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كل متعامل بالتحلیل الفني ان یكون مطلعا علیھا ومتقنھا ھي النماذج   التي یجب علىموراألمن أھم 

 للشارت وحركتھ وھي التي یعرف منھا المحلل این یتجھ السھم والى این وأنواعھا الثمانیة التالیة
   رسم الھدف حسب كل نموذجأي سوف یصل

 
 وھي كالتالي

 صفحة ــــــــــــــــاتوعــــــــــــــــــــوضـــــــــــــمــــال

 ٣ Symmetrical Triangles-         المثلثات المتناسبة -١

 ٤ Ascending Triangles -           المثلثات التصاعدیة -٢

 ٥ Descending Triangles - ة          المثلثات المنحدر -٣

 ٦ Head & Shoulders -                    والكتفین الرأس-٤

 ٩ Wedges–  اإلسفین                                             -٥

 ٩ Flags and Pennants-           السفنوأعالم  األعالم-٦

 ١٠ Rectangles-                                    المستطیالت -٧

 ١٢ Volume -                                        حجم التداول -٨

 ١٤ مجتمعة صوره للنماذج االنعكاسیة

 
   
 

 .ھذه النماذج ولكل نموذج عدة حاالت وفترات
 
 Symmetrical Triangles  المثلثات المتناسبة -١
 

 ترند یعني بان أبحدوثھ للسھم وھو في حالة   كانفإذا. المثلث المتناسب ھو نوعین بولش وبیریش 
 . السھم بولش مثل الشكل واحد في الرسم

 . ٢بینما البیرش یحدث عندما یكون السھم في حالة الداون ترند مثل الشكل 
ینطبق علیھا ھذا النوع  التي الفترة أوویصف المثلث المتناسب تساوي العرض والطلب في فترة الشكل 

 أي أو أخبار أووالسھم ینتظر محفزات  اللحظةمن النماذج ویكون فیھا االتجاه غیر معروف في تلك 
 لحظة وعادة تكون حركتھ أيتحریك السھم في   یتمأن حسب حالة السھم مع توقع أخرىت مؤثرا

 ترند االتجاه التصاعدي األب كان السھم في فإذا. للسھم  ما نطلق علیھ انفجار یحدثأوسریعة جدا 
في  كان السھم في الداون ترند االتجاه العام للھبوط كما ھو موضح إذا  والعكسلألعلىاتجاھھ غالبا 
 .واثنین الشكلین واحد

 عنھ آخر الموضوع ھذا بعد أتكلم  حجم التداول سوفوألھمیة في االعتبار حجم التداول األخذطبعا مع 
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  . ألھمیتھاالنتھاء من النماذج الثمانیة 
مؤشرات خاصة   في السھم وجمیع المؤشرات والتكنیكال بالكامل یعتمد علیھ ولھاألھمالتداول ھو  حجم
 . بھ
بقدر المثلث نفسھ كما ھو موضح في الشكل  حجم االرتفاع واالنخفاض للسھم في ھذا الشكل فیرتبط أما
 . وھكذاالسابقةنقاط الدعم   تجاوزه یتم حساب قدر االرتفاع منفإذا ٣

  . ٣ واضح في شكل بأنھواعتقد 

 

 Ascending Triangles -  المثلثات التصاعدیة -٢
 

 وذلك في حالة ١الموضح بالرسم شكل  وھذا ھو النوع الثاني وھو بولش ویحدث دائما بنفس الشكل
 یخترق أنلتردد ولكن بمجرد وعندھا یبدأ السھم في ا  بوتأوفر ترند عندما یرتفع السھم ویصبح األب

  یكون ذلك مصحوبا بحجم تداول عاليالعادةبشكل كبیر وفي   في الشكل یرتفعاألعلىالسھم الخط 
 فالت وھو الذي یفرق عن المثلث المتماثل في البولش في أوالخط العلوي مستوي  والشكل یكون مثلث

