
 ١ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

  الفصل الثاني

  شروط الدخول في الصفقات
  

  

  :في ھذا الفصل سنعرض

 أوقات عمل االستراتیجیة ، )١
 نقاط الدخول ، )٢
 كیف نستخدم نقاط الدخول ؟ )٣
  شروط الخروج ، )٤

 

 أصل االستراتیجیة ، والقوالب الزمنیة في الھدف والوقف )٥
 بصمة الســالحف  على الھدف والوقف ، )٦
 ألھداف السریعة ،لالحف   الســإضافة  )٧
.لدعم  والمقاومة باوالخروج  الدخول )٨

  

  : عند نھایة ھذا الفصل سیكون المتدرب قادرًا على

  ،تحدید األوقات المناسبة للدخول في فرص االستراتیجیة -
 ، الشروط الثالث لنقاط الدخولتعیین  -
  ،إستخدام نقاط الدخول للصفقات -
  ًا ألصل االستراتیجیة ،عرض عدد نقاط الوقف والھدف وفق -
  تسمیة القوالب الزمنیة المعتمدة في أصل االستراتیجیة ، -
  عرض تطویر السالحف لعدد نقاط الوقف والھدف ، -
  عرض إضافة السالحف لقوالب زمنیة لم تكن في أصل االستراتیجیة ، -
 .شرح مختصر الستخدام الدعم والمقاومة في االستراتیجیة  -

  

  :أوقات عمل االستراتیجیة

  

 :الترند ال وقت التذبذب وقت   -
 

كسره ، فالبد  وألن االستراتیجیة تعمل على الترند ، وعلى. الدخول في العملیات طبقًا لالستراتیجیة یھمنا الكالم عن وقت
نا أن وفقًا لالستراتیجیة وقا التذبذب ، وھو ما یمكن أن نذكر ھنا أن ثلثي وقت السوق تذبذب ، وثلثھ ترند ، وعلینا أن نتجنب

  ترند صحیح ، نتعرف علیھ عندما نفشل في رسم
 

 

 :فترات الركود       - 
 

،  تكون الحركة فیھا بطیئة ، وغیر مستقرة ، وال یمكن أن نتنبأ بھا، وھي فترة ضرب الوقف كذلك فإن فترات الركود
 ، وأكبر مثال على فترة الركود ھي الفترة األسیویة
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 ٢ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

 :األخبار وقت -
 

ونحن  یكون وقت البیانات االقتصادیة ، وھي فترة تطول وتقصر حسب قیمة البیان وأھمیتھ ، لركودوعلى نقیض وقت ا
 .قاعدة أو قانون نفضل دائمًا أن نتجنبھا ألن الحركة فیھا تكون عشوائیة وخطرة ، وال تستجیب ألیة

  

  :نقاط الدخــــول

   : تقاطع خطوط المتوسطات-النقطة األولى

  .  نزوًال في حالة البیع وصعودًا في حالة الشراء٣٠خط الـ  ٩یجب أن یقطع خط الـ
  .التقاطع زاویة واضحة ، تؤكد بافتتاح شمعة بعد التقاطع ویفضل أن تنتج عن

  .ینتج من سوق متذبذب ، أي تتقاطع الخطوط من دون وضوح الزاویة التي تكلمنا عنھا وحذاري من التقاطع الذي
 
 

   :  الترند-النقطة الثانیة 

وھذا مفھوم  !! رسم الترند ھو أصعب ما في االستراتیجیة ، وأن العمل والتركیز یجب أن ینصب علیھ یعتقد الكثیرون أن
 .خاطيء ، إذ أنھ أسھل الشروط الثالثة وأبسطھا

 .حالة الشراء على ثالث قمم علي األقل یجب أن یحمل الترند في
 . وفي حالة البیع یرفع ثالثة قیعان على األقل

 
   : المومنتیم–النقطة الثالثة 

، ویجب  فوق المائة في حالة الشراء ،ویؤشر ألعلى ، وتحت المائة في حالة البیع ، ویؤشر ألسفل یجب أن یكون المونتیم
  .االنتباه إلي أن الخط یجب أن یكون اتجاھھ واضحًا ، ال أن یكون متذبذًا

  

  

   كیف نستخدم شروط الدخول الثالثة ؟
 

 
 : ع المتوسطات الحسابیة تقاط-أوًال

نقطتین قویتین وھما بسیطتان في الوقت  وھي تعتمد علي.ھي تقنیة بسیطة نعتمدھا في حالة تاكید الدخول علي الصفقة 
  : نفسھ

 
 درجة وما فوق ٣٠الموفینج یفضل االنتظار حتي تشكل زاویة من  إذا تقاطعت خطوط: نظریة تقول ھيالنقطة األولى 

   ،التقاطع لتأكیده  بعدویفضل افتتاح شمعة
 

 .األحیان أنھ یفضل حصول التقاطع قبل كسر الترند ، وھذه ما نستعملھا في أغلب والنقطة الثانیة ھي
 

  : كسر الترند-ثانیًا 
  .الترند وبالممارسة والتكرار نستطیع أن نتقن رسم. الترند علي األقل على ثالثة قمم أو قیعان  یجب أن یعتمد

 !!! كھم اهللا ، یحاولون تكبیر الشموع وإیجاد ترند بالقوةبعض اإلخوة بار
 .  ال تحاول إختالق الترند ، بل اