
 وبركاته السالم علٌكم ورحمة هللا

. 

 احبابً كما عودناكم على الجدٌد

 هللا لكم عندي مفاجبه كبٌرة بأذن

  لكل المحللٌن الفنٌٌن

. 

. 

  وسوف اعرضها هنا بأذنه تعالى

  تدرٌجٌا

  مع انً لم انتهً منه كامال

 منهج ولكن ال بأس بعرض جزء من

v.s.a 

 الفـــــــــــولٌوم تحلٌــــــــــــــــــــــــــــل

 

 ال ٌعلم ما هو تحلٌل الفولٌوم ومن

 

 الفنٌن فهو اسلوب تجارة للمحللٌن

 

 لمعرفة اوقات تغٌٌر االتجاه

 والدعوم والكسر الوهمً للمقاومات

  والترندات

 نعم ,سوف تتاجر مع صناع السوق

  وكأنك واحد منهم

 بأذن هللا

 المقدمة
 

 ونستهدٌه ونستغفره حمدا كثٌرا مباركا نستعٌنه الحمد هلل .... نحمده و

 بعد ءشًفٌه ملا السموات وملا االرض وملا ما شبت ٌا ربنا من 

......, 



 
 
 

 "احبابً سوف نتعرض فً هذا الكتٌب الى نوع جدٌد من التحلٌل "الفنً

 وانا مصر على انه نوع من التحلٌل الفنً برغم ادعاء البعض غٌر ذلك

........ 
 

 منشأ ولكنه جدٌد فً الوسط العربً فهذا العلم وبرغملٌس جدٌدا فً ال

اهمٌته فً التداول اال وأنه مازال ٌجوبه نوع من الغموض ولم اجد على 
 ""نادر لألخسوى موضوع واحد  العربٌةاو المواقع  مستوى المنتدٌات

 
TRADEHUNTER قام فٌه بشرح وافً لبعض مفاهٌم  

 
 .. هذا العلم فجزاه هللا عنا خٌرا

 
التنوٌع والتوسٌع ال اكثر قد قمت بعد االطالع على شرح السٌد  من بابو

بأعاده شرح واسراد هذا المنهج العلمً  األجنبٌة نادر وبعض المصادر
  الخاص بأسلوبً

 
  ............ على الجمٌع الفابدة لتعم

 
وجهه الكرٌم وٌملا  عسى ان ٌهدٌنا هللا فٌمن هدى وٌضٌا قلوبنا بنور

 ,.... بما تفضل علٌنا سبحانه من علم اجمعــــــــــــــــــــٌنعقولنا 
 الفصــــــــــــــــــل االول

 "مؤسفة مواقف"
 الحدٌث دعنا نعطً القارئ بعض التشوٌق لما ٌقرأ فان هذا بداٌةفً 

 وسنبدأالفصل والذي ٌلٌه هما اساس الفصول القادمة بأذن هللا تعالى 
ع السوق ,,ال تتسرع وتقفز الى الفصل التالً مواقف من واق الشرح بّعده

ٌجد نفسه ,, وقد وقع فً هذه المواقف  اعتقد ان اغلبٌتكم قد ألنً
 المؤسفة

 

  وجدت ان خبرا على الدوالر االمرٌكً مثال كم مره-
 ال بل وجٌده جدا واذا بالدوالر العملةالخبر جٌده على  وكانت نتٌجة



 التوقعات كلوقد عكس  ٌنهــــــــــــــــــار
وبعد كسره واغالق شمعه كامله اسفل منه اذا  رسمت خط ترند مره كم-

  بالسعر ٌعود لٌرتفع اعلى الترند
  ,,,وكأن شٌبا لم ٌكن المكسور مجددا

اعلى مقاومة عاتٌه لٌست مقاومة على الساعة او  اغلقت شمعة مره كم-
اعالها/اسفلها وبعد اغالق السعر  االربع ساعات بل مقاومة/دعم اسبوعً

  اذا بالسعر ٌعود من جدٌد لٌحبط امال الجمٌع
المحلل انه فاشل وانه ال ٌصلح ان ٌكون محلال ناجحا او  وحٌنها ٌشعر

  متاجرا فً سوق العمالت
بالتالعب فً حسابه وتغٌٌر  الوساطةاٌضا شركات  وقد ٌتهم البعض

 !!!! االسعار تعمدا لضرب وقفه
 !!! تفكٌر ساذج له من اٌ و

  ولكن الم تسال نفسك مره لماذا ؟؟؟؟
المحللٌن ان الدعم اذا كسر  لعمالقةالم نتعلم فً كتب التحلٌل الفنً 

  ٌتحول الى مقاومة
 ,,,................ تغٌر اتجاهها الم نتعلم ان كسر الترند العام لعمله ما ٌعنً

  االهم فً السوق والتً اقولها دابما والقاعدة
 خلقت لتكسر والدعوم المقاومات

 ,,,,,,,, ولكن وبعد بحث كبٌر اتضح لنا انها
 المصـــــــــــــــــــــــٌده

 "السوق مصٌده صناع"
 الثـــــــــــانً الفصــــــــــــــل

 "المصـــــــــــــٌده"
ودعنا عزٌزي القارئ نكن اكثر واقعٌه لكً نصل .. المصٌدةانها ,,, نعم

 الحقٌقة الى
 تملك مبلغا كبٌرا جدا كصناع السوق انكفلو افترضنا 

 من سعر منخفض وجنً ارباحك وترٌد شراء عمله ما
 عالٌة فً مستوٌات

 , السوق, الشراء عند القٌعان والبٌع عند القمم وهذا اساس الربح فً
 ,,اذا

 !! السوق البد ان ٌجد من ٌبٌع له لكً ٌشتري صانع
 صحٌح والعكس

 الفرس وهنا مربط



. 

. 
 الدعم مثال تفسٌرا منطقٌا خطوط فلو فسرنا

تكثر فٌها عملٌات الشراء بدافع نفسً للمتداولٌن  سنجد انها مناطق
او اي اداه تحلٌلٌه اخرى تعكس  كمناطق دعم الترندات او الفٌبوناتشً

 , احترام السعر)نفسٌات البشر( لهذا المستوى
ند الشراء هو التصرف الصحٌح لصغار المتداولٌن ع وبالتالً سٌكون

 الدعم مناطق
 !!!.. ٌرٌد ان ٌشتري ولكن صانع السوق

 السعر وٌرفع
الناس ان السوق هابط وان منطقه  بإٌهامله فعلٌه  ولكً ٌجد من ٌبٌع

منطقة مقاومة فٌبدا بضخ جزء  الدعم التً ٌعتمد علٌها الناس اصبحت
 من امواله بالبٌع

 السعر فٌهبط
الشراء على خساره والدخول بٌعا المتداولٌن لغلق مراكز  فٌندفع صغار

 طرٌق الهبوط اعتقادا منهم ان السوق اتخذ
لٌرتفع بالسعر بضغط  متدنٌةبالشراء من اسعار  فٌبدا صانع السوق

 التً من االموال الضخمةالكمٌات 
 مناطق جنً ارباحه ٌرفع بها السعر الى

 العلٌا
 تم شرحه وما ٌلً مثال لما
 دوالر على الٌورو

 9/2011/ 55تارٌخ 
 الساعة فرٌم



 

 على الرسم الموضحة الصاعدةطوٌله اعلى القناه  فبعد اغالق شمعة
 من جدٌد وكأن شٌبا لم ٌكن عاد السعر لٌخترقها

المنطقً للمحلل الفنً هو الدخول بعد كسر حد  فالتصرف الصحٌح او
 بالشراء القناه العلوي

 سوف تخلط مع لعابه ولكن مرارة االستوب
 ,,,,ان ٌذوقه احدكمطعما ال ٌحب 

. 
 طّعم انه

 المصـــــــــــــــــــــــــــٌده"
 "قبل ان تكتب ٌجب ان تثبت

. 
 هذه مقوله سمعتها عن كاب عربً

 ٌعً الكل ما نحن مقدمون واحب اطبقها لكً
 علٌه من فـــــــــــــــــنّ 

 الرابع ٌقدمه لنا هذا العلم
.... 

 ونبدأ ونلقً نظرة على الشارت



 
 

السعر الى حدها  على الدوالر ٌن وصل الصاعدةكما نرى فهذه القناه 

  العلوي ٌوم الجمعة الماضً

  ودخلت بٌع من الحد العلوي

  76.94 عند

 عادي جداااااااا

 ولكن السوق اغلق بشمعتٌن اربع ساعات

 العلوي من القناه اعلى الحد

 واغلق الٌوم كله على هذا الكسر

 الصفقة فوراااا غالقوطبٌعٌا كمحلل فنً ٌجب ا

! 

  ولكن تحلٌل الفولٌوم

 لم اغلق الصفقة كان له وجهه نظر اخرى وهلل الحمد

  الننً علمت انه اختراق وهمً

  السعر وامس اغلقت الصفقة بعد عوده

 46.64الى مستوٌات 

. 

. 

  مجرد لمحه لقوة هذا التحلٌل

الكسر  سوف نذكر ما هو اسم النموذج الذي تكون على فولٌوم وقرٌبا



 الشارت الوهمً لهذا

 تقبلو تحٌاتً

 الثــــــــــــــــالث الفصـــــــــــــل
 "مفاهـــــــــٌم"

نعرف كٌف نتاجر ٌجب دابما ان نكون فً اتجاه صناع  اذا ٌا احبابً لكً
الرجل )صانع السوق( فسوف نلحق  السوق فلو اننا علمنا لما ٌنوي هذا

  ,,, وبما اننا ذكرنا البداٌه الركب من البداٌه
نستوضح بعض المفاهٌم الربٌسٌه فً هذا العلم والتً  فٌنبغً بداٌة ان

 ,,,,,,القادمة باذن هللا تعالى سوف ترافقنا بعد ذلك فً الفصول
Xx..xX 

هو مقدار النشاطات التً حدثت فً الشمعة )بار( خالل فترة  الفولٌوم
 محدده زمنٌه

الفرق بٌن ادنى سعر واعلى سعر حدث خالل  هو spread"" والمدى
 محدده فترة زمنٌه

,,, 
  لك الفولٌوم )حجم التداول( ٌنبغً لكً تفهم ما ٌقوله

 : سؤاال لك ان تسال نفسك
 هذا الفولٌوم ؟؟ ماذا فعل السعر على

  العالقة فً البار المفرد وال ٌمكن فهم هذه
واضحه ونستطٌع الحصول على اجابه على  العالقه ولكن لكً تكون

  السؤال االول الذي سألناه
 جلسه الٌوم بجلسات االٌام السابقة من ناحٌه الفولٌوم ٌنبغً ان نقارن

ندرك اي هذه البارات اكبرها حجما للتداول واٌهما  وحٌنها ٌمكن لنا ان
  اقل

  تقارن بٌن مجموعة من االشخاص فلو انك ترٌد ان
  الى جنب فً صف واحد نبافانك ترصهم ج
  تستخرج قصٌرهم وطوٌلهم وحٌنها ٌمكن ان

 واوسطهم
  فً البارات المفرده ولكن ال تستطٌع ذلك

,,,,,, 



 وقارنتها بالمدى الفولٌوم المعلومات من بارات واذا استخرجت

""SPREADتحصل على مجموعة معلومات  البار سوف اغالق وسعر
ٌّمة جداااااا ٌّمه ,,بل وق  ق

 !! السوق االن ٌفعل صناع النك سوف تعرف ماذا
  معهم فً موجه االرباح نعم ,,سوف تركب

 البــــــــــداٌه من
 : بداٌه دعنا نوضح مفهوما للفولٌوم الصاعد والفولٌوم الهابط

 اساسٌان للفولٌوم ال ثالث لهما فهناك مفهومان

الصاعده وهو ٌزٌد فً الحركه : (فولٌوم السوق الصاعد )الثٌرانً.1

 (الهابطه )التصحٌحٌه وٌقل فً الحركة

وهو ٌزٌد فً الحركة الهابطة وٌقل فً  :(فولٌوم السوق الهابط )الدببً.2

 الصاعدة الحركة

 

 ولفهم هذه االرتباطات علٌك كما ذكرنا سابقا ان تربط بٌن الفولٌوم

واالسبرٌد واغالق سهم او سعر التداول )البار( وسوف نتطرق الى كل 

 ,,,الفصول القادمة بأذن هللا التفصٌل فًهذا ب

 Accumulation – التــــــــــــــــــجمٌع
لدى المحللٌن  التجمٌع ٌظهر فً نهاٌه كل اتجاه صاعد وهو معروف

 ,, الفنٌٌن بأسم التصحٌح
 
 

كبٌرة من سهم او  ( قام بشراء كمٌه5فلو افترضنا ان صانع السوق)
 عمله او سلعه ما ,, فمنطقٌا سوف ٌرتفع السعر بشده نتٌجه هذا الشراء

( 2المكثف الى ان ٌصل السعر الى منطقة مقاومة من صانع سوق اخر)
( 5ان ٌبٌع من مناطق علٌا, فٌبدأ صانع السوق ) او متاجر محترف ٌرٌد

لتً ٌرٌد فٌها منطقه المقاومة ا بالبٌع وجنً االرباح قبل الوصول الى
 ,,,, ( ان ٌبدأ بالبٌع2صانع السوق )

 
 
  ( ان السوق غٌر اتجاهه2وهكذا ٌشعر صانع السوق )

الى هابط وان السعر لن ٌعود الى المناطق العلٌا التً  من سوق صاعد



مناطق منخفضه وٌتخلى عن مراكز البٌع العلٌا  كان علٌها فٌبدأ بالبٌع من
الفرصه وٌبدأ بضخ  (1) انع السوقالتً كان علٌها وهنا ٌستغل ص

 ( عن مركزه2امواله الى السوق بالشراء بعدما تخلى صانع السوق )

البٌعً الذي كان ٌمثل نقطه المقاومة ,,, وبهذه العملٌه تم كسر المقاومة 
 (5دعم بفعل صانع السوق ) وتحولت الى

 . هذه العملٌه تسمى التجمٌــــــــــــــــع

Xx…xX 
 

 Distribution – التــــــــــــوزٌع
  عكس العملٌه السابقة تماما فهً تحدث فً سوق سٌطر علٌه الهبوط

  الخطوات السابقة بعكس جمٌع
 والتوزٌع وهذه الصوره توضح لكم ما تم اسراده بٌن التجمٌع

 

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 
1099x682 and weights 88KB. 