 .كون تصاعدي او الخط یاألسفلبینما الترند الذي في  . أعاله 1 النموذج
 فیھ  لشارت حقیقي حدث لھ ھذا النموذج تماما ویتضح االرتفاعأدناه في الرسم ٢الشكل   مثلوأیضا

بمجرد كسر الخط المستوي   القوة الشرائیة قد تناقصت الن السھم اوفر بوت ولكنأنوھو داللة على 
 اهللا بإذنلسھم وسوف یرتفع دخلت على ا  مع تداول فان ذلك یعني بان ھناك قوة شراء جدیدةاألعلىفي 
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 .ویعمل بریك اوت

 

 

 Descending Triangles -    المثلثات المنحدرة -٣
 

المتماثلة وعكس التصاعدیة وعادة توجد في الداون  وھي مختلفة عنالمثلثات المنحدرة او التنازلیة 
 .ترند وھو عادة بیریش األبترند بینما التصاعدیة تكثر في 

 یحدث انخفاض للسھم عندما یحدث ھذا الشكل في السھم في الداون ترند فغالبًا
ي مستوي والترند یكون الجزء العلو  التصاعدي١الفرق بینھ وبین التصاعدي وھو موضح في الشكل 

 )فالت(الجزء العلوي منحدر والسفلي مستوي  -السفلي مائل لالرتفاع بینما النموذج التنازلي
ریتیست للمستویات السابقة على الخط السفلي فان المشترین  ویعني بان السھم عندما ینزل ویعمل

لسھم عندما یعود ال ولكن الشراء یكون ضعیف ومترددین مما یعني بان ا أخرىیعودون للشراء مرة 
 یكون متجھ للنزول في الخط ١علویة في الشكل ولذلك فان خط الترند في الشكل   مستویاتإلىیصل 
 .أخرى  وھذا دلیل على ضعف السھم عند رجوعھ مرةلیةآبین كل مرة یعود السھم .للسھم  العلوي

التخلص فوًرا من السھم   یفكرون فيفإنھموعندما یرى المضاربین بان ھناك ضعف وتردد في السھم 
والھروب من السھم ویكسر السھم   وبشكل كبیر مع زیادة في التداوللالنخفاضوبذلك یعود السھم 

 1  الموضح وھو الخط السفلي في الشكلاألقلالمستوى 
 .  لھذا النوع من المثلثات المنحدرة١ویوجد شارت كمثال لذلك في الشكل 
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 Head & Shoulders -   الرأس والكتفین -٤
 
 حالتین  تقریًبا ویأتي علىأقواھا ھذا النوع من النماذج ھو إن

  ٢المعكوس مثل الشكل  أومقلوب  والھید اند شولدر ال١الھید اند شولدر العادي مثل الشكل 
 ومن تحتھ كتفین مستواھما اقل الرأس یبین لإلنسان  الھیئة العلیاأووھما عبارة عن نموذج یشبھ شكل 

 .من مستوى الرأس
یكون  إن خط الترند نفسھ فلیس شرطًا اتجاهیختلف مستواھما األعلى واألدنى معتمًدا على  والكتفین
 األیسر أوللكتفین األیمن  االنخفاض أو لالرتفاع یمیل أو أفقي ممكن یكون وإنما أفقي بشكل أومستویًا 

 .األسفل  منأوعند إیصال خط ترند بین الكتفین من األعلى 
 . یخص شكلھما وھذا باختصار عن ما

لكل المؤشرات تقریبا على المدى البعید مثل الداو والناسداك وبعض  بكثرةویظھر ھذا الشارت اآلن 
ویظھر فیھ النموذج المعكوس وغیره كثیر من األسھم ألن حركة أكثر األسھم قریبة  esst األسھم مثل

 المؤشرات من
 ھو على أعالهر ما ذكمع  اآلنمكان استخدام ھذا الشكل على عدة فترات زمنیة ولكن تطابقھ وباإل

