟ ) X O( برموز 
  وألمهية القمم والقيعان فهل هي أيضا على مستويات من األمهية ؟-
 
 .!هو اهلاي واللو وليس اإلغالق) واألصح( والقيعان فاألفضل بالنسبة للقمم /ج 

 .! نقطة بكل سهولة١٥٠ألنه وبكل بساطة من املمكن أن يكون اإلغالق بعيدا عن أعلى أو أدىن سعر حبوايل 
كاالختراقـات  .. ألي حركة سعرية غري صحيحة    ) فلتر(فمهمته األساسية عمل    .. بالنسبة لشارت العالمات واألعداد     

ويصلح للمتاجرة باألسـهم أفضـل   .. وهو يستخدم لغرض املتاجرة طويلة األمد .. أو نقاط االرتداد الغري صحيحة  .. ومهيةال
 من العمالت كثريا

 فنعم هلا أمهية لكوا مستويات دعم أو مقاومة.. والقمم والقيعان إذا كانت متثل نقاط ارتداد قوية
 

اوزت مجيع األزواج الثالثة مستويات الفايبو واخترقـت فـايبو الصـفر            على شارت الساعة جت   : سؤاىل أستاذي     /س  
 .وهل مازال ميكن االعتماد على نقاط الدعم واملقاومة الناجتة من رمسه . ماحلل اآلن يلغى الفايبو أم يبقى 

 
 ت من جديدونبدأ برسم املستويا.. فإنه يعترب الغيا.. من املفترض عند اختراق مستوى صفر أو مائة للفايبو /ج 

 وعلى العموم
مث علـى  .. وهو استخراج نقاط الدعم واملقاومة على شـارت اليـومي  .. فيجب عليك اآلن أن تبدأ بأول بنود الطريقة     

 اخل.. كما عملنا بشرح الطريقة.. مث عمل املقارنة واملفاضلة بينها.. شارت الساعة
 

 ...عندي سؤال صغريرررررر عن الفيبوناتشي  /س 
 على شـارت    ٢٠٠٥ل الشارتز اللي ارفقتها تقريبا انك بديت ترسم الفيبوناتشي من بداية العام اجلديد              ال حظت يف ك   

 ..الديلي
 ....فيبو مل حتترم% ٦١,٨وسؤايل هو هل ارسم الفيبوناتشي فقط من بداية العام ؟ ألن يف بعض األحيان اشوف نقطة 

 ؟ومىت اقدر اقول ان الترند انسكر و اصبح صاعد او نازل 
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املختـارة  ) الفتـرة (أن رمسنا ملستويات فايبوناتشي يكـون حسـب         ) يف هذا املوضوع  (لقد ذكرت أكثر من مرة       /ج  
 .! للمضاربة

ولذلك فرمسي ملستويات فايبوناتشي كما رأيتها هنـا هـي األقـرب            .. وحنن هنا نتحدث عن املضاربة اليومية السريعة      
 للصحة والصواب إن شاء اهللا تعاىل

 وبتأين حىت تستوعبه وتستفيد منه.. اءة هذا املوضوع جيدا جيداأنصحك بقر
 

إضافة لسؤال أخي حممد أعاله ، هل هي قاعـدة توقف السعر عند أي مستوى للفايبو يفيـد بكسـر املسـتوى       /س  
 ، أو % ٧٦وهو األن عند مسـتوى      % ٦١؟ وهو الوضع األن بالنسبة لليورو حيث توقف عند مستوى           ...القادم بسهولة   

 .يعتمد ذلك على مدى قـوة نقطة الدعم املصاحبه ملستوى الفايبو
 

فالقاعـدة تقـول أن     .. حني كسره .. فنعم) .. وثباته(بالنسبة لسؤالك حول توقف السعر عند مستوى فايبو معني           /ج  
فـإن  .. افعند اختـراق أي مسـتوى سـريع       .. والعكس صحيح أيضا  .. املستوى الذي يليه سيخترق من أول أو ثاين حماولة        

 ويدعم ذلك أن يكون الزوج قد استنفذ حركته اليومية.. املستوى الذي يليه سيكون قويا
 :ومها.. فأرجو االنتباه لذلك).. فقط(واحلديث هنا عن مستويني متالزمني 

 ٧٦,٤ مع ٦١,٨
 ٣٨,٢ مع ٢٣,٦

 
 ؟ ...مـا العالقة بني الفايبو و إليت ويف   /س 

لشرح ، ولكنين حبيت أمسعها منك وبإختصار ، ملا وهبك اهللا من متيز يف سـهولة الشـرح          قد حتتاج اإلجابة الكثري من ا     
 .وتوصيل املعلومة ، زادك اهللا من فضله وعلمه وجزاك اهللا عنا اخلري كله

 
وأفضل اسـتخدام   .. لتحرك السعر مستقبال  ) اخلطوط العريضة (فكما تعلم هي تستخدم ملعرفة      .. بالنسبة ملوجات إليت  

ولكن نتائجهـا ومصـداقيتها علـى       .. وبعض احملللني يستخدمها على اليومي    .. ن على شارت األسبوعي أو الشهري     هلا يكو 
 الشارت الكبري أقوى وأصدق

 .!وزيادة اخلري بركة.. إذا تطابقت مع حتليلنا فنعم ا وسهال.. ومثلها مثل أي أداة أخرى
ودعـين أمسـع    .. ومل أعلم به حسب خربيت املتواضعة     ..  أرى ذلك  فإنين ال .. أو رابط بني اإلثنني   ).. فنية(ولكن كعالقة   

 ،.منك بوركت،
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فهـي وبإختصـار    ) اجلزء الثالث عشر  (بالنسبة للعالقة بني إليت ويف والفايبو حسب ما فهمته من كتاب جون مرييف               
وجات أليت ويف ، فحـني   على الشارت الشهري أو األسبوعي قواعد مل     ٦١ و   ٥٠ و   ٣٨شديد تعترب نقاط الفايبو الرئيسية      

 .يكون السعر يف أحد املستويات املذكورة فأنه بالغالب يف قمة أو قاع املوجه
 :طلب أخـر إذا مسحت   /س 

 : رأيك يف هذا الكتاب
Fibonacci Applications and Strategies for Traders  

 Fischer Robert: للمؤلف 
 ؟....بو إن كان سبق أن أطلعت عليههل فعال هذا الكتاب من أفضل الكتب عن الفاي

 . حسب علمي إن هناك عـدة تطبيقات للفايبو على إختالف مدة الشارت وإا عملية جدا يف العمالت خاصة
 

لتحقـق  ) األفضـلية (وإن كنت أظن موريف يقصد      .. علي بصراحة ) جديدة(بالنسبة لعالقة الويف مع الفايبو فهي        /ج  
 .! االلتقاء رمبا

 سأحبث عنها إذا وجدت متسعا من الوقت.. ابوبدر على املعلومة شكرا ي<<< 
 فأيضا مل أطلع عليه مع بالغ األسف  بالنسبة للكتاب

 
راجعت اسلوبك املتميز يف حتديد نقاط الدعم واملقاومة وهي اهم امر كما تعلـم يف هـذا                  : يخنا العزيز الغايل  ش  /س  

 :املوضوع وهنا اسئل 
 ....)الفايبو والترند(يومي يف بداية اخلطوات عندما تأخذ القمم والقيعان قبل باقي االدوات الحظت انك يف شارت ال-

انك اخذت فقط نقطتني هامتني واحدة اقرب مقاومة للسعر والثانية اقرب دعم للسعر احلايل هل معىن ذلك انك تركـز      
منها ولكنها بعيدة عن السعر ،اما يف شارت السـاعة         على النقاط القريبة من السعر يف البداية بالرغم من ان هناك نقاط اقوى              

  .٦١فارى يف معظم االحيان تأخذ النقاط املطابقة او القريبة من خط الفيبو وخاصة مستوى 
 

وتكون .. نقطة من احملتمل أن يصلها السعر     ) أبعد(أختار  .. فنعم صحيح .. بالنسبة للنقطة األوىل عن شارت اليومي      /ج  
فـال  .. والغرض من ذلك املتاجرة القصرية األمد وليس السوينق كما تعلم  .. قطة قوية على شارت اليومي    أقرب ن ) تقريبا(هي  

 حنتاج للنقاط البعيدة هنا أبدا
 بالنسبة للفقرة الثانية

مثـل خطـوط الترنـد أو       .. وحتتوي على عدة أمور تدعم قوا     .. واليت تكون بتباعد متناسق   ) املعقولة(فأختار النقاط   
  فايبو أو غريهامستويات

 وأحاول ربطها مع أي مقاومة قريبة بشارت اليومي أو األربع ساعات وهكذا
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 طريقة التصفية للنقاط الحظت انك حتذف بعض النقاط لقرا من السعر احلايل وحتذف االخرى لقرا من مستوى                   /س  
 تعطي جماال للتذبذب بينها وهل النقاط الـيت          مستويات دعم ومقاومة فقط هل حىت      ٣مقاومة اخرى مثال فلماذا التصفية اىل       

 .شطبت من الشارت ممكن نرجع اليها مرة اخرى مع التداول 
 

للمسـتويات  ) متكـررة (ولكي ال حتصل لـدينا اختراقـات   .. نعم هو للسماح لألسعار بالتذبذب طبيعيا بالسوق  /ج  
ملاذا؟ وهل يوجـد    (واضعني باحلسبان تلك األسئلة     .. فائقةلذلك أركز دائما وأنصح باختيار هذه املستويات بعناية         .. املختارة

 اخل) أفضل منها؟
 بالنسبة للنقاط اليت شطبت من الشارت

 فنعود إليها إذا أثبتت فاعليتها وقوا من خالل حتركات السوق الفعلية
 

 ١٥ - ١٠يب حـددت   بالنسبه للمستويات املتوسطة والتطبيق فاذا كان الترند يف صعود فالدخول عند الدعم ط      /س  
 نقطة مثال فيصبح الوقف عند ٣٠ نقطة مثال واالستوب بعد الدعم ب١٥نقطة للدخول قريب من الدعم فاذا دخلنا على بعد       

 نقطة اليس يعترب وقف كبري نسبيا بالنسبه للهدف وكيف حول اختالف االزواج وبعضها فالباوند حتركـه اعنـف مـن         ٤٥
 .هلم ياريت تستطيع ان تشرح لنا طريقة الدخول بشكل مفصل قليال الدوالر فهل قاعدة الدخول واحدة 

 
أو .. وبسبب وجود نقطة قوية قريبـة     .. وقد حيدث أكرب من ذلك    .. يف بعض املرات قد حيدث ذلك     .. نعم صحيح  /ج  

ــع ــري متوق ــرك غ ــتويات .. حت ــك املس ــارج تل ــار خ ــالق الب ــدم اغ ــرب.. أو ع ــر ومهــي اخل.. أو خ  أو كس
 ومقارنتـها مـع غريهـا يف مجيـع الشـارت          .. ز دائما على اختيار النقاط األقوى واألصلح للمضـاربة        وهلذا السبب أرك  

فإننا نقوم خبفض اخلسـارة إىل      .. وحتقق أي ربح  .. ولذلك عند ارتداد السعر   .. دوالر بالغالب -وحتدث هذه مع زوج الباوند    
 صة أنه من املمكن حدوث ذلك بطيبعة احللواخلال  نقطة تقريبا من نقطة الدخول وهكذا٢٠املستويات املعقولة 

 
ونرجو من استاذنا الواىف ان يوضح لنا ميكن التعاطى مع ارقام البايفوت ىف الدعم واملقاومة وكذلك نقاط الـدعم                    /س  

واملقاومة املوجودة بربنامج طومسون هل ناخذ ا ام ال وخاصة اا تاخد من الشارت وليست نقاط حسابية مثل البـايفوت                     
 )بالنسبة لنقاط طومسون(وكذلك هل نعتربها نقاط مقاومة قوية ام متوسطة 

 
 
 بالنسبة لنقاط ومستويات بيفوت /ج 

ويغنينـا عنـها   .. ولكوا تعتمد على أسـعار اإلغـالق  .. وغري صادقة إطالقا.. حيث ختترق سريعا  .. فلي منها موقف  
 يات فايبو والقمم والقيعان اخلاستخدام األقوى منها على اإلطالق مثل خطوط الترند ومستو
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فـال  .. فإن جربت وأثبت قوا وصحتها    .. ولذلك ال أستطيع احلكم عليها    ) ائيا(فلم أجرا   .. بالنسبة لنقاط تومسون  
 بأس باالعتماد عليها

 ،.أما بالنسبة يل فأفضل استخراج نقاط الدعم واملقاومة يدويا وعدم االعتماد على الغري يف ذلك،
 

مر االخر وهو ما اجد لدي فيه لبس هو عملية التعامل مع مستويات الدعم واملقاومـة بالشـراء والبيـع الين                     اال  /س  
احيانا وهذه االحيان موجعة ادخل يف عملية بيع او شراء عند مستوى قوي مث اليلبث ان ينفرط انفراط خرز سبحة العمـرة                      

 والحول والقوة اال بـاهللا  رغـم   ٢٢١٠قد دخلت شاريا ب  وكنت ٢٠٥٧ام ريالني من حبلها كما حصل يوم بلغ اليورو  
فهل من امور يتحتم على املضارب ان يراعيهـا ليعـرف   . اين واحلمد هللا ال اواجه مشكلة يف حتديد مستويات الدعم واملقاومة  

 اكان ذلك املستوى على شفى جرف ام هو ثابت ثبات اجلبال
 

 صـفقة  ١٦فإننـا دخلنـا يف   .. ومن خالل حترك السوق الفعلي.. واءكما ترى من خالل تطبيقنا للطريقة على اهل    /ج  
 .! صفقات فقط) ٣(وخرجنا خبسارة .. خالل األسبوع
وحصل تذبـذب كـبري باألسـعار صـعودا         .. ومل تكن به الفرص واضحة    .. مع أن األسبوع كان قاسيا جدا     <<< 

 .. ولكن مع ذلك فالطريقة أثبتت جناحها وهللا احلمد.. وهبوطا
 .!كون هناك أخطاء من اللذين يستخدموا على غري بينةقد ت

 أو االعتماد على نقطة ليست قوية وهكذا.. أو الوقف الغري صحيح.. كالدخول املبكر
 

سؤايل هنا ماذا لو تركنا كل مستويات الدعم واملقاومة الظاهرة لدينا موجوده فكما تالحظ الكثري من الشـباب                    /س  
افضل من تلك وهكذا ماذا لو تركنا كل املقاومات ومل من جتاوزها السعر وننتبه لليت بعدها هـل                قد يرى ان هذه املقاومة      

 سوف تصمد بناء على االستوستك مىت يكون تشبع شراء فندخل مثال مارايك
 

كننـا  أمامنا بالشارت حلصلت لدينا إشكالية يف أي النقاط األقوى؟ والـيت مي           ) ظاهرة(املستويات  ) مجيع(لو تركنا    /ج  
 !االعتماد عليها؟

وببعض الـتفكري  ) .. األقوى( نقاط تكون هي     ٣لذلك من أساسات هذه الطريقة املقارنة بني النقاط واملفاضلة الستنباط           
 .!سنخرج باألفضل بال شك

 .!نقطة٥٠-٤٠فمثال تكون أول مقاومة بعيدة عن السعر احلايل حبوايل 
 .! نقطة٦٠-٥٠واليت بعدها تكون بعيدة عنها حبوايل 

 واألخرية تكون كذلك أيضا
 وأن تكون هذه املستويات داخلة يف تذبذب السعر اليومي وحركته الطبيعية
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 وأن يكون دخولنا متطابقا مع مؤشر ستوكاستك
 ،.وغريها من األمور،

 
؟ وهـل    هل ملها لقرا من السعر احلايل أم هناك أسباب أخرى            ١,٢٢٣٠ هناك نقطة دعم قويه يف نظري عند          /س  

 -:السبب املذكور واملتكرر دائماً يف اجلملة التالية 
هل هذه اجلملة بني القوسني حتتم علينا إمهال أي نقطة دعم ومقاومة تكون يف مـدى جمـال                "القرب من السعر احلايل     " 

  نقطة يكفي أم ال ؟٥٠-٤٠ نقطة مهما كانت قوية ؟ وهل مدى التذبذب ٥٠-٤٠التذبذب 
 

فرأيي نعم أننا نتجاهلها    ..  نقطة ٤٠ الدعم أو املقاومة قريبة من السعر احلايل وقت التحليل بأقل من             إذا كانت نقطة   /ج  
 وخصوصا مع أسواق أوروبا وأمريكا.. ونأخذ بالليت تليها

حىت لو مل حيـدث أي      .. واستنباط هذه النقاط مع كل اغالق أو افتتاح       .. فإننا نعيد حتليل السوق   .. وكما أخربت سابقا  
 فرمبا يظهر لنا أمر مل نكن نعلمه من قبل.. فمن املستحسن جدا النظر بالشارت وإعادة التحليل..  واضحكسر

 مع حتديد الوقف اجليد.. فال بأس باستخدامه..  نقطة عند نقطة قوية٥٠-٤٠أما جمال التذبذب 
 

بنعم وهي أا مل املستويات القريبة       أيضاً هناك سؤال يتبع السؤال الرابع أعاله ، وذلك يف حالة اإلجابة كانت                 /س  
من السعر احلايل ، فالسؤال هنا بارك اهللا فيك ويف علمك لو أنين كنت غائباً عن السوق ومتابعته ملدة أسبوع أو حىت شـهر                        

التشـطيب  ( فرضاً ، مث قمت بالدخول وحتليل الشارت حسب طريقتك وبعد اإلنتهاء من حتليل الشارت مل يتبق سوى عملية                   
، ويف نفس الوقت هناك أشخاص متـابعني للطريقـة          ) لنهائي وعصر التحليل واخلروج منه بثالث مستويات دعم ومقاومة          ا

ومضاربني عليها وهم اآلن عند نقطة دخول مؤكدة عند مستوى مقاومة معينة ومتحقق فيها مجيع الشروط للدخول ، وحبكم                   
سيكون بالنسبة لتشطييب للتحليل مهمل وسيستبعد ، فهل هـذا العمـل            أن هذا املستوى قريب جداً من السعر احلايل أمامي          

 .صحيح ؟ أم ماهو رأيك ؟ أرجو أن يكون السؤال واضح ومفهوم 
 
.. ونفس الفترة.. ألننا نستخدم نفس الشارت.. على هذه النقاط واملستويات) متفقني(من املفترض أن يكون اجلميع  /ج 

 ..!! املعطياتونفس.. ونفس األدوات.. ونفس الزوج
 .!ولكن من الطبيعي أن تكون مجيع املستويات متطابقة لدى اجلميع..  نقاط مثال٥قد يكون هناك فرق بسيط <<< 

 
.. كما فعل غريك  .. أي بورصة ) افتتاح أو اغالق  (فإنك ستأيت وحتلل السوق مع      .. أخي احلبيب ) سنوات(وحىت لو غبت    

 وستخرجون مجيعا بنفس النقاط
 .!.فال شك أن أحد الطرفني خمطئ..  هناك فارق كبري واختالفأما إذا كان
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بالنسبة للمستويات اليت تكون عليها املضاربة ، أنت تقول حفظك اهللا الدخول شورت من قبل مستوى املقاومـة                    /س  

مة ويتفعل وقـف   نقطة مثالً ، السؤال هو أنه ما يدريين أن السعر لن خيالف توقعي ويكسر مستوى املقاو١٥-١٠الفالين من  
اخلسارة ، مبعىن آخر إىل مىت أضارب على هذا املستوى أو ذاك ألنه سيأيت الوقت لكسر هذا املستوى سواء صعوداً أو نزوالً ؟        

أنه يف حال سيكون هناك كسـر ألحـد      : أنا عن نفسي أجبت حفظك اهللا على السؤال فهل إجابيت صحيحة أم ال ، اإلجابة                
أوستكاستك يف نصف طريقه للتشبع أو متشبع عكس املستوى فإذا كان املستوى مقاومـة مـثالً                املستويات سيكون املؤشر    

 "هل اإلجابة صحيحة " سيكون مؤشر أوستكاستك يف نصف الطريق أو متشبع بيعاً 
 

وكان مؤشر ستوكاسـتك مطابقـا لنقطـة        .. واخترنا املستويات القوية والصحيحة   .. إذا اتبعنا الدخول الصحيح    /ج  
 فإنه من النادر أن يتفعل وقف اخلسارة إن حنن التزمنا متاما مبا جاء بالطريقة.. نادخول

وبعدها يعـود  .. أو حىت التقاط لنقاط جتمع وقف     .. أو حركة سريعة بسبب بيان أو خرب      ).. كسر ومهي (قد يكون هناك    
 .!السعر إىل ماهو عليه

 رة التحليل الفين الذي قمنا بهحتسبا ألي أمر خارج عن سيط.. ولذلك حنن نضع وقف اخلسارة
فإنين أنصح دائما مبراقبة حركة السـعر عنـد ذلـك           ..  نقطة من مستوى املقاومة أو الدعم      ١٥-١٠بالنسبة للدخول   

أن السعر سيصل إىل ذلك املستوى احملـدد للـدخول أم ال؟            ) ببساطة(ففي كثري من األحيان تستطيع أن تستنتج        .. املستوى
 ومدى سرعة اقترابه من النقاط املختارة للدخول.. لسعروذلك من خالل تذبذب ا
 بالنسبة لكسر النقطة

كلما اقتـرب منـها   .. ولذلك حنن نستخدم نفس النقطة للدخول مرارا وتكرارا     .. فال يوجد طريقة أو أداة ملعرفة وقتها      
 وال ميكننا االعتماد عليها.. حىت تنكسر.. وحسب شروط الدخول.. السعر

 وبنفس الشروط أيضا.. نقطة اليت تليهامث ننتقل لل<<< 
 

   "الدعم ) كسر(فمن املفترض أن يكون الوقف عند " :  يف قولك   /س 
تفيـد  " عند"هل تقصد هنا عند الدخول يف صفقة معينة جيب أن يكْسر الدعم أو املقاومة لوضع الوقف أم ماذا ؟ فكلمة          

 .يكسر ال تضع الشرط أي أنه إن كسر ضع الوقف عند الكسر وإن مل 
 

ال .. وفنيـا .. مشروطة بذلك املسـتوى إذا كسـر    ) عند(فإذا قويل   ) مسبقا(هنا  ) الوقف(حنن حددنا نقطة الدعم      /ج  
 .!مث أغري عليهما إذا اقتضت احلاجة).. قبل افتتاحها(إال وقد وضعت اهلدف والوقف ا ) ائيا(أفتتح صفقة 
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وقد قمت استاذي العزيز بتطبيقه حسـب توصـيات           ،    ع وذكي من نتائجه   اسلوب رائ  العمل على االختراقات      /س  
 فما هي املعطيات اليت تدفع املضارب على اختاذ اسلوب املتاجرة هذا؟  .... اليوم اجلمعة

و ملاذا اختري املستوى االخري واقصد باالخري قاع االسبوع املاضي ولنقل يف اليورو دوالر بدال من الدخول على كسـر                    
 بعد جتاوزها وان كان بسـبع       -ويات السابقة له ام ان العمل على الكسر حمصور على املستويات القوية جدا اليت الحمل              املست

  للومهيات؟-نقاط كما هو احلال اليوم
وهل كان ذلك بناء على قاعدة انه مادام االجتاه هابط وان خالف يف غري ما كسر خالل ايام االسبوع البد له يف ايـة                        

 Ends on a negative note  ان خيتتم نزوله برتول او كما يقال االسبوع

 مث ماهي املخاطر املقترنة مبثل هذا االسلوب ؟
 
 :لقد تفضلت بذكر العبارة التالية /ج 

 بعد جتاوزها وان كان بسبع نقاط كما هو احلال          -ان العمل على الكسر حمصور على املستويات القوية جدا اليت الحمل          (
 )مهيات للو-اليوم

 هذا هو بيت القصيد<<< 
وهـذا يـدل    .. مث عاد إليها جمـددا    .. وهو أن السعر قد ارتد من هذه املستويات بعيدا        .. وأيضا لدينا نقطة مهمة جدا    
 بشكل كبري على قرب اختراقها

 .!وهي أننا دخلنا متاشيا مع الترند ومل خنالفه.. ونقطة أخرى
 لتصرحيات سواء األمريكية أو األوروبية جاءت مجيعها يف صاحل الدوالرالبيانات اليت صدرت وا.. نقطة أخرى أيضا

.. دوالر لألسبوع الذي قبـل هـذا      -ألا قاع اليورو  .. واألهم بطبيعة احلال أن هذه النقاط تعترب مستويات قوية جدا           
 فرنك لنفس األسبوع-وقمة الدوالر

 بالنسبة للمخاطرة فهي تفعل الوقف
 إذا اجتمعت مثل هذه األسباب مستقبال.. يف نظري% ٢٠وبنسبة ..  نقطة٤٥-٤٠وايل وكما حددته هنا يكون حب

 دوالر دعونا نتابعها لألسبوع القادم إن شاء اهللا تعاىل- للباوند١,٨٠٧٧وأمامنا اآلن نقطة 
 

لـى  هل اسـتطيع التحليـل بنـاء ع       ، مثال اليوم السوق متوقف و يوم األثنني يفتتح السوق          ، لدي سؤال اخر      /س  
 و اضع األوامر حىت لو السوق متوقف ؟، طريقتك 

للعمل على طريقتك ؟ او بإمكاين املتاجرة ـا يف اي وقـت دام   ، هل يفضل بداية افتتاح السوق األورويب و األمريكي      
 السوق مفتوح بغض النظر عن افتتاح سوق و اغالق سوق اخر ؟
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) ٣(مبعـدل   .. قاومة يكون مع إغالق أو افتتاح كل بورصـة        ووضع واختيار مستويات الدعم وامل    .. حتليل السوق  /ج  
 مرات يوميا

ساعة خـالل   ) ٢٤(فهذه الطريقة صاحلة لالستخدام     .. بورصة من البورصات الثالث   ) أي(وتستطيع العمل مع افتتاح     
 ألننا نعتمد على مستويات ونقاط فاعلة يف مجيع األسواق.. أوقات التداول

اسـتعدادا  .. يـوم اجلمعـة   ) إغـالق ( بدراسة السوق ووضع نقاط الدعم واملقاومة مع         تستطيع أن تبدأ  .. وعلى ذلك 
 لألسبوع القادم

 
بالنسبه لتحديدك نقاط الدعم واملقاومة االحظ اخي الكرمي عند االعتماد على اخلطوة االوىل القمم والقيعان مثال   /س 

 نقطة ايضا فايهما ١٠٠نزل منها السعر ) مشعة اخرى (نقطة وقمة اخرى اوقاع اخر ١٠٠قمة نزل منها السعر اىل قرابة 
ناخذ اوال على الشمعة االقرب لليوم مبعىن اخر اننا نعتمد على القمم والقيعان االقرب للسعر االن وهي االفضل الختيار 

ىل مستويات النقاط ام على قوة تلك النقطة حىت ولو كانت بعيده عن السعر وكما تعلم ان يف بعض االحيان يصل السعر ا
 جديده مل يصلها ملدة اشهر او حىت سنة فهل نعتمد على تلك النقاط القدمية اليت هي قبل شهور او سنة مارايك

 
وذلك لغرض .. والصاقها على الشاشة أمامك.. والقوية على ورقة) البعيدة(من املمكن جدا كتابة املستويات  /ج 

 التنبه والرجوع هلا عند احلاجة
فإننا دائما خنتار النقاط اليت تكون يف حدود .. لغرض من هذه املستويات هو املضاربة اليومية السريعةولكن مبا أن ا

 وذلك لكي نستفيد من هذه املستويات يف املضاربة.. احلركة الطبيعية لكل زوج
 

 أستاذي الوايف   /س 
 لدي سؤال وأمتىن أن جتيين عليه وجزاك اهللا كل خري

 :لقد ذكرت حفظـك اهللا
 نقطة من السعر احلايل لوقت ٥٠-٤٠مستوى سواء كان دعم أو مقاومة جيب أن يكون بعيدا حبدود ) أول(أن 
 هذا املستوى وخنتار الذي يليه) نتجاوز(وإال فإننا .. التحليل

 ملاذا جيب أن يكون بعيدا عن السعر احلايل لوقت التحليل؟
  جزيل الشكرهذه النقطة ال أعرف أمهيتها فأرجو أن تشرحها يل ولك

 
 .!أمهيتها حفظك اهللا هو ترك جمال ومساحة للسعر ليتحرك من خالله /ج 

لذلك حنن ندخل على .. وكبرية جدا.. فنسبة الكسر واردة.. لو أننا أخذنا بأول دعم أو مقاومة قريبني من السعر
 والذي قد يكون الزوج حترك خالله حركته الطبيعية) اآلمن(املستوى 
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هل ميكن معرفة أن هذا الدعم سوف خيترق أم سوف يرتد منه وكيف أستطيع أن أعرف ذلك عند : سؤايل هو  /س 

 أي نقطة دعم أو مقاومة؟
 
 .!ملعرفة أن هذا املستوى أو ذاك سيخترق) مؤكدة(ال توجد طريقة  /ج 

 :فنية حلدوث ذلك مثل) مؤشرات(ولكن هناك 
 رات متقاربةخالل فت) كثريا( اقتراب السعر من هذا املستوى -١
  عدم استنفاذ الزوج حلركته اليومية-٢
 للزوج الذي نراقبه) املعاكسة( قوة األزواج -٣
 وعدم ابتعاده عنه أو حىت احلركة يف االجتاه اآلخر..  ثبات السعر لفترة بالقرب من ذلك املستوى-٤
  تذبذب مؤشر ستوكاستك يف وسط الطريق-٥
 
 
 

 تطبيق على الدعم واملقاومة
 

 ء التفضل بالنظر بالشارت املرفقالرجا
أن نبـدأ بتحليـل     .. حيث أخربت من خالل شرحي للطريقـة      .. لو أننا أجرينا التحليل منذ الصباح لكان أفضل بكثري        

 مث حندثها مع كل افتتاح أو اغالق.. السوق ووضع نقطا الدعم واملقاومة مع افتتاح آسيا
مث تنتقـل لغريهـا مـن    .. حىت تتقنها جيـدا ) مؤقتا(فهم هذه الطريقة   وأنصحك بأن تلتزم باألزاوج الرئيسة يف حماولة        

 األزواج الحقا حبول اهللا وقوته
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ومل يعد إليها مطلقاً فعنـد        فلم أكن أعلم بأا نقطة دعم إال بعد ان ارتد السعر منها            ١,٨١٠٥:  بالنسبة للنقطة     /س  
وهو سعر مل أره من الساعة الثامنة حىت اآلن ، وألين الأجيد             ١,٨١٢٠: بدئي برسم الفايبو اجلديد للساعة كان السعر حينها         

 . يف هذا االجتاه  معاكسة الترند أيضاً مل أفكر 
واصطياد الزوج عندها شورت ، لكنـه مل          ١,٨١٨٥: ولكين فكرت يف االجتاه اآلخر وهو التركيز على نقطة املقاومة           

 . واملنة واهللا احلمد ميهلين كثرياً فضرب الوقف بسرعة
وهذه املرة جتاهلت الوقف ومل       وقمت باصطياد الزوج شورت أيضاً     ١,٨٢٣٠:فانطلق الزوج بعدها حنو مقاومة أخرى       

 ولكنه عاد وهللا احلمد ، وعند عودتـه         ١,٨٢٥٥: ألن الزوج وصل إىل      أقم بوضعه خليتها على اهللا واحلمدهللا إين ماوضعتها       
 .اهللا  نقطة نعمة من ٢٠حبوايل  قررت اخلروج

 فهل ماقمت به صحيح ومنطقي ؟؟؟
 
 خلينا ناخذها حبه حبه /ج 
وخلرجت ..  فلو أنك ركزت على قراءة وفهم الطريقة لعلمت كيف تتصرف متاما هنا١,٨١٠٥ بالنسبة للدعم عند   -١

 .!بأرباح طائلة
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 ..!!وهذه النقطة ركزت عليها يف كل مشاركة يل تقريبا
منها ) اخلالصة(وإال فلن جيديك    .. وربط أجزاءها مع بعضها البعض    .. ين وفهم ومشولية  فالبد من قراءة شرح الطريقة بتأ     

 .!أبدا
 :تقول الطريقة  : عموما

 ٥٠أحد هذه األمور هو ارتداد السعر منـها حلـوايل           .. من خالل عدة أمور   ) القوية(أننا نعرف نقاط الدعم واملقاومة      
 .!نقطة

  نقطة يف دقائق معدودة٦٠ن تلك النقطة ألكثر من فقد ارتد السعر م.. وهذا ماحصل متاما 
 :وتقول الطريقة اليت شرحتها كثريا هنا

 .!ونقتنصه بالقرب من تلك املستويات.. أن دورنا يأيت اآلن يف انتظار عودة السعر للمحاولة مع هذه النقطة جمددا
ة الدخول قبل ذلك املستوى حبـدود     بإمكاني: وأيضا الطريقة تقول   <<< ١,٨١٢٠وبالفعل عاد السعر إىل مستويات      

 نقطة ٧٠-٥٠كهذه الصفقة واليت هدفها ..  نقطة لألهداف الكبرية ٢٠-١٥و ..  نقطة بالنسبة لألهداف الصغرية١٥-١٠
 .!  وأيضا حسب الطريقة<<< 

 نقطة من فضل اهللا) ٧٠( وحققت هدفها كامال ١,٨١٢٠وبالفعل دخلنا بالصفقة من مستويات 
أو نسيان بعض جزئيـات هـذه       .. هو عدم املتابعة اجليدة للسوق وحركته أثناء املضاربة الفعلية        ..  ظين اإلشكالية هنا يف  

.. وعند اتقاا جيـدا   .. لذلك أنصح اجلميع مبحاولة تطبيقها على حسابات الدميو ملدة ال تقل عن شهر أو شهرين              .. الطريقة  
 فيمكنكم بعد ذلك استخدامها على احلسابات احلقيقية

ولكن قبل أن يضرب وقف اخلسارة فقد حقق  ..  فأيضا جيد جدا   ١,٨١٨٥من مستوى   ) شورت(بالنسبة لدخولك    -٢
.. وصراحة مل أكن متواجدا يف ذلك الوقـت  .. وكان باإلمكان اخلروج إذا رأينا عدم وضوح السوق حينها        ..  نقطة ٢٣العقد  

 وعدت ووجدت أن الصفقة تفعل وقف اخلسارة ا واحلمد هللا
 وليس عليه غبار% ١٠٠ك هنا صحيح فتصرف

 وحقق اهلدف كامال    ١,٨٢٣٥وقد دخلت به من     ..  فأيضا رائع ومجيل   ١,٨٢٣٠ بالنسبة للشورت من مستويات      -٣
 نقطة يف خالل دقائق معدودة واحلمد هللا) ٥٠(

