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BOLLINGER BANDS 
  البولينجرأشرطة 

 

  :مقدمة مبسطة 

ذا  شف ا وهالمؤشر طور   ه ارة        . John Bollinger هآت ساطة هو عب ل ب ذا المؤشر بك وه
 .لسهم المطلوبلتحيط باالشارت  Bandsأو  خطوط٣عن

سابي   .١ ط الح د المتوس ط يوج ي الوس الق   ف سعر االغ ددة أو ل ري مح ة أخ  ألي قيم
simple moving average لمدة معينة (SMA).  

ة   هو المتوسط الحسابي لسعر السهم لمدةupper bandأو لخط العلوي ا .٢  ٢+(معين
 .( SMA+2 standard deviations )أو  (قيمة معينة* 

ة     lower bandأو السفلي  الخط .٣ دة معين سهم لم * ٢(–هوالمتوسط الحسابي لسعرال
 .( SMA - 2 standard deviations )أو قيمة معينة

 
دة       أو التغير  م لمقارنةوعموما هذا المؤشر يستخد سهم في م التذبذب في مستوي سعر ال

ة لتذ أو مدي  تحديدأو وآذلك لعزل ، معينة من الوقت ين     حدود معين سعر ل سهم مع ذب ال ب
شتر  أ ىاستنادا عل اع وي ة     هيضارب في  أو  ىن السهم عادة يب ة سعرية متوقع أو  في منطق

انبي ال     ي ج ع عل ة للتوق ال    simple moving average (SMA) قابل ذا مث وه
  .Exxonلسهم اآسون Bollinger Bandsل

ي  ٢٠لمدة  e س تم استخدام متوسط حسابي لألهناالمثال المبسط يلحظ  في هذا  يوم و عل
د    20day exponential moving average, andأو deviation ٢بع

they are spaced tow deviations apart 
ل    ن البانأوتلحظ من هذا المثال المبسط  ذب    د ازداد عرضا في شهر ابري دما ازداد التذب عن

سعر وازدادا ضيق ت األ بال دما دخل د عن عار مرحا ونقص عرض البان ة س ت وتقوي ة تثبي ل
 .خر السنةآسعار في األ
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اد     بشكل عام آل ما قل عرض الباندأو وعموما  ر الح وازداد الضيق فيها تزيد فرصة التغي
سعر    ل  sharpbreakout in pricesأو في ال ا   وآ د     ددازام ة البان سعر في منطق  ال

سعر        ي ال وي ف ر ق دوث تغي ال ح يق زاد احتم ا ض  . breakout فيه
   .  بالتفصيل الحقاهشر وتفسيرؤ نأتي علي شرح طريقة استخدام المعموما سوف

 

 

  
  : Calculation and Formula 1 المعادلة وطريقة الحساب

ر سابقا    ا ذآ ل ب يعرض   Bollinger Band آم د  خطوط  ٣ستخدام  اأو يمث ادة  ، أو بان وع
 moving average or (SMA)الحسابي لسعر السهم وسط هو المتوسطيكون الباند األ

وم   هو سعر اإل  و ل ي د  ، غالق لك ر سعر اإل      ولكن ق رات أخري غي ستخدم متغي  غالق لحساب  ي
(SMA) إلى وهي آالت: 

 
 

1-Typical Price = (high + low +close)/3  

 
2-Weighted Price = (high + low +close +close)/4  
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ة  في  . Bandsأو  عموما سوف نأتي علي ذآر المعادالت الموجودة ألستخراج الخطوط الثالث
ام ١٠فرضا   (SMA) يمثل عدد االيام في n المتغير يةالمعادلة التال وم    اي ذ ،أو عشرين ي  هوه

  . (SMA)سط الحسابي عادةأو المتوهي معادلة الباند الوسطي 

 

 

  
  : Calculation and Formula 2 معادلة وطريقة الحسابال

د أو أما بالنسبة للخط  وي  البان ا نفس م    upper band العل د المتوسط    فهو تقريب ة البان عادل
ة  إ هولكن عمل ل    ة   زاحة بقيم ى األ معين  the upper band is the same asىعل إل

the middle band, but it shifted to the up by the number of 
standard deviation  و D   ة ل   في المعادل ة تمث  The number of  القادم

standard deviations.  