 . خمس سنوات تقریباأوالشارت لمدة عشر سنوات 
 على األسھم  كبیر في الداو والناسداك وبعضانخفاض ھناك مازال فان النموذج التالي یبین بان ولذلك

 دوالرات تقریبا ٥ إلىتصل   دوالر فقد٢٠ لم تتمكن من تجاوز إن intc المدى البعید ومثاال على ذلك
 . مستقبال

 نعود لموضوع النموذج
 . بلھ الكتف األیمن الكتف األیسر یقاأن أي انعكاسي والكتفین ھو عبارة عن نموذج الرأس ھذا النموذج

ترند حسب التایم فریم   ترند بینما المعكوس یكون في الداوناألبالنموذج العادي ینطبق دائما في 
 . المستخدم وفي العادة یكون نھایة الترند
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 یمثل قوة العرض والطلب التي أیضا ترند وھو األب موثوق بھ عندما یكون في أوثقة  أكثرویكون 
 .العكس  المطلوبة بحیث یزید الطلب ثم یتساوى ثم ینخفض والفترةمرحلة السھم في  توضح

 
 ویكون حدوثھ كالتالي

 
 الرقبة خط إلى یصل السھم أن إلى وبعدھا ینزل السھم األیسر  یصل لقمة الكتفأن إلىیرتفع السھم 

 قمة  تجاوزوافإذاوھو خط الرقبة وعندھا یتدخل المشترین ویرفعوا السھم   دعمأسسوبذلك یكون قد 
  في النموذج وبطبیعة الحال فان االرتفاعالرأس فیعني بان السھم قد كون أعلىلمستوى  األیسرالكتف 

قوتھم   تنخفضأیضا وھنا یدخل بائعون جدد على السھم والمشترین أیضاالكبیر یعقبھ انخفاض 
قبة وھنا یتدخل الر  خطأو نقطة الدعم القدیمة إلى انخفاض السھم إلى وعزوفھم فیؤدي ذلك الشرائیة

ولكن یفشل ھذا الرالي في  المشترون الن السھم وصل دعم سابق وقوي ویبدأ رالي صغیر ومفاجيء
 ال تتجاوز قمم الكتفین أنشروطھ  تجاوز نقطة القمة في الرأس وبذلك یكون تكون النموذج الن من

ویة في ھذا النموذج ولكن  تكون متسانأفلیس شرطا   في االعتبار قمم الكتفیناألخذ بدون الرأسنقطة 
 .الرأسفي   ال تكون أعلى من نقطة القمةإنیجب 

 خوف المستثمرین إلى  في الوصول لنقطة القمة للرأس فان ذلك یؤدياألیمنوعند فشل الكتف 
السھم في الجانب السلبي وما  والمضاربین وعزوفھم عن السھم ویتعرض السھم لبیع وبدایة دخول

 . أكبرانخفاض  عن رالیات بسیطة وضعیفة من ضمنیحدث بعدھا یكون عبارة
وبالذات عند خط الرقبة والقمم  ولحجم التداول أھمیة كبرى في ھذا النموذج دون النماذج األخرى

التداول یكون ضعیف وأقل مما قبل وھذا یدل  عندما یكون السھم عند نقطة الرأس فان. للرأس والكتفین
الكتف األیمن یكون أقل مما سبق وھذا ما یجعلھ غیر قادر  ب وكذلك في االنسحاأوا المشترین بدأنعلى 
 .الرأس  یتجاوز قمةأن

 . اكتمال ھذا النموذج یكون عند كسر السھم لخط الرقبة مع حجم تداول كبیر
وھو . الداون ترند ونفس الشيء في النموذج المعكوس أو المقلوب وھو الذي یكون حدوثھ غالبا في

الشكل وعكسھ من ناحیة حالة  من ناحیة.  ترند األب العادي الذي یحدث في عكس الرأس والكتفین
 .حدوثھ