 .!  أما خطؤك هنا فهو مركب
 فال أؤيدك هنا مطلقا..  نقطة٣٠حبدود والذي حددناها من خالل هذه الطريقة .. عدم وضع وقف اخلسارة: األول
ال للخروج قبل حتقـق     .. ال للخروج املبكر  .. كثريا.. جدا) املهم(وقد نبهت على هذا األمر      .. خروجك املبكر : والثاين
 وخصوصا أن الصفقة كانت تسري يف طريقها الصحيح.. الربح أو جله

وهنـا  .. واخلوف من فوات الـربح اخل     .. اخلسارة) قدةع(أنك مل تزل لديك     .. وللخروج املبكر عدة مساوئ من أمهها     
 ..!!مربط الفرس

 حتدث اخلسارة الفادحة باحلساب بال أدىن شك.. وصربك على اخلسارة حىت آخر قطرة.. فبخروجك املبكر دائما
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 حىت حتقق أقصى ربح ممكن.. وحماولة ختفيض الوقف إذا سارت الصفقة يف صاحلك.. فأنصحك بالتروي والصرب
 

:  معناه نزول أم أن احتماالت الصعود حنـو          ١,٨١٨٥دوالر اليوم دون    / هل إغالق زوج الباوند     : التساؤل الثاين      /س  
  مازالت قائمة؟١,٨٢٩٠

 
وهذا املوضوع وذاك ليس ملعرفة أن اإلغالق الفالين سـيؤدي لكـذا            .. إن صح التعبري  ) املرتدات(حنن نلعب على     /ج  

 .!وكذا
 !أي نقطة؟) ومن(سيترد السعر؟ ) مىت(رفها هي أهم نقطة جيب أن نع
 وجوابا على سؤالك

وإمنا املستوى الذي يؤثر على اإلغالق هي خطوط الفايبو القوية          .. فإن هذا املستوى ليس مستوى قد يؤثر على اإلغالق        
 أو خطوط الترند على اليومي أيضا.. على اليومي

 وهذه اليت تؤثر يف املسار العام للزوج
 

 )دوالر / الباوند (  على زوج -١: تاذي الكرمي أس  /س 
 ١,٨١٨١: أرى واهللا أعلم أن هنالك ترند صاعد مت كسره مبدئياً عند النقطة 

 .فما رأيك من الشورت من تلك املناطق . وهذا يدل على أن اهلبوط مازال مستمراً 
 ) دوالر / اليورو (  على زوج -٢

 ١,٣٦٩٠ة قوية عندما كسرها الزوج توجه لـ  كانت نقطة مقاوم١,٢٣٨٧: نقطة الدعم 
 :لذلك يف اعتقادي أن هنالك اجتاهني جيدين هلذا الزوج 

 شورت عند كسر النقطة ودف بعيد أيضاً 
 .أو لونق عند مالمستها أو قريب منها والوقف عند كسرها 

 
 : قبل أن أجيبك امسح يل بتساؤالت /ج 

 وحسب الطريقة املتبعة بالشرح؟.. واملقاومة كما نصحتكم بذلكنقاط ومستويات الدعم ) بنفسك(هل رمست 
 مث قارنت بني رمسي ورمسك؟.. وهل رأيت رمسي هلا الذي أدرجته صباح اليوم يف املوضوع اآلخر

 أجوبة هذه األسئلة ستفيدك كثريا بإذن اهللا تعاىل
 نأيت لسؤالك اآلن

جتـدين قـد حـددت أول    .. دوالر الذي أرفقته صباحا-وندوهو بكل بساطة وعند إلقاء نظرة على شارت الساعة للبا       
  وهي اليت سنتاجر من عندها حىت يتم كسرها واإلغالق خارجها١,٨١٨٥مقاومة عند 
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 أن تستنبطوه من خالل هذا الشارت وغريه) أنتم(وهذا ما أردتكم 
 :بالسوق هو اآليت) فعليا(والذي حصل 

 ومل يتحقق الدخول بالصـفقة  ١,٨١٦٧صباحا بتوقيت مكة املكرمة إىل  ٩:٣٨يف متام الساعة   ) للبيع( وصل اهلاي    -١
ولكن من دخل ا من تلك املستويات معتمدا علـى          ..  نقطة قبل املقاومة أو الدعم     ١٥-١٠شورت حسب شرحي للطريقة     

 نقطة وزيادة) ٣٠(يعين حققت هدفنا األول ..  نقطة قبل ارتداد السعر٤٢فقد حققت .. نقطة املقاومة تلك
.. حىت إغالق الساعة فوقهـا    .. والزالت الصفقة قائمة  ..  أيضا تفعلت لدينا صفقة أخرى من نفس مستوى املقاومة           -٢

  نقطة٥٠-٣٠ويظل هدفنا .. نقاط هلذا الزوج) ٧-٥هامش ( تقريبا ١,٨٢٢٢أو وصول السعر إىل مستويات 
 فهذه أخي احلبيب هي كيفية متابعة وفهم وتطبيق هذه الطريقة

 بة للسؤال الثاينبالنس
وعند استنفاذ الزوج حلركته اليومية وليس قبـل        .. من ثالث دعم  ) خمالف للترند (يكون اللونق   .. فحسب القاعدة لدينا  

 ذلك
ونفذناها بالفعل مـع    .. وقد قمت بشرح هذه الطريقة يوم أمس      .. فنعم أؤيدك متاما  .. بالنسبة للشورت من تلك النقطة      

 دوالر-زوج الباوند
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 ؤشراتعن املأسئلة 
 

بالنسبة لالستوستك فانت ترى بانه جيب ان يكون مع الدخول مبا معناه اذا كان شراء ان يكون املؤشر يف ارتفاع                       /س  
اليس كذلك وكذلك على اي شارت تعتمد شارت الساعة ام االربع ساعات ام الديلي عند الدخول ويف حالة اختالفهـا يف                     

 .ول هل شارت الساعة باعتباره الدخول بناءا عليه هذه الشارتات فاي شارت ترجح للدخ
 

كمـا ذكـرت يف شـرحي       ) الساعة(أعتمد على مؤشر ستوكاستك وأن يكون مطابقا لنقطة دخويل على شارت             /ج  
 ألنه هو من نضارب عليه حاليا.. للطريقة

 استراتيجية أو ماشابهكاختبار .. وال أنصح بتغيريها إال لسبب معني.. مجيع املؤشرات اعداداا االفتراضية
 

 بالنسبة ملؤشر املاكد ، حقيقة مل أالحظ حسب نظري الشخصي أن له أي قيمة كبرية يف طريقتك سوى أنه إن كان   /س 
مؤيداً لنقطة دخول ما فحينها يذكر وما عداها فال ، فهل هو رد اإلستئناس به ، إن كان مطابقاً إستئنسنا به وإن مل يكـن ال       

 اً أم ماذا ؟نعره إهتمام
 

فلعله خيربنا  ..  فإننا ننتبه ملؤشر ماكد    ٧٥ أو   ٢٥ولكن حني يكون مؤشر ستوكاستك مل يقطع الـ         .. نعم هو كذلك   /ج  
وقوة دعم إذا كان السعر فوقه .. إذا كان السعر حتته) مقاومة(وكذلك فإن خط الصفر له قوة ضغط    .. بقرب التقاطع أو حنوه   

 ولكننا نستنتج منه مثل هذه األمور.. عا ماوطبعا ماكد مؤشر بطيء نو.. 
 

يل مالحظة على استخدام الستوكاستك على رسم الساعة وهي انه ان كان يف حالة تشبع شراء اوبيع فالبـد لـه          /س  
 يف ظين من ان يكون على االربع ساعات غري خمالف لالجتاه 

 :على سبيل املثال 
بع ساعات يشري اىل صعود باملنتصف فهنا فهو خمالف لعالمـة البيـع             تشبع شراء على الساعة والستوكاستك على االر      

 الظاهرة على الساعة واالجتاه املتوقع حصوله وهو الرتول 
يف هذه احلال ارى والراي لكم ان من االفضل عدم االستجابة بالبيع او ان يكتفى يف حال االسـتجابة الشـارة البيـع                      

  نقطة٣٠-١٥بالبلل يعين 
ولنقطـة  .. فهذا يكـون دعمـا قويـا لتحليلنـا          ..  املؤشرات على شارت الساعة واألربع ساعات       إذا تطابقت   /ج  
وأن يكون معطي إشارة الـدخول      ).. فقط(فال يهمنا حينها إال الشارت الذي نضارب عليه         ) تعارضت(ولكن إذا   .. الدخول

 على شارت األربع ساعاتألن أهدافنا ختتلف عن أهداف املضاربة .. سواء بالبيع أو الشراء.. الصحيحة
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. 
وأن يكونـا مؤيـدين لنقطـة    .. وماكـد ) على وجه اخلصـوص (يف مجيع احلاالت أتابع مؤشري ستوكاستك [[   /س  
  ]]وال أدخل إذا كان ستوكاستك خمالف لنقطة دخويل.. أو يف وسط الطريق.. الدخول