 :حساب الباند العلوي  المعادلة المستخدمة فيهوهذ

 

 

  
  : Calculation and Formula 3 المعادلة وطريقة الحساب

سفلي    د ال سبة ل البان د االوسط      lower band وبالن المتوسط الحسابي   أو فهو نفس البان
ة ازاحة    ى  ولكن حصل ل ة  األسفل  إل ة معين  The lower band is the moving بقيم
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average shifted down by the same number of standard 
deviations D   ل ة تمث ة القادم ي المعادل  The number of standard ف

deviations  

 

 

  
 : ١مثال عي طريقة االستخدام 

ستخدم    ادة ي وم لل ٢٠وع رقم    (SMA) الحسابي  متوسط  ي ستخدم ال  standard  ل٢وي
deviationالممثل بالمتغير D سابقة  في المعادالت ا الينصح باستخدام   . ال  (SMA)وعموم

  .يامأ ١٠قل من أل

 :يضاأ الشارت هشر هذا وفيؤباستخدام الم IBMوهنا مثال لسهم شرآة
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  : ٢مثال علي طريقة االستخدام 

غ  أحظ   ويالهشر الفني موجود علي ؤوالم الشارت للسهمأو  الرسم هويلي ان ل   أن الموفن رج آ ف
  . ٢آان   يوم والستاندرد ديفياشن٢٠
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  : Settingالحدود والفترات وآيفية استخدامها

ل سابقا    ا قي د األ  (SMA) 20-day أوصي باستخدام   Mr. Bollinger,وآم  وسط و للبان
2standard deviation for the outer band   د غ  ة ولكن م رج وعدد   أالموفن ف

   .الفردية والصفات المميزة ألسهم معينة الديفيايتشن قابل للتعديل لكي يناسب الخيارات

أ     ة والخط ة التجرب ا طريق دة    هي احدي الطرق ا   Trail and error عموم د م دة لتحدي لجي
 . فرجأزمنية للموفنغ 

ا م رؤعموم ن    Bollinger Bnds ش سعر ولك رات ال م تغي شمل معظ ادة ي ل  ع يس آ ل
 . فرضا ،المتغيرات

أو  تغير حاد وسريع في السعر اختراق الخط البياني للسعر ل الباند الخارجي سواء العلوي بعد
د أاتضح إذا ولكن ،السفلي شي عادي اج   ن السعر اخترق الباند الخارجي مرات آثيرة هنا ق تحت

سابق   أفرج أموفنغ إلى  ال  أطول من ال ام تكون  عدد األ أو ي االنتيرف ر من  أ ي سابق   آث إذا و، ال
ذ   الخط البياني للسعر قليل ما ال د  همس الباند الخارجي في ه ة ق اج    الحال ى  تحت رج   إل غ اف موفن

  . قل من السابقأ
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ل     ومن الطرق الدقيقة لتحديد طول ردة فع رج ب الموفنغ افرج هي عن طريق مقارنة الموفنغ اف
اع وال  . Bottom السعر بعد بلوغة للقاع نعكس  لكي يتكون الق د ي  downtrend دوان ترن

reverse ,  د ان سهم الب ة   ال ي نقط ون عل ة او     low يك عر قبل ي س ن ادن ي م  اعل
a security needs to form a low that is higher than 

the previous low  الإذا Bollinger Bands للسهم اصبح آدعم support عند 
Seconded(high) low    إذاولكن  ، فالحدود صحيحية Seconded(high) low 
ذا يعني     سفلي ه رج قصير    أاخترق الباند ال غ اف  Seconded(high) lowإذا و،ن الموفن

د      ظل فوق ا  م يلمس البان سفلي ول د ال ذا يعني    األسفل  لبان رة فه رج  أوال م غ اف يكون   ن الموفن
ن االزمأ ول م ي .ط م والرال ي القم ق عل ك ينطب ق واللوج س المنط  peaks andونف

reaction rallies   د األ أبمعني ة  ىعل ن البان ى  ول رأل resistance  يكون مقاوم د إل  بع
ة    The same logic can be applied to peaks and reactionأو القم

rallies. The upper band should markresistancefor the first 
reaction rally after a peak. 