 
 

 

 

  التً وبهذا تعرفنا فً هذا الفصل على بعض المفاهٌم

  ,,, من معرفتها قبل الغوص فً نماذج الفولٌوم ونماذج الشارت كان البد

 

عقولنا تلك المفاهٌم الغامضه عن معنى المقاومة ومعنى  وذهبت من



  منهمالدعم وكٌف تكون كل 

 القارئ ان تكون المعلومة قد تم اٌضاحها بابسط ما ٌمكن اتمنى اخً

 الرابـــــــــــــع الفــــــــــصل
 "الفولٌوم نماذج"

 الفصول السابقة عزٌزي القارئ كما ذكرنا فً
الفولٌوم العالً والمنخفض والمتوسط الي بار على  فأنه بامكانك تصنٌف

 المقارنه الشارت عن طرٌق
 ,,سابقٌه وبٌنبٌنه 

 الفولٌوم كٌفٌه المقارنه بٌن الشموع )البار( من ناحٌه وهذا مثال ٌبٌن
 

 

 

  الفولٌوم على الشارت السابق فبمجرد النظر الى
  مالحظة العالً والمنخفض ٌمكننا بسهوله

 الفولٌوم والمتوسط
  ٌمكننا ان نستخرج بعض النماذج وبهذا التفرٌق

  باذن هللا تعالىالتحلٌل  التً هً اساس هذا
……….. 

  The Buying Climax- ذروة الشراء

Buying Climax 



 
  هً عملٌه تخلخل بٌن العرض والطلب ٌنتج عنها :التعرٌف

 .صاعد الى هابط تحول السوق من سوق
  اذا وجدت بار )شمعه( ذات فولٌوم عالً جدا :تفسٌره

  واسعاالشمعة  *فً قمم جدٌده وكان مدى جعلت السعر ٌرتفع
 ((buying climax فأنت االن تشاهد

 اغالقات قرب المنتصف او تمٌل الى االعلى ولكن بشرط ان تشاهد
 

  واللو تم تعرٌف مدى الشمعة على انه الفرق بٌن الهاي *
  وٌمكن معرفه ما اذا كان مدى الشمعة اعلى نقطه وادنى نقطه,

بالشموع السابقة او باستخدام المؤشر  المقارنه ضٌقا ام ال عن طرٌق
 .الكتاب المرفق مع

 The selling Climax- ذروة البٌع
  هً عملٌه تخلخل بٌن العرض والطلب ٌنتج عنها :التعرٌف

 .هابط الى صاعد تحول السوق من سوق
  اذا وجدت بار )شمعه( ذات فولٌوم عالً جدا :تفسٌره

  فً قٌعان جدٌده وكان مدى الشمعةواسعا جعلت السعر ٌنخفض
 ((selling climax فأنت االن تشاهد

 ٌغٌر السوق وجهته الدببٌه ومن المتوقع ان
  الثٌرانٌه الى الوجهه

بٌنهما هو ان السوق وقبل ان ٌلتف لٌبدأ وجهته  االختالف الوحٌد
 المنتصف او قرب الحد الصعودٌه ٌجب ان تشاهد اغالق لشمعة فً

 للبار السفلً
او البٌع ٌتطلب قوه ومجهود وتدخل قاسً من  وسواء ذروه الشراء

السوق وبشده لكً  صانع سوق قوي او كارثه اقتصادٌه لكً ٌرتفع
 مستحٌال ٌصبح الشراء من تلك المناطق العالٌه امرا

تعامل السوق مع حاالت تدخل البنوك المركزٌه الٌابانٌه  وقد الحظنا كٌف
 بمرور عده اٌام فقط وتالشى تأثٌرها والسوٌسرٌه

  انهٌار برج التجارة العالمً واٌضا نتذكر كارثه
 . وقتها بفعل قوه البٌع الطاغٌه وانهٌار الدوالر

  الدوالر من جدٌد وبعد اٌام عادت قوه
 



 اندكس وهذا شارت الدوالر
 

 

 

 55/9/2005بتارٌخ  وتم تحدٌد خط طولً
 العالمًالتجارة  تارٌخ انهٌار برج

 ههههههههه
 !! الفنً الحظ عزٌزي المحلل

 !! االساسً الحظ عزٌزي المحلل
 552.50مناطق  الدعم المكسور عند

 العرضً المحدد بالخط
  المضاربٌن فً هذه اللحظه الحظ معً حاله

انهٌار برج التجارة العالمً سوف ٌدفع الى انهٌار  فمن الطبٌعً جدا ان
 النقاط الدوالر آالف

 فنً هنا وهو كسر دعم فنً صلب لدٌنا تأكٌدواٌضا 
 منه الربع اٌام متواصله واغالق السعر اسفل

  مع اعاده االختبار
 !! للبٌع ٌالها من فرصه

  العكس تماما وارتفع السوق فً االٌام التالٌه ولكن ما حدث هو
 ,,,,, لٌعلن انها مصٌده

  ٌعتمد على دراسه الفولٌوم ولكن كمحلل فنً
  النظر انها حاله مجردسوف تعلم ب

CLIMAXSELLING 
  المحللٌن ولن تنساق مع صغار



  للبٌع
  الفولٌوم فً االٌام االربعة التالٌه لتارٌخ االنهٌار واٌضا انخفاض

 وذلك ان كان ٌدل فهو ٌدل برغم كسر مقاومة
 العرض او ضعفه على انعدام قوى

  االتجاه السابق لم ٌعد مما ٌدل فعال ان
 فٌه مرغوبا

>> 

 بالرحمة ادعو لً ولوالديّ 
 وهذا مثال اخر لل

buying climax 
 

  على الفرنك ٌن شارت الوٌكلً
  الفولٌوم الحظو معً االرتفاع القوي وارتفاع

  والشمعة طوٌله المدى مما ادى الى استحاله
  والبدء فً البٌع استكمال المسار الصاعد

  من شمعة االسبوع التالً مباشرة وقد رأٌنا اغالق
 المستوى العلوي من الشمعة ولكنه لٌس على الهاي عند

  جدااا مما ٌوحً ان الفولٌوم الكبٌر
  ٌخبا فً داخله قوى بٌع غٌر ظاهرة اثرت على الشمعة

 االغالق اسفل مستوى الهاي لتدفعها الى
. 
. 

 

  وهذان مثاالن على
buying climax 

 للدوالر ٌن فرٌم الساعة



 وقد تحقق احدهم الٌوم
. 

  عالً جدا ٌث ان الفولٌومح
 واغالق بالقرب من المنتصف وٌمٌل الى اعلى

 للدوالر ٌن حٌث انه والمدى واسع جدا بالنسبة
 اصبح قلٌل الحركة فً االٌام الماضٌه

 
. 

 

 ؟selling cilmax هل هذا ٌعتبر
 

 



  كما وعدتكم
  هذا نظام التحلٌل بالفولٌوم

  ولكم مجانا
 للسهولهعلٌه  وسوف نشرح النماذج

  ولكن قبل كل شا سوف نشرح
 لدٌكم تنصٌب البرنامج على المٌتا ترٌدر

 ثم كٌفٌة كسر الحماٌه منه لٌصبح مجانً بأذن هللا
.......... 

 قلب النظام صورة من
 

 

..... 
 الصور واالن الٌكم طرٌقة التنصٌب فقط اتبع

 

.. 



 

... 

 

... 

 

... 



 

........... 
 اعتقد الموضوع واضح

 التشفٌر واالن باقً فقط فك
 
 ....ٌتبع

  لتركٌب الكراك
 اتبع التالً

 الملف التالً قم بنسخ

 

 
... 

 قم بنقله فً هذا المسار



 
 

 الحٌاه واالن مبروك تم تفعٌل النظام مدى

. 

 ٌتبع

  وهذا شرح مختصر للنظام
  حتى اعود

 

 عذرا على التأخٌر

  النماذج نبدأ باسم هللا بشرح

 

Testing Volume 

 



 

 

 supply test ولكن اهمهم هو اختبار العرض هو عده اشكال

 

  تكوٌنه : بار ذو سبرٌد منخفض

 ثم ٌعاود االغالق عند الهاي الجلسة بداٌةٌنخفض البار فً 

  الفولٌوم منخفض اٌضا ومع مالحظة ان

>> 

  هذا النموذج ٌعطً قوه للسوق

  )البٌع( غٌر موجوده العملةقوى العرض على  ٌبٌن ان ال نه

  بسبب انخفاض الفولٌوم

  بهذه االسعار للبٌع ٌهتمواصناع السوق ال  مما ٌعنً ان

..... 

stopping volume 

 

النماذج المزدوجة فهو للسوق  ٌعتبر هذا النموذج من الحقٌقةفً 

 الصاعد والهابط اٌضا

 )االرباح وٌسمى اٌضا نموذج )جنً

 

 ما هً مكوناته

 جدٌدقاع \قمه-

 السابق فولٌوم البار اعلى من البار-

 مدى البار اقل من مدى البار السابق -

 الصاعد اغالق عند الهاي فً السوق-

 او عند اللو للسوق الهابط

 

جدٌده وٌكون الفولٌوم اعلى  شرابٌة التفسٌر : عندما ٌزور السعر منطقة

 (سبرٌد) من ان المدى بالرغممن الٌوم السابق 

  السابق فهذا ٌدل على ان صناع السوق اقل من الٌوم



 االرباح واتخاذ الطرٌق المعاكس التجاه السوق و بعملٌه جنً بدأ

.............. 

shake-out 

 

 تراها من اقوى واشهر النماذج التً ٌمكن ان

 

  تكوٌنه : ٌظهر فً القٌعان لٌعلن تفوق قوى الطلب على العرض

  متوسط الفولٌوم افتتاحه بالقرب من اللو واغالقه بالقرب من الهاي بار

............... 

selling climax 

  هً عملٌه تخلخل بٌن العرض والطلب ٌنتج عنها :التعرٌف
 .هابط الى صاعد تحول السوق من سوق

  اذا وجدت بار )شمعه( ذات فولٌوم عالً جدا :تفسٌره
  واسعا جدٌده وكان مدى الشمعةفً قٌعان  جعلت السعر ٌنخفض

 ((selling climax فأنت االن تشاهد
 ٌةبالدبٌغٌر السوق وجهته  ومن المتوقع ان
 الثٌرانٌه الوجهةالى 

effort to rise 

 

 الصاعدةبار المجهود وهو بار ٌشاهد كثٌرا عند بدا الحركة 

  بار )الكسر( حٌث ان الفولٌوم عالً ولكن لٌس عالٌا جدا وهو

 هذا البار بكسر مستوٌات المقاومة والمدى عالً اٌضا وٌقوم

 اقتراب تكونه ملحوظة : ٌسبق هذا البار نماذج قوه تدل على

 فً الغالب

.............. 

 

reverse up-thrust 



 الصاعد نموذج مشهور ولكنه لٌس االساس الن اساسه فً السوق

 عند الهايتكوٌنه :عندما ٌهبط السعر بقوه ثم ٌعود لٌغلق 

 بصدق النموذج عن طرٌق استخراج نماذج قوة وٌمكن التنبؤ

 )الخلفٌة( اخرى فً الفرٌمات االصغر

.................................................. ............. 

 نماذج الضعف

buying climax 

  هً عملٌه تخلخل بٌن العرض والطلب ٌنتج عنها :التعرٌف
 .صاعد الى هابط سوقتحول السوق من 

  اذا وجدت بار )شمعه( ذات فولٌوم عالً جدا :تفسٌره
  الشمعة واسعا *فً قمم جدٌده وكان مدى جعلت السعر ٌرتفع

 ((buying climax فأنت االن تشاهد
 اغالقات قرب المنتصف او تمٌل الى االعلى ولكن بشرط ان تشاهد

....................... 

Up thrust 

 

 تكوٌنه :عندما ٌصعد السعر بقوه ثم ٌعود لٌغلق عند اللو

 بصدق النموذج عن طرٌق استخراج نماذج ضعف وٌمكن التنبؤ

 (الخلفٌه) اخرى فً الفرٌمات االصغر

.......................... 

no demand bar 

No demand bar 

 

  بار انعدام الطلب ٌظهر عند القمم

فولٌوم منخفض جدا وسبرٌد منخفض اغالقه عند  تكوٌنه :بار صاعد ذو

  اللو او المنتصف بعد اتجاه صاعد قوي

  ٌعلن ان وقود الصعود قد نفذ

................ 



effort to fall 

 

  عكس بار الصعود تماما

 فولٌوم عالً ولكن لٌس عالً جدا فهو بار ذو

  واسبرٌد واسع المدى ٌكسر مناطق دعوم قوٌه

 الغالب اٌضا بعد نماذج ضعف السوقوٌأتً فً 

 الزمنً فً نفس الفرٌم

............. 

falling pressure 

 هذا نموذج

 testing volume تم اضافته الن النظام المرفق ال ٌعترف بال

  عند القٌعان

 testing volume اذا سوف نتعامل مع هذا النموذج كما انه

 testing volume مع ملحوظه ان

 الفولٌوم ٌكون عالً الفولٌوم او منخفضٌمكن ان 

................. 

supply coming in 

 

  عند القمم نشاهد فولٌوم ٌرتفع باستمرار ثم ٌعاود السعر

 لالغالق اسفل البار السابق

 ..العرض غلب الطلب

 وهذه هً الوان النماذج فً النظام

  نذكر كٌف نستفٌد من النظام باقصى صورة بقً لنا ان

 ونبدأ فً عرض الفرص



 تابعونا

 

  االن وبعد ان تطلعنا الى اهم النماذج
 لنا ان نبدا فً عرض اسالٌب التعامل معها بقى

  وكٌفٌه االستفاده منها
  الحدٌث عن وسوف ابدا

  قاع الٌورو االخٌر
1.3140 

 
 كٌف تّكون ؟

 ! استخراج ومعرفة الخدع وكٌف ٌمكن
  ومصٌده السوق

 
  التحلٌل للٌورو دوالرالٌكم هذا 

 على فرٌم االربع ساعات

 

 



القناه الهابطة  تداول الزوج فً منتصف الشهر الماضً والحالً داخل
 الموضحة على الرسم

 اكتوبر 4ولكن فً ٌوم 
 للشهر الحالً

  الزوج الحد السفلً للقناه كسر
  شمعات 4واستمر السعر اسفل القناه لمده 

  الحالً الهابطباستمرار االتجاه  مما ٌوحً
 الحابط ولكن .... عاد السعر لٌضرب بهذا التحلٌل عرض

  وكأنما شٌبا لم ٌكن
 ما حدث واضل انا كمحلل فنً مكتوف االٌدي عاجزا عن تفسٌر

 قد ٌلجأ بعض المحللٌن الى اغالق الصفقة والدخول بعقد مضاعف
  الخسارة سوف تسحق العقدٌن معا ولكن حسرة

 
 السفلً للقناهعقد الشراء من الحد 

 البٌع المضاعف بعد كسر حد القناه السفلً وعقد
!! 

.......... 
 الشارت على نظام الفولٌوم الذي بحوزتكم ولكن دعنا نعرض نفس

 الكاذب ونرى كٌف سٌفسر لنا هذا االختراق

 
  شمعة االختراق باللون االبٌض

  ماذا تعنً

(no selling pressure) 

  عدم الرغبه بالبٌع



  تدخل لكبار المضاربٌن السوق ٌهبط بفولٌوم منخفض وال اي ان

  فً هذا الهبوط

  اي ان هذه المنطقة ال تغري صناع السوق

 ثم تال هذه الشمعة شمعة زرقاء

reverse up-thrust 

 

  شمعة ذات قوه كبٌرة وقد تم شرحها انها

 تدل على زٌاده قوة السوق

 

 نببار اخضر اللو ثم تم اختراق الترند مجددا

  وهو نموذج االختراق

effort to rise 

 كاذب وان السوق قد عاد لمسارة الصحٌح لٌعلن انه اختراق

  خلٌنا ٌا اخت مٌس
 اوال تعرٌف اوضح شوي نعرف النموذج المقصود

 
UP-THRUST  

 
  مقاومة )قمه( سابقة التعرٌف :هو اختراق كاذب لمنطقة

  هذا ابسط تعرٌٌف
 

 Richard Wyckoff اسمهاكتشف هذا النموذج عالم 
 

 رابد فً علم التحلٌل فً بداٌات القرن التاسع عشر على ما اذكر وكان
.. 

 نطلعه من الشارت ؟ طٌب كٌف
  اذا لقٌنا بار اخترق منطقة مقاومة بفولٌوم عالً-

 واغالقه عند المنتصف او ٌمٌل الى اللو ومدى ضٌق
 UP-THRUST فهذا هو

 
 الشارت خلٌنا نشوف



 

 
 اوتوماتٌك لنظام اللً معانا ٌستخرج النماذجوطبعا ا

 خلٌنا نشوف مثال على النموذج هنا
 الساعة على شارت النٌوزلندي فرٌم

 قدٌمة بعض الشا r1 كان عندنا مقاومة
  واخترقها السعر

  غٌر لون الشمعة الى اللون االحمر كما هو موضح ولكن النظام
 بعدها وطبعا الحظتم ما حدث

 

 



 

 
 reverse up طٌب وال

  عكسها تماما
 كاذب لمنطقة دعم )قاع( سابق وبنفس الشروط فهً اختراق

 
 ودي صورة بتتكلم لوحدها

 
 

  لو فً اي استفسار ٌا رٌت متبخلوش علٌا بٌه ٌا جماعة

. 

. 

 تحٌاتً

  ندخل فً الموضوع

 حالتٌن نظام الفولٌوم الذي بحوزتكم هذا ٌمكن االستفاده منه فً

 



  نعتمد على مؤشرات النظام فً التجارةاالولى هو ان 

 ندمج بٌن شموع النظام والتحلٌل الفنً واالخرى ان

 الثانٌةوانا الحقٌقة افضل 

 هللا تعالى بمشٌهنشرحهم سوٌا  ولكن سوف

 

من كل المؤشرات  االستفادة وسوف ابدأ بشرح خصابص النظام وكٌفٌه

 فٌه الموجودة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
  الرحمن بإذنوسوف نبدأ 

منه  االستفادةمواصفات النظام واهم مكوناته وكٌف ٌمكن  بدراسة
  درجة ىبأقص

 )بدون تحلٌل(

 

 
 فالنلقً نظره على هذه الصورة امامكم

 بالترتٌب االكثر اهمٌه وهً مرقمه
 وفٌما ٌلً اهم خصابص كال منهم

 
انواع ثالث  والنظام ٌرسم خطوط منقطه على هٌبه دعوم ومقاومات (1)

  منها
  الخطوط الحمراء

  وهً اشدهم قوه النها تعبر عن دعوم ومقاومات ٌومٌه
باهتمام الن اختراقها اختراقا صحٌحا ٌعتبر بداٌه للموجه  وٌجب متابعتها



 الجدٌده
 

  الخطوط الزرقاء
  االربع ساعات وهً تعبر عن منطقة دعوم ومقاومات على فرٌم

 االجل متوسطةمنها فً الصفقات  االستفادةوٌمكن 
 

  الخطوط الخضراء
  دعوم ومقاومات تعبر عن فرٌم الساعة

 السرٌعة لمحبً التجارة مفٌدةوهً اقلهم قوه ولكنها 
 (سكالبٌنج)

. 

. 
 الشموع عند هذه الخطوط اذا عزٌزي القارئ ٌنبغً علٌك متابعة اشارات

 
  ثم تفسٌرها بالضعف او القوه كما ذكرنا مسبقا

  االختراقات الوهمٌه تمٌٌزو
 للمقاومات التً تعبر عن االختراق الوهمً up thrust مثل نماذج

 
  وهذا مثال على منطقة دعم

 للباوند دوالر

 

 (ٌومً دعم) بالخطوط الحمراء منطقة منقطه
  اظهر النظام نوعان من الشموع

 no selling وهو االول باللون االبٌض عند اختبار الدعم
pressure 

وقد تم تفسٌر هذا البار مسبقا بانه شمعه  اي عدم االقبال على البٌع
 هابطة ذو فولٌوم منخفض



 ال قابلٌه للبٌع لدى صناع السوق مما ٌدل على انه
  reverse up trust وشمعة دوجً ذات لون ازرق تعبر عن نموذج

  الٌومً السابق كان وهمٌا وتعنً هً االخرى ان الهبوط وكسر الدعم
 الدعم لتعلن نجاح هذا باللون االخضر ثم تبعتهم شمعة شرابٌه طوٌله

...... 
 no ٌسمى الزهري الشمعتٌن سوف نالحظ نموذج باللون بٌن

demand انعدام الدعم 
 اعاله لتعبر ان اهمٌته الخطوط الخضراء تالشت بظهور ولكن اهمٌته

  فقط وقتٌه
  وانه سوف ٌدفع السعر للهبوط الوقتً

.. 
  ٌمكن التأكد من قوه الشموع او من تأثٌرها نستنتج مما سبق انهاذا 

  حسب موقعها من الشارت
 الخضراء ء اقوى منالزرقا اقوى من الخطوط الحمراء فشموع

.................................................. 
.................................................. ...... 

 crossover الموفٌنجخط  (2)
 

اعجب ما رأٌت فً هذا النظام لو انك ال تفقه شا عن التحلٌل او  من
 بالفولٌوم الفوركس او التحلٌل

 هذا الخط ٌعتبر استراتٌجٌه متكامله
 وحده
 ومقاومة قوي جدا فهو ٌمثل خطوط دعم

 صراحة ال اعلم حسابات هذا الموفٌنج ولكن حسب ما فهمت فهو ٌقوم
 الطبٌعً واالسً 50بعملٌه حساب خاصة للموفٌنج 

 مع الموفٌنج المطلوب وطبعا ٌمكن تغٌٌر اعداداته لتتناسب
 

 وها هو منفصل عن النظام شاهدو احترام السعر له



 

 
للتجنبو االختراقات  ٌعتبر اختراق هذا الموفٌنج صحٌحا فً حاالت معٌنه

 الوهمٌه
 تصحب السعر التًوالبٌضاء  الخضراءو الحمراء النقط -1

فأذا اخترق السعر الموفٌنج من اسفل الى اعلى ٌجب ان ٌصاحب شمعة 
  والشمعة التً ٌلٌها الكسر

  نقاطا خضراء
 الموفٌنج من اعلى الى اسفل وكذلك العكس بالنسبة للشموع التً تخترق

 
  النقاط البٌضاء نقاط حٌادٌه تدل على اعاده ااختبار

 ب( وال ٌنصح حٌنها بالدخول اال تالشى الشرطاو االتجاه العرضً )التذبذ
 الثانً
 :وهو

معرفة االختراقات الصحٌحه  الشموع فً النظام سوف تساعدك على-2
  والكاذبه

 والطلب طبقا لقوه العرض
. 
. 

.................................................. 
.................................................. ........ 

(3) dynamic balance point 
 

 المؤشر ٌمشً مع السعر عند الصعود واهبوط هذا
 االزرق عند الصعود ٌتحول الى اللون



 والهبوط الى اللون االحمر
  غٌر جٌد فً التذبذبات

وٌخدع بسهوله فً الفرٌمات الصغٌره وصراحة لم  فهو حساس جدا
 ادابه ٌعجبنً

.................................................. 
.................................................. ............................. 

  عالمات واشارات النظام المتقدمه (4)
SOW  

SPINNING ROWBOAT 
HUGGING FRUIT CAKE 

REVERSE SPINNING ROWBOAT 
REVERSE TREE HUGGING FRUIT CAKE 

 
 

 SOW ونبدأ ب
اقوى العالمات فً النظام عندما تدمج مع اشارات  هذه العالمات من

  الشموع
 عن ضعف فً السوق فظهورها عند القمم ٌعبر

 وظهورها فً القٌعان ٌعبر عن قوه
 والعرض فهً مقٌاس متقدم للطلب

>> 
SPINNING ROWBOAT 

 
 UP-THRUST اٌضا نموذج متقدم قوي جدا ٌشبه هذا

 العام ٌفٌد الضعف
 

 وهذ مثال



 

 
 ؟ كٌف ٌمكن االستفاده منهما

 (اللون هً الشمعة باللون البنً ٌعلوها نقطة بنفس)
 

باللون  لو الحظنا النموذج االول ظهر بعد اختراق صحٌح لمنطقة مقاومة
  االحمر )مقاومة ٌومٌه( وقام بمهمه الكسر

 EFFORT TO RISE بار اخضر طوٌل ٌسمى
 (الكسر المجهود )مجهودوهو بار 

 
الى سٌر السوق عرضٌا بعض  SPINNINGوادى ظهور شمعه ال

 العلم الوقت مع
ان قوتها تظهر فً منطقة النقطه البنٌه التً تعلوها ولٌس فً منطقة 

  الشمعه نفسها اغالق
الى  وقد الحظنا ان السعر حاول اختراقها ولكنه لم ٌفلح اال بعد العوده

 المكسورة المقاومة الٌومٌه
 الصعود مجددا وكون عندها دعما ٌومٌا جدٌدا لٌبدأ رحلته فً

 *بعد ظهور اقوى نموذج قوة مركب
EFFORT TO FALL + SHAKEOUT 

............................ 
 النماذج المركبه الحقا سوف نذكر*

.................................... 
  القمه االخٌره للنموذج الثانً الذي ظهرعند نأتً االن

 للباوند
  المرة كّون دعما ٌومٌا والحظنا ان السعر هذه



  التً تعلو النموذج اللون البنٌه بالقرب من النقطة
 للهبوط وكما شاهدنا كان بداٌه الرالً

 
>> 

REVERSE SPINNING ROWBOAT 
  REVERSE UP THRUST اكٌد من غٌر كالم رح تكون مثل

 
 القٌعان تعطً قوه للسوق وتظهر عند

>> 
HUGGING FRUIT CAKE 

 
 اشارة بٌع قوٌه جدا تظهر عنهد القمم

 
 ؟؟ كٌف تتكون

 الحظو معً الصورة التالٌه
 (النموذج هذه الصورة من نظام قدٌم لم ٌتعرف على)

 
 effort to rise لو الحظنا البار االول ٌسمى

 ولكن ٌعٌبه انه عالً الفولٌوم جدا
 effort to fall ثم تاله بار

 بار مجهود الهبوط
  ذو فولٌوم معتدل

 ٌدل على انعكاس السوق وان هذا الصعود هو صعود وهمً هذا
 HUGGING FRUIT CAKE والشمعتٌن معا ٌسمو

 ٌمٌز هذا النموذج والنظام الذي بحوزتكم
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

>> 

reverse hugging fruitcake 

 

 جدا عكسها فهً اشارة شراء قوٌه

.................................................. 

.................................................. ........................ 

 الباٌفوت الٌومً منطقة (5)

 

 ومقاومة وطبعا تتجدد باستمرار وكلنا ٌعلم اهمٌه البٌفوت كدعم

........ 

.... 

... 

.. 

. 

 الرحمةادعو لوالّدي واهلً ب

  طرٌق بقً لنا االن ان نحدد طرٌقة العمل بالنظام عن

  الدمج مع التحلٌل الفنً

 وباذن هللا سوف انتهً منه الٌوم اٌضا

 بضع ساعات بعد



. 

. 

. 

 تابعونً

 البرٌك وانا االن جاهز الي استفسار فً فترة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
.... 

 الخلق اجمعٌن اوال وقبل المتابعه ,صلوا وسلمو على اشرف
 وسلم محمد صلى هللا علٌه

.......... 
واهمها وما هً اشارات القوه  ذكرنا من قبل كٌف نقرأ اشارات النظام

 وما هً اشارات الضعف
اقوى االشارات بالنظام لو  واٌضا عرفنا ان االشارات المتقدمه هً من

طاع الفولٌوم است كنتم تابعتم السوق الفتره الماضٌه لوجدتم ان تحلٌل
 وبنسبه كبٌره معرفه اتجاه السوق وبقوه

.............. 
 بالتحلٌل الفنً ودعونا قبل ان نربط تحلٌل الفولٌوم

 ما سبق ان نذكر لكم اهم ما ٌمكن ان نستلخصه من كل
 علشان ندخل على التحلٌل الفنً

هانك بعض التساؤالت تدور فً  وانا اعلم قبل ان اكتب هذه الكلمات ان
 اذهانكم

 معظمها لى قدر المستطاع سوف احاول االجابه علىوع
تتاجر انت بنظام الفولٌوم هل هناك استراتٌجٌه معٌنه هل  كٌف: 5س

 استوب هناك
 للنماذج وما هو الهدف المقترح

االقل العقد االول ٌكون  :عن نفسً ادخل بعقدٌن لكل صفقه على5ج
 نقطه 20بهدف 

الثانً الى نقطه الدخول  وبمجرد الحصول علٌها انقل استوب العقد
نقطه  50واتركه حتى اقرب مقاومه او دعم ستوب الصفقات ٌتراوح من 

)رقمً( او انتظر اشاره انعكاس تدل على ان السوق لم ٌعد فً صالحً 
 الحاله اغلق عقدي بأقل خساره ممكنه وادخل بعقد معاكس وفً هذه

 .ٌحدث وهذا نادرا ما



 نقطه 150- 60ربح وفً المتوسط العقد الثانً ٌخرج ب
 الساعه وكل هذا على فرٌم

....... 
 من ناحٌه القوه والمصداقٌه ؟ ما هو ترتٌب النماذج :2س

 دالله على الظهور : جمٌع النماذج لها وظٌفه معٌنه ولها2ج
من قوته او ضعفه حسب  ولكن ٌمكن ان نعمد الى الحكم على النموذج

 مكان ظهوره
 (الساعة )نقاط باللون االخضر مقاومه علىفظهور النموذج بالقرب من 

بالقرب من مقاومه ٌومٌه او  لٌس مثل ظهور نفس النموذج االنعكاسً
 اسبوعٌه

 فالثانً اقوى طبعا
....... 

 االقوى ولكن دعنً ارتب لك اشارات النظام حسب
 والطلب اوال نقاط العرض

 قوٌه جداااااااا
الشموع او اعالها وتعبر  وهً النقاط )مربعة الشكل( التً تظهر اسفل

الوردي( ) عن بداٌه ظهور العرض لو كانت باللون االحمر و درجاته
 ,وتعبر عن الطلب على العمله لو كانت باللون االزرق

 وزٌاده الطلب ودرجاته واٌضا اللون الخضر ٌعبر عن القوه
 وهذا مثال

 

 
 

 .. العالمات المتقدمه ذات النقاط الدابرٌه.2



 ! من اشاره رابعة ٌالها
 نستغلها ولكن حٌنما نعرف كٌف

 هً هذه االشارات االربع والتً

spinningrowboat 
reversespinningrowboat 

treehuggingfruitcake 
Reversetreehuggingfruitcake 

بمجرد تكون الشمعة وحٌنها قد  ٌمكن الدخول واالستفاده من هذه النماذج
 .. تكون مفٌده

هو عند عوده السعر  الخبره الحظت ان افضل مكان للدخولولكن مع 
 النموذج لٌالمس النقاط الدابرٌه اسفل او اعلى

 كٌـــف؟
 ذكرهم بعد ان ٌظهر احد النماذج االربعه السابق

 : سوف ٌكون امامك اختٌاران
مباشره ولكن سوف ٌكون  االول هو ان تدخل عند سعر اغالق النموذج
 ستوبك بعٌد نسبٌا

 لكً تدخل مع المحترفٌن ومن نقاط قوٌهولكن 
النموذج وانتظر ان ٌعود السعر  ضع امرا معلقا عند الدابره اعلى/اسفل

 %95 لها قبل ان ٌعكس اتجاهه وهً بأذن هللا قوٌه بنسبه
 ! االول والخٌر هو المصٌده لماذا ؟؟؟ الن هذه النماذج ٌكون هدفها

 ت وهذا غالبا ما ٌحدثاالستوبا حٌث ٌصعد السعر الى الدابره لضرب
 الصحٌح ثم ٌعاود السٌر فً نطاقه

 واالن
 التالٌه انظر الى سحر هذه النماذج عبر الصور
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الحمد كبٌره ولم تضرب استوب  معدالت االرباح وهللوطبعا كما شاهدنا 
 االخٌره غٌر صفقه واحده فً الصوره

 ولكن تبقى هناك مالحظه اخٌره نموذجً

treehuggingfruitcake 
Reversetreehuggingfruitcake 

ٌكتفً بالعوده فقط الى لو شمعة  غالبا ما ال ٌعود السعر الى الدابره ولكن
 النموذج

........................................... 
 المقاومه والدعم خطوط.3

 الى الضعف وكما ذكرنا من قبل هً مرتبه من حٌث القوه
 للٌومً الخطوط الحمراء

 والزرقاء لالربع ساعات



 الساعة والخضراء تخص
بحٌله جمٌله  االسبوعٌه والشهرٌه وقد اضفنا الٌها المقاومات والدعوم

 صنقور بعد ان نبهنا الٌها اخونا الرابع
 وابٌع من المقاومه واٌضا بنفس اسلوب الصفقات اشتري من الدعم

 الشموع ولكن طبعا مع مراعاه الوان
 .. الموفٌنج خط.4

االدوات التً ٌمكن االعتماد  خط الموفٌنج المرفق مع النظام من اهم
االول بهدف  سفل ادخل بعقدٌنعلٌها فكذلك بكسره سواء العلى او ال

 عشرٌن نقطه والثانً اتركه الى اقرب مقاومه
 الدخول بعد نقل االستوب الى

ظهور مربع صغٌر  وسوف تالحظون عندما ٌخترق السعر الموفٌنج
 باللون الوردي اعلى او اسفل الشمعة ٌسمى

Crossover 
 .. وهو ٌدل على صحة االختراق اٌضا

.................................................. 
............................................ 

 بٌن :ماهو الفرق 3س

Multiple Time Frame Immediate Background 
Multiple Time Frame Background 

 ؟؟
 للفرٌم الزمنً :االولى تعبر عن الخلفٌه الحالٌه 3ج

 الزمنً وذج تكون على هذا الفرٌماي تعبر عن اخر نم
 والثانٌه تعبر عن ما ٌسمى

Range 
 او القوه شمعة سابقة سواء كان بالضعف 25وهو متوسط 

. 
.................................................. 

.................................................. .................... 
 الصوره؟ االثنٌن فً: ما هو الفرق بٌن 4س
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 عنصرٌن : االولى على الٌمٌن وهً اٌضا تحتوي على4ج

Range 
IMMED 

 سابقة شمعة 25االولى هً متوسط حركه الزوج لمده 
 االخٌره والثانٌه هً متوسط حركه الزوج فً الشمعة

 الزوج على هذا الفرٌم وطبعا كلما زاد اللون حده كلما زادت حركه
..... 
االخٌره فقط للزوج على كل فرٌم  اما المربعات على الٌسار فهً الحركه
 زمنً

 السكون وهً اما خضراء او حمراء او بٌضاء فً حاله
.................................................. ...................... 

 ؟؟ :هل تجد فً هذا النظام عٌوبا5س
 نعـــــــــــــــــــــــم :بأمانه شدٌده5ج

 المتابعة النظام به عٌب واحد خطٌر قد الحظته من
 وهو ٌخص النموذجٌن

Buying climax 
Selling climax 

 لماذا ؟؟؟
النموذجٌن ٌجب ان ٌكونا  عدنا الى االصل سوف نجد ان فولٌوم هذٌنلو 

 االطول على االطالق
 االقل بار على 25بٌن البارات جمٌعها على مدى 
احٌانا ٌستخرج النظام هذه  وان ٌتعدى خط الفولٌوم الطبٌعً ولكن

 النماذج على فولٌوم منخفض



.................................................. 
........................................ 

وما هو اقصى خساره  : كم هو الربح المتوقع من النظام شهرٌا 6س
 حصلتها

 ؟ من التجاره بالفولٌوم
 العادي نقطه للمتاجر 200فً حدود 
 المحترف نقطه للمتاجر 600

 وهذا للزوج الواحد
 نقطه 50 صفقة كانت اقصى خسارة كانت ثالث صفقات متتالٌه كل

 اخر الشهر ولكن بأذن هللا كانت المحصله النهابٌه ربح
............................................ 
  ارجوكم جربو ما تم كتابته وبأذن هللا

 
 رح تجدون الخٌر الكثٌر

 بعد تعب وطول سهر النه جاء
 

  الماٌك للمزٌد من االسبله وهنا استطٌع ان اترك لكم
 

 اٌضا استطٌع القول انه بأمكانكم وبهذا الحدٌث
 ووضع الصفقات كما فعل اخونا الصنقور جزاه هللا خٌرا البدأ بالعمل

ولكم ان تبدأو من االسبوع المقبل على بركه هللا بوضع الصفقات هنا 
  حتى نتعلم كلنا من بعض ولو فً اي شا الٌف

 
 تحت امركم دوما انا

 و غدا بمشٌبة هللا تعالىالفنً رح نضع والدرس التالً تبع التحلٌل
.................................................. ................. 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صلو على
 وادعو لوالّدي بالرحمة والمغفره

 

 V . S . A :رد
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 وفى هذا الشارت اٌضا لى سؤال
 
 

 اول شمعه اسفلها سهم كٌف ان
 

 صعودا هى شمعه شٌك اوت وهى تعكس االتجاه
 
 

 صعودا وجااء بعدها رٌسٌرف اب ترست وهى اٌضا تشٌر الى االتجاه
 

 وبناء علٌه
 

 اذا اخذنا الشٌك اوت خلفٌه
 

 اب ترست وربٌنا الرٌسٌرف
 على ذلك البد ان ندخل شراء

 
 ونرى العزم الهبوطى ثم نتفاجا بظهور شمعه افورت تو فول

 
 كٌف هذا ؟؟

memoboker  
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 وفى هذا الشارت اٌضا لى سؤال

 
 

 اول شمعه اسفلها سهم كٌف ان
 

 صعودا هى شمعه شٌك اوت وهى تعكس االتجاه
 
 

 صعودا وجااء بعدها رٌسٌرف اب ترست وهى اٌضا تشٌر الى االتجاه

 
 وبناء علٌه

 
 اذا اخذنا الشٌك اوت خلفٌه

 
 اب ترست وربٌنا الرٌسٌرف

 على ذلك البد ان ندخل شراء

 
 ونرى العزم الهبوطى فاجا بظهور شمعه افورت تو فولثم نت

 
 كٌف هذا ؟؟

 
 لذلك اتمنى ان اجد تفسٌرا

 
 وشكرا لك ٌالغالى

 :اقتباس

  memoboker المشاركة األصلٌة كتبت بواسطة
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 فى الشارت لى سؤال
 

 على السٌلنج كالٌماكس قبل الخط الى انا حاطه
 

 فً شٌك اوت
 

 على انعكاس السعر و المفروض ان الشٌك اوت دالله قوٌه
 

 سٌلنج كالٌمكس اما ما حدث هو ان اتى بعدها شمعه طوٌله هابطه وهى شمعه

 
 
 منها بٌكون بخلفٌه ثم التاكد من هذا اود ان اعرف هل الدخول
 

 اى ان الخلفٌه شٌك اوت
 و التاكد هو السٌلنج كالٌماكس

 
 

 انها صدفه وان الشٌك اوت الذى حدث اتى معاكسا لرغبه سمارت مونى؟ ام
 
 
 لك وشكرا

 :اقتباس

  memoboker المشاركة األصلٌة كتبت بواسطة
 اتمنى ان امتحاناتك تكون عدت على خٌر

 
  موضوك ٌا معلمنا ومنور

 
 ولو سمحت لى استفسارٌن

 
 المركبه ؟ هل حضرتك هتكمل شرح النماذج
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 نماذج لسه حضرتك مشرحتهمش 6و فً 

 هناخدهم وال هنهملهم وال اٌه ؟ هل لٌهم اهمٌه ؟ وال لسه
 

 هما الى متعلم علٌهم باالكس
 

 

 

 حبٌبً هال فٌك
. 
. 

  بالنسبه للنماذج الباقٌه رح نذكرهم
 بالنماذج اللً شرحناها اوال ولكن خلٌنا نبدا

 السوق واصال هذي النماذج ناااااادره جداااااا فً
......................... 
 بالنسبه للشارت االول

 
 التوضٌح التالً انظر الٌه بعد
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  فهناك ثالث اسباب جعلت السعر ٌنهار بعد عالمات القوه وهً
shake-out 

 واٌضا عالمه زٌاده الطلب
 هً هذه االسباب
........... 

 55خط الموفٌنج .1
 السعر تجاوزها تكون مقاومه على فرٌم الساعة لم ٌستطع.2

 لها وهً عالمهوهذا االهم ولعلك لم تنتبه .3
peseudo up-thrust 

 المتمثله فً شمعة الدوجً الطوٌله والتً نقلت القوه من جانب الثٌران
 الى الدببه
....... 
.... 
.. 
. 

 الشارت الثانً
 الشارت الذي ارفقته انت لم اجد سببا على

  no demand ولكن السبب الذي اراه هو نموذج
 االربع ساعات على فرٌم
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 جدا واٌضا انحصار السعر بٌن مقاومتٌن ساعة فً مساحة ضبٌله
 

وقد اوضحنا من قبل ان النماذج المتكونه على مقاومات ودعوم الساعة 
  لك التً تتكون على االربع ساعاتاقل تأثٌرا من ت تكون

 والٌومً
.. 
. 

  مش واضح انا موجود لو فً شً
 

  وعموما مع الدخول ببداٌه االسبوع بأذن هللا
 كٌف نكون اكثر مرونه مع السوووق رح نتعلم

memoboker  
 وضحت اغلب االمور وان شاء هللا الباقً ٌتضح بالتمرٌن الف شكر لٌك ٌاغالى وقد

 
 استفسار لكن لى

 

 peseudo up-thrust هل
 reversal up-thrust ٌشبه ال

 
 بٌنهما؟ ام ان هناك اختالف

 up-thrust = peseudo up-thrust ال
peseudo reversal up-thrust=reversal up-thrust 

 
 :اقتباس

  memoboker المشاركة األصلٌة كتبت بواسطة
 لو سمحت ٌا اخى ولى استفسار اخر

 
 No selling pressureماهو ال

  لم اراه فً

smart bar color 
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 الخلفٌات اسفل الشارت ولكنه موجودفً خانه
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no selling pressure  
 المستثمرٌن على البٌععدم اقبال كبار  هو

  وهو بار هابط متوسط المدى
  بفولٌوم ضعٌف ٌمتاز

 وهو ٌعنً ان السوق ٌهبط ولكن لٌس بفعل كبار السوق
 المناطق ال تغري صناع السوق للبٌع وان هذه

  وهً اشاره قوه
 عالمات الطلب المتقدمه فً الشمعة ولكن تحتاج الى مؤكد مثل

 shake-out ,effort to rise التالٌه لها او
. 
. 
. 

 ال تتردد فً االسبله حبٌبً
 الٌورو دوالر لمن اقتنص الدخول امس كانت فرصه حلوه على

 
  عند افتتاح السوق ولكن السوق ملا بالفرص

 
 وذلك بعد ظهور عالمات الضعف فً الطلب وتقدم العرض



 
 المدى ذات فولٌوم منخفض دا فً شمعة متوسطة
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  صفقة حالٌه على الباوند
 

 REVERSE (P) UP THRUST نموذج
  وهو هبوط السعر فً بداٌه الجلسه

  مستوٌات علٌا ثم العوده لالغالق عند عند
 

  وظهور مؤشر الدعم
 الشمعة ارتفاع حجم الفولٌوم على هذهبسب 

 
 مؤشر جٌد للشراء احبابً

 
 NO SELLING PRESSURE واٌضا سبقتنا شمعة

 
  وعالمة النظام المتقدمة

REVERSE FRUIT HUGGING 
 

>>>>>>> 
 نقطة 20رح ادخل بعقدٌن االول هدف 

  وبمجرد تحقٌقة رح انقل االستوب الى الدخول
 55 وانظر تعامل السعر مع موفٌنج
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 5.5640علما بأن احتمالٌه االنعكاس حتى 
 المباشره فً الصعود مجددا وارده جدا قبل

 

 