قطة دخولك هل تقصد انه وصل ملرحـة  كيف يكونان مؤيدان حلركة الدخول وما قصدك اذا كان ستوكاستك خمالف لن       
 .االوفربوت او االوفرسولد فوق الثمانني وحتت العشرين 

ستك واملاكد كما تعلم فهما اما توجهما اىل االعلى او االسفل وفرضا اننا يف شـارت           كاهناك سؤال بسيط حول االستو    
 عندما يبدأ بالرتول نقوم بالدخول وماذا لـو         الساعة لليورو طبعا والترند يعترب نزول فالدخول شورت هل يكون االستوستك          

 .مثال مث بدأيف الرتول هل تكون اشارة شراء لو كان السعر عند املقاومة ٥٠كان يف منتصف الطريق اي 
الحظ الشارت املرفق مىت يكون الدخول عندما يبدا االستوستك بالرتول اي ان وفقا للوضع احلاىل ننتظـر حـىت يـتم        

 .و عندما يبدأ يف الرتول مث يتم الدخول واين االفضل التقاطع مع متوسطه ا
 مع الشكر اجلزيل..............وماذا عن املاكد ياليت تتوسع شوي يف شرحهما 

 
  مؤشر ستوكاستك له حالتني فقط تؤكدان عملية دخولنا بأي صفقة-١ /ج 

 :األوىل
  ٢٥أو حتت  ٧٥ويكون ذلك إما فوق .. سواء بالبيع أو الشراء) تشبع(أن يكون 
 :والثانية

ففي هاتني احلالتني يتم دخولنا بالصـفقة  ..  صعودا٢٥أو من حتت ..  نزوال ٧٥أن يتم التقاطع من فوق      ) وهي األفضل (
 من املستويات املختارة

..  فهذه أفضل فرصة على اإلطالق للدخول شـورت        ٧٥وقطع خط الـ    ..  نعم عندما يبدأ االستوكاستك بالرتول     -٢
 ر إىل مستوى املقاومة الذي حددناه مسبقاإذا وصل السع

..  فلديه تشـبع شـراء     ٧٥وكان ستوكاستك فوق الـ     .. وندخل أيضا بالصفقة إذا وصل السعر إىل مستوى املقاومة          
 وسيهبط حتما

 )إطالقا( فإننا ال ندخل بأي صفقة ٧٥ وحتت ٢٥فوق ) احلرية(أما إذا كان يف منطقة 
ومل يهـبط  ).. تشبع شراء (٧٥فهو مل يصعد فوق .! وكاستك ال يزال يف منطقة احلريةفست..  بالنسبة للشارت املرفق  -٣

حىت لو أن السعر وصل بالفعل ملستوى املقاومة أو الدعم املختـارين            .. ففي هذه احلالة ال نفعل شيء     .. تشبع بيع ) ٢٥(حتت  
 مسبقا

 
وجود اشارة شـراء    ((   ،      ))ع على الستوكاستيك    او تشب ، اشارة شراء   ((   :تكرر دائما     .....استاذنا الوايف     /س  

   :))على املاكد 
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 هل اشارة الشراء هي تشبع البيع ؟؟.....  يف الستوكاستيك -١
فبمـاذا  . يعين جيـب ان اغريهـا    ، ٥ ٥ ٥:  ماهي اعدادات الستوكاسيك املفضله ؟؟ عندي على شارت ريفكو        -٢
 تنصح ؟؟
  فقط ؟؟التقاطع:  هل تعين باشارة املاكد -٣
 
  صعودا٢٥إشارة الشراء هو عندما يقطع خط الستوكاستك املتوسط ملستوى  -١ /ج 

 واإلشارة األوىل أقوى بطبيعة احلال.. ولكنه على أدىن مستوياته.. أما تشبع البيع فهو مل يقطع حىت اآلن
  هناتراها موجودة بكل شارت أرفقه<<<  هي االعدادات االفتراضية هلذا املؤشر ٥ ٣ ٣  -٢
  إشارة املاكد وما أدراك ما إشارة املاكد-٣

 .!هذي ييب هلا درس حلاهلا
  عموما

 إذا قطع املاكد املتوسط صعودا وكان فوق خط الصفر.. إشارة الصعود للماكد 
 والعكس صحيح أيضا

 .. فإن الصفر دائما يقف عائق أمام املزيد من الصعود.. أما إاذ حصل التقاطع وهو حتت الصفر
 كس صحيح أيضاوالع
 

  إىل فوقه فإا إشارة شراء٢٥فعند تقاطع املؤشر مع املتوسط صعودا من حتت خط  : بالنسبة ملؤشر ستوكاستك
  إىل حتته فإا إشارت بيع٧٥وعند تقاطعه نزوال من فوق خط 

 
حيـث  ..  إزاحـة  فباألعدادت االفتراضية من دون أي    .. بالنسبة للمتوسطات   ٤*٤مل أفهم ماتقصده من قولك         /س  

 ٤*٤وأفضل ما أعلمه هو .. اإلزاحة تستخدم الختبار استراتيجية معينة 
 

كي .. املتوسط أو إبعاده عن السعر مبقدار معني      ) إزاحة(وعملها هو   .. لبعض املتوسطات ) يدوية(هذه برجمة بسيطة     /ج  
 نظري هي أفضلها يف ٤*٤و.. ويبعد عن أي اختراق أو كسر ومهي .. يتضح مساره جيدا

 
 ماذا يعين يل هذا ؟ ) بدون تغري االعدادات( يوجد مع املؤشر خط متقطع باللون االمحر    /س 

 و هل علي أن أهتم به أو ألتفت الية ؟...... 
 
 % Dويعرف بـ ..  أيام٣هذا هو متوسط السعر لـ  /ج 
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وبشروطه <<< .. ة الصعودوحتت اخلط األخضر إلشار.. إلشارة الرتول% Kوجيب أن يكون فوق اخلط األخضر 
 :على حسب اإلجابة على سؤالك التايل

 
 : ماذا علي ان أفعل عندما يكون املؤشر عند    /س 
 )أو حوهلا  ( ٥٠املؤشر االن يساوى أو أكرب من درجة -
 
 بالنسبة هلذا املؤشر) احلرية(فهذه هي منطقة .. ال نعمل شيء /ج 

 ابة على السؤال األولولكن يتقوى بالنقطة اليت ذكرا باإلج
  

 ) أو حوهلا  ( ٧٥املؤشر االن يساوى أو أكرب من درجة -   /س 
  

 ٧٥من درجة ) نزوال(إذا تقاطع اخلط األمحر فوق اخلط األخضر ) شورت(نتجهز للدخول  /ج 
   

 )أو حوله  ( ٢٥املؤشر االن يساوى أو أكرب من درجة    /س 
 
 ٢٥رجة من د) أقل(أظنك تقصد يساوي أو  /ج 

 ٢٥من درجة ) صعودا(إذا تقاطع اخلط األمحر حتت اخلط األخضر ) لونق(نتجهز للدخول 
 زبدة األمر

 أن هناك أمران خيربنا ما هذا املؤشر
نتجهز (وانعكاس السعر بات وشيكا ..  فهو تشبع بيع٢٥وإذا كان حتت ..  فهو تشبع شراء٧٥ إذا كان فوق -١

 )للدخول بالصفقة اآلن
وإذا تقاطع اخلطان ..  فهي عملية بيع مؤكدة٧٥من مستوى ) األمحر فوق األخضر(تقاطع اخلطان نزوال  إذا -٢
  فهي عملية شراء مؤكدة٢٥من مستوى ) األمحر حتت األخضر(صعودا 
 

  )٢رقم (  ماذا أفهم عندما يكون املؤشر على الدرجات السابقة    /س 
 ايل أسفل ؟ ايل اعلى أو ) رأس املؤشر ( ويكون أجتاهه 

 
 راجع اإلجابة باألعلى /ج 
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 على أي فرمي أستطيع التعامل معه او االعتماد عليه ؟    /س 
 
 اليومي واألربع ساعات والساعة /ج 

 ولكنين وجدته األفضل مساندة لطريقيت باملتاجرة.. وهو أصدق مع اليومي
 

 نت طال عمرك اللى أ >>> Stochasticمشكليت تتمثل يف مؤشر الستوكاستك    /س 
 دائما كل املؤشرات املوجوده عندى على هذا النظام ..... وايد .... وايد ... مركز عليه وايد 

 تعطيين دخول شراء او بيع اال هو هذا اللى جمنىن 
 
 بالنسبة ملؤشر ستوكاستك /ج 

ملؤشرات واألدوات فلم أجد وأمهها أنين قد جربت العديد من ا.. لعدة أسباب.. جدا) مهم(فاستخدامه يف طريقيت هنا 
 أفضل من هذا املؤشر يعمل مع طريقيت باملتاجرة بشكل ناجح جدا

