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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  مقـــدمـــــة
 
ال يوجد دكتور ال يعرف طريقة قراءة أسعة إكس أو إخفاء ما  .. في عالم الطب مثالً     

فهل .. في مساعدته في اكتشاف ما يجري داخل جسم اإلنسان  لها من فضل كبير عليه
  قراءتها ؟ بالطبع ال يو جد دكتور ال يعرف طريقة

يمكن تشبيه الرسوم  .. البورصة ففي مجال عملنا والذي هو اآلن السوق المالية أو
فلنأتي لنسأل أنفسنا هذا  .. للمستثمر بصورة أشعة إكس للدكتور" الشارت " البيانية 

  .. بالطبع ال هل يوجد دكتور ال يعرف طريقة قراءة أشعة أكس ؟.. السؤال 
 .. بالطبع نعم ولكن هل يوجد مستثمر ال يعرف طريقة قراءة الرسوم البيانية ؟

البيانية ليحاول   كل مستثمر أن يتعلم طريقة قراءة وفهم الرسومومن هنا فيجب على
 .. معرفة ما يجري وما سيجري لسهمه

صعبة في البداية ولكن مع االستمرارية في محاولة قراءة  صحيح أن العملية ستكون
األمر سهالً وسيستطيع المستثمر أو المحلل الفني معرفة  وفهم الشارتات سيصبح هذا

الشارت من نظرة واحدة ولكن هذا لن يأتي إال مع  نموذج المكون فيالباترن أو ال
 .. لألسهم االستمرارية ومحاولة قراءة الشارتات

 
 -:  هي والنماذج التي سنقوم بشرحها بإذن اهللا

 
       Ascending Triangle    المثلثات التصاعدية -١
             Descending Triangle المثلثات الهابطة -٢
        Symmetrical Triangle المثلثات المتماثلة -٣
 Head & Shoulders                الرأس والكتفين -٤
 Cub & Handle                          والعروة الكوب -٥
 Flags & Pannants                               األعالم  -٦
 Wedges                                                     الوتد -٧
 Rectangles                                     المستطيالت -٨
 W "   Douple Bottom "                        نموذج -٩
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  Ascending Triangle : المثلث التصاعدي -١
 

 ولكن أحياناً يتكون. صاعد  المثلث التصاعدي هو نموذج إيجابي يتكون أثناء ترند
نموذجاً معاكساً ويشير إلى  المثلث الصاعد عندما يسير السهم في ترند هابط ويكون

 . االرتفاع
فالمثلث الصاعد هو نموذج إيجابي يشير  وسواء كان تكوينه أثناء ترند صاعد أو هابط

 . إلى التجميع
  . كشل مثلث قائم الزاوية يمكن للمثلث الصاعد أن يكون

 

 
 

 : مميزات النموذج
 
المثلث  وألن. هذا المثلث هو نموذج استمراري يتكون خالل ترند صاعد : الترند -١

 . الصاعد نموذج إيجابي فإن طول ومدة الترند غير مهم
ويتطلب تكونه على األقل وجود قمتين " :مستوى المقاومة " وي العل  الخط األفقي-٢

كما ينبغي أن . فليس من الضروري أن تكون القمتان متساويتان  وعموماً. متساويتين 
 . القمتين تكون هناك مسافة بين



   

 

  ww.sa11.com  بوابة المساھم  )بقلم أبجدیات(نماذج الشارتات  5

أن القاع  ويتكون على األقل بتكون قاعين صاعدين أي:  الترند الصاعد السفلي -٣
  . اع األول كما ينبغي أن تكون هناك مسافة بينهماالثاني أعلى من الق

األسباب التي تؤدي لفشل هذا النموذج هو تكون قاعين متساويين أو قاع أقل من  من
 . السابق القاع

والمدة . أشهر  مدة تكون هذا النموذج تتراوح بين عدة أسابيع إلى عدة: المدة -٤
 . ر أشه٣ -١المتوسطة لتكون هذا النموذج تمتد من 

وعندما . الكمية تقل وتتقلص مع تكون النموذج " : الكمية " التداول   حجم -٥
. يجب أن يكون هناك ارتفاع في كمية التداول لتأكيد االختراق  يحصل االختراق

. االختراق ليست ضرورية بقدر ضرورة الكمية عند االختراق  ولكن كمية تأكيد
إلى " لخط األفقي العلوي "التي تتمثل في تتحول المقاومة و وبعد أن يحصل االختراق