  :Walmart WMT شارت سهم وال مارتإلى  ويمكن النظر
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   Setting 2الحدود والفترات وآيفية استخدامها

  : سهم وول مارت لوحظ ما يلي لىعلاأل من مثال الشارت الذي في

مبل موفن٢٠ن أ وم س ان  ي رج آ نأغ اف ول م دالال ط ار بان سبة للبولن  . زم بالن
سفلي و         د ال ين البان وا الحظت لوجدت غاب عريض ب في   Seconded(high) low ول

 .شهر مارس
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ديل     وافر    ( وعن طريق التع دا ومت ذا سهل ج ستطيع       وه شارت ت رامج ال دل ن تعأفي معظم ب
ة و  (  يناسبك ه ن أاالنتريفال للرقم الذي تتصور  أ ووجد   والتجرب رة  ن فأالخط وم سمبل   ١٢ت  ي

  . فضلأ فضل وناسب الشارت بشكلأموفنغ افرج آان 

 standard deviations  القصيرىلمداهذا بمؤشر وصي مكتشف الأعموما وبشكل عام 
short term 10-day(SMA) and 1.5 for.  

 intermediate term 20-day (SMA) and 2 for standard  المتوسط ىللمد
deviations. 

 
د دىللم  long term 50-day(SMA) and 2.5 for standard  البعي

deviations.  

  : التفسير وطريقة االستخدام في المضاربة

ـلقة اشارات بيع وشر إ يعطي من قبـل المؤشر ال ذآر آما .١ ذا     و ء مط دا ولكن ه ة ج دقيق
 .نسبيا رخيص وأ الغ آان السعر ما ذاإالمؤشر يحدد 

ا   ليس مهم لت   المؤشر هذا .٢ ع االتج سعر ولكن يحدد          هوق سعر إذا  المستقبلي لل  وال أغ  ال
ذ    سعر ومع استخدام المؤشرات األ    رخيص ودرجة تذب ذا المؤشر    ب ال  خرى يكون ه

  .فعال
ر  .٣ ذا المؤش زة له دأالخاصية الممي ين البان سافة ب فل  ن الم دواألاألس ى تعتم ى  عل عل

 .تذبذب السعر

شراء ووضعها     اشارإن تعد أ يمكن  بعض الخصائص التيهعموما هذ ع وال ت مساعدة للبي
 :هنفسمؤشر مطور ال

 .ن يقل التذبذب أن تضيق الباند أي بعدأالحاد في السعر عادة يحدث بعد  التغير .١
سار    آلما .٢ سبة حدوث انك  breakطالت مدة التذبذب القليل في السعر آلما زادت ن

out السعر في. 
د   التي  (tops and bottoms) القمم والقيعان السعرية .٣ إذا   تحدث خارج البان

  . شارة قوية علي انعكاس الترندإها قمم وقيعان داخل الباند تكون تلت
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ة       رب إذا وبالنسبة لي ومن تجربتي الشخصية المتواضعة في المضاربة اليومي سعر   اقت ال
سار   ى شارة عل  إضاق الباند في نفس الوقت تعطيني  واألسفل من الباند    قرب حدوث انك

 . ىخرشرات الفنية األؤ طبعا بمساعدة المىعل األهجافي السهم باالت

 : مات و أمثلةاستخدا

ى ضافة باإل يإل ستويات األ التعرف عل ضام سعر أي ستوي ال ي م ر ف سبية والتغي  ,سعار الن
Bollinger Bandsؤذن   إ تنتج ىخرمع حرآة السعر والمؤشرات األ عندما تدمج شارات ت

  .السعر التحرآات والتغيرات الهامة فيب

html.index/com.stockcharts://http : خذتها من موقعأمثلة التي بعض األه وهذ
 

  :: Double bottom buyأو شراء القاع المزدوج 

اع المزدوج    إ دما األ   double bottom buy signal شارة شراء الق  سعار تحدث عن
د  رق البان د  lower bandاألسفل تخت وق البان ي ف ن ترجع لتبق د ساألسفل ولك سةبع  ل
 .داء الضعيفمتالحقة من األ

وم أو  نقطتي القاع   أو  قل قيمتين يصلهما السعر     ال يوجد شرط بالنسبة أل     ن تكون   أممكن    ،البوت
اع التي سبقتها      اقل من نق  أو  أعلي  " من المعيار الزمني  "ني أقل قيمة  اث وم األ  "طة الق " ولالبوت