يعين لتأكيد أمر .. وهو ملعرفة تشبع سلعة بالشراء أو البيع.. ويستخدم لعمليات السوينق.. املؤشر حبد ذاته بطيئ
 .!وليس لبداية أمر معني.. معني

د على الدخول أو ينفيه يف حال وصل السعر إىل النقاط اليت حددناها فهو يؤك.. وهو كذلك يف استخدامنا له هنا
 مسبقا
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 أسئلة متفرقة  
 

إذا تعاكس أو تضادت قراءة املؤشر أوستكاستك ، ففي مؤشر الساعة يعطي تشبع شـراء ويف شـارت األربـع          /س  
شارت الساعة وشخص آخر يعمل     ساعات يعطي تشبع بيع ، وحيث من املمكن أن يكون هناك شخص يعمل بطريقتك على                

على شارت األربع ساعات وبالطبع كالمها حسب طريقتك وشرحك هلا يعمالن بشكل صحيح والسعر احلايل بـالقرب مـن    
مستوى مقاومة قوية ، ولكن عند الشخص األول على شارت األربع ساعات مؤشر أوستكاستك معطي تشبع بيع والشخص                  

 شراء ، والشخص األول وحبكم أن املؤشر خمالف للدخول شـورت تـرك الـدخول        اآلخر على شارت الساعة معطيه تشبع     
والشخص اآلخر على شارت الساعة املؤشر مؤيد للدخول فدخل بالصفقة وربح ا ، فما قولك يف هذا وما العمل يف هـذه                      

 احلالة وأيهما أصدق ؟
 
واالنتباه ملؤشراته بغض النظر عن أي .. رت واحدمن أهم أسباب جناح هذه الطريقة هو التعود على املضاربة على شا /ج 

 شارت آخر
  :وجوابا على سؤالك
حيث أن مستويات الدخول واألهداف ونقاط الوقف يف شارت الساعة ختتلف     .. بني املثالني ) إطالقا(ال يوجد أي تعارض     

 .!عن تلك النقاط على شارت األربع ساعات) كليا(
على شـارت األربـع     ) شراء(ويدخل غرينا   .. يف زوج معني على شارت الساعة     ) بيع(ومن املمكن جدا أن ندخل حنن       

 .!وتتحقق أهداف اجلميع.. ساعات
ولذلك قد ..  نقطة٩٠-٧٠واألهداف حبدود ..  نقطة ٦٠-٥٠بالنسبة لشارت األربع ساعات فيكون الوقف به حبدود         

 .! وحيقق هدفه على األربع ساعاتمث يرتد السعر.. األربع ساعات) وقف(حيدث حتقق هدف الساعة من خالل 
 بغض النظر عن أي أمر آخر يف أي شارت آخر.. املهم لدينا أننا نلتزم مبا خيربنا به الشارت الذي نعمل عليه 

 
  أيهما تفضل العمل عليه شارت األربع ساعات أم الساعة ؟ وملاذا ؟ وما الفرق يف حالة العمل على أي منهما ؟   /س 
 
 على كليهماأفضل العمل  /ج 

أمـا يف حـال التذبـذب       .. فإنين أفضل العمل على األربع ساعات     .. واستمرار الترند .. ولكن يف حال وضوح السوق    
 فيكون عملي على الساعة.. أو عدم الوضوح.. الكبري
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م بطبيعة احلال اشكو انا وكثري من االخوة من عدم التفرغ للمتاجرة يف هذا السوق ولكن لدي وقت لكـي اقـو                   /س  
.... بالتحليل وفقا السلوب الوايف ولكن املشكلة يف املتابعة اللصيقة ، واعتقد ان البديل يكون يف الدخول بصفقات سـوينق                    

 ساعات وباختيـار مسـتويات     ٤واسلوب الوايف من املمكن تطبيقة على صفقات سوينق وذلك باختيار فرميات كبرية أعتقد              
 .... لعادية والدخول يكون بوقف بعيد واهداف بعيدة دعم ومقاومة متباعدة أكثر من الطريقة ا

 ماذا ترى يف ماقلت خبصوص استخدام طريقة الوايف لصفقات سوينق ؟: سؤايل 
 طريقة الوايف السوينقية ؟_ هل لديك اي مالحظات تظيفها على : سؤايل الثاين 

 .وشكرا لك مرة أخرى 
 
 رصة واضحة جداأخيك ليس من حميب السوينق إال يف حال وجود ف /ج 

مث يعود أدراجه مـائتني     .. فقد يتحرك الزوج ملائة نقطة    .. أمهها التذبذب الكبري احلاصل بالعمالت    .. وذلك لعدة أسباب  
 .!ويف يوم واحد.. نقطة بكل سهولة

 ولذلك فإن طريقة املضاربة اليومية السريعة أفضل بكثري من املتاجرة بطريقة السوينق
وبوقف أكرب بطبيعـة    .. وبأهداف أكرب   ..  طريقيت املشروحة هنا على شارت األربع ساعات       تستطيع استخدام   : عموما

 )ائيا(وعدم خمالفة الترند .. وأنصح باستخدام املستويات القوية والبعيدة عن السعر وقت التحليل.. احلال
 

 هل يوجد برنامج جيد مثل امليتا تريدر أجد فيه أزواج   /س 
 )نيوزلندي / األسترايل ( ، ) دوالر / النيوزلندي : ( ثل مل أجدها يف امليتا م

 .وأستطيع متابعتها وحتليلها أم اليوجد 
 
 بالنسبة لربامج الشارت /ج 

 وهو برنامج التريدستشني..  دوالر تقريبا٢٠٠ولكنه باشتراك شهري أظنه بـ .. فنعم يوجد
 وهناك برامج أخرى كذلك بالسوق ولكن هذا هو أفضلها

 
النسبه هلذه الطريقة يف املضاربه فهل نستطيع ان نضع االوردر بناءا على التحليل ونضع االستوب والليمتد ونقفل              ب  /س  

 .اجلهاز اي اننا النتابع السوق خالل فترة التداول ام من الصعب التطبيـق اال اذا كنـت حاضـرا يف السـوق مارايـك                         
 

-١٠بل يتراوح بني    .. متاما) حمدد(ألن سعر الدخول ليس     .. قةال أنصح أبدا بوضع الطلبات باستخدام هذه الطري        /ج  
ولعـدة  .. والوقـف أيضـا   ..  نقطة ٧٠-٣٠وكذلك األهداف فهي تتراوح بني      ..  نقطة من مستوى املقاومة أو الدعم      ٢٠

 فال أنصح باستخدام األوامر هنا ائيا.. اعتبارات أخرى 
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 FXCM يف الريل تريدر والسعرالفعلي الذي نتعامل به من خـالل            من املالحظ دائما ان هناك اختالف بني السعر         /س  

ومباان التحليل والرسوم على التشارتات اليت تقومون باستخدامها هي على الريل تريدر واخواا ومبـا               . واعتقد ريفكو ايضا    
ية بناء علـى ذلـك حيصـل        اننا سوف نعتمد هذه األرقام للمقاومه والدعم والفيبو وغريها ، ولكن عند وضع األوامر الفعل              

 . وأخواته FXCMالفرق بني هذه األرقام وماهو جاري فعال يف برنامج 
 .ياريت تلقي الضوء على هذا املوضوع وكيف تتم عملية التوفيق بينهما 

النقطة األخرى وهي اننا احيانا مل نستطع تطبيق شكل التشارت الذي تستخدمه بالضبط حيث يوجد لدينا اخـتالف يف                   
األسعار على ميني برنامج الريل تريدر وهذا حيدث معي والحظته حيدث مع بعض األخوة الذين ارفقوا بعض التشـارت                  عمود  

 .للتعليق عليها 
 

فهـو  .. فنعم أنصح من لديه شارت خاص بالشركة اليت يضارب معهـا أن يسـتخدمه             .. بالنسبة الختالف السعر   /ج  
 املعتمد لديهم

  نقاط بالغالب٣-٢سيط جدا حبدود أما الفرق بني األسعار فهو ب
فبطبيعة احلال أنه سيختلف بعـد أي حركـة         .. فهذا يرجع لوقت نسخي للشارت وحتليلي له      .. بالنسبة لعمود األسعار  

 وهكذا.. وحسب قوة احلركة وسرعتها.. للسوق من شارت إىل آخر حسب الوقت
  بالشكل الصحيح حسبما هو مشروح بالطريقةواملهم أخي الكرمي هو استخراج نقاط ومستويات الدعم واملقاومة

 
معظمنا هنا نستخدم الريل تريدر يف حتليل التشارت وااحلصول على النتائج كما وضحها لنـا اخونـا واسـتاذنا                   /س  

 . او ريفكو FXCMالكبري الوايف ، واآلن جاء دور التنفيذ وكما هو معلوم فإن الغالبية هنا نستخدم برنامج شركة 
 وارغـب  ١,٢٢٣٠ عباره عن مقاومة قويه والسعر اآلن ١,٢٣٨٠ا من خالل الريل تريدر على أن السعر فمثال حصلن 

 هذا جمرد مثال فقط     ١,٢٣٣٠ نقطه أي عند     ٥٠ واهلدف   ١,٢٣٩٥ بالتمام والوقف عند     ١,٢٣٨٠يف وضع امر بيع عند      
. 

يث يتم تطابق هذه األرقام للحصـول   حبFXCMاملطلوب من األخوة ايضاح كيفية وضع هذا األوردر من خالل برنامج          
 .حيث يالحظ وجود فرق بني السعر على الربناجمني . على النتيجة املخطط هلا بناء على تشارت ريل تريدر

 
  نقاط٤-٣ والفارق لو حدث فهو بسيط جدا حبوايل FXCMال يوجد فارق كبري بني الربنامج وبني برنامج  /ج 

 وبالنسبة لطريقتنا هنا
فـال  .. أما باستخدام الطريقـة العاديـة     ).. فقط(أنصح بوضع األوامر إال عند استخدامنا لطريقة االختراقات         فإنين ال   
 ألن من شرط جناح الصفقة هو النظر يف مؤشر ستوكاستك وأن يكون مطابقا لنقطة الدخول) إطالقا(أفضل ذلك 
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  هنافقد تتفعل وال تكون مطابقة لطريقتنا.. أما عند وضع األوامر وتركها
 

 التذبذب لفترة معينة يف منطقة معينه) ين / الباوند ( من عادة زوج  /س 
  )١٩٥,٥٣ و ١٩٧,٤٣( مث االنطالق يف رايل طويل املدى ، والزوج حالياً يتذبذب بني 

 ،) ماشاء اهللا القوة إال باهللا ( من خالل خربتك الرائعة أستاذي العزيز 
 .ألعلى لألسفل أم ل: أين تتوقع سيتجه الزوج 

 ألن الشباب كلهم ماجت نفوسهم من تذبذبه
 
  على أقل تقدير١٩٥أظنه واهللا أعلم سيتجه ملستويات  /ج 

 ولكنين أنصح باالبتعاد عن أزواج الني حاليا ألا متأثرة كثريا بقوة الدوالر وضعف العمالت أمامه
 

  نفطة ٥٠ - ٣٠عذرا على سؤاىل ولكن ىف حتديد اهلدف  /س 
 ذلك عن طريق الوقف املتحرك هل يتحدد 

  نقطة٥٠ و ٣٠أم أختار هدف يتراوح بني 
 أرجو األفادة جزاك اهللا خريا

 
 وحجم العقد اخل.. وصرب املضارب.. حتديد اهلدف يعتمد على حركة السوق /ج 

 إال لسبب قوي .. نقطة) ٣٠(ولكن جيب أال يقل عن اهلدف األول وهو يف سؤالك 
 أي ختفض الوقف وتبعد اهلدف حىت خترج بأفضل ربح ممكن.. وقف واهلدفوتستطيع املوازنة بني ال

 .!ويف الكثري من العقود لو الحظت أا حققت أكثر من أهدافها بكثري
 وحاول أن تعتاد هذا األمر.. حىت لو ضرب وقف اخلسارة) ائيا(املهم أال خترج من العقد قبل حتقق اهلدف األول 

وخفض وقف اخلسارة .. أحدها هو اخلروج من نصف العقد عند حتقق اهلدف األول.. بطبعا هنا طرق إلدارة احلسا
 وإبعاد اهلدف تدرجييا.. إىل مستوى الدخول يف النصف اآلخر

 
اال ميكن حتديد اهلدف بكل دقة مبعىن ان نقول ان السعر قد يصل اىل نقطة كذا بدل من ان قول ان اهلدف ىف  /س 

 نقطة ٥٠-٣٠حدود 
 نقطة ٥٠ نقطة واذهب لعمل شىء ما وفجاة السوق يتحرك بقوة ويهبط ٣٠ ممكن اكون واضع اهلدف ذلك النىن

 اخرى مل استفيد منهم بنقطة واحدة 
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واحلد األدىن لألهداف .. نعم ممكن ذلك باختيار احلد األعلى بالدخول بالنسبة لنقاط ومستويات الدعم واملقاومة /ج 

 .!نقطة يف مجيع الصفقات) ٣٠(
 .!لكن ذلك رمبا مينع أو حيد الكثري من األرباح عطفا على املثال اليت ذكرته أنتو

وال تصلح لوضع األوامر .. املباشرة لتحركات السوق) املتابعة(لذلك أقول دائما أن أفضل استخدام هلذه الطريقة هو 
 املؤجلة
 

أم يفضل أن اتابع العملية بطريقة عند أول نقطة دعم و مقاومة ) entry(هل ممكن عمل أوامر شراء وبيع /س 
يدوية أى أنتظر أمام الشاشة حىت يقترب السعر أو يصل مثال ألول نقطة دعم فأقوم بالشراء أو العكس ىف حالة املقاومة 

 فأقوم بالبيع
 
 وتصبح فارسها حبول اهللا وقوته.. حىت تتعود عليها جيدا.. فال أنصح بذلك.. يف بداية استخدامك للطريقة /ج 
 النسبة يلب

حىت أنين ال أرسم أي خطوط كما .. وبطبيعة احلال فقد تأقلمت معها متاما..  سنوات٣فأستخدمها من حوايل 
 وأحدثها من وقت إىل آخر) أمامي على الشاشة(ولكن أنظر للمستويات وأدوا على ورقة .. بالشارت
 من فضل اهللا وحده% ٩٠ تصل إىل ..وتتحقق األهداف بنسبة كبرية جدا.. أقوم بوضع األوامر   : ونعم

 فال أنصحك بذلك حىت تتقنها متاما.. ولكن كمبتدئ باستخدام هذه الطريقة
 

 

*********************************** 
 واحلمد هللا رب العاملني
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ئل ، ويا أكرم من أعطى ، ويا من جيازي على اإلحسان باإلحسان أضعافا اللهم يا خري من س: 
  خري اجلزاء على ما قدمه ويقدمه إلخوانه من نصح وتعليمالوايفدك اجز عب  

  عذاب النارِهوآته يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وِق
واكتب له العافية التامة يف دينه ودنياه ، وارزقه من حيث ال حيتسب ، وأصلح له النية والذرية ، وبلّغه من خري 

لنعيمناه ، وامجعنا به يف جنات االدارين م 
 

 عفى اهللا عنه أبو نوف:  قام بالصف والتنسيق 
 

 منتديات املتداول العريب
com.arabictrader.www 

 
 

 :رابط املوضوع األصلي 
 

 .!شرح ومتابعة لطريقة الوايف
4021=php?t.showthread/vb/com.arabictrader.www://http 

 

 ..!أسئلة ومناقشة لطريقة الوايف 
4084=php?t.showthread/vb/com.arabictrader.www://http 

 

 
 

 : تطبيقيا مواضيع مساندة للوايف ملتابعة الطريقة
 .!طريقة الوايف ملن أراد) وتصحيح(هنا تطبيق 

4124=php?t.showthread/vb/com.arabictrader.www://http 
 

 !ماهي توصياتكم؟
4206=php?t.showthread/vb/com.arabictrader.www://http 
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 :مواضيع أخرى سابقة للوايف 
 

 !من رأس املال؟% ١٠ملاذا نتاجر بأكثر من >>> أساسيات التداول 
1413=php?t.hreadshowt/vb/com.arabictrader.www://http 

 

 .!من رأس املال% ١٠مفهوم املتاجرة بـ >>> أساسيات التداول 
1382=php?t.showthread/vb/com.arabictrader.www://http 

 

 .!فتعالوا نناقشها.. هذه أخطاؤنا
1318=php?t.showthread/vb/com.arabictrader.www://http 

 

 .!أساسيات التدوال) ١(هذه أخطاؤنا 
1334=php?t.showthread/vb/com.arabictrader.www://http 

 
 )مجع لراوابط التوصيات السابقة (!أيــــن اخلاســــرون؟

1596=php?t.showthread/vb/com.arabictrader.www://http 
 

 
 
 

 إضاءة 
 

 : ى اللَّه علَيِه وسلَّم صلَّقَالَ رسولُ اللَِّه  : سلَِمي قَالَعن أَِبي برزةَ اَأل
 :   تزولُ قَدما عبٍد يوم الِْقيامِة حتى يسأَلَال" 

 اها أَفْنِرِه ِفيممع ن؟ع 
 ؟وعن ِعلِْمِه ِفيم فَعلَ 

 هبساكْت نأَي اِلِه ِمنم نع؟ و فَقَهأَن ِفيم؟ و 
أَب ِمِه ِفيمِجس نعالو؟ه  "   

 حسن صِحيح: أخرجه الترمذي وقال 