 . السهم لنقطة االختراق والتي أصبحت دعماً قبل االنطالق دعم قوي وأحياناً يعود سعر
عن طريق قياس الفرق بين القاع األول و " : السعر المستهدف  "  الهدف من النموذج-٦

 . جمعه مع نقطة المقاومة المخترقة خط المقاومة ومن ثم
 
  Descending Triabgle :ثلث الهابطالم -٢
 

ويتكون خالل  Bearish سلبي وهو نموذج استمراري وعكس النموذج السابق حيث أنه
نهاية ترند صاعد  وقد يكون نموذجاً انعكاسياُ في حال تكونه في. ترند هابط 

إلى  ولكن سواء كان تكونه خالل ترند هابط أو صاعد فهو نموذج سلبي يشير
 . التصريف
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 : مميزات النموذج

ومدة الترند  وبما أنه نموذج سلبي فطول. عادة ما يتكون خالل ترند هابط : لترند  ا-١
 . غير مهمة

وال يجب أن يكون . يتكون  ويتطلب على األقل قاعين لكي:  الخط األفقي السفلي -٢
 . كافية القاعان متساويان ولكن ينبغي أن يكون بينهما مسافة أو مدة

أن تكون   على األقل قمتين ليتكون كما ينبغيويتطلب:  الخط العلوي الهابط -٣
 القمة األولى أعلى من القمة الثانية وهكذا ومن المفترض أن تكون هناك مسافة

  . كافية بينهما
مساوية للقمة  ومن األسباب التي تؤدي لفشل هذا النموذج تكون قمة أخيرة أعلى أو

  . التي تسبقها
وفي العادة يكون . أسابيع إلى عدة أشهر عدةيمتد تكون هذا النموذج من :  المدة -٤

 .  أشهر٣ – ١متوسط المدة الالزمة لتكونه 
 وفي حال كسر. الكمية تتقلص مع تكون النموذج " : الكمية "  حجم التداول -٥

فينيغي أن يكون هناك " الخط األفقي السفلي " خط الدعم السفلي والذي يتمثل في 
وفي حال كسر خط الدعم فإنه يتحول إلى . لكسر في حجم التداول لتأكيد ا ارتفاع

 . قوي مستقبالً حاجز مقاومة
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نقطة في النموذج  عن طريق قياس الفرق بين أعلى نقطة وأقل:  السعر المستهدف -٦

  ومن ثم إضافتها للنقطة التي حدث عندها كسر خط الدعم
. 
  " Symmetrical Triangle:المحايد" المثلث المتماثل  -٣
 

صعود أو هبوط حسب المتغيرات  عبارة عن نموذج استمراري محايد قد يحدث بعدهوهو 
  . التي ستحصل مستقبالً

 في حال تكونه خالل ترند صاعد و سلبي Bullish إيجابي ولهذا فهذا المثلث نوعان
Bearish ترند هابط في حالة تكونه خالل . 

القمة األولى (( متناقصتين األقل على قمتين ومن مميزات هذا النموذج احتواؤه على
القاع األول أقل من القاع الثاني "مرتفعين  ، وقاعين"أعلى من القمة الثانية والعكس 

  ." والعكس
بخط مستقيم يالمس كال منهما وتوصيل القاعين يخط يالمس  فإّذا تم توصيل القمتين

بالمثلث حتى يتقاطعا فإنه يتكون لدينا ما يسمى  كالً منهما ثم توصيل الخطين
 . المتماثل

تحديده  وسواء تكون هذا النموذج خالل ترند هابط أو صاعد فإن االتجاه القادم يتم
 بواسطة النقطة التي ستكسر فإن كان الكسر لألعلى فإن االتجاه إيجابي وإن كان

 . االختراق لألسفل فإن االتجاه سلبي
شكل عن حالة التساوي ترويح ويخبر هذا ال وهذا النموذج يكون كفترة استراحة أو

طريق معرفة ما يحصل خالل مدة تكونه  بين العرض والطلب، ويحدد االتجاه بعده عن
 . تصريفاً فهدف النموذج هو الهبوط فإن كان تجميعاً فإن هدفه االرتفاع وإن كان
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 : مميزات النموذج
 
 . يتكون خالل كل من الترند الهابط والصاعد ويكون محايداً:  الترند -١
األقل  يتطلب هذا النموذج لكي يتكون على: طلوب توافرها  النقاط األربع الم-٢

القمة  قاعين مرتفعين و قمتين منخفضتين وهذا يعني أن تكون القمة األولى أعلى من
هابطاً  ولهذا فيجب أن يكون الخط العلوي. الثانية والقاع األول أقل من القاع الثاني

 . والخط السفلي صاعداً
ثم . مع استمرار تكون النموذج  رض أن تتقلص الكميةمن المفت:  حجم التداول -٣

 .تزداد الكمية عند الكسر لألعلى أو األسف
في حال كانت مدة تكون . ويمتد النموذج من عدة أسابيع إلى عدة أشهر :  المدة -٤

. أقل من ثالثة أسابيع فإن هذا النموذج يمكن اعتباره على أنه نموذج علم  النموذج
 . كون هذا النموذج ثالثة أشهر تقريباًمدة ت وعادة تكون

المستقبلي لمكان االختراق يحدد فقط بعد االختراق  االتجاه:  اتجاه االختراق -٥
عن طريق بعض المؤشرات الفنية التي " األسفل  لألعلى أو" ويمكن استنتاج مكانه 

  . تفيد في معرفة التصريف والتجميع
تخمين  إال بعد أن يحدث االختراق أما محاولةمكان االختراق ال يحدد : يقول الكاتب 

 ولكن على كل حال فإن النماذج االستمرارية. مكان االختراق فإنها خطرة للغاية 
 تفترض أن يكون مكان االختراق في اتجاه ترند السوق فإن كان الترند ارتفاعاً فإن
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 . االختراق سيكون إيجابياً والعكس هو الصحيح
، تتحول قمة المثلث ))لألعلى أو األسفل (( االختراق  د أن يحصلبع:  بالنسبة للقمة -٦

وأحياناً يعود السهم إلى قمة المثلث أو . االختراق  إلى دعم أو مقاومة مستقبلية حسب
  إلى الهدف خط الدعم والمقاومة قبل الذهاب

نقطة في النموذج  عن طريق قياس الفرق بين أعلى نقطة وأقل:  السعر المستهدف -٧
 . من ثم إضافتها للنقطة التي حدث عندها االختراقو
 

  Head & shoulders : الرأس والكتفين -٤
 

التحليل الفني وأصدقها وهو على  وهو نموذج انعكاسي ويعد واحداً من أقوى نماذج
 : نوعين
فإن انعكاساً سلبياً سيحصل للسعر  فإن تكون هذا النموذج خالل ترند صاعد -١

 Head & Shoulders Top لرأس والكتفين العاديويسمى الشكل عندها ا
 . ويحصل بعده انخفاض

انعكاساً إيجابياً سيحصل للسعر ويسمى الشكل  وإذا تكون خالل ترند هابط فإن -٢
  & Head أو Inverse Head & Shoulders عندها الرأس والكتفين المقلوب

Shoulders Bottom  للسعر ويحصل بعده ارتفاع. 
 . ن متشابهان تماماً والفرق الوحيد بينهما هو مكان تكونهماوعموماً فالنوعا

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

 : مميزات النموذج سأقوم بذكرها على هيئة كالم تفصيلي
 .. أبدأ سأقوم بإرفاق صورة للشكل حتى يكون الكالم واضحاً وقبل أن

  .. لرأس والكتفين العاديا صورة لنموذج
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  .. صورة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب

 

 
 

 .. يتكون هذا النموذج كالتالي
قمة الكتف " يصل للقمة  في البداية نالحظ ارتفاعاً في سعر السهم إلى أن

سنعرف ذلك  ثم ينزل السعر إلى نقطة دعم أو إلى خط الرقبة كما" األيسر 
الشرائية  فع بسبب دخول القوةالحقاًَ ثم يقوم باالرتداد من هذه النقطة ويرت

حتى يتجاوز السعر قمة الكتف اليسرى وبهذا يكون قد تكون الرأس ثم 
عمليات بيع على السهم ليهبط سعره مرة أخرى إلى نقطة الدعم السابقة أو  تحدث

" وعندها يتدخل المشترون مرة أخرى ويرفعوا السهم وبهذا تتكون  خط الرقبة
وعندها يتدخل البائعون ويقومون بالبيع مما يؤدي لهبوط  " قمة الكتف األيمن
 . السعر إلى خط الرقبة

األمور المهم معرفتها أنه ليتكون لدينا نموذج رأس وكتفين صحيح فإنه  من
هذا من جهة، ومن جهة " خط الرقبة " لدينا خط دعم يسمى  يجب أن يكون

