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 لألستاذ الھاجري     أصولھ سھم على ي ألالفني التحلیل
 

 أضعھ أن أحببت الفني عند بدایة تعلمي للتحلیل أجریتھا يالتوع من الدروس القدیمة والبحوث ھذا الموض
 . وأتمنى ان یكون مرجع مستفاد منھ األسھم مضاربي ةاإلخو لعموم لالستفادةھنا 

 
  .سریعةاسب  وبیعھا لتحقیق مكاألسھم شراء أو المضاربة

 االقتصادیةال یتطلب معرفة البیانات  ) أسابیع ٣ إلىمابین یوم  ( قصیرة الشراء خالل فتره زمنیھ إن
ت المناسب للبیع ویجب ان تركز على مؤشر ی بالتوقیت المناسب للشراء والتوقاإللمامللسھم بل یتطلب 

یث ان ارتفاع المؤشر سوف یؤدي الى ح) مثل مؤشر الداو جونز او الناسداك  ( األولي بالدرجةالسوق 
 بشكل عام وانخفاض مؤشر سوف یؤدي الى الضغط األسھم أسعار على الشراء وبالتالي ارتفاع اإلقبال
 . على البیع بشكل عام اإلقبال وبالتالي األسھم أسعارعلى 

 
 كیف تعرف التوقیت المناسب ؟

(  تكمن فى كلمتین فقط اإلجابة القصیر ؟ مدىال على األسھملذى یؤثر على سوق ا  ماأوال تعرف أنیجب 
 موجات بیع إلى فالخوف یؤدي واألخبار اإلشاعات إلى ةباإلضاف. الخوف والجشع  ) النفسیةالعوامل 
 إلى مما یؤدي األسھم موجات شراء إلى مؤشر السوق والجشع یؤدي ضانخفا إلى مما یؤدي األسھم

 .ارتفاع مؤشر السوق 
 

  .السریعةمكاسب المضاربة وتحقیق ال
 . حرفیا وال تخضع للتأثیر النفسي الفنيیكون سھال جدا حین تتعلم كیف تلتزم بالتحلیل 

 تدل التي اإلشارات التحلیل الفنى سوف یخبرك كیف تعرف التوقیت المناسب وسوف یمكنك من معرفة 
 اإلشاراتنھ بمعرفھ ھذى  جدا حیث اة تظھر قبل الحدث بفترات قصیراإلشاراتعلى البیع او الشراء وھذه 

 .سوف تستطیع توقیت عملیاتك بشكل دقیق ومذھل بحیث یمكنك من تحقیق اقصى ربح ممكن 
قبل ان تقوم بأي عملیة یجب ان تعرف ماذا سیفعل السوق غدا وھل سیرتفع كي تشتري الیوم ؟ او 

 یع بسعر مرتفع ؟سیخفض كي تؤجل عملیة الشراء ؟فمن البدیھي انك ترید الشراء بسعر منخفض وتب
 او أیام لعدة متتالیةنخفاضات ندما یكون مؤشر السوق قد یتعرض ال وقت للشراء عأفضل أنمن المعروف 

 أن[ملین اع المتإحساس نتیجة لالرتفاع جاھزا أصبح یوحي بأنھ الذي بحیث یكون قد وصل للحد أسابیع
فى ) القاع ( وھذا الحد یسمي ب مستویات منخفضة جدا وقد حان وقت الشراءإلى قد وصلت األسعار

 .قاموس المحللین المالیین 
 
  القاع ؟إلى توحي بأن السوق قد وصل التي الدالئل أوھي المؤشرات  ما
 . حجم تداول منخفض إلى ةباإلضافمستوي منخفض جدید لمؤشر البورصة  -: أوال
 . المزید من االنخفاض  والتشاؤم بین المتعاملین ویتوقعونواألسىعندما یسود الحزن  - :ثانیا
 ثم إلیھ وصل أنعندما یكون مؤشر السوق بالقرب من حاجز سفلي رئیسي سبق للمؤشر تاریخیا  - :ثالثا

 . كما یسمي بالشارت للمؤشر أو البیانیة وتستطیع معرفة ذلك من الرسوم أعلى إلىانعكس اتجاھھ 
 ذي من الیوم الأكثرمؤكد بحجك تداول كبیر  وأكثراو % ١محاولة مؤشر السوق االرتفاع بنسبة  - :رابعا 
 .قبلھ 

 . بدء ظھور بیانات اقتصادیة بشكل ایجابي یشعل السوق من جدید  -:  خامسا
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 الرابع من بدء أوعندما تظھر ھذه الدالئل جمیعا فكن مستعدا للبدء بعملیات الشراء عند الیوم الثالث 

 .رتفاعات الكاذبة  حتى ال تنخدع باالاألولنت الیوم أالسوق باالرتفاع عن القاع وال تبدأ 
 

 ماذا تشتري ؟
 

ال تتقید بسھم معین بل انظر الى اكثر القطاعات انخفاضا نتیجة انخفاض السوق ثم من داخل القطاع نفسھ 
 انخفاضا نتیجة انخفاض السوق ولیس بسبب األسھم أكثر الصناعات انخفاضا ثم اشتر أكثر إلىانظر 

 ارتفاعا عند أكثرھا انخفاضا نتیجة ضغط السوق ھى األسھم أكثر فمن المعروف ان مشاكل بالسھم نفسھ
 واألرباح القوى بالنسبة للمبیعات األداء ذات والمعروفة الرائدة ةاسھم الشركات التكنلوجی. ارتفاع السوق 

 . وأضمن من غیرھا عند ارتفاع السوق أول ھي
 وھو توقیت المشكلةمن % ٥٠من المشكلة ویتبقى % ٥٠ قمت بالشراء فأنت قد انتھیت أن بعد واآلن
 .البیع 

 
 متى تبیع ؟

 
 على شرائھ إقبالعندما تصل قیمة السھم الى السعر الذى یعتقد المحللون انھ اصبح غالیا ولم یعد ھناك 

 كما یسمي العلويیصل الى مستوي یعرف بمستوي الحاجز ) الشارت ( ومن خالل الرسم البیاني 
 وفى نفس األسفل اتجاھھ الى وانعكس سعر السھم من قبل إلیھ وصل أن سبق الذيھو الحد  وبالمقاومة

 . من السھم المتداولةالوقت یكون ھناك تناقص فى حجم الكمیھ 
فى نفس الوقت الذى تعمل على توقیت البیع من خالل مراقبتك ألداء سعر السھم یجب ان تبقى تركیزك 

 من مؤشر السوق بینما سھمك لم یصل الى ئد یحدث انخفاض مفاج قأیضاعلى اداء السوق بشكل عام 
 . تبیعھ أننقطة البیع بعد وبالتالي تنخفض قیمة سھمك من السوق قبل 

 
 متى ینخفض مؤشر السوق ؟

 
 وھذا األسفل مستوي سبق لھ تاریخیا الوصول الیھ ثم انعكس اتجاھھ الى إلىعندما یصل مؤشر السوق 

 مستوي جدید من االرتفاع لم یسبق لھ الوصول من قبل وھنا یجب إلى او یصل ةبالمقاومالمستوي یسمي 
 السوق سوف یقوم بما یسمي عملیة تصحیح لألسعار بشكل عام بحیث یدفعھا أنان تكون حذرا جدا حیث 

 .ھذا المستوي یبدأ السوق فیھ عملیة التصحیح یسمي بالقمة  : ئ المفاجلالنخفاض
 
 األسعار التصحیح وتعدیل مسار يیت سوف یبدأ عندھا بعملالتي القمة إلىوصول  او دالئل إشاراتھى  ما
  ؟األسفل إلى
 

 من قبل وفى نفس الوقت یكون ھناك تزاید فى إلیھ مستوي جدید لم یسبق الوصول إلى الوصول   :أوال
 . بینما یرتفع المؤشر بنسبة ضعیفة األسھم من المتداولةحجم الكمیھ 

 .د التفاؤل المبالغ فیھ والجشع بین المتعاملین ویتوقعون المزید من االرتفاع عندما یسو: ثانیا 
 .بدء ظھور بیانات اقتصادیة بشكل سلبي مما یثیر خوف وھلع المتعاملین : ثالثا 
 عندما تظھر ھذه الدالئل جمیعا فكن مستعدا للبیع وبشكل سریع جدا ألن قمة السوق ال تستمر :  رابعا

 . یومین ألكثر من یوم او
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  بعكس التوقعات ؟ئ سعر السھم انخفض بشكل مفاجأن حالة فيماذا 

 
 تتحملھا فبشكل عام اذا أن تستطیع التي الخسارة یجب ان تكون على علم مسبق بنسبة الحالةفى ھذى 

مكانك التعویض ال حقا إفب أكثرعن سعر الشراء فقم بالبیع فورا وال تنتظر  % ٨-٧انخفض السھم بنسبة 
جاه السوق ولیس عكسھ ت تؤقلم نفسك على ان تجعل عملیاتك تسیر مع اأنویجب  ، المقبلةعملیاتك  في

 اآلخر تذھب فى االتجاه أنیجب ..  وتقول لھ قف ھائلة ة قطار مقبل بسرعإمام تقف أنتستطیع  فأنت ال
 تقتنع بھا تيال نسبة الربح ھي فسوف یسحقك ویمضى فى طریقھ فى نفس الوقت یجب ان تعرف مسبقا ما

 حالة انك ال تعرف متى سیتوقف السعر فيمن سعر الشراء مناسبا للبیع  % ٢٥فبشكل عام یعتبر ارتفاع 
 .عن االرتفاع 

 
 % ٥٠ان التوقیت الصحیح لعملیة البیع او الشراء عن طریق معرفة توقیت قمة السوق او قاعھ بشكل 

 خالل ممتازة أرباح تحقیق إمكانیةیعني عدم  ھذا ال لكن والمربحة الناجحةمن عملیات البیع او الشراء 
 سبق للمؤشر تاریخیا ان التي بین قمة السوق وقاعھ حیث یكفى التعرف على المستویات الواقعة الفترة

 بحیث یتم الشراء عند المستویات التى سوف یتم األسفل إلى أو األعلى إلىانعكس اتجاھھ عندھا سواء 
 إلىاعلي والبیع عند المستویات التى سوف یكون انعكاس المؤشر عندھا  إلىعندھا انعكاس المؤشر 

 شخصیا وعلى جھدك ومثابرتك أنتالمتبقیة من توقیت الشراء او البیع فتعتمد علیك  % ٥٠اما   .أسفل
زامك الشدید بعملیة التوقیت المناسب  تفیدك وعلى مدي صبرك والتالتيوسعیك للحصول على المعلومات 

 لخوض معركة واضحةیطرة العوامل النفسیة على اتخاذ قراراتك والتزامك بأستراتیجیتة بعیدا عن س
 .أموالكالسوق وأن لم تكن ذئبا خسرت 
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  خصائص المؤشرات الفنیة في المیتا ستوك
 

 ..  مؤشر إضافة الى العشرات من تطبیقات الخبراء١٣٠برنامج میتا ستوك ویحتوي على أكثر من 
 : تناسبًا للسوق السعودي ما یليوأھم تلك المؤشرات 

 
 :  تدفق األموال-أ 
١ (Money Flow Index ٨٠ والمقاومة ٢٠ مؤشر تدفق األموال، الدعم.  
٢ (Price ROCارتفاع السعر وقرب انخفاضھ والعكس صحیح:  ارتفاع المؤشر. 
٣ (William's %R ١٠٠ى  إل٨٠-ارتفاع السعر؛ ومن % : ٢٠- المؤشر بالمقلوب، من صفر إلى %
 .انخفاض: 
 :  التجمیع والتصریف-ب
 
١ (Accumulation/ Distribution االرتفاع تجمیع واالنخفاض تصریف، ویشیر إلى ظاھرة   

 .االنفراج
٢ (Chaikin A/D Oscillator یقیس االنفراج، إذا كان اتجاه السھم صاعد وقاطع MA(50exp :(

 .شراء
٣ (Price Volume Trend واالنخفاض تصریف االرتفاع تجمیع. 
٤ (Trade Volume Index یتعامل بالصفقة Tickتصریف: تجمیع، والعكس: ، المؤشر صاعد. 
 
 :  التنبؤ في حالة التذبذب-ج
١ (Demand Indexیقیس االنفراج، واحتمال تكّون قمة، وانخفاضھ تحت الصفر دلیل انعكاس . 
٢ (Time Series Forecast بیع: شراء، والعكس: من أسفلیوم ١٤أیام لـ ٩ تقاطع مؤشر. 
 
 :  التحقق من وجود اتجاه-د
١ (Commodity Selection Indexقوة اتجاه السھم وتذبذب قوي:  ارتفاع المؤشر. 
٢ (Vertical Horizontal Filterاتجاه السھم بصدد االرتفاع أو الھبوط:  ارتفاع المؤشر. 
 
 :  التذبذب النعكاس السھم-ھـ
١ (Average True Rangeاتجاه السھم قرب من االنعكاس، ویقیس درجة التذبذب:  ارتفاع المؤشر. 
٢ (Volatity (Chaikin's (اتجاه السھم صعود أو ھبوط سیتحول لتذبذب: ارتفاع المؤشر. 
 
 : االتجاه الصاعد أو الھابط-و
١ (Directional Mov. +DI/-DIیعب: شراء، والعكس: یوم؛ صعود وتقاطع الموجب للسالب١٤ لـ 
٢ (Mass Indexدلیل ٢٦ر٥ نقطة ثم انخفاضھ إلى أقل من ٢٧یوم أعلى من ٢٥ ارتفاع المؤشر لـ 

 .أي المتوسط المتحرك األسي على اتجاه السھم) MA(9expoانعكاس؛ استخدم 
٣ (Negative Volume Index یقیس دخول األموال الذكیة، یرسم مع المؤشر MA(50exp( ؛ قطع

 .صحیح: راء؛ والعكسش:  صعودًاMAالمؤشر لـ
٤ (TRIX  
٥ (Stochastic Oscillator المؤشر بخطین؛ %K و %D شراء؛ أكثر من :  فصعود٢٠، أقل من
 . Tickبیع، للتداول یومي  : D لKشراء؛ ھبوط وقطع  : D لKبیع، صعود وقطع :  فھبوط٨٠
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٦ (Price Oscillatorساره بعد قمةشراء، والعكس، أو انك:  قطع المؤشر لخط الصفر وصعوده. 
 
 :  قیاس تكّون ظاھرة سعریة-ز
١ (Volume Oscillatorشراء، والعكس، أو انكساره بعد قمة، :  قطع المؤشر لخط الصفر وصعوده

Short 25 Long 50 expon.أنسب مع الشموع الیابانیة ، . 
٢ (Volume ROCلعكسارتفاع السھم لزیادة التداول، وا:  إذا ارتفع المؤشر عن مستوى كمیة 
 
 :  مؤشرات إضافیة-ح
١ (Relative Strength Comp . قیاس مدى ارتباط شركة بأخرى، معرفة الفرصة األفضل في أي

 .شركة
 )MA(9simبیع، یرسم مع المؤشر : شراء؛ والعكس: إیقاف الخسارة انخفاض وارتداد لألعلى) ٢
تداد والدعم والمقاومة بعد  فیبوناتشي لمعرفة نقاط االرFibonacci Theoryشریط فیبوناتشي ) ٣

 . بیع:  سقوط سعر السھم أسفل نقاط المؤشرParabolic SAR. التصحیح
 

 : أما أفضل تطبیقات الخبیر في برنامج میتا ستوك للسوق السعودي
١ (Equis MACD : شراء بلون أخضر؛ وبیع بلون أحمر، تأكد من وجود اتجاه .. قاعدة الماكدي

 .صاعد أو ھابط
٢ (CS Scientific Inc. Hybird T. S : . عالمةL شراء، و:  أي طویل وبالسعودیةS أي قصیر 

 .بیع: وبالسعودیة 
٣ (Profitunity – Bill Williams :  شبیھ بعالمةLو S ولكنھ أدق لتقدیمھ فرصة الشراء أو البیع ،

 .داخل نطاق الفرصة األولى
٤ (PS Adaptive Moving Average : كنھ على المتوسط المتحرك ول.. مماثل للماكديMA تأكد ،

 .من وجود اتجاه صاعد أو ھابط
٥ (Rex Takasugi – TD Profile : Bullishشراء، و :  الزرقاء للصعودBearish الحمراء 

.بیع: للھبوط
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 Stochastic -OSCمؤشر   

 
 ٢ ورقم ١ رقم متوازیةشر خطین ھنا في ھذا الشارت اسود واحمر وخطیت ؤلمایعرض ھذا 

 
 K% ھو األسود
 D %واألحمر

 
 تحت الخط رقم األسودووقت الشراء عندما ینزل الخط  أیضاوھذا المؤشر یعطي وقت البیع ووقت الشراء 

 ١ وفوق الخط رقم األحمر ارتفاعا ویكون فوق الخط إلیھ ثم یعود ١
  بالسھماإلمساك مستثمر ومدة أو على مدة الشارت وماذا كنت مضارب أیضاھذا یعتمد و
 منخفضا تحت أویبد األحمر وینزل تحت الخط ٢ فوق الخط رقم األسودما عندما یرتفع الخط ئالبیع داو

  ٢الخط الموازي رقم 
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 Average Directional Index (ADXسط اإلتجاھي مؤشر المتو

 
لھذا المؤشر استخدامھ الخاص ، فھو مفید جدًا في تأكید صالحیة استخدام المتوسطات المتحركة واعتماد 

ویلیس ویلدر .ابتكر ھذا المؤشر جي. إشاراتھا للبیع أو الشراء في وقت معین أو تأكید عدم صالحیتھ
J.Welles Wilderطور مؤشر ، وھو نفسھ مRSI القوة النسبیة، ومؤشر SAR)  القادم شرحھ إن

 ).شاء اهللا
 

 ھو تحدید ما إذا كانت المضاربة ینبغي أن تعتمد على ADXكما ذكرنا ، فإن الوظیفة الرئیسیة للمؤشر 
المتوسطات المتحركة مثًال تعتمد على المیالن . أدوات تابعة للمیالن أو أدوات غیر معتمدة على المیالن

trend. 
 لنفصل ذلك ،،،

 
 :ADXتفصیل مؤشر المتوسط االتجاھي 

 
 ADX غالبًا أحمر، وخط المؤشر DI– عادة أزرق أو أخضر، وخط DI+لھذا المؤشر ثالث خطوط ، خط 

، فھو یشیر إلى االفتقار إلى میالن واضح، ومن ٢٠ أقل من ADXعندما یكون خط الـ . نفسھ وعادة أسود
 حیث إنھا سوف تعطي -كالمتوسطات المتحركة–دوات المعتمدة على المیالن ثم ینبغي عدم استخدام األ
، فإنھ یخبرنا بأنھ حان الوقت ٢٠ فوق الـ ADXعندما یرتفع خط الـ . إشارات بیع وشراء خاطئة

. كالمتوسطات المتحركة مثًال) trendالترند (الستخدام أدوات وأنظمة التحلیل المعتمدة على المیالن 
 ، فھي إشارة تحذیر على أن السھم أصبح في حالة تجمیع أو شراء ٤٠ إلى ADXمؤشر الـ عندما یصل 

 . ، فإنھ الوقت األمثل لجني األرباح٤٠ قمة أعلى من ADX، عندما یحقق الـ overboughtزائدة 
 

  .DI– و DI+نأتي إلى فائدة الخطوط األخرى 
 

 ، ھنا یقول بعض المحللین یستحسن تجاھل DI– صعودًا خط DI+إشارة الشراء تتحقق عندما یقاطع خط 
بعد عملیة التقاطع بین .  إذا كان التقاطع ألعلى وألسفل بشكل متتابع وسریعDI– للخط DI+مقاطعة خط 

 فإنھا إشارة قویة جدًا على میالن ٢٠ األسود الرئیسي، إذا قطع القیمة ADXالخطین ننظر إلى خط الـ 
 .كس من ذلك واهللا أعلمأما إشارة البیع فھي الع. مستجد
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 اسلوب آخر كما تفضل بھ أحد اإلخوة ب نعرض الشرحتھ وألھمیADXمؤشر آخر ل وھذا شرح: مالحظة 
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 ADX ـمؤشر ال
 دم لقیاس قوة الترند للسھم سواء ارتفاعا او انخفاضاخوھو یست

 : ي بیانات وھ٣یتكون ھذا المؤشر من و
 

ADX األساسي المؤشر 
-DXوھو السلبي  
+DXوھو االیجابي  
 

 القوه وإنما ھبوطا أو كان ارتفاعا إذا عن مقیاس لقوة الترند ولیس لھ دخل عبارة ھو األساسيالمؤشر 
 فقط
 ١٠٠ إلى ٠ من أویقر

 فانھ ٣٠ او ٢٠ الترند ضعیف وكلما قل كان اضعف واذا كان فوق أن فان ھذا یعني ٢٠اذا كان اقل من 
 ٦٠تصل القوه ل   ونادرا ماوأكثر قوه أكثر أو قوي جدا ھبأن فان ھذا یعني ٤٠قوي وھكذا و

 یقیس الترند بغض النظر عن اتجاھھ سواء ارتفاعا او ھبوطا اي انھ اذا وصل اعلى من بأنھوكما ذكرنا 
 نزول ترند فانھ قوي او ارتفاع  فان ھذا یعني ان السھم الترند لھ قوي جدا سواء السھم في حالة أربعین

 أیضاترند فانھ قوي 
 

  مرافقھ لھ وھما السلبي واالیجابيرینیخاألوالمؤشرین 
  ترندنزول أو ترند  ع ارتفاسواءوھما یقیسان االتجاه 

 والعملیات تتم عند التقاطع
 اذا تقاطع االیجابي مع السلبي

 ندترالنزول ھذا یعني ان السھم بدء في  ارتفع السلبي على االیجابي متقاطعا معھ وارتفع علیھ فان فإذا
 ترنداالرتفاع  لو ارتفع االیجابي على السلبي متقاطعا معھ وارتفع علیھ فان ھذا یعني ان السھم بدء في أما

 كمساندة لھ مثلھ مثل األخرىیكفي وحده بل استخدام المؤشرات  وكما ذكرت سابقا بان ھذا المؤشر ال
  مقیاس لقوة أفضلمبدئیا المؤشر ھذا  غیره من المؤشرات

 
  

 evaluate the strength of the”أو  تكمن في تقییم قوة الترند الحاليھشر أو أھمیتCذا المومھمة ھ
current trend “  ھ ارتفاع السھم أو أنخفاضهباتجا . 

مرحلة ترند االن اي ان  وعموما من المھم جدا تحدید حركة اتجاة السوق عموما والسھم اما أن یكون في
 السعر أو أن یكون في مرحلة بانخفاض  فوق بأزدیاد السعر أو الي تحتاتجاة السھم سوف یتغیر أما الي

 . ”moving side ways ”ترایدنغ وھدوء
 
 

 : ھشر ومیكانیكتؤ الماستخدام
 

ADX  تكون-٦٠ولكن عادة قرأة أكثر من ، ١٠٠متذبذب أو متغیر یتذبذب أو یتقلب بین صفر و  ھو 
ولكن . قوي   تشیر الي وجود ترند٤٠عیف وقرآة أعلي من  تعني ترند ض٢٠قرأة أقل من . نسبیا نادرة-

متشائم ولكن مجرد أن یخمن  اي انة bearish اي متفائل أو انة bullish الموشر ال یحكم علي الترند أنة
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 strong downtrend as well as ھناك  تعني ان٤٠وعادة قرأة فوق ال . قوة وصالبة الترند الحالي 
strong up trend .  

