
  ١ -تراتیجیة الترند المكســورـ إس    
  
  
  
  
 

  المدخـــل
  

  )التعارف(أھًال بكم في دورة إتقان الترند المكســـور 

  : في ھذا المدخل سنعرض

  التحلیل األساسي  والتحلیل الفني ، )١
 االستراتیجیات كجزء من التحلیل الفني ، )٢
ماھي االستراتیجیة بشكل عام ؟ ولماذا یستخدم الناس  )٣

 االستراتیجیات ؟ ،
  

  شروط نجاح االستراتیجیات ، )٤
  استراتیجیة الترند المكســور ،منشأ )٥
 أدوات االستراتیجیة في نسختھا األصلیة ، )٦
.تنصیب أدوات االستراتیجیة على برنامج التداول )٧

  

  : عند نھایة ھذا الفصل سیكون المتدرب قادرًا على

 تحدید الفرق بین أنواع التحلیل في سوق العمالت العالمیة ، -
 متاجرین في السوق ،شرح  أھمیة االستراتیجیات لكثیر من ال -
  عدد من شروط نجاح االستراتیجیات ،ذكر  -
 ،عرض اسم صاحب االستراتیجیة وعدد سنوات العمل بھا منذ نشأتھا  -
 ،تحدید مؤشرات االستراتیجیة األصلیة  -
 .شرح كیفیة تنصیب االستراتیجیة بأدواتھا على برنامج التداول  -

  

  :التحلیل األساسي

  

 السیاسیة و قتصادیةاال البیئة باالعتماد على مالیة المستقبلي ألي أداة األسعارحرك ھو وسیلة للتكھن بت: تعریفھ •
 وعوامل أخرى تتعلق بھا،

 اإلحصائیات ، •
 .البیانات اإلقتصادیة الدوریة •

  

  :يالفنالتحلیل 

  

  وكمیة تداولھ ، لمحاولة التنبؤ باتجاھھ المستقبلي) عملةأو ال(ھو دراسة االتجاه الماضي لسعرالسھم : تعریفھ •

متداول لفمن المناسب ل. اولین في اختیار نقاط الشراء المناسبة، ونقاط البیع أو الھروب المتدالمخططات البیانیة وتساعد •
ولون ادن خالل المخطط البیاني یسعى المتوم.  بأخفض سعر ممكن ویبیعھ بأعلى سعر ممكنزوج العمالتأن یشتري 
كنة من ذلك المخطط، ثم معاودة  في أقرب مكان إلى قاع المخطط البیاني وبیعھا في أعلى نقطة ممالعمالتإلى شراء 

 ...الشراء في السعر المنخفض ثانیة والبیع عند االسعار األعلى
 أو أرباحھا، فالمتداولون إنما یعتمدون على التحلیل الفني للعثور على العملةلذلك فال یھتم التحلیل الفني عمومًا بأداء  •

لثات، والقیعان المزدوجة، و القمم المزدوجة، والرأس خطوط الدعم والمقاومة، والمث: أنماط محددة، منھا ما یسمى
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 بمنطقة سعریة حرجة، تؤدي غالبًا إلى العملةوھذه األنماط تعد مؤشرات تنبھ المتداول إلى مرور . والكتفین وغیرھا
  .تغیر في االتجاه

وموجات الیوت .......MACD،  RSIكما یعتمد المتداولون على معدالت التحرك الوسطیة، والمؤشرات التقنیة مثل  •
 ..........وقمم وقیعان داو 

  

 

التحلیل األساسي ھو تقییم دقیق أو .  التأثیرالمحلل الفني  بینما یدرس،السوق أسباب تحرك األساسيالمحلل  یدرس •
تشمل ھذه المعاییر عادة .  ذاتھاالعملة اعتمادًا على أي معاییر بل حركة سعر العملة في المتاجرة عن مكان استراتیجي

متاجرات مربحة كثیرة تتم فورًا . أخرى" أساسیة"ة وعناصر سیاسة النقدیال و العملة مثلھت الذية للبلد الحالة االقتصادی
  .قبل أو بعد تصریحات اقتصادیة كبرى بوقت قصیر

  

  : االستراتیجیات

  

  ،تعد االستراتیجیات فرعًا من فروع التحلیل الفني •
  ،االستراتیجیاتالمؤشرات و •
  .االستراتیجیات الرقمیة  •

  

  : أدوات االستراتیجیات-

  ،شراتالمؤ •
  ،)االستراتیجیات الرقمیة(المنطقة السعریة  •
  .الفعالیة •

 

  : أھمیة االستراتیجیات-

  ،السـھولة •
  ،التركیز •
  ،الفعالیة •
 .أســباب أخرى •

  

  : شروط نجاح االستراتیجیات-
  
 نسبة للخسارة ،  •
 التدرب الجید علیھا ،  •
 االلتزام بشروط الدخول والخروج ،  •
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 .وقت التذبذب •
 

  

  : الترند المكســـورإستراتیجیة 

  
  ،لیكوید •
 : فكرة الترند وكسره •

  

  
 ١م     الشكل رقم                                                                                                

 
 : الكسر واالرتداد •

  

  
 ٢م     الشكل رقم                                                                                                
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 :مؤشرات اإلستراتیجیة في نسختھا األصلیة  •
  
o  إكسبوشینال٩المتوسط المتحرك  (EMA 9) والرجاء أن یكون باللون األخضر. 
o  إكسبوشینال٣٠المتوسط المتحرك  (EMA 30) والرجاء أن یوضع باللون األحمر. 
o  اإلعدادات األساسیة (١٤المومنتم(: 

السوق إن كان مع الدببة أو الثیران ، فوجوده فوق المائة یعني  یستخدم المومنتیم مع االستراتیجیة إلیضاح وضع
والعكس فإن وجوده تحت المائة یعني تخلي المشترین عن السوق واستالم البائعین  أن السوق عند المشترین

  .السوق لزمام
  
 

 :وضع المؤشرات على برنامج التداول •
  

 
 ٣م     الشكل رقم                                                                                                
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 ٤م     الشكل رقم                                                                                                

  

  

         

 ٥م     الشكل رقم                                                                                                
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 ٦م     الشكل رقم                                                                                                

  

        
 ٧م     الشكل رقم                                                                                                
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 ٨م     الشكل رقم                                                                                                

                 

                  
 ٩م     الشكل رقم                                                                                                

                 

                  
 ١٠م     الشكل رقم                                                                                                
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  : تدریب ذھني

  ماھما نوعا التحلیل في أسواق المال ؟ ومالفرق بینھما ؟ -
 ماھي أھمیة االستراتیجیات في رأیك ؟ -
 . لنجاح االستراتیجیة التي تحب العمل علیھا شروط  ٣ذكر أ -
  ماھي مؤشرات استراتیجیة الترند المكســور ؟ -
  .ا على برنامج التداول لدیكإعرض صورة لمؤشرات استراتیجیة الترند المكســور بعد تنصیبھ -

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