ف األيسر واأليمن أعلى من قمتي كل من الكت أخرى يجب أن تكون قمة الرأس
 . واأليمن متساويتين وليس بالضرورة أن تكون قمتا الكتف األيسر
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نقطتي  خط الرقبة في النموذج العادي يتكون عن طريق رسم خط يصل بين
دعم أما في النموذج المقلوب فإن خط الرقبة يتكون عن بواسطة رسم خط 

 . نقطتي مقاومة يصل بين
هذا النموذج فعند الرأس وقمة الكتف  وال يجب إغفال كمية التداول في

ولكن عند كسر خط  األيمن من المفترض أن تكون كمية التداول قليلة
 . الرقبة يجب أن تكون كمية التداول كبيرة

في النصف األول من النموذج ال تكون كأهمية كمية  كما إن كمية التداول
 . التداول في النصف الثاني من النموذج

 .  النموذج خالل نفس اليوم وقد يمتد إلى شهوريمكن أن يتكون هذا
ارتفاعاً هو المسافة بين  السعر المستهدف من هذا النموذج سواء كان هبوطاً أو

 . قمة الرأس وخط الرقبة
الرأس والكتفين العادي أما المقلوب فهو نفس الشيء مع  هذا الشرح هو لنموذج

 . وجود قليل من االختالفات
 
   Cub & Handle: الكوب والعروة -٥
 

والتي تتكون بعد ارتفاع للسهم  وهو أحد النماذج االستمرارية التصحيحية اإليجابية
للسهم يحدث بعدها اختراق  أي أنها تتكون خالل ترند صاعد وهي تمثل فترة استراحة

 . لألعلى
 . How To Make Money في كتابه وقد اكتشف هذا النموذج ويليام أونيل وقد قدم

 : يكون هناك جزءان  النموذجوفي هذا
 . ويظهر على شكل قاع دائري الكوب، ويتكون بعد ارتفاع للسهم -١
الجهة اليمنى للكوب  العروة، ويتكون بعد أن يكتمل إنشاء الكوب ويكون في -٢

نموذج علم أو  نموذج رأس وكتفين ،نماذج مثلثات ،: ويمكن أن تتخذ عدة أشكال مثل
 . على شكل عروة عادية
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 : نأتي لنصف شكل النموذج
 

 .األيمن تتكون العروة يحتوي على طرفين أو قمتين أيسر وأيمن وبعد الطرف
سعر السهم بغرض  فاع فيالطرف األيسر وتمثل بداية النموذج وتكون بسبب االرت

بعدها  التصريف بعد حصول مرحلة من التجميع على السهم، والتي يبدأ السهم
 من االرتفاع الحاصل ويالحظ تقلص مستوى% ٥٠باالنخفاض كتصحيح بنسبة تقارب 

الكمية كلما اقترب السهم من القاع حتى يستقر السهم عند القاع لفترة وتتم عليه 
السهم بعدها باالرتفاع حتى يتكون الطرف األيمن للكوب عملية تجميع يبدأ  هنا

مساوياً للطرف األيسر أو أعلى منه ومن المالحظات المهمة خالل هذا االرتفاع  ويكون
وبعد تكون الطرف األيمن يكون الكوب قد . مستوى كمية األسهم المتداولة  ارتفاع
 . اكتمل

 اً تصحيحاً لالرتفاع الذي حصلونأتي اآلن لمرحلة تكوين العروة والتي تكون أيض
 . لتكوين الطرف األيمن من الكوب

أشهر تقريباً، وأحياناً تكون أطول  ٦ – ١المدة الالزمة لتكون هذا الكوب تمتد من 
مدة تكونها من أسبوع إلى عدة  كما في الشارتات األسبوعية، أما العروة فتستغرق

  .  أسابيع تقريبا٤ً-١أسابيع وفي العادة تمتد من 
 السعر المستهدف من هذا النموذج هو المسافة بين قمة الطرف األيمن وقاع الكوب

 . مضافة إلى قمة الطرف األيمن
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 : والمالحظات المهمة في تكون نموذج الكوب والعروة ما يلي من األمور
تحققه  أو قاع دائري لتكون نسبة " U "  من المفترض أن يكون الكوب على شكل-١

 . فنسبة تحققه تكون أقل من سابقه " V " ن كان على شكلأما إ. عالية 
المفترض أن يكون عمق الكوب تراجعاً تصحيحياً مقداره يتراوح بين ثلث إلى   من-٢