 
 إليمنطقة الترند  في التعرف علي التغیرات المحتملة في السھم أو السوق من ADX  تستخدمأنستطیع ت

شر ویبدأ باالرتفاع ؤقوة الم عندما تزداد trending non -trending areas منطقة عدم وجود الترند
، كتسب قوة وصالبة یكون بدأ بالتكون وابتدأ ی  ھي اشارة علي ان الترند قد٢٠ أو فوق ال ٢٠من تحت ال

  علي ان الترند بدأإشارةعلي -تكون-٤٠ال -تحت-ینخفض-أو-٤٠یبدا بالنزول من تحت  ADX  وعندما
 . منطقة الترایدنغ او ساید وايىإل قد یعود ھنأ وھبالضعف وفقدان قوت
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 Williams %Rمؤشر   

 
  ؟Williams %Rماھو مؤشر 

 ألخر یوم و اإلغالق أیام مع حساب سعر ٩ آخر في  و اقل سعر للسھمأعلىمؤشر فني یقوم بقیاس 
 .مقارنتھ بمدى الفرق الناتج

 
 :مثال بسیط

 
 ١٠٤ أیام ھو ٩ السھم ألخر أعلى كان إذا

 ٩٨ أیام ھو ٩و أقل سعر للسھم ألخر 
 ١٠٠و الیوم أغلق السھم على 

 ٩ أقل سعر ألخر عن% ٣٣ أیام و ٩عن اعلى سعر ألخر % ٦٦ الجدید یبتعد بنسبة اإلغالقفان سعر 
 . أیام

 .١٠٠) ) *  اقل سعر - سعر أعلى ) / ( اإلغالق - سعر أعلى(( فأن ناتج المؤشر ھو 
) المدى أو الفرق بین اعلى و اقل سعر (تقسیم )  الیومإغالق سعر و سعر أعلىالفرق بین  (أسھلبصیغة 
 . لحساب الناتج المئوي١٠٠ضرب 

 %٦٦٫٦=١٠٠) * ٩٨-١٠٤)/(١٠٠-١٠٤(في المثال السابق 
 ).تجاھل عالمة السالب( رقم أعلىابتعاد من % ٦٦٫٦= ١٠٠ * ٤/٦ أي

 . یومأقدم یوم و حذف أحدث بإضافة فسیتجدد كل یوم أیام ٩شر یحسب أخر ؤنظرا ألن الم
 

  المؤشر؟باستخداممتى تشتري 
 

 .عالمة قرب فترة الدخول) األزرق(اللون األسفل 
 .قرب فترة الخروجعالمة ) األحمر(اللون األعلى 
 .ة المرفقةانظر الرسم

 :مثال
 .شر و استخدامھ كمثالؤسنقوم باستخدام سھم التعمیر لرسم الم

 .المرفقة ةتعریف بسیط للرسم، في البدایة
 . یوم٣٠ المرفقھ سھم التعمیر ألخر ةتمثل الرسم

 .م ذلك الیوأسعار و أعلى و أقل إغالقشارة الصلیب غیر المستوي تمثل افتتاح و 
 . اقل سعرأسفلھ اعلى سعر و وأعاله و شمالھ االفتتاح اإلغالقیمین الصلیب ھو 

 اإلغالق و ٩٥ و االفتتاح ٩٢٫٥ و األسفل ١١٣ سیكون لدینا األعلى ھو ٢٩/٥نجد انھ في یوم : مثال
١١٣. 
 .. حساب المؤشر إلى اآلننعود 

یظھر اللون األزرق لدى  (٢٣/٥ول یوم  الرسم نجد ان اللون األزرق ظھر جلیا بنھایة تداإلىبالنظر 
 ..ة المرفقةانظر الرسم) أیام ٩ابتعاد عن اعل سعر في أخر % ٧٥ نسبة إلى اإلغالقوصول سعر 

 .عائدا% ٧٥حینھا عاد المؤشر الى قطع نسبة ال ، ٢٩/٥استمر اللون في الظھور حتى نھایة تداول یوم 
 .ة المرفقةانظر الرسمون األزرق لھذا الوقت المناسب للشراء و لیس ال
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 .ة المرفقةانظر الرسم١٢٥ بسعر ٣٠/٥في ھذه الحالة تم الشراء في افتتاح یوم 
 

 متى تبیع بأستخدام المؤشر؟
 .٣/٦ أیام بنھایة تداول یوم ٩عن اعلى سعر في أخر % ٢٠ظھر اللون األحمر او الوصول الىنسبة 

 . انظر الرسمھ المرفقھ١٥٣ بسعر ٤/٦في ھذه الحالة تم البیع في افتتاح یوم 
 .األفضل واالمن البیع المسبق متى ماقتنع المضارب بالسعر

 ٦ / ٢١قم یتطبیق المثال مرة اخر على یوم 
 ١٣٣ بسعر ٦ / ٢٢و قم بالدخول بافتتاح یوم 

 .١٣٩ستجد ان السعر الیوم في حدود 
 

 :مزایا المؤشر
 ). أیام٩فقط (سریع التاثر للمتغیریات 

 ).الحظ مستخدموا المؤشر لم ینخدعوا او یتأثروا بالنھیار السابق(سعر دخول امن 
 ). یوم٣٠الحظ مستخدموا المؤشر دخلوا بعد یوم واحد من اقل سعر في أخر (سعر دخول مناسب 

 .مناسب للمضارب الیومي لمعرفة اذا كان سعر الدخول امن
 

 :عیوب المؤشر
 .غیر مناسب للمدى الطویل

 .جھ السوق العامیأخذ في االعتبار تو ال
 ).قد تكون میزه (ة قمأعلى إلىخروج مبكر قبل وصول السھم 
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 CCIمؤشر   
 

 Commodity Channel Index (CCI(مؤشر الـ 
 لتحدید نقاط دخولي أخیرا دقھ وبدأت استخدمھ وأكثرھا  من اخطر المؤشراتCCIیعتبر مؤشر الـ 

 ..وخروجي من اي سھم
 أعلى إلى ویعكس اتجاھھ ١٠٠- تحت الـ CCIإشارة الشراء عندما یكون مؤشر الـ 

 أسفل إلى ویعكس اتجاھھ ١٠٠ فوق الـ CCIإشارة البیع عندما یكون مؤشر الـ 

 
 معروف یؤكد فیما اذا كان سعر السھم غالیًا اوفر بوت ام رخیصًا اوفر سولد وھو یعمل بھو مؤشر متذبذ
اس السعر الحالي للسھم وھو یعمل لقی واألسبوعیةوھو فعال جدًا مع المخططات الیومیة  جیدًا مع السھم

-و٢٠٠(+وفي بعض البرامج بین  ) ١٠٠- و١٠٠(+وھو یتذبذب بین ة  المتداولأسعاره مع ةبالمقارن
وإذا كانت قراءة  لبیعھ عتبر سعر السھم غالي وتكون إشارة ی٢٠٠+ او١٠٠+وأي قراءة فوق  ) ٢٠٠

  فھي إشارة شراء٢٠٠- او ١٠٠-السھم 
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 Price Channelِ مؤشر 

 
  عن خطین احدھم علوي ویمثل المقاومةةعبارھو 

 
 .... سفلي ویمثل الدعم وآخر
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 Envelopeمؤشر المظروف 

 
 ر أدنى من خط السعرعبارة عن متوسطین متحركین أحدھما   أعلى من خط السعر واآلخ

 
 الشراء عندما یصل إلى الخط السفلي والبیع عندما یصل إلى الخط العلوي
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 Qstick الشموع الیابانیة قارئمؤشر 

 
 

سعري لذلك یجب أن تضعھ في نافذة مستقلة بسحبھ ووضعھ على ھذا المؤشر مؤشر نطاقي ولیس 
 إذا كانت معظم الشموع إیجابیة یكون فوق الصفر وإذا كانت سلبیة یكون الخط تحت الصفر التاریخ

 عالمة الشراء إذا كسر المؤشر خط الصفر ألعلى
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 ichimoku kinko hyoمؤشر 
 

ھذا أول مؤشر أقوم بشرحة وكل المؤشرات التي شرحتھا ھي خطوط دراسة السعر ولیست مؤشرات تتبع 
 معادالت خاصة

 insertمن قائمة 
 indicatorاختر 
 ichimoku kinko hyoھر لك قائمة من المؤشرات اختر منھا المؤشر ظسی
 ذا المؤشر سعري ولیس نطاقي لذلك ضعھ على خط السعرھ

 على شراء أو بیع یؤخذ بھا أما إذا تعارض بعضھا ال اتفقتھذا المؤشر ھو مجموعة من المؤشرات إذا 
 یعطي قراءة دقیقة

  الكلمةىھذا المؤشر یاباني الصنع وھو رائع بمعن
 تأملوا فیھ قلیُال وسأقوم الیوم في المساء بشرح مفصل عنھ

 ولكن لدي سؤال ھل سمعتم عن ھذا المؤشر قبل الیوم
 

 
 احفظوھا تمام ألن بكرة طریقة استخدام المؤشر

 إشكیموكو كینكو ھیو: اسم المؤشر
  الخطوطأسماء

  تشیكوسبان-١
 )ممكن تغیرة قضبان أو شموع یابانیة ( خط السعر  -٢
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 )مع خط السعر ( تن كان سن -٣
 Ma المتوسط المتحرك -٤
  كیجون سن-٥
  سینكوسبان أ-٦
  غیمة كومو-٧
  سینكوسبان ب-٨
 

 
 

  المؤشرإظھارطریقة 
 

 indicator quicklist اختر formatمن قائمة 
 سیظھر لك قائمة بالمؤشرات التي تظھر في قائمة المؤشرات

 أكید مؤشر إشكیموكو كینكو ھیو ال یوجد عالمة كما في الصورة
 فقط ضع العالمة ثم موافق
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 استخدام المؤشر
اشیموكو كینكو ھیو مجموعة من المؤشرات ویوجد لھ ثالث حالت إذا توفرت تكون فرصة شراء أو 

  بالسھم و ال یعتمد على أي مؤشر لوحدهاالحتفاظ
 : بالسھم طالما توفر التالي االحتفاظفرصة الشراء أو 

 تن كن سن أعلى من كیجون سن إذا كان مؤشر -١
  عندما یكون مؤشر تشیكوسبان أعلى من غیمة كومو-٢
 أعلى من غیمة كومو) خط السعر( عندما یكون سعر اإلغالق-٣

 والبیع عندما ینعكس ما سبق
 

 خط سنكوسبان
 واحد بنفسجي وواحد أخضر

ذا كان البنفسجي فوق یعني إذا كان األخضر فوق معناه غیمة كومو إیجابیة ویصبح لون الغیمة أخضر وإ
 غیمة سلبیة ویتحول لون الغیمة على لون الخط األعلى

 المؤشر یحتاج تدریب حتى تتقن استخدامھ
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 Price Channelقناة مرور السعر 

 
 مؤشر یرسم النقطة العلیا والدنیا خالل فترة من الزمن

 المستوى األدنى دعم والمستوى األعلى مقاومة
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 Trix    مؤشر

 
   لتغیر إتجاه السوقةطور جاك ھوستون مؤشر لتوقع النقاط المتوقع

المتحرك الذي یحسب بشكل متتالي بمسألة حسابیة  یعطینا النسبة المئویة لمعدل تغیر المتوسط TRIX فـ
  ثالثیة تخص سعر اإلغالق لسھم

 
   السوقواتجاهالسھم  ونستخدمھ في التوقع من خالل التباعد بین سعر

سھم لفترات ونعتبرھا خط أحمر لو تجاوزھا السھم یفیدنا في تحدید  ونعتمد في ذلك متوسط متحرك لسعر
 والشراء  للبیعةراوالخط األحمر إش TRIX نستخدم التقاطعات بین ویمكن أن TRIX اتجاه

 
  ال أرید اإلطالة

  ویرتفع الخط األحمر صعودًا TRIX إشارة الشراء عند تجاوز خط
 تعتبر إشارة خروج ونزل عن الخط األحمر TRIX وإن انخفض خط

 
أخرى في فترات التذبذب وعدم   الدخول والخروج مع مؤشراتارةمن األفضل استخدام المؤشر لتحدید إش

 إستقرار السعر
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 ):التوقف واالنعكاس (Parabolic SARمؤشر 

 

ھذا ) . DMI و RSIمطور مؤشر  (Welles Wilderطور ھذا المؤشر أیضًا ویلیس وایلدر 
ینصح .اول أكثر من كونھ مؤشر لتحدید االتجاه أو المیالنالمؤشر مفید في وضع حدود توقف للتد
. ثم المضاربة باستخدام ھذا المؤشر باتجاه المیالن) ترند(مطور ھذا المؤشر أوًال بتأسیس میالن 

إذا . صاعدًا فإن الشراء ینصح بھ إذا تحرك المؤشر أسفل السعر) الترند(فمثًال إذا كان المیالن 
 .البیع یتأكد عندما یتحرك ھذا المؤشر فوق السعركان المیالن ھابطًا فإن 

 األعلى السعر نزوًال فإنھا إشارة شراء، العكس، فعندما یقطع SARباختصار عندما یقطع مؤشر 
 . السفلي السعر صعودًا علیھ فإن البیع یتحققSARمؤشر 

ومن )  أو ھابطسواء صاعد(تتأكد إشارات ھذا المؤشر وتزداد ھذه القوة في فترة المیالن القویة 
 . للتأكد من قوة المیالن یعطي نتائج رائعةADXثم فإن استخدام ھذا المؤشر مع مؤشر 

لنأخذ مثاًال على ذلك سھم سافكو منذ ثالثة أشھر حتى اآلن وننظر إلى إشارات البیع والشراء 
 ھو واضح التي حققھا لنا ھذا المؤشر ، وبالمناسبة كل اإلشارات ممتازة وتحققت بإذن اهللا كما

 :في الرسم

 

 
الحظ إشارة الشراء التي أعطاھا ھذا المؤشر یوم الخمیس الماضي ، ومع أن اإلشارة لیست قویة 

لسھم ارتفع من یوم إال أن سعر ا) ٢٠ تحت ADXحیث مؤشر (بسبب ضعف المیالن القصیر 
 %).٤٫٢٨بنسبة ( ریال ٣٦الخمیس حتى إغالق الیوم األحد 
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 ( DEMAND INDEX )   مؤشر الطلب

 

 إلیھ أن معظم التحالیل الفنیة تتفق أن لعامل حجم التداول وتحلیلھ دور بارز في تحدید ةیجدر اإلشارمما 
المؤشرات المبكرة الذي أعتمد على یعتبر من ) ) Demand Index (DI( مؤشر الطلب . اتجاه السوق

 بواسطة جیمس ١٩٧٠ في السوق كعامل أساسي في معادلتھ ، ولقد طور ھذا المؤشر سنة األداءحجم 
مؤشر الطلب ما ھو إال نسبة ضغط قوة الطلب إلى ضغط قوة العرض أو یمكن صیاغتھا بشكل أخر . سبت

 .بالقول نسبة ضغط الطلب إلى ضغط العرض

 

 
 

فوق مستوى الصفر یكون قد أعطى إشارة ایجابیة  ) Demand Index( عندما یكون مؤشر الطلب 
للدخول ، وعندما تزید قوة العرض أو قوة البیع سوف ینزل ھذا المؤشر لدون مستوى الصفر وھذا ما یدل 

ولھذا كثیر من المستثمرین ینظرون إلى االنفراج ما بین مؤشر الطلب . ى انخفاض قادم في األسعارعل
 وأسعار السوق

 .وفي الصورة المرفقة مثال لشركة ثمار وكیفیة حركة مؤشر الطلب مع سعر الشركة

 : ولمعرفة المزید عن كیفیة عمل ھذا المؤشر دعونا نرى األساس الذي قام علیھ 

 ب یحسب قیمتین أساسیتین أال وھي مؤشر الط

  .Buying Pressureاختصار لكلمة  ) BP(  ضغط الشراء وھو ما یعرف ب -١

  .Selling Pressureاختصار لكلمة  ) SP(  ضغط البیع وھو ما یعرف ب -٢

 )SP/BP(ھو عبارة عن نسبة تلك القیمتین ) ID(مؤشر الطلب 
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 :في حالة ارتفاع األسعار 

BP = V or Volume  

 )أي أن ضغط الشراء یساوي الحجم(

SP = V/P 

 )عبارة عن نسبة االختالف في السعر) P(حیث أن قیمة (

 :في حالة انخفاض األسعار

BP = V/P 

 )عبارة عن نسبة االختالف في السعر) P(حیث أن قیمة (

SP = V or Volume  

 )أي أن ضغط الشراء یساوي الحجم(

  )K( د یتم تطویرھا بضربھا بثابت معین نرمز لھ بالحرف  قیمة اصغر من واحPوألن قیمة 

P = P(K( 

K = ( 3 x C) / VA 

  یمثل المتوسط المتحرك لعشرة VA تمثل سعر اإلغالق والـ Cحیث أن 

 ) اقل سعر–أعلى سعر ( أیام لنقطتین سعریتین 

 BP SP<أذا كان ضغط الشراء اكبر من ضغط البیع أي 

 SP/BP= الطلب في ھذه الحالة یكون مؤشر 

  األمرنھایة 

 المؤشرات الموجودة ببرنامج إحدى العملیات الحسابیة قد یحتاجھا المتقدمین ولكن المؤشر ھو -١
 المیتاستوك

 منھ أكثر قد یفید بشكل في حساب حركة المؤشر العام والشركات على حد سواء وقد ینفع المستثمرین -٢
 .المضاربین في اختیار الشركات
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 Elliot Wavesلیوت موجات أ
 

االختصار وتبسیط المفاھیم قدر  سأطرح ھنا ما تعلمتھ في الفترة الماضیة عن اإللیوت ویفز ، مع محاولتي
 .حسب ما أملك من وقت اإلمكان ، ھذا مع مراعاة أني سأطرح موضوعي على دفعات

 : النقاط الرئیسیة
  الموجات التصحیحیة)+ فزةالحا(الموجات الحركیة  : الشكل األساسي لموجات إلیوت-١
 الحركیة  أشكال الموجات-٢

Extension, Truncation , Ending Diagonal , Leading Diagonal  
 :  الموجات التصحیحیة-٣

Zigzag-1 
 Flat-2 

 Triangle-3 
 عن دمج األنواع الثالثة السابقة التصحیح الناتج-٤
 

 Fibonacci-4 
* Retracement  

* Externsion 
 بذلك شاء اهللا سوف أحاول أن أضیف نقاطا اخرى كلما سمح وقتيوإن 

 
  مقدمة

ففي عام . أول من عرفھا ووضع قوانینًا لھا سمیت بھذا االسم نسبة إلى رالف نلسون إلیوت ، وھو
واستطاع إلیوت . موجات ذات نسق معین و بشكل متكرر م الحظ إلیوت أن سوق األسھم یتحرك في١٩٣٠

 .Elliot waves وكان ھذا أساس ما أصبح یعرف بـ ن أشكال الموجات ، شكل م١٣أن یحدد 
 كبیرا وشھرة واسعة ، خصوصا بعد نجاح توقعاتھ في ارتفاع مؤشرات واكتسب إلیوت و مفھومھ إحتراما

Dow  بشكل فاق توقعات المستثمرین والمحللین ،وذلك بعد وفاة إلیوت نفسھ بسنوات م١٩٧٨في عام 
 .طویلة

 
 ساسيالشكل األ

 ) ھو تصحیحی ( motive ) حافزة أو حركیة : الشكل األساسي یتكون من مجموعتین من الموجات
Corrective )  
 موجات وھي التي تحدد اتجاه الترند صعودا أو ٥تتكون من  ( motive waves ) الموجات الحركیة

 : الشكل التالي ھبوطا وتأخذ
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 : إلیوت ویف ثالثة أمور یجب تحققھا العتبار أن شكل الخمس موجات ھو
 األولى  الموجة الثانیة ال تنتھي أبدا بعد نقطة بدایة الموجة-١
  الموجة الرابعة ال تتداخل أبدا مع الموجة األولى-٢
 .بدًا وغالبا ما تكون األطولال تكون األقصر أ  الموجة الثالثة-٣
 

 موجات تتلو الموجات الحركیة و تكون في عكس اتجاه الترند ٣وھي : الموجات التصحیحیة
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 :أشكال الموجات الحركیة
على الدوام ، ورغم ذلك فإنھ یمكن تحدید الشكل المعقد لھذه بسیطة  ال تأخذ الموجات الحركیة أشكاال

یكون األمر صعبا لكن محاولة حصر ھذه األشكال یساعد في معرفتھا ومن ثم التعود علیھ  وربما. الموجات
 , Extension, Truncation , Ending Diagonal :ومن األشكال المشھورة التي كثیرا ما تتكرر ،

Leading Diagonal  
 
 Extension متدادات إلیوتا

وھي مبالغة في طول الموجة یصاحبھ " امتدادات"الحركیة تحتوي على ما یسمى  كثیر من الموجات
 .٥ أو ٣ أو ١وتحدث ھذه االمتدادات داخل الموجات رقم . صغیرة داخل الموجة نفسھا نشوء موجات

جدا ، لھذا یلجأ  یجعل تحدیدھا صعباوتكون الموجات الداخلیة أحیانا بنفس طول الموجات الرئیسیة مما 
 .یؤدي إلى نفس النتیجة  وذلك على أساس أنھ٥ ولیس ٩البعض إلى اعتبار أن عدد الموجات ھو 
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سابقا والتي یشترط تحققھا العتبار أن  ومما یساعد على ترقیم الموجات ھي األمور الثالثة التي ذكرت
 .إلیوت الموجات التي یتم تحلیلھا ھي موجات

 

 

 
 

األیسر تتداخل فیھا الموجة الرابعة مع األولى  الحظ في الشكل السایق كیف أن الموجات التي على الجانب
إذا كانت الموجة األولى والثانیة ھي موجات داخلیة داخل الموجة  لذلك ال یصح اعتبارھا إلیوت ویف إال

 .األولى
مخالف  ثة أقصر من الموجة الخامسة وھذاالخمس موجات التي في الوسط فنالحظ أن الموجة الثال أما

 .للقاعدة التي تقول أن الموجة الثالثة ال تكون األقصر أبدا

Truncation 
 .للحالة التي تفشل فیھا الموجة الخامسة في تخطي نھایة الموجة الثالثة ھو َوْصف
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Ending Diagonal 
 

وھي  C كما یحدث أحیانا في الموجة. بشكل أساسيً  في الموجِة الخامسة نوع خاّص ِمْن الموجات َیْحدُث
 .لحاالت ھو یحدث في نھایة الترندفي كل ا. من الموجات التصحیحیة الموجة الثالثة
 موجات ، ُكّل موجة َتنقسم ٥وتدِّ ضمن خطین متوجھین نحو نقطة واحدة، ویحتوي على  وھو یأخذ شكل

 ثالثة موجات إلى
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Leading Diagonal 
 

 Zigzag من من الباترن التصحیحي المسمى بـ A یحدث في الموجة كما. َیْحدُث في الموجِة األولى
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 كیفیة االستفادة من التحلیل الفني في السوق المحلي
 

 سیة تؤثر في السوق ولكنھا لیست الحدث الوحید الذي یؤثر على مسار األسھمأن األحداث السیا
حیث إن ھناك من یقوم بالدراسة عن كثب لحركة األسھم وننتھز ألي فرصة للدخول والشراء في السوق 

تاركا من اعتمد فقط على تحلیل األخبار السیاسیة یعض أصابع الندم على عدم االلتفاف إلى األمور األخرى 
منھا التحلیل الفني والذي سأقوم الیوم بشرح وافي عن كیف االستفادة من حركة المؤشر الفنیة اللتقاط و

األسھم وكیفیة معرفة التوقیت المناسب للدخول في السوق بصورة علمیة بعیدا عن الھلع الزائد الذي 
من األحالم الوردیة تسبب یؤدي إلى التخیالت المضرة لصحة اإلنسان وكذلك یعطیك منارا تسیر علیھ بدال 

إن اإلبحار في ھذا المجال فن ومتعھ واسألوا اإلخوان في منتدى األسھم . الطمع بأرباح تغیر مسیرة حیاتھ
 األمریكیة كیف یتعاملون مع السوق

رغم االنھیارات وعدم الشفافیة في الفترة األخیرة ومع ذلك نجد الكثیر من المحترفین في ھذا المجال 
رباح الجیدة بفضل اهللا الذي یسر لھم أسلوب تعلم التحلیل الفني لذلك أتمنى من جمیع الشباب یحققون اإل

التفكیر جیدا لمعرفة لغة إشارات البیع وإشارات الشراء وان شاء اهللا سأقوم بجھدي الیوم لتكملة 
ء اهللا الموضوع بواسطة نقل بعض الفقرات المھمة عن ھذا الموضوع وكذلك ضرب بعض األمثلة وإنشا

یتسع لي الوقت لذلك فأتمنى ترك التعقیب الى نھایة الموضوع  المھم الھدف في الموضوع كیفیة حساب 
نقاط دعم ومقاومة المؤشر وكذلك بقیة األسھم نظرًا ألن األسعار دائمة التقلب فإن أسعار األسھم للقیمة 

لتعرف علیھا من حجم التداول یمكن ا) المقاومة(والمبالغة في السعر المتوقع ) الدعم(المتوقعة 
 .عند مستویات أسعار مختلفة) والشراء/البیع(

التي تتم خالل الیوم یقوم بھا متداولون یقومون بصورة مستمرة ) والشراء/البیع(وغالبیة عملیات التداول 
ن إ. برفع وخفض السعر إلى مستویات قصیرة األمد من الدعم والمقاومة مستكشفین الحدود الضیقة للسعر

خالل الیوم سوف یوجد بین ھذا النطاق الضیق إال إذا كان ھناك تحول وتغیرات ) والشراء/البیع(التداول 
فإذا أمكن للواحد معرفة مستوى نقاط الدعم والمقاومة المستخدمة من .  سریعة قد تحدث للسھم أو السوق

نقاط الدعم والمقاومة ھي مناطق لذلك فإن . قبل المتداولین فإنھ یمكن للواحد على األرجح تولي األمور
بمعنى آخر فإنك إذا وجدت أن الدعم والمقاومة . ینبغي االھتمام بھا واحترامھا، فھي خطیرة ونقاط فرص

قریبة ) Stop Loss(قادمین فإن ذلك یوفر نقطة دخول منخفضة المخاطرة مع نقطة إیقاف خسارة 
رك الیومیة حساب نقاط الدعم والمقاومة بعد وحتى تكون مضارب ناجح علیك أن تجعل من شعائ. ممیزة

وعلیك بدراسة حركة سعر الیوم التالي حتى یمكنك . أقفال كل یوم بالنسبة لألسواق واألسھم المھتم بھا
التأقلم من حركة السوق، حیث أن نقاط الدعم والمقاومة یمكنھا أن تساعدك على المدى القصیر ولھذا 

وأخیرا إن حساب ). Stop Loss(محتملة ومستویات إیقاف الخسارة علیك التعرف على نقاط الدخول ال
وبالتالي . نقاط الدعم والمقاومة قد تكون صحیحة في حالة أن الظروف المصاحبة لألسھم والسوق طبیعیة

فإنھ إذا لم یتم توافر أخبار ملحوظة وغیر طبیعیة عن السوق بین أقفال األمس وافتتاح والیوم فإنھ یمكنك 
وإذا حدث ألي سبب أن فشلت نواحي الدعم والمقاومة . ع نقاط الدعم والمقاومة القریبة األمدأن تتوق

 .قصیرة األمد فإن نقاط الدعم والمقاومة الثانیة سیتم اختبارھا
تعتبر نقاط الدعم والمقاومة أحد أساسیات وأدوات التحلیل الفني والتي ال یستطع أي مستثمر االستغناء 

لتحلیلیة لحركة األسھم ، حیث أن نقاط الدعم والمقاومة تعتمد على عدة مؤشرات أخرى عنھا في دراستھ ا
مساعدة ، مثل الدببة والثیران ، حجم التداول ، قوة العرض والطلب على السھم ، التدفقات النقدیة ، وكثیر 

 .من ھذه المؤشرات 
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حظ أن كمیة العرض تزید على كمیة كما انھ غالبا عندما یصل سعر السھم الى مستوى نقطة المقاومة نال
الطلب ویمیل المستثمرین الى البیع ویحدث ھبوط ف سعر السھم ، وأیضا یحدث العكس عندما یصل سعر 
السھم الى مستوى نقطة الدعم یمیل الكثیر من المستثمرین الى الشراء ، حیث یجد الكثیر أن وصول سعر 

الحظ زیادة كمیة الطلب على كمیة العرض ویعود السھم السھم عند ھذا المستوى یعتبر رخیص ، ومن ثم ن
 .مجددا إلى االرتفاع مرة أخرى نحو مستویات مرتفعة 

ولكن المطلوب أالن ھو تحدید نقاط الدعم ونقاط المقاومة للسھم بالرجوع الى التحلیل الفني ومن ثم تحلیل 
لسھم یجب مالحظة عدة نقاط مھمة الرسم البیاني للسھم الذي نرغب بتحلیلھ ، حیث انھ أثناء حركة ا

وأخذھا في الحسبان ، وذلك من حیث مستویات نقاط الدعم والمقاومة في الفترات السابقة لحركة السھم ، 
وذلك لكي نعرف النقاط التأسیسیة سواء الجدیدة أو القدیمة والتي نشاھدھا من خالل حركة السھم في 

 الرسوم البیانیة المرفقة
 ضارب في السوق ان یعرف كیفیة حساب نقاط الدعم والمقاومةمن أھم األمور للم

 سأقوم بعد قلیل بشرح المعادالت التي تقوم علیھا ھذه الحاسبة ویمكن تطبیقھا على اي سھم في السوق
 اآلن موعد التطبیق العملي للمعادلة

 المعادلة تتطلب ان نحصل على ھذه البیانات
 أعلى مستوى للمؤشر
 اقل مستوى للمؤشر

 ستوى اإلغالقم
 وسأقوم بشرح مستویات الدعم والمقاومة على ثالث فترات

 فترة أسبوع
 فترة أسبوعین

 فترة شھر
 من اجل معرفة ھذه المستویات والمقارنة بینھ

 التطبیق األول لفترة أسبوع
  نقطة٢٤٠٠= اقل نقطة للمؤشر 

  نقطة٢٥١٥= أعلى مستوى للمؤشر
 نقطة٢٤٩٠=مستوى اإلغالق 

 ولىالخطوة األ
٧٤٠٥= ٢٤٩٠+٢٥١٥+٢٤٠٠ 

 الخطوة الثانیة
٢٤٦٨ = ٣ ÷ ٧٤٠٥ 

 الخطوة الثالثة تحدید نقطة الدعم األولى للمؤشر
 ٢أوال نقوم بأخذ لناتج من الخطوة الثانیة ونضربھ في 

٤٩٣٦ =٢* ٢٤٦٨ 
 ثانیا نأخذ الناتج ونطرحھ من أعلى نقطة وصل لھا المؤشر

٢٤٢١ = ٢٥١٥ - ٤٩٣٦ 
 نقطة فإذا كسرھا فسیبحث عن إشارة الدعم األخرى الذي ٢٤٢١ولى للمؤشر ھي إذا نقطة الدعم األ

 سنذكرھا الحقا وإذا لم یكسرھا فتكون إشارة للشراء والدخول في السوق
 بعد أن عرفنا نقطة الدعم األولى للمؤشر لفترة أسبوع

 نقوم اآلن بالتطبیق لمعرفة نقطة المقاومة األولى للمؤشر ولفترة أسبوع
 وة األولىالخط
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٧٤٠٥= ٢٤٩٠+٢٥١٥+٢٤٠٠ 
 الخطوة الثانیة

٢٤٦٨ = ٣ ÷ ٧٤٠٥ 
 تم شرح الخطوة الثالثة سابقا واآلن دور

 الخطوة الرابعة لتحدید مستوى المقاومة األول
 ٢اوال نقوم بضرب الرقم الذي حصلنا علیھ في الخطوة الثانیة في 

٤٩٣٦ =٢* ٢٤٦٨ 
 ھ المؤشرثانیا نقوم بطرح الناتج من اقل سعر وصل ل

  نقطة٢٥٣٦ = ٢٤٠٠ - ٤٩٣٦
 وھذا ھي نقطة المقاومة األولى للمؤشر وھي إشارة بیع ولكن إذا كسر المؤشر ھذه

 .النقطة وواصل في االرتفاع فأنھا تنقلب إلى إشارة للشراء 
 عند إدخال ھذه األرقام في حاسبة الموقع المذكور في أول الموضوع ستحصلون على

 .نفس النتائج
یك دائما تسجیل اقل نقطة وصلھا المؤشر خالل األسبوع وكذلك أعلى نقطة وتطبیقھا بواسطة لذلك عل

 .الحاسبة المذكورة أو یدویا من اجل التمرس عیھا والعمل فیھا بصورة محترفة
 ویمكن تطبیق ھذه المعادلة على إي سھم من األسھم بصورة منفردة

 الخطوة األخرى
 للمؤشر ومتطلبات ھذه الخطوة ھينقوم بحساب نقطة الدعم الثانیة 

 ٢٥٣٦= نقطة المقاومة األولى وتم استخراجھا سابقا 
 ٢٤٢١=نقطة الدعم األولى وتم استخراجھا سابقا 

 وكذلك نحتاج لھذه األرقام وتم شرحھا سابقا
٧٤٠٥= ٢٤٩٠+٢٥١٥+٢٤٠٠ 
٢٤٦٨ = ٣ ÷ ٧٤٠٥ 

 اوال نقوم بطرح نقطة المقاومة األول من نقطة الدعم األول
  نقطة١١٥ = ٢٤٢١-٢٥٣٦

  الذي تم شرح كیف الحصول علیھ أعاله٢٤٦٨من رقم ) ١١٥(ثانیا نقوم بطرح الناتج 
  نقطة٢٣٥٣ = ١١٥-٢٤٦٨

 ھذا مستوى الدعم الثاني للمؤشر لمن یتابع حركة المؤشر األسبوعیة
 وكذلك نقوم بحساب نقطة المقاومة الثانیة للمؤشر

 ونحتاج الى نفس األرقام السابقة
 سبق الشرح كیفیة الحصول على ھذا الرقم من مستوى الدعم األول (٢٤٦٨وال نقوم بطرح أ

٤٧ = ٢٤٢١ - ٢٤٦٨ 
  )٢٥٣٦(إلى مستوى المقاومة األول ) ٤٧(ثانیا نضیف الناتج 

  نقطة٢٥٨٣ = ٤٧ + ٢٥٣٦
ة المقاومة  فستكون نقط٢٥٣٦ھو مستوى المقاومة الثاني ومعناه اذا كسر المؤشر نقطة المقاومة األولى 

 نقطة وعندما یصل المؤشر إلى ھذا المستوى تكون إشارة بیع قویة یجب على الجمیع ٢٥٨٣الثانیة ھي 
 االستفادة منھا في جني اإلرباح

 الخالصة
األمثلة السابقة عن حركة المؤشر األسبوعیة ویمكن تغییر االرقام لحركة المؤشر الیومیة أو أي مدة 

 ترغب فیھا
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 والمقاومة یمكن االستفادة بمعرفة إشارات البیع وإشارات الشراءإن مستوى الدعم 
 یمكن االستفادة من ھذه المستویات وتطبیقھا على اي سھم ترغب فیھ فقط سجل األرقام

وقم بتطبیق المعادالت السابقة أو إذا كنت تشعر بالتكاسل اذھب للموقع المذكور وقم بإدخال القیم 
 ھوستحصل على النتیجة بصورة إلی

یمكن االستفادة من ھذه المستویات لتحدید مستوى الحد من الخسارة واستخدامھ ضروري جدا لكل من 
 یضارب في السوق

وأخیرا إن حساب نقاط الدعم والمقاومة قد تكون صحیحة في حالة أن الظروف المصاحبة لألسھم والسوق 
عیة عن السوق بین أقفال األمس وافتتاح وبالتالي فإنھ إذا لم یتم توافر أخبار ملحوظة وغیر طبی. طبیعیة

وإذا حدث ألي سبب أن فشلت نواحي . والیوم فإنھ یمكنك أن تتوقع نقاط الدعم والمقاومة القریبة األمد
 .الدعم والمقاومة قصیرة األمد فإن نقاط الدعم والمقاومة الثانیة سیتم اختبارھا
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 عالي ق بسعر من التعلی-بإذن اهللا–  مھمة جدا قد تحمیكماتمعلوم
كما أنھا قد ......معرفتھا قد تحمیكم من التعلیقة بسعر عالي......ھذه معلومة في التحلیل الفني مھمة جداا

 ....تساعدك على معرفة وقت الشراء

وفي نفس ھذا الیوم أغلق بسعر اقل من إغالق الیوم .. إذا سجل السھم سعر مرتفع جدید خالل فترة ما - ١
 .فعلیك بسرعة التخلص من السھم....لیل تصریففھذا د.....السابق

وفي نفس ھذا الیوم أغلق بسعر أعلى من إغالق .. إذا سجل السھم سعر منخفض جدید في فترة ما -٢
 ...فعلیك بسرعة الدخول في السھم..فھذا دلیل بدایة شراء وصعود للسھم...الیوم السابق

 ...لومةوجود كمیة تداول عالي یدعم ویؤكد ھذه المع:مالحظة

 .في ظل تقلبات السوق رأیت أن ھذه المعلومة قد تفید البعض

 .اللھم انفعنا بما علمتنا

 .....)الشارت فیھ أمثلة على الحالتین حصلت مع السھم اللي الكثیر متعلق فیھ وھو سھم الكھرباء(

 

المضارب كثیرا وھي معروفھ للمضاربین النشطین تحدیدا لكنك ما شاء  كالم سلیم ومعلومة صحیحة وتھم
 . بشكل فني  علیك أوردتھااهللا

 . كمیة تداولھا خالل ھذه الفترة  أیام مع معرفة متوسط٦بشكل أكثر سھولھ ھي متابعة السھم خالل أخر 
  ! جدید خالل فتره أنت تقول إذا حقق سھم سعر مرتفع: لكن عندي سؤال 

 اإلجابة كیف احكم على انھ مرتفع وكیف احدد ھذه المدة ؟ انتظر
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ھذا الیوم سجل رقم  وفي)  إغالقأوأعلى (السھم في صعود مستمر وكل یوم یسجل رقم جدید  كان إذا -١
نستنتج أن مرحلة الصعود انتھت وسیرتد  ھنا....أغلق بسعر اقل من أمس...ركز الحین...عالي جدید ولكن

 ..یعني یمدحون الفركھ....نزوال 
من ادنى  ولكن ھذا الیوم سجل سعر اقل... قبلھالسعر كل یوم اقل من اللي..السھم یعیش حالة نزول إذا-٢

بان السعر األدنى الذي  ھنا نستنتج...أغلق بسعر أعلى من إغالق األمس...ركز...ولكن...سعر سجلھ أمس
 ...یفونك فال.....وصلھ السھم كان مغري لصناع السوق فبدوا بالشراء

الن السوق صایر كأنھ شركة  لیھ التركیزاعتبر مؤشر السوق ھو السھم اللي ع...األیام ھذه ...على فكرة
 ......یطلع جمیع وینزل جمیع...واحدة
 مثال 

 (تابع الشارت 
Aثم أغلق عند ١٢٩السھم سجل ) رقم واحد بالعربي( أعلى سعر ١٢٩الشھیرة إلى    مرحلة الصعود 

 قم ثالثةر(١٢٧ولكن اقل من إغالق أمس اللي كان تقریبا ) ....رقم اثنین بالعربي) ١٢٦تقریبا 
 !ثم ماذا حصل غدا؟ نزول).....بالعربي

  B إي أعلى من إغالق) ٢(ویغلق عند) ١ (٩٠إلى أدنى سعر ..ینزل ...ینزل..ینزل السھم...مرحلة النزول 
 .ثم ماذا حصل غدا؟ صعود)...٣(أمس

 سمحت  أبیك تشرحھا یا لكناني لو  C  المرحلة
 الشارت أسفل

 

 ره السابق كما یتضح في رقمأغلق أعلى من سع سجل السھم سعر منخفض لفترة ثم
 . ١٢٦كانت بدایة رحلة الصعود الى السعر الجدید  وبالتالي فھي إشارة دخول حیث انھا (2)

 . غیر الكھرباء لتأثیر خبر المنحة علیھ ولكن بودي لو انك اخترت سھم آخر
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 وكیفّیة إحتسابھ" العامالمؤّشر " معلومات عن 
 

، وھنا وددت نقل بعض المعلومات لیتسّنى للجمیع "  حساب المؤّشر "كثیر من اإلخوة سألوا عن كیفّیة 
 " ..المؤّشر وكیفّیة حسابھ " اإلطالع على 
 " :المؤّشر " الغرض من 

المؤشر یعكس نشاط سوق األسھم وازدھارھا، وھو بالتالي یعكس األداء العام لالقتصاد الوطني خصوصًا 
دیاد ثقة الجمھور والجھات المالیة واالستثماریة بالمستقبل في ما یتعلق بربحیة الشركات المساھمة واز

وھناك اھتمام كبیر بمتابعة تطور المؤشر . االقتصادي للبالد وكذلك توفیر السیولة المالیة لدى المستثمرین
من قبل المحللین المالیین داخل المملكة وخارجھا وتتم متابعتھ ونشره بشكل ) مؤشر تداول لجمیع األسھم(

 .محلیًا ودولیًاواسع 
 ؟)معادلة المؤشر(كیف یتم حساب المؤشر

قیمة المؤشر في یوم سابق ) أو ترجیح(عن طریق تعدیل )أو وقت معین(یتم حساب المؤشر في أي یوم 
لجمیع الشركات المتداولة في ) القیمة السوقیة(بواسطة التغیر في الرسملة السوقیة ) أو وقت سابق(

 :إن معادلة المؤشر ھي وعلى وجھ التحدید ف. السوق
مجموع القیم السوقیة في وقت / مجموع القیم السوقیة عند ھذه اللحظة) = في لحظة ما(قیمة المؤشر

  قیمة المؤشر في الوقت السابقXسابق 
 :حیث أن 

 )آخر سعر للسھم في السوق عند تلك اللحظة(X) عدد األسھم المصدرة) = (في لحظة ما(القیمة السوقیة 
 :تعتمد على عاملین) وبالتالي المؤشر(إن القیمة السوقیة ومن ھنا ف

وھي ثابتة بشكل عام وتتغیر فقط إذا تم إصدار أو دمج أو ) ولیس المتداولة فقط(عدد األسھم المصدرة ) أ
 .تخفیض عدد األسھم فقط

 ).فترات التداول(سعر السھم في السوق ویتغیر بشكل عام خالل فتح السوق للتداول ) ب
 :ت حول معادلة المؤشرمالحظا

یعكس المؤشر بصورة مباشرة وسریعة حركة أسعار األسھم صعودًا وھبوطًا من یوم إلى آخر، كما ) ١
 ).وھي كمیة شبھ ثابتة وال تتغیر إال ببطء(یعكس عدد األسھم المصدرة للشركات المتداولة في السوق 

قتصادي المالي والمتوقع وثقة اال) أو الركود(یعكس المؤشر بصورة غیر مباشرة االنتعاش ) ٢
القنوات االستثماریة ) أو عدم جاذبیة(المستثمرین في السوق وعوامل أخرى مثل توافر السیولة وجاذبیة 

 .وكذلك الظروف السیاسیة المحیطة) مثل العقار وأسعار الفائدة واألسواق األجنبیة المفتوحة(األخرى 
یر تركیبة السوق أو األسھم مثل دخول أو إحدى الشركات تسمح معادلة المؤشر بتكییفھ في حالة تغ) ٣

خروجھا من السوق، أو إصدار أو تخصیص أسھم مجانیة، أو تجزئة األسھم ودمجھا، أو زیادة رأس المال 
 .أو خفضھ، أو سداد دفعة من رأس المال المدفوع جزئیًا، أو اندماج الشركات

 .ل بشكل عام أو حجم التنفیذ الیوميال یعكس المؤشر كمیة األسھم المتاحة للتداو) ٤
 

 :الشركات المؤثرة في المؤشر
 

یتضح من معادلة المؤشر أن الشركات األكثر تأثیرًا على المؤشر ھي تلك الشركات ذات القیمة السوقیة 
االتصاالت "والشركات الخمس األكبر من حیث قیمتھا السوقیة وتأثیرھا على المؤشر، وھي . العالیة

" البنك السعودي األمریكي"و " الراجحي المصرفیة"و" الكھرباء السعودیة"و" سابك "و" السعودیة
 .بھذا الترتیب

 كیف نحسب وزن شركة مساھمة ؟
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 :السوقي فمثال ة یتم حساب األوزان على حسب حجم الشرك
ـ )  ریال٤٤٤×  ملیون سھم ٣٠٠( ریاًال ١٣٣٫٢٠٠٫٠٠٠) سابك  = ( ةقیمتھا السوقی) ما ( شركھ 

 قیمة السوقّیة لیوم التداول ـال
 . على المؤشر بقدر حجمھا السوقيتأثیرھا یكون الشركة أنأي 
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 مقیاس بیتا لألسھم السعودیة /معامل
 .... تفاعات الرائعة للسوقرایة أود أن أبارك للجمیع ھذه االفي البد

 :أود أن اذكر ھنا معامل نراه في بعض الشركات وھو معامل بیتا

مؤشر المركز الوطني (ھم، مقیاس نسبي لحساسیة عائد السھم الى عائد إجمالي سوق األس: تعریف بـیـتـا
 )١وقیمتھ 

فھذا یعني أن السھم على درجة عالیة من التذبذب ولھ عالقة إیجابیة ) ١(إذا كانت ألبیتا للسھم أكثر من  -
 .بإجمالي سوق األسھم

 أن السھم أكثر ثباتا عن المتوسط، او ذو عالقة بسیطة فھذا یدل على) ١(اذا كانت ألبیتا للسھم أقل من  -
 .بإجمالي السوق

 .فإن للسھم عالقة عكسیة مقارنة بأداء إجمالي سوق األسھم) ٠(أما إذا كانت بیتا أقل من صفر  -

 :أمثلة

 .أكثر من إجمالي السوق، وفي نفس االتجاه% ٥٠تعني أن السھم یتحرك ) ١٫٥(بیتا  -

 أقل من إجمالي السوق في نفس االتجاه% ٥٠أن السھم یتحرك تعني ) ٠٫٥(بیتا  -

 .عكس إتجاه إجمالي السوق% ١٠٠تعني أن السھم یتحرك ) -١(بیتا . -

 .أي أن السھم یتحرك أكثر من إجمالي السوق وفي نفس االتجاه) ١(الشركات التى لھا معامل بیتا أكثر من 

 :ومن أھم أمثلتھا

 ١٫١٦: بنك الریاض

 ١٫٠٨: ودي الفرنسيالبنك السع

 ١٫٢٩: البنك العربي الوطني

 ١٫١٠: الشركة السعودیة للصناعات األساسیة

 ١٫١٥: شركة األسمدة العربیة السعودیة

 ١٫١٤: شركة اإلسمنت العربیة المحدودة

 ١٫٢٧: شركة إسمنت ینبع

 ١٫١٥: شركة إسمنت تبوك
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  أعلى شركة في السوق١٫٣٨: شركة المواشي   المتحدة

 ١٫٣٥: لسعودیة للنقل البريالشركة ا

نتوقع أن الشركات التي لدیھا معامل بیتا عالي تنزل أكثر من معدل : فعند حدوث انخفاض في السوق
السوق، وترتد بشكل أسرع، وشركة المواشي لدیھا أعلى معدل لذلك یستفید المضارب من ھبوطھا عند 

 انخفاض السوق بالشراء

 .ض أي أن السھم یتحرك أقل من إجمالي السوق وفي نفس االتجاهالشركات التي لھا معامل بیتا منخف

 ٠٫٢٧: شركة الشرقیة للتنمیة الزراعیة

 ٠٫٣٤: الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة

 ٠٫٦٣: شركة الریاض للتعمیر

 ٠٫٦٥: شركة مكة لإلنشاء والتعمیر

 ٠٫٥٢: الشركة السعودیة للنقل الجماعي

 ٠٫٢٣: ق السیاحیةالشركة السعودیة للفنادق والمناط

 ٠٫٣٢: شركة إسمنت القصیم

 ٠٫٥٤: شركة إسمنت الیمامة السعودیة المحدودة

 ٠٫١٩: شركة الصناعات الزجاجیة الوطنیة

 أقل شركة في السوق (٠٫٠٩: شركة الجبس األھلیة

 عموما غیر منخفض: البنوك

ركة الجبس األھلیة لدیھ أقل فعند انخفاض السوق فالمتوقع ان تلك الشركات تنخفض بمعدل أقل ، فمثال ش
 .معدل وفي كثیر من األحیان تعاكس االتجاه



  ww.sa11.com  ساھم بوابة الم شرح المؤشرات الفنیة      الجزء الثاني 44 

 
 والمضاربة على السھم ...مقیاس البیتا 

 
 حقیقًا مقیاس ألبیتا یعتبر لھ الفضل بعد اهللا وھو مدخلي منذ فترة طویلة لمجال المضاربة باألسھم

 :فأنا استطعت أن أحدد أشیاء كثیرة عن طریقھ وھي كالتالي 
 . سھم لمضاربھ فیھا ٢٠ إلى ١٥تحدید عدد ما بین  -
 . معرفة سلوك مضارب السھم -
 . معرفة مواطن القوة والضعف لدى السھم -
 

 :إذا نستنتج مما سبق التالي 
مقیاس ألبیتا ھو عبارة عن مقیاس تذبذب السھم لمؤشر السوق بمعنى أخر بأنھ إذا كانت بیتا لسھم مثًال 

، وإذا أنخفض % ١٠إذا أرتفع المؤشر العام % ١٥ني ذلك أن السھم یرتفع مع % ١٫٥الكیمیائیة  
 للسھم فإن السھم یرتفع وینخفض ١وإذا كانت بیتا  % ١٥فإن السھم سینخفض % ١٠السوق بنسبة 

 .حسب نسبة ارتفاع وانخفاض السوق ،، وھكذا 
 

یكون أكثر من التركیز على بمعنى أخر أن التركیز بعد تحدید بعض الشركات المراد المضارب علیھا 
السوق بأكملھ ، وطبعًا ھذا ال یمنع من مراجعة نسب التذبذب للسھم كل شھر وال یمنع من المضاربة على 

 .األسھم األخرى في حال وجود أخبار تدعم وسائل المضاربة علیھا 
 

 
بالنظر إلى الصورة المرفقة أعاله نرى المؤشر الوردي ویعتبر مؤشر السوق عامة وأنا قصدت بان ال 

 المؤشرات األخرى لكي ال یفھم منھا تطبیل أو غیره فالمؤشرات الخاصة باألسھم التي أعلى أسماءأعرض 
 للمضاربةكسبھا عالي وخسارتھا عالیة وتصلح یكون تذبذبھا عالي وم) الوردي ( من المؤشر العام 

 بأن المدة الحظت  ولواستثماریة تكون أسھم  المؤشر العام تصلح بأنأسفلالسریعة والمؤشرات التي 
 .بالصورة المرفقة لمدة سنة كاملة والمؤشرات تسیر وفق أسلوب وتذبذب تقریبًا وأكرر تقریبًا واحد 
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 ي على مالحظتھا؟ما ھي بعض إشارات البیع التي ینبغ
أدنى من سعر الشراء % ٢٠-١٥ ھو بیع أسھمك إذا ھبطت قیمتھا بمقدار ١بالطبع فإن القاعدة رقم 

 .على افتراض أنك اشتریت أسھمك عند ارتفاع قیمتھا. المدفوع منك

 فإن ھناك نقاط أخرى كثیرة ینبغي النظر فیھا عند Stop Lossوباإلضافة إلى قاعدة اقتطاع الخسارة 
وتوضح القاعدة الواردة أدناه بالتفصیل العدید من االعتبارات التي ینبغي علیك . دید وقت بیع السھمتح

 .تقییمھا عند اتخاذ قرارات البیع

فالشراء الصحیح لألسھم یحل نصف مشاكل البیع، فإذا اشتریت في الوقت الصحیح لھیكل قاعدة األسھم 
أقل من سعر الشراء % ١٠ ما تنخفض قیمتھا أدنى من المناسبة في المقام األول، فإن أسھمك نادرًا

 .األصلي

فالبیع قد یكون محكومًا . وكن حذرًا من بیع كمیة كبیرة من األسھم بعد شرائك لألسھم أثناء ازدھار السوق
فحتى أفضل األسھم یمكن أن ینخفض سعر بیعھا على مدار بضعة أیام أو . بالعاطفة أو غیر موحد أو مؤقت

 .عربما أسبو

وإذا تم تمدید سعر سھم ما من نمط قاعدة أسھم مناسبة وأقفل سعره بزیادة أكبر من أیة زیادة سابقة 
 .وتحدث ھذه الخطوة عادة عند أو بالقرب من بلوغ السھم أقصى سعر لھ. فعلیك مراقبة ذلك

ي سعر السھم فربما وإذا لم یكن ھناك أي تقدم ف. وقد تحدث الزیادة القصوى في یوم العمل األكثر ازدحامًا
 .یتعین علیك النظر في بیع األسھم

وبعد تقدم سھم ما على مدار عدد من األسھم فربما ترید بیعھ إذا نشط تقدم السھم بصورة كبیرة وحقق 
 .زیادة سریعة في السعر على مدار أسبوعین أو ثالثة أسابیع، ویطلق على ذلك قمة النشاط

وإذا زاد .  السھم عند اقتسام السھم وذلك لمدة أسبوع أو أسبوعینوربما ترید بیع األسھم إذا زاد سعر
 .سعر السھم بنفس المقدار وإذا تم اإلعالن عن اقتسام األسھم فإنھ ینبغي بیع السھم في الكثیر من الحاالت

 .وعلیك النظر في بیع األسھم إذا زاد سعر السھم عند وجود أخبار طیبة أو اإلعالن عن دعایة كبرى

اعات الجدیدة في السعر عند انخفاض الحجم أو عند وجود حجم ضعیف معناه أنھ ال یوجد طلب على االرتف
 .السھم مؤقتًا عند ذلك المستوى وأنھ ربما یكون من الواجب بیع السھم بسرعة

وبعد حدوث تقدم في سعر األسھم فإن وجود حجم اتجار كبیر في األسھم بدون تحقیق زیادة في السعر 
 .ینبغي توزیع األسھممعناه أنھ 
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  سـعـر للسھم لیـوم غـدًا ؟وأدنى أعلىكیف تعرف 
 "  المستقبلیة باألسعار ؤنظریة خالد الزایدي للتنب"  النظریة الخاصة ه لكم ھذأقدم أناسمحوا لي 

 سعر لیوم وأدنى أعلى(  في المستقبل األسھم بأسعار ؤ وذلك للتنببإعدادھا النظریة بتوفیق اللة قمت هھذ
 ) غدًا 

 : مقدمة 

 :  كل یوم وھي أسعار أربعةمن المعروف ان یوجد للسھم الواحد 

  اإلغالق سعر – سعر أدنى – سعر أعلى –سعر االفتتاح 

 لكي تمثل سعر السھم األحوال حال من بأيیمكن الوثوق بھا   الأمامك التي تظھر األسعار همیع ھذجو
 . الحقیقي لكل یوم تداول 

 للوصول الى سعر واحد فقط ویكون سعر عادل ھ الحقیقي للسھم الذي یمكن الوثوق بھو السعر اذا ما
 للسھم ؟ 

 .ھذا السعر ھو السعر العادل الذي یمثل السھم لكل یوم تداول 

 .وھو السعر الذي تمت علیة اكبر كمیة تداول 

 .وھو السعر الذي اتفق علیة معظم البائعون ومعظم المشترون خالل الیوم الواحد 

 .وھو السعر الناتج من عملیة قسمة قیمة التداول لكل یوم على كمیة التداول 

 ) .السعر المرجح ( سوف نطلق على ھذا السعر اسم 

 . كمیة التداول للسھم خالل نفس الفترة / قیمة التداول للسھم خالل فترة معینة = اذا السعر المرجح 

  ) أدنى – أعلى(  المستقبلیة سعاراألوھذا السعر الذي تقوم علیة النظریة لتحدید 

 :  وھما أساسینین أتقوم النظریة على مبد

اذا كان السعر المرجح الیوم اكبر من السعر المرجح امس فھذا دلیل على ان قوى الشراء اكبر من  / ١
 .قوى البیع وبالتالي فان السھم یمر بحالة تجمیع 

 :  غدا كالتالي وأدنى أعلىوبناء على انة یوجد تجمیع على السھم فیتم حساب 

  )٢*  سعر الیوم أعلى ) +( ٢* السعر المرجح = ( متوسط سعر التجمیع 

  سعر الیوم أدنى – ) ٢/ متوسط سعر التجمیع = (  غدا أعلى
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  سعر الیوم أعلى – ) ٢/ متوسط سعر التجمیع = (  غدا أدنى

ھذا دلیل على ان قوى البیع اكبر من قوى اذا كان السعر المرجح الیوم اقل من السعر المرجح امس ف/ ٢
 الشراء وبالتالي فان السھم یمر بحالة تصریف 

 :  غدا كالتالي وأدنى أعلىوبناء على انة یوجد تصریف على السھم فیتم حساب 

  سعر الیوم أدنى+ السعر المرجح = متوسط سعر التصریف 

   سعر الیومأدنى – ) ٢/ متوسط سعر التصریف = (  غدا أعلى

 الیوم   سعرأعلى – ) ٢/ متوسط سعر التصریف = (  غدا أدنى

 ثم على السعر  السھم باالعتماد على اهللاه یمكن استنباطھا وتحلیل حركة اتجااألرقامیوجد ھنالك الكثیر من 
 المرجح 

 سعر یوم وأدنى أعلى(  نتائج الدراسة أعطیك وسوف ھ اسم السھم الذي ترغب في دراستبإدخال قم اآلن
 )غدا 

 .  العملیة سوف تیسر علیك الكثیر في المضاربة الیومیة وسوف تعرف متى تبیع ومتى تشتري هوھذ
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 كیف یمكن لنا معرفة التجمیع من التصریف
 كیف یحدث التجمیع والتصریف

 :یمكننا معرف ذلك من خالل تحرك سعر السھم بحیث 

  یعتبر یوم تجمیعفأنة ) ٢) /أدنى + أعلى ( ( السھم فوق متوسط التذبذب الیومي للسھمإقفال كان إذا

 مثال

 ١٠٤عند ھ إقفال في الیوم وكان ١٠٥ إلى ١٠٠ كان تذبذب السھم من إذا

  ریال١٠٢٫٥ = ٢٠٥/٢) = ٢)/١٠٥+١٠٠ ) = ((٢ ) / أدنى + أعلى(( بتطبیق المعادلة 

 (+)یوم تجمیع  كامل كمیة التداول لھذا الأن یعني ا وھذ١٠٢٫٥ اكبر من ١٠٤ كان اإلقفال

 أقوى كلما كان التجمیع ١٠٢٫٥ من أعلى اإلقفالكلما كان 

 )-( فتعتبر كامل كمیة التداول لھذا الیوم تصریف ١٠١ السھم عند سعر إقفال كان إذا

 ١٠٢٫٥ السعر تحت متوسط التذبذب إقفالوذلك الن 

 أقوى كلما كان التصریف ١٠٢٫٥ اقل من اإلقفالكلما كان 
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 )strengths of technical analysis( التحلیل الفني نقاط القوه في
 )Focus on Price(التركیز على السعر ) ١

إذا كان الھدف ھو توقع السعر المستقبلي، فإن التركیز على حركتھا یبدو منطقیًا الن حركة السعر 
فنیون بالتركیز على حركة السعر یستقرئ المحللون ال. دائمًا ما تسبق التطور األساسي للسھم

 Leading(عادة ما ینظر لسوق األسھم على أنھ مؤشر قائد لالقتصاد. السعر المستقبلي تلقائیًا
Indicator (تسبق مؤشرا تھ الوضع الفعلي لالقتصاد بستھ إلى تسعة أشھر. 

لمراقبة السوق عن قرب یبدو التركیز على حركة األسعار منطقیا الن التغییر كثیرًا ما یكون غیر 
الرغم من أن األسواق عرضھ النھیارات قویھ ال تحتاج لذكاء لرؤیتھا ومع ذلك عادة ما ب. مالحظ

المحللین الفنیین عادة ما یشیرون . یسبق ھذه االنھیارات بعض اإلشارات التي تنتظر من یلتقطھا
كدلیل على صعود متوقع والى فترة التصریف ) accumulation(إلي فترة التجمیع 

)distribution (یل على ھبوط وشیككدل. 

 )supply, demand and price action(العرض والطلب واتجاه األسعار ) ٢

، اقل سعر ) high(،أعلى سعر ) open(الكثیر من المحللین الفنیین یستخدمون سعر االفتتاح 
)low ( وسعر اإلغالق)close (ھذه األسعار منفصلة قد ال . عند تحلیلھم اتجاه األسعار لسھم ما
وأنظر الرسم البیاني أدناه لشركة مع بعضھا تعكس قوى العرض والطلب ي شيء ولكنھا تعن

Amgen Inc .لتوضیح ذلك 

ومعنى ) gap up(فمن ھذا المثال نقرأ أن السھم افتتح بقفزه لألعلى عن سعر اإلغالق السابق (
 فرفع السعر )عند اإلغالق السابق(ھذا أن طلبات الشراء زادت عن عروض البیع قبل االفتتاح 

أعلى سعر یعكس مدى قوة الطلب وأقل سعر . الطلب كان نشطًا منذ البدایة. لجذب عروض أكثر
یعكس مدى قوة العرض وسعر اإلغالق یعكس السعر النھائي لذلك الیوم الذي اتفق علیھ البائعین 

قل سعر في ومن المثال نالحظ أن سعر اإلغالق اقل كثیرًا من أعلى سعر وھو أقرب أل. والمشترین
كان قویًا خالل الیوم إال أن العرض ) الشراء(معنى ذلك أن أنھ بالرغم من أن الطلب . ذلك الیوم

ولكن بالرغم من ضغط البیع ھذا إال . ھو الذي ساد في النھایة واجبر األسعار على التراجع) البیع(
لي الشارت على فتره بالنظر إ) . مستطیل مفرغ في الرسم(أن اإلغالق بقي أعلى من االفتتاح 

وللتبسیط یمكن القول أن . أطول نجد نستطیع أن نكتشف نتیجة المعركة بین قوى العرض والطلب
 . اقل تعني زیادة العرضوأسعارأسعار أعلى تعني زیادة الطلب 

 )support/resistance( المقاومة \الدعم ) ٣

مة وھي تحدد عادة بفترات بتحلیل بسیط للشارت یمكن تتعرف على مستویات الدعم والمقاو
التذبذب التي تتحرك فیھا األسعار ضمن مدى معین لفترات طویلة والتي تعني توازن قوى العرض 

أما عندما تكسر األسعار ھذا المدى نزوال أو تخترقھا صعودًا فأن ذلك . والطلب على ذلك السھم
یعني زیادة الطلب وكسر الحد ) المقاومة(فاختراق الحد األعلى . یشیر إلي تغلب أحدھم على اآلخر

 .یعني زیادة العرض) الدعم(األدنى 

 )Pictorial price action(تاریخ األسعار المصور ) ٤
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. حتى ولو كنت من خبراء التحلیل األساسي، یمكن لشارت األسعار أن یعطیك معلومات قیمة جدًا
 زمنیة معینھ وھي أسھل فشارت األسعار یسھل من قراءه التاریخ السابق لألسعار على فترات

في ) volume bars(في غالبیة شارتات األسھم تجد أعمدة الكمیات . كثیرًا من قراءة الجداول
 :ومن خالل ھذه الصورة التاریخیة للسعار تستطیع تحدید مایلي. أسفل الشارت

 . مھمةةاقتصادی ردة فعل السھم قبل وبعد أحداث سیاسیة أو -

 .السھم اآلن وفي السابق) volatility( مدى تطایریة -

 . الكمیات السابقة ومستویات التذبذب-

 . القوه النسبیة لسھم ما بالنسبة لعموم السوق-

 )Assist with entry point(المساعدة في تحدید وقت الدخول ) ٥

بعض المحللین . یمكن استخدام التحلیل الفني لتحدید أفضل األوقات لدخول أو الخروج من السوق
مون التحلیل األساسي لتحدید الشركات التي سوف یشترون في أسھمھا ویستخدمون یستخد

التحلیل الفني لتحدید متى سیشترون ھذه األسھم فلیس سرًا أن التوقیت یلعب دورًا مھمًا في مدى 
. فالتحلیل الفني یساعدك على تحدید نقاط الدعم والمقاومة واالختراقات لھذه النقاط. نجاح قرارك

 .ھ البیع عند نقاط المقاومة والشراء عند نقاط الدعم یمكن أن یحسن من العوائد المتوقعةفببساط

إذا كنت تعتقد أن مستقبل السھم الذي تفكر بشرائھ عظیم . من المھم أیضًا معرفة تاریخ األسعار
 قد أما إذا كان السھم. ولكن أدائھ لم یكن جید خالل السنتین الماضیة فال بد أن للسوق رأي آخر

 .أرتفع ارتفاع ملحوظ فقد یكون مقبل على مرحلھ تصحیحیھ

 )Weaknesses of technical analysis(نقاط الضعف في التحلیل الفني 

 )Analyst Bias(برأي المحلل  التأثر) ١

ولذا یجب مالحظة ھذه .  یتأثر التحلیل الفني بانطباع المحلل عن السھماألساسيمثلھ مثل التحلیل 
بأرتفاع السھم فقد ال یرى أشارات ) bullish( كان المحلل متفائل فإذا تحلیلك للسھم  عندالنقطة

 .فقد الیرى بوادر الصعود) bearish(الھبوط والعكس صحیح عندما یكون متشائم 

 )Open to Interpretation (مختلفةرسم واحد قراءه ) ٢

فبالرغم من وجود . اختالف المحلل المحلل فالتحلیل الفني قد یختلف ببانطباع لتأثره ةباإلضاف
الثنین ) الشارت( لو أعطیت نفس الرسم األحیانقواعد عامھ للتحلیل الفني إال انھ في كثیر من 

كالھما . ریو مختلف ویرسم سینامختلفةمن المحللین الفنیین فقد یقرأ كل من ھما الشارت بطریقھ 
قد یكون ھذا . راق وانكسار ایضًاھ بنقاط دعم ومقاومھ منطقیھ ونقاط اختءتسوف یدعم قرا

 . فنًا أكثر من كونھ علمااعتباره ھنا أن التحلیل الفني یمكن ةاإلشارمزعجًا لذا یجب 

 .ھل الكوب نصف فارغ أم نصف مليء ؟ عین المحلل ھي التي تجیب

 )Too Late( جدًا متأخرة التحلیل الفني إشارات) ٣
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 أن بعد إالفال یتحدد اتجاه حركة السھم .  جدًامتأخرة  إشاراتھخذ على التحلیل الفني كون آمن الم
 إلىولذلك فبعد ھذا التحرك الكبیر تكون نسبة العائد .  قد حدث بالفعلالحركةیكون جزء معتبر من 

وھو أیضًا نفس المأخذ على نظریة داو .  قد قلت كثیرًا وفقد بالفعل جزء من الفرصةالمخاطرة
 .الشھیرة

 تتشابھ الحاالت ال) ٤

فعندما تبدأ بدراسة التحلیل الفني سوف تمر بمجموعھ من . لیست كل النماذج والمؤشرات تنجح
فمثًال كتحلیل اولي . والتي لھا قواعد معینھ) Indicators(والمؤشرات ) Patterns(النماذج 

) Head and Shoulders(في نموذج الرأس والكتفین ) Neckline (الرقبةعندما ُیكسر خط 
 قواعد التحلیل اال أنھا ال تصمد دائما وتؤثر إحدىولكن بالرغم من أن ھذه .  أشارة بیعفھذا یعني

في نفس الوقت ). Momentum(والزخم ) volume( مثل حجم التداول أخرىفیھا عوامل 
فالمتوسط المتحرك .  مع سھم آخرحال تنجالنماذج والمؤشرات التي قد تنجح مع سھم معین قد 

 مثًال IBM لسھم والمقاومة لتحدید مستویات الدعم عظیمة یعطي نتائج لخمسین یوم یمكن أن
فبالرغم من أن قواعد . Yahooولكن متوسط سبعین یوم یمكن أن یعطي نتائج أفضل لسھم 

 .ھما یناسب لكل سھم أن إال ثابتةالتحلیل الفني 

  الرابعإلى األولخالصة الدرس 

 یرون األساسیینمنطقي بینما المحللین % ٢٠ نفسي و% ٨٠ السوق أنیرى المحللین الفنیین 
ومع ذلك . األخر منطقي یمكن أن یطول نقاشھ بدون أن یقنع أحدھم أمھل السوق نفسي . العكس

أذن السعر الحالي والذي حدده المتعاملون . لیس ھناك أي اختالف على السعر الحالي للسھم
لمتعاملین اخذوا بالحسبان كل شْي عن  اأنفالبد . یعكس مجموع معرفة كل المساھمین عن السھم

فبمراقبة حركة السعر یركز . ھذا السھم حتى یحددوا سعر البیع والشراء لھذا السھم أو ذاك
 ما ھوماذا ھو السعر الحالي، ماذا كان السعر، : النھائیة النتیجةالمحللین الفنیین مباشرة على 

 . السعر مستقبًالاتجاه

عد عامھ للتحلیل الفني یمكن تطبیقھا یجب أن نتذكر أن التحلیل بالرغم من وجود نظریات وقوا
ولكنھ . لذلك فتفسیره یعتمد على المحلل نفسھ كما ھو الفن. الفني یصنف كفن أكثر من كونھ علًم

 . التي تناسب استراتیجیتھالطریقةمع ذلك مرن في تطبیقھ وكل مستثمر یجب أن یستخدم فقط 

اتیجیھ یأخذ الكثیر من الوقت والجھد والتعلم ولكن النتائج قد تكون ھذا بالرغم من أن تطویر استر
 .رائعة
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 ؟متى تشتري ومتى تبیع
 

 ) المشتري والبائع (دعونا نفكر في سعر السھم كناتج من عملیة الشراء والبیع 
 .األسفل إلىفي نفس الوقت البائعون یسحبون السعر  ، األعلى إلىالمشترون یدفعون سعر السھم 

 
 ) البائعون او المشترون (یتحــدد في من ینتصر في المعركة )  ھبوطًا أوصعودًا (  السھم هاتجا

 
 :وكیف نعرفھا ) ء والبیع االشر( ھي نقاط الدعم والمقاومة   ماإذا
 

 ).ء والبیع االشر(  نقاط الدعم والمقاومة إلى بشرح الدالالت الواضحة التي تشیر أقوم سوف اآلن
 ء ااو نقاط الشرنقاط الدعم 

 : مفھومھا 
 . المشترین بدورھم في اللعبة ھھي السعر الذي یقوم فی

 او ھي السعر الذي 
المشتریین یدعمون السعر بطلبات شراء  ( ھإلییرغب الكثیر من المشترین شراء السھم عند وصولة 

 ، ) عالیة 
 .ر الرخیص والبائعون كذلك یدعمون السعر بعدم الرغبة في بیع السھم بھذا السع

  من البائعین أكثرباختصار نقطة الدعم یكون المشترین 
 % ١٠٠= المشترین 
  % ٠= البائعون 

 . عند سعر الدعم یرى المضاربون ان شرائھم للسھم بھذا السعر یحقق لھم عائد 
 یسمى نقطة المقاومة او نقطة والبیع  في المقابل ھنالك ما

 ) نقطة والبیع أو( نقطة المقاومة 
 : فھومھا م

 . البائعون بدورھم في اللعبة ھھي السعر الذي یقوم فی
 او ھي السعر الذي 

 ، ) البائعون یقاومون السعر بعروض بیع عالیة  ( ھیرغب الكثیر من البائعین بیع السھم عند وصولة الی
 .والمشترون كذلك یقاومون السعر بعدم الرغبة في شراء السھم بھذا السعر العالي 

  من المشترون أكثر نقطة المقاومة یكون البائعون باختصار
 % ٠= المشترین 
 % ١٠٠= البائعون 

 
 .عند سعر المقاومة یرى المضاربون ان بیعھم للسھم بھذا السعر یحقق لھم اكبر عائد ممكن 

 
  :دأكیف نب

  على شاشة التداول أمامك اآلن بالسعر الذي تراه اآلن أ سوف نبد
على شاشة التداول ھو السعر الذي اتفق علیة البائع والمشتري وھذا السعر یعكس السعر الموجود حالیا 

 . الطرفین علیة إجماعلنا 
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 ) لذلك قام بعملیة الشراء  (األعلى إلى ھ سوف تتجاألسعارھنا المشتري یعتقد ان 

 . السھم وفي نفس الوقت فان البائع یعتقد ان سعر السھم سوف ینخفض لذلك قام بالبیع والتخلص من 
 

 : من ھنا نستطیع ان نقول 
 

وان السعر ،  اقل سعر ممكن للسھم ھ المضاربین انأكثرھو السعر الذي یعتقد ) سعر الشراء (نقطة الدعم 
  .ةال محال) ارتفاع  ( األعلىالى ھ من ھذه النقطة سوف یتج

 
،  السھم ھ یصلأن سعر ممكن لىأع ھ المضاربین انأكثرھو السعر الذي یعتقد ) سعر البیع (نقطة المقاومة 

  .ةال محال) انخفاض ( سفل  لألھوان السعر من ھذه النقطة سوف یتج
 

 : الخالصة
 

  أھمھا أمور في ھذه اللعبة على بین المشترین والبائعین على عدة أركزكنت 
عامل في من خالل خبرتي في الت، نقاط الدعم والمقاومة ، قبول البائع والمشتري لسعر السھم الحالي 

 االستثماري األداء لو ان جمیع المضاربین فھموا ھذه النقاط بال شك سوف یتحسن أرى المالیة األسواق
 . لمحافظھم بنسب عالیة 

 
 :  باختصار في عدة نقاط ھذكرت سوف الخص ما

 
 . سعر السھم الحالي ھو السعر العادل للسھم باتفاق بین البائع والمشتري  / ١
 .  مختلفة في المستقبل هأسعار عن طریق اقتناع البائع والمشتري على یأتي األسعارتغیر  / ٢
  الاألعلى إلى ھ سعر السھم سوف یتجأن بین المضاربین إجماعنقطة الدعم تحدث حینما یكون ھنالك  / ٣

 . محالة 
 ىإل ھ سعر السھم سوف یتجأن بین المضاربین إجماعنقطة المقاومة تحدث حینما یكون ھنالك  / ٤

 . محالة  االنخفاض ال
وھو كذلك تغییر ،  المضاربین حول السھم آراء المقاومة ھو تغیر أواختراق سعر السھم نقاط الدعم  / ٥

 . في العرض والطلبات
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