الكتف األیسر مصحوبًا بتداول كبیر وعند الرأس   حیث یكونألھمیتھونفس الشيء في حجم التداول 
وعند كسر خط الرقبة یكون . األیمن أقل تداوًال مما سبق   یكون عند الكتفأنینخفض التداول ویجب 

  .كبیر مصحوبًا بحجم تداولذلك 
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 فترة ، ممكن شارت یومي او أيتطبیق الشارت وتطبیق النموذج على  المقصود بالفترة الزمنیة ھو
 .  شھر وھكذا حسب النموذج وفتراتھأو سنھ أو سنوات ٥شارت لمدة   وممكنأسبوعيساعة او 

 عمل ھذا النموذج وعلى الدائرةفقد اخترت لك جزء بسیط من الشارت موجود في  ومثال على ذلك
 ن السھم عكس وارتفعینطبق لو أل وشك ان

  لحظةأخریؤكده في كمل النموذج ولكن لم   یكسر خط الرقبة انخفاضًا وھذاأنفمن شروطھ 
 عفار أخي تكون الفكرة وصلت أن أرجو
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 Wedges لوت  اإلسفین-٥
 

 وكالھما ٢والبیریش في الشكل  الشكل واحد قسمین البولش في إلىوھو النموذج الخامس وینقسم 
بشكل اكبر من ) وارتفاعھ-انحداره  ) مثلث ذو زاویة حادة ویختلف عما سبق من المثلثات بصفة

 المثلثات السابقة
 أو ترند األب حدثا للسھم سواء السھم في إذاالمثلثین المنحدرین وكالھما بولش  في الشكل واحد نجد

 یتشكل طبعا أن یمنع  ترند ولكن الاألب لالرتفاع ویتشكل ھذا النوع بكثرة في مھیأالداون ترند فانھ  في
 في الداون ترند

وكالھما بیریش عند حدوثھما في السھم سواء كان اب ترند   نجد المثلثین الصاعدة٢بینما في الشكل 
 في السھم كثرةب لالنخفاض ویتشكل عادة ھذا النموذج مھیأالسھم   داون ترند السھم ویكون ھناأو

 ترند وغالبًا یحدث كموجة رابعة في األب یتشكل في أنع ال یمنالداون ترند وكذلك  عندما یكون في حالة
 .وایف الیوت

ولكن یجب ان نعرف ان لكل   طبعاكبیرة قد تتفق بنسبة قاعدة ھي السابقةوكال النموذجین والنماذج 
 .قاعدة شواذ

 للمثلثات األضالع واضح جدا عند مقارنة زوایاھما واتجاه السابقة والفرق بین ھذه المثلثات والمثلثات
 التي األخرى األنواع حدة في االرتفاع من وأكثر انحدارا أكثرالنموذج مثلثاتھ  ومستویاتھا حیث ھذا

 . حدةأكثر وكذلك الزوایا أعاله السابقة الموضوعاتفي  ذكرت
  أفقيایاه بخط  زوإحدىالقریبة منھما  ق من النماذجما سببینما 

 .  متناسبة وبزاویة واحدة متماثلةأضالعھ السابقة ونموذج المثلث المتناسب في المواضیع
 

 
 Flags and Pennants-    السفنوأعالم األعالم -٦ 

 
 المثلثة واألعالم ٢ و ١ في الشكل العادیة باألعالمالنموذج السادس وھو عبارة عن نموذج شبیھ 

 من شكل أعالم السفن المثلثة التي تستخدم أتتوالتسمیة  ٤ و ٣ السفن في الشكل أعالمالصغیرة وھي 
 السفن كعالمات في

للسھم وال تغیر في مساره   ھي بمثابة استراحة بسیطةعةاألربوباختصار بسیط فان جمیع النماذج 
 للسھم  انخفاض كبیرأووتحدث عادة أثناء ارتفاع كبیر للسھم 
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 األب في حالة األخضرالخط  ودائمًا الدخول في السھم عندما یكسر الخطوط الموضحة في كل شكل وھي
 ترند مع زیادة التداول