  . الصاعد نصف الترند
 .  كلما كان تراجع العروة صغيراً كلما كان إيجابياً أكثر-٣
يسر فإن هذا سيكون من تكونت العروة في مستوى أعلى من مستوى الطرف األ  إذا-٤

 . الكوب والعروة إيجابية وأكثر تحقيقاً للهدف أقوى نماذج
 . يكون ذا طرفين متساويين  نموذج الكوب والعروة الكامل-٥
 
  Flag & Pennants  :األعالم -٦
 

استمرارية تمثل فترة استراحة قصير  نماذج األعالم وأعالم السفن هي عبارة عن نماذج
 . تغير كثيراً في اتجاه السهم تحدد اتجاه السهم القادم وعادة الللسهم قبل أن ي

 

 
 

اتجاهه عكس االتجاه السابق  يكون على شكل مستطيل صغير يكون Flag العلم
لألسفل وإن كان الترند هابطاً   الترند صاعداً فإن اتجاه العلم يكونفإذا كان. للسهم 

 . فإن اتجاه العلم يكون لألعلى
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 على شكل مثلث متماثل يكون Pennanats أما بالنسبة لنموذج أعالم السفن
Symmetrical Triangle مرور تكون النموذج  صغير يبدأ في بدايته عريضاً ثم يضيق مع

 . وحين اكتمال النموذج يكون شكله مشابها لشكل المخروط
أسبوعاً وعادة تتكون هذه األعالم في  ١٢ – ١مدة تكون هذه األعالم قصيرة تمتد من 

 .  أسابيع٤ – ١مدة تتراوح بين 
 أسبوعاً يصنف على أنه مستطيل أما إذا زادت ١٢عن  Flags مدة تكون العلم عندما تزيد
 أسبوعاً فإنها تتحول أو يمكن تصنيفها على ١٢عن  Pennants أعالم السفن مدة تكون
 . متماثلة أنها مثلثات

مقاومة واآلخر دعم وهدف النموذج يمكن  في هذه النماذج لدينا مستويان أحدهما
فإن اخترق السهم مستوى . السهم  عن طريق معرفة أي المستويين سوف يكسرهتحديده 

 . والعكس صحيح المقاومة فهذا يدل على أن السهم مقبل على ارتفاع
وهي عبارة عن المسافة  Flag Pole العلم أو عمود العلم نأتي هنا لتعريف ما يسمى بقطب

ى أعلى أو أدنى نقطة في هذه بداية نقطة الدعم أو المقاومة التي تم كسرها إل من
ربما يكون الشرح هنا صعباً ولكن عند مشاهدة هذه الصورة ستكون األمور  .. النماذج

 . اهللا أبسط بإذن
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ثم إضافته  Flag Pole عن طريق معرفة مقدار م تحديدهبالنسبة للسعر المستهدف فيت

 . األسفل للنقطة التي تم كسرها سواء لألعلى أو
حد كبير بعض النماذج األخرى ولكن ما  ويمكن مالحظة أن هذه النماذج تشابه إلى
 يفرقها عنها هو صغر حجمها ومدتها القصيرة
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  Wedges :الوتد -٧
 

 وهو إيجابي وصاعد Falling Wedge نوعين هابطوهو نموذج انعكاسي ويكون على 
Rising Wedge  وسأقوم بشرح . ويكونان على شكل مثلث حاد الزاوية . وهو سلبي

 .. النوعين اآلن بإذن اهللا كال
 
 : Falling Wedge الوتد الهابط/ أ

 

 
 

إيجابي يبدأ واسعاً في البداية ثم  فهو نموذج Falling Wedge بالنسبة للنوع الهابط
 . أنه مخروط مائل لألسفل ويمكن وصف هذا النوع على. يضيق مع انخفاض السعر 

وبغض النظر نموذجاً استمرارياً  وقد يكون هذا النوع إضافة لكونه نموذجاً انعكاسياً
 . عن نوع الترند فهذا النموذج إيجابي

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

 . على األقل" القاع األول أعلى من القاع الثاني " منخفضين  تكونه إلى وجود قاعين
 .  أشهر٦ – ٣و يحتاج تكون هذا النموذج إلى 

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

 
 : Rising Wedge الصاعد الوتد/ ب
 

 
 

نموذج انعكاسي سلبي يبدأ واسعاً في القاع  وهو Rising Wedge أما بالنسبة للنوع اآلخر
ولهذا فإن شكله يشبه شكل المخروط . السعر  ي األعلى مع استمرار ارتفاعثم يضيق ف

