
 ١ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

  الفصل األول

  قراءة الرسـم البیاني
  

  

: سنعرضالفصلفي ھذا 

 إختیار النموذج الصالح ، )١
  نماذج غیر صالحة ، )٢
 قراءة  تقاطع المتوسطین  )٣
 التقاطع الصادق ، )٤
  الترند ،رســم )٥

  

 الترند الكاذب ، )٦
 بدایة  الترند ، )٧
  ،جسـم الشــمعة والترند )٨
  ،إسـتخدام المومنتم )٩

 . وقتطبیق على الوضع الحالي للس )١٠

  

  : عند نھایة ھذا الفصل سیكون المتدرب قادرًا على

  ، وفق االستراتیجیةي الشروط المناسبة للمتاجرة علیھ ذالرسم البیانيقراءة  -
 ،) منطقة حركة السعر(الرسم البیاني تعیین نقطة قراءة  -
   ،قراءة العالقة بین المتوسطین المتحركین -
  ،بعرض نماذج للترندات الصادق منھا والكاذ -
  ،نقطة بدایة الترندتحدید  -
  استخدام المومنتم في تصفیة الفرصة الصالحة للعمل علیھا -
 .تمییز الفرص الصحیحة من الرسوم البیانیة -

  

  :قراءة الرسم البیاني

  ،٣٠ و ٩متابعة تقاطع المتوسطین المتحركین  •
 :التقاطع الصادق  •

  

  
 ١-١  الشكل رقم                                                                                                
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  ٢-١  الشكل رقم                                                                                                                            

  
 

 :التقاطع الكاذب  •
  

  
  ٣-١  الشكل رقم                                                                                                                            

  
 

 كیف نستبعد الرسم البیاني غیر المناسب ؟ •
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  ٤-١  الشكل رقم                                                                                                                            

         

  
  ٥-١  الشكل رقم                                                                                                                            
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 االختیار للفرصة الواعدة بمجرد النظر ، •
 

  

  
  ٦-١  الشكل رقم                                                                                                                               
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   :رســم الترند

ینا الترند ننظر نظرة عامة على الشارت ، فإذا رأ نقول أننا وقبل رسم" اترك الترند یرسم نفسھ"موافقة للمقولة التي نراھا صحیحة 
تتكون الدعامة   حتى ولو لم یجد إال دعامتین فقد-دعامتین فأكثر ، نتحول لرسم الترند المبدئي الذي  إمكانیة أن یرتكز بسھولة على

التقاطعات السابقة إلیھ ، فقد نحتاج إلى تقریب المشھد بتكبیر الشارت  الثالثة قبل التقاطع ، ثم ننظر إلى التقاطع المرتقب ونرى أقرب
  . دعامات على األقل 3 ون ترند منلیتك

تركیزنا كذلك على اتجاه التقاطع ، ففي المثال الذي بین أیدینا ھنا نرى  وبھذا نكون قد غطینا الشارت باحتماالت الترندات ، ویكون
  : یتطلع ألعلى ، لذلك یكون رسم الترند الھابط أولى أن التقاطع

  

      
  ٧-١  الشكل رقم                                                                                                                               

 
 :إرتكازات الترند  •

                      

  ٨-١  الشكل رقم                                                                                                                               
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 :شرط تباعد االرتكازات  •
عدد من االرتكازات في   أن نركز ھنا على أن الدعامات أو االرتكازات یجب أن تكون متباعدة لتحسب ، وأقلیجب

ثالث في آخره ، یكون االرتكاز األول في بدایة الترند ، وال والتباعد بین االرتكازات یعني أن. الترند المكسور ھو ثالث
وإذا تعددت  . المسافة بین البدایة والنھایة لفي موقع بین االثنین ، وعلى بعد كاف من كلیھما والثاني البد أن یقع في

 :الشمعات وتالصقت ، وكلھا تلمس الترند حسبت كأنھا دعامة واحدة
 
  

    
  ٩-١  الشكل رقم                                                                                                                               

  
 

 :لیس كل ترند صادقاًُ  •
 ترندات ، لكننا ٣إمكانیة رسم  عند تقاطع المتوسطات ، أو اقتراب تقاطعھا نرسم الترند ، وفي المثال الذي أمامنا نرى

مكتمل الشروط لوال أنھ بعید جدًا عن السعر ، وال یمكن عملیًا   ، وھوال نستطیع الدخول على أیھا ، فاألول ھو أطولھا
العتماده  ، والثاني أیضًا مكتمل الشروط ، غیر أن الوقت مازال مبكرًا جدًا) أالشكل (إلیھ  اعتماده حتى یصل السعر

یر مكتمل الشروط ، فھو الشروط ، لكنھ لألسف غ ، أما الثالث فھو أقربھا ، وھو أنسبھا إذا كان مكتمل) بالشكل (
 ،)جالشكل (یستند على دعامتین فقط 

الشروط ، وإال ننتظر ترندًا آخر بشرط  وبذلك نصل إلى القول أننا ال نعتمد أي ترند والسالم ،بل یجب أن یكون مكتمل
  : "ً صادقا"أن یكون 
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  ١٠-١  الشكل رقم                                                                                                                               
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  :بدایة الترند  •
من أین نبدأ في . ضیاعھم وحیرتھم لدینا ھنا نقطة مھمة یغفل عنھا كثیر من المبتدئین ، ویكون ھذا سببًا من أسباب

 رسم الترند ؟
 

 ھو أن تختار قمة أو قاع تبدأ من عنده ، وفي الغالب ستجد القمة أو القاع عند تقاطع الشك أن الرسم النموذجي للترند
السابقة للمتحركین ، وأنقل عیني بینھا  إذًا فالمطلوب مني حتى أبدأ الترند من مصدره أن أتابع التقاطعات. للمتحركین 

 ارتكازات أو دعامات ٣ن ، لیتمثل أمامي قمتان أو قاعا) أو بعده (، حتى یستقر بصري على قمة أو قاع یأتي بعدھا
  :متباعدة

  

      
  ١١-١  الشكل رقم                                                                                                                               

  
 

 :جسم الشمعة والترند  •
أحیانًا نجد أنھ من الالزم أن تتعدى  لكننا. سًا لنھایات الشمعات عند االرتكاز الرسم المثالي للترند ھو أن یكون مالم

أي أنھ من . وھذا ھو الحد األقصى من المالمسة. الشمعة أو ذؤابتھا المالمسة طرف الشمعة ، فتكون المالمسة لذیل
  :مقبوللذلك ھذا . أن یخترق الترند جسم أیة شمعة قبل تقاطع المتحركین غیر الجائز أبدًا
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  ١٢-١  الشكل رقم                                                                                                                               

  

  :قراءة المومنتم

 
 لماذا نستخدمھ ؟  •

اقتراب تقاطعھما ، وفي   ، والتأكد من٣٠ و ٩ین كانت الخطوة األولى في مراجعة الشارت ھي رؤیة تقاطع المتحرك
 : ھذه المرحلة نرى ما إذا كانا

 
 أو یؤشران لصعود ،  -

 یؤشران لھبوط ، أو - 
 . الحتمال رسم ترندین صاعد وھابط لتردد السعر  -
 

ة أو قاع ، على أن سابق ، ویكون على قم وقلنا أن بدایة رسم الترند من تقاطع. ثم تكون الخطوة الثانیة برسم الترند
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 شریطة أن تكون متباعدة ، یستند الترند أو یدعم ثالث نقاط على األقل ،
 

ونحن نستخدم في . تأكید الفرصة بعامل مساعد ھو مؤشر المومنتم  فإذا تحققت ھانان الخطوتان بشكل سلیم انتقلنا إلى
 : یومًا ، بالكیفیة التالیة 14 االستراتیجیة فترة الـ

 
  ، ویؤشر بوضوح ألعلى ،١٠٠الـ   أن یكون مؤشر المومنتم فوق رقمللشراء یجب

  .ویؤشر بوضوح ألسفل  ،١٠٠للبیع یجب أن یكون المومنتم تحت رقم الـ 
 

 : المومنتم الموافق للتقاطع •
  

      

      
  ١٣-١  الشكل رقم                                                                                                                               

 
 :ضرورة استخدام المومنتم لتأكید الدخول •

طویلة عرفنا أنھ أھم الشروط  یعتقد الكثیرون أن ھذا الشرط لیس مھمًا ، وال یحسبون لھ أي حساب ، ولكننا بعد تجربة
إن ھذا المؤشر یستحق الدراسة والمتابعة ، . ة أم ال ناجح الثالث ، ومن خاللھ فقط نستطیع أن نعرف ھل ھذه الفرصة

المومنتیم  وكلنا یعلم أنھ یجب أن یكون مؤشر. ما یساعدنا علي الدخول اآلمن قدر االمكان ولكننا سنذكر ھنا عنھ فقط
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  .فوق المائة في حالة الشراء وتحت خط المائة في حالة البیع
 

 : ومنتیم صعودًا أو ھبوطًاشرطان لمساعدتنا في تأكید اتجاه الم وھناك
 .٩٩٫٧٥ وخطًا آخر تحتھ على ١٠٠٫٢٥رسم خط المائة نرسم خطًا فوقھ على  بعد: الشرط األول 
 ستساعدنا علي تأكید اتجاه المومنتیم، كیف ؟؟ ھذه الخطوط

 
فقط  أكثر من كونھ وكان ذیلھ إلى أعلى یكون اتجاه المؤشر مؤكدًا ١٠٠٫٢٥المؤشر فوق الـ  إذا كان: في حالة الشراء 

  . فوق المائة
 

وذیلھ أو طرفھ إلى أسفل یكون تأكید المؤشر  99.75 والعكس صحیح ، فإذا كان مؤشرنا في حالة البیع تحت خط الـ
 .لحالة البیع أقوى

  

      
  ١٤-١  الشكل رقم                                                                                                                               

  
 

في حالة الشراء ، نذھب إلي  لتأكید اتجاه المومنتیم عندما نكون علي أحد الفریمات ونحدد المونتیم مثًال: الثاني  الشرط
فعلى سبیل المثال ، إذا . األول فإن ھذا یؤكد اتجاه المومنتیم أكثر فریم آخر ، فإذا كان فوق المائة، أي متوافقًا مع الفریم

نصف الساعة  المومنتیم علي فریم الساعة فوق خط المائة ، ننظر إلي فریمات أخرى مثل ربع الساعة أو كان مؤشر
 . اتجاه المومنتیم أكثر مصداقیة أواألربع ساعات أوالیوم ، كلما كان عدد الفریمات فوق المائة أكثر یكون
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  ١٥-١  الشكل رقم                                                                                                                               

  
  

  

  

  : تدریب عملي

  إستخرج تقاطعًا زائفًا ، وبین السبب ، -
  ارتكازات متباعدة ،٣أوجد ترندًا صادقًا یستند على أكثر من  -
 نقطة بینیة ، وعدل رسم الترند لیبدأ من نقطة صحیحة ،ھات مثاًال لترند یبدأ من  -
  متى ال یؤخذ بفرصة تتحقق فیھا شروط التقاطع مع اكتمال صحة الترند ؟ -
 . فرص صحیحة قریبة تتوقع فیھا تحقق كل الشروط٣ضع  -
  ما أھمیة استخدام المومنتم في االستراتیجیة ؟ -
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