  الخط السفلي مع زیادة في التداولاختراقعند للسھم یكون   في حال الدخولأیضاوالخروج 
 ٣ و ١ یعني االستمرار في الترند واالرتفاع مثل الشكل ألعلى  عند كسرهاألولالن 

 ٤ و ٢ لخط الترند في العلم یعني مواصلة الرحلة لالنخفاض مثل الشكل األسفل والثاني عند كسره من
 تكون في األعالم ا لكن الفرق ھو في االرتفاع فھذهتكون ھناك نماذج في المواضیع أعاله مشابھة لھ قد

وسریع والفترة الزمنیة عادة   التي ارتفعت بشكل كبیر وبسرعة وكذلك التي انخفضت بشكل كبیراألسھم
 . تكون قلیلة

 
 .  تكون اصغر في الحجماألعالمفان نماذج  وكذلك الفرق في حجم النموذج نفسھ
 وبحاجة لممارسة لھا ومتابعة ومع أعالهذكرت في المواضیع  ھذه النماذج سھلھ جدًا وكذلك التي

 یتجھ السھم بمجرد نظرة للشارت وسوف تجد صعوبة نوعا ما أین إلى الزمن سوف تجد نفسك تعرف
  اهللابإذنالزمن كذلك ومتابعة الشارتات سوف یكون ذلك سھال جدا  في تطبیقھا ولكن مع

 

 

  Rectangles-   المستطیالت -٧
 

 مقاومة والسھم حركتھ واآلخر خط دعم أحداھمایشكالن مستطیل  وھو عبارة عن خطین متوازیین
 فان ھذا النموذج دائما الیغیر في االتجاه وكذلك. بین ھذین الخطین  بینھما برنج معین محصور

  غالبااألساسيیشكل استمراریة الترند   اي انھاألساسي
  ینطبق علیھ وعادة السھم یواصل ھبوطھ٢الداون ترند فان الشكل   كان في النزول اوإذا السھم أن أي

  ترند وكذلك یواصل السھم ارتفاعھ دائمااألبیتمثل في  بینما الشكل واحد
 في التداول للتأكد من ظ ھذین الخطین مع ارتفاع ملحوإحدىالھبوط یكون بكسر   لالرتفاع اوكیدالتأ

 . التجاوز صدق ھذا
 جدیدة  نقطة دعملتأسیس كسر الدعم فانھ سوف ینخفض إذاوبعدھا السھم 

جدیدة لھ وغالبا النقاط ال  نقطة مقاومة جدیدةلتأسیس كسر نقطة المقاومة یتجھ إذاونفس الشيء فانھ 
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 . بنفس الفرق للرنج نفسھ السابق المحصور بین الخطین
 ١٠او اشھر حتى   یوم٢٠ تطبیق ھذا النموذج على الشارت الیومي وفترة زمنیة اكبر من واألفضل
 . سنوات٥ أوسنوات 

 

  نموذج الدبل بوتومأوضح أن أردتالیوم في الناسداك  بمناسبة حدوث ھذا النموذج
 

 Double Bottom     الدبل بوتوم
 

توب  عبارة عن نموذج انعكاسي یحدث في الشارت عند النزول في الداون ترند وھو عكس الدبل وھو
  والذي یحدث عند االرتفاع

 الداون او نھایة الترند أحیانًا إلى ترند األبتحول من   ھو نقطةأي یعكس االتجاه ألنھھو انعكاسي و
  في الناسداكاآلنث ما یحدیعكس اتجاھھ لالب ترند مثل   كان الشارت في الداونوإذا

 بأحجم التداول كذلك مھم بحیث یرتفع وبشكل سریع مع ارتفاع او عمل قاب  وفي ھذا النموذج یكون
 االفتتاح  عندأحیانا

   والثانياألول ل عن شھر بین االنخفاضال یقولكن ھذا النموذج یكون تطبیقھ على شارت 
 ذلك عفال یمنبینما ھنا الناسداك مختلف عنھ وقد ینطبق علیھ 

 .  سبتمبر فسوف یكون ذلك مؤكد١١بینما لو حدث ذلك االرتفاع عند نقطة 



   

 

  ww.sa11.comبوابة املساهم    لحربيلنماذج الشارتات  12

 1378 قاومھ قویھ یصعب كسرھا وھي سبتمبر سارت م١١ نقطة اآلنلذلك 

 

 
  

 نماذج الشارت ھي عدیدة تتجاوز العشر تقریبا ولكن بالطبع موضوعھا دسم وطویل أووالشارت باترن 
في  وتعتمد على ممارستھا والبحث عنھا.  في الوقت الحاضر األقلولذلك اردنا اختصاره على  جدا

 ن عنھاال یعرفو الذین األخوانالشارتات ومع الوقت سوف تسھل على 
 النظر للشارت في المرة االولى قد یصعب رؤیة بعض النماذج لعدم وضوحھا نوعا ما لغیر طبعا عند

بكل وضوح  ن رؤیة النموذجمكاباالظر في الشارتات ، ولكن مع الممارسة فانھ الممارس للتمعن والن
  للشارتاألولىمن النظرة 

 یتم الحدیث أن على اآلن وقوانین لم اذكرھا وتأكیدات  طرق للتعامل معھاكوبعد اكتشاف النموذج ھن
 عنھا الحقا

 
 -:ل حجم التداو

 
عند نقاط محددة عند كسر دعم   السھم على حجم التداولإبقاءتعتمد ھذه النماذج في البیع والشراء او 

 األخرىمؤشرات معینة من المؤشرات  استخدام كسر مقاومھ في نموذج معین مع أوفي نموذج معین 
 في نماذج معینة

 .یعطي دافع لسرعة االرتفاع واالنخفاض حجم التداول ھو الوقود الذي
 لناسداك فھما مختلفیننیویورك وا وسوف أذكر كیف یتم حسابھ في بورصة

 . سھم یوجد مشتري اللف سھملأللفالبائع  أمام سھم مثال فان ألف عملیة بیع إتمامعند 
 ٢٠٠٠ تحسب في الناسداك كتداول العملیةسھم بینما ھذه  1000  كتداولالعملیةففي نیویورك تحسب 

 .سھم
ویوجد  OBV  كبیر بمؤشربحجم التداول یجب ان یكونوا ملمین او مھتمین اھتمام وان المھتمین

 .اهللا معینھ للتعامل مع ھذا المؤشر وسف یكون لنا موضوع وتوضیح عنھ الحقا ان شاء طریقھ
الدفیرجنس وھو االنحراف   التعامل معھا یكمن فيأسرار احد األخرىوھذا المؤشر وجمیع المؤشرات 

ناصر ونرجو ان یذكر  أبوه الذي ذكر والتباعد السلبي واالیجابي بین المؤشرات جمیعھا والسعر و
  ھذا الموضوعألھمیةالمزید 
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 مختصره عن الدفرجنس فھو عباره عن معاكسة المؤشرات التجاه السھم اي ان كمعلومة وبالنسبة
غیره   یوم او٥٠ مثال أفرج حتى الموفنغ أو الماكد مثال او ستوك استیك أو obv یرتفع ومؤشر السھم

  ینخفض والمؤشرات ترتفع العكس مثال بحیث السھمأوینخفض 
 

 للدفرجنس االیجابي والسلبي ومنھا نوعین
 السھم االیجابي یكون عندما یتجھ المؤشر مع

 والسلبي ھو المعاكس للسھم
 في المؤشر  النقاط المسجلةوإنماولیس فقط االتجاه 

مل انخفاض  الستوك استیك عأو على سبیل المثال اذا عمل السھم نیو ھاي جدید والمؤشر الماكد مثال
 . الدخول في السھمأمكانیةیعطي فكرة عن  ولم یصل الى انخفاضھ او النقطة التي وصلھا قبل فھذا

 ولعالقتھا بالموضوع ولنا عودة لھا ألھمیتھاذكر ھذه النقاط  أردتخرجت قلیال عن حجم التداول ولكن 
 بالتفصیل
 حلیل الفني ذكرت سابقاوموجود عنھ بعض المواضیع في الت obv متكامل عن ال مثال شرح
  وصعوبتھ وتوضیح كیفیةألھمیتھ أكثر بشكل أیضاناصر ذكر الدفیرجنس  أبو أخي من أرجو وكذلك

 التعامل معھ
 زاد حجم أواو االنخفاض كلما اشتد  قلنا ھو الوقود للسھم فعند االرتفاع ونعود لحجم التداول مثل ما

 ممكنھ التداول كلما كان مواصلة االرتفاع
 فیعني االستمرار في االرتفاع  كان ذلك بحجم تداول اكبرإذاا عند كسر النقاط في ھذه النماذج بینم
 .ضعیف  االرتفاعأن كان بحجم تداول قلیل فیعني إذا أما

جدا وممكن مواصلة  ونفس الشيء في االنخفاض فالسھم عند انخفاضھ بحجم تداول كبیر فھذا مخیف
عند نقاط الدعم والمقاومة فان  ث دائماما یحدتداول باالنخفاض وھو  یبدأ حجم الأن إلىھذا االنخفاض 

 حجم التداول  ھوالحالةالمالحظ علیھا او الذي یجب ان یالحظ في ھذه 
 .او مقاومة اي ان التركیز یجب ان یكون على حجم التداول عند وصول السھم لدعم

الدعم والمقاومة دائمًا بحجم  د وتعرفولكن یختلف ذلك في حالتین وھما حالة االب ترند والداون ترن
 التداول أحیانًا

نخفاضات وفي ا ترند بالتاكید یتخللھا أب الموجة الكبیرة ھي أن أيترند  أب كان بصفھ عامھ إذاالسھم 
  التي یرتفع فیھا السھماألیاماالنخفاضات یجب ان یقل التداول فیھا عن  ھذه
 منھ أكثر  في الداون ترند فان في كل انخفاض یكون التداول وھي السھم عندما یكونالثانیة الحالة أما

  یتجھ في موجتھ الكبیرة لالنخفاضأصالفي االرتفاعات الن السھم 
قوتھ سواء في  او الترند یفقد. ما قد یعني انعكاس الترندأمر ھناك أنحدث غیر ذلك فان ھذا یعني  إذا

 . في تلك الفترة م وضعھ وحالتھ الخاصة االنخفاض وھنا تكون المتابعة ولكل سھأواالرتفاع 
 فإذاوالضعیف یكون بمقارنة حجم التداول   الضعیف وكذلك االنخفاض القويأوومعرفة االرتفاع القوي 

 ولكن ة بالمئ٢٠ أو ١٠ من أكثراي ان السھم انخفض  كان ھناك انخفاض حدث لسھم معین وكان كبیرا
 استخدامھ وإتقان obv یستمر ومؤشر ال ي انھ قد الضعیف ا بتداول اقل نسبیا فان ھذا االنخفاض

 أنھاالتداول فھو یعطي خالصة ھذه النقاط تقریبا ومن ممیزات المؤشرات  سوف یكون كافیا لمتابعة
 . تعتمد على السعر وحجم التداول والمدةأساسا وھي جمیعا كثیرةفنیھ  أمورتفید في 
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 مجتمعة صوره للنماذج االنعكاسیة
 

 

 للسھم  فقطاستراحة أيوالتي تمثل استمرار لالتجاه (ر على االتجاه ال تؤث  للنماذج التيأخرىوصوره 

 