 . المائل لألعلى
هذا النموذج انعكاسي ولكن يمكن تصنيفه أيضاً على أنه نموذج  قلنا في البداية أن

 . نوع النموذج فإنه سلبي ويشير إلى أن انخفاضاً سيحصل استمراري وبغض النظر عن
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 . ناك مستويان أحدهما مقاومة واآلخر دعمه في هذا النموذج يكون
القمة األولى أقل من القمة " قمتين مرتفعتين  مستوى المقاومة يتطلب تكونه إلى وجود

القاع األول أقل من " تكونه وجود قاعين مرتفعين  أما مستوى الدعم فيتطلب" الثانية 
 . " القاع الثاني

 السعر لألعلى ويزداد حجم التداول عند التداول فإنها تقل كلما ارتفع بالنسبة لكمية
وازدياد حجم التداول لحظة الكسر تكون بمثابة تأكيد  كسر مستوى الدعم

 . للكسر
التفريق بينهما  هناك تشابه بين هذا النموذج ونموذج المثلث المتماثل ولكن يمكن
وال سلبياً، إيجابيا  بواسطة أن المثلث المتماثل ال يوجد له ميل محدد ويكون محايداً ال

  . االنخفاض بينما الوتد الصاعد يكون ميله لألعلى ويكون سلبياً يشير إلى
 
  Rectangles :المستطيالت -٨
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  . استراحة في تداول السهم وهي نماذج استمرارية وتمثل فترة توقف أو

عليه سهل وبسيط إذ أنه يتكون بواسطة خطين متوازيين أحدهما  وهذا النموذج التعرف
 .  السهم يتحرك بنمط معين ارتفاعاً ونزوالًفإن سعر دعم واآلخر مقاومة ولهذا

 . في اتجاه السهم ويتكون في الترند الصعود أو الهابط وهذا النموذج ال يغير
وعادة يتكون هذا النموذج . النموذج قد يمتد تكونه عدة أسابيع أو عدة أشهر  هذا

  . أشهر 3 خالل فترة
الدعم  لمستطيل المقاومة أوالتأكيد لالرتفاع أو الهبوط يكون بكسر أحد ضلعي ا

 . ومن المفترض أن تزداد كمية التداول أثناء الكسر لتأكيده
والمقاومة للمستطيل مضافاً إليها النقطة  السعر المستهدف هي المسافة بين خط الدعم

 . المكسورة
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  " Douple Bottom" W نموذج -٩
 

  .. بوتوم صورة لنموذج دبل

 
 عكس النموذج األول.. صورة لنموذج دبل توب 
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 Douple هابط وهو عكس نموذج ج انعكاسي يتكون أثناء ترندوهو عبارة عن نموذ
Top . لسعر السهم ويعد هذا  يشير هذا النموذج إلى أن انعكاساً إيجابياً سيحصل

 . النموذج من أصدق النماذج الفنية وأقواها
 . ويتطلب هذا النموذج تكون قاعين متساويين تقريباً بينهما قمة

بعد أن . إليها الترند الهابط   يكون أدني نقطة يصلبالنسبة للقاع األول ينبغي أن
تقريباً  % ٢٠ -١٠بمقدار  يتكون لدينا القاع األول تدخل قوة شرائية لترفع السهم
يشير إلى أن الحاصل تصريف  ويالحظ أثناء هذا االرتفاع ازدياد طفيف في حجم التداول

مجدداً ليكون لدينا قاعاً  بعد أن تتكون القمة يعود سعر السهم بالهبوط. على السهم 
ويالحظ انخفاض حجم التداول  ويكون مساوياً تقريباً للقاع األول" القاع الثاني " آخر 

 . عند الهبوط لتكوين هذا القاع
أسابيع إلى عدة  ويجدر المالحظة هنا أن المدة الفاصلة بين القاعين قد تمتد من عدة

 .  أشهر٣ – ١أشهر وفي العادة تكون 
 ون القاع الثاني يعود السعر باالرتفاع مجدداً مصحوباً بارتفاع واضح في حجمتك وبعد

 . التداول والقوة الشرائية
 . القمة الموجودة بين القاعين وال يكتمل نموذج الدبل بوتوم إال إذا تم اختراق مستوى

  Douple Top هذا النموذج يكون ذا أهمية كبيرة منه في دبل توب ل فيواحجم التد
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