 .بالعكسأو 

ا    م هن ة     ن تكون أالمه ل قيم اني أق ار ال "ث ة    أو " زمني بالمعي وم الثاني تكون فوق   ،نقطة البوت
د  د األسفل البان ون تحت البان ون خارجة األسفل وان ال تك دما . وان ال تك اع عن د االرتف ويتأآ
رق  أوآمثال علي ذلك انظر تجد   SMAوسط أوالسعر فوق الباند األ يرتفع سهم اخت د   ن ال البان

سهم األ  "خر شهر سبتمبر     آاألسفل في    م استمر     "حمر ال د     ث سعر فوق البان في شهر   األسفل  ال
ان الخيط األ   أ ذا آ وبر وه ر في شهر    ث، ولآت ر الكبي ك التغي د ذل وبر  أم بع  brekout و،آت

 . الدليل الثانيأو تؤآد البلش والخيط "الدائرة الخضراء"وسطفوق الباند األ وارتفاع السعر
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 : ٢مات وأمثلة ااستخد

  : Double top sellأو بيع القمم المزدوجة 

وي  إ الحالة هفي هذ د العل ي     و شارة بيع تحدث عندما يخترق السعر البان سعرية التي تل م ال القم
 .الباند العلوي ولي تخفق في تجاوزالقمة األ

ادة في األ   .وسط  تخترق الباند األأو سعار تنزل يتأآد عندما األ الباريش رات الح د  التغي  سعار ق
 يأيعطينا  ال Bollinger Bands  الحالةهذتحدث بعد أن تضيق الباند ويقل التذبذب في ه

  .  المستقبلي للسعرهمساعدة عن االتجاأو دليل 

ا  د أن يحدد اآل   هاالتج سعري الب دة     ن ال عن طريق    Bollinger Bands في ظل عدم فائ
 .ىخراأل  التحليل الفني ومبادئىمؤشرات أخر

 ستخدام مؤشراقليل ب ها تذبذبومن ثم يتبع يلاسهم تمر بحاالت التذبذب الععموما آثير من األ
Bollinger Bands ذ رات بهه سهولة   إ الفت ا ب رف عليه ا التع  . مكانن

  : السابقة وهذا مثال علي الحالة يق الباند هذا تدل علي تذبذب عالعندما تض

رة   ن الباند يضيق قبلأيقدم لنا مثال علي آيفية  SUBXسهم ستار بكس في  . التحرآات الكبي
شهرين   نوفمبر الباندآان ادمين   ت نسبيا عريضة وبدأت تضيق في ال اير     . الق ة شهر ين في بداي

ا يقرب من أسبوع    وبعد م " الحمراء الدائرة" أشهر ٤أضيق مرحلة لها في إلى الباند وصلت 
  .أسبوعين  بشكل مفاجئ في أقل منهالسهم ارتفع سعر
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شارتات       إذا  ة ال ك خدم ة تعطي ع مجاني د مواق ك تري ة   ان وم      في نهاي ة الي رر في نهاي وم اآ  الي
دا    رة ج المواقع آثي دك ف ذ عن    وخ

 
html.index/com.tsstockchar://http 

 
 
 

com.bigchart.www://http 
 
 

  . المواقع آثيرة جدا الإرضا ال مثال وهذا ف
 
ك       إذا ما أ ا ل ايم فم ل ت ويكن شارت    إ آنت تريد معلومات وخدمات شارت ري امج آ ي أأو ال برن

ويكن شارت ب      كن بمقابل مادي ول،جدا  برامج ممتازةهسيغنال وهذ  ٦٠وارخص واحد هو آ
  . دوالر شهريا

ويكن   ع آ ذا موق  cookietest?/com.quicken.qql://http=1: وه
ع  ذا موق يغنال وه   com.esignal.www://http/ اي س
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  . مدفيد آوت تراآر وهناك برنامج مجاني يسمي

ضبط     ألكن ال بد  د بال ا تري ك إذا فرضا    ول شي أن تعرف م د االستثمار ال   ان ة    تري اج خدم تحت
ايم لكن    م المضاربة   آنت إذا شارت ريل ت د تعل ا     تري اج  فالموضوع مختلف تمام امج  وتحت  برن

  .الذآر امج سابقة البرمثلريل تايم شارت وستريمر 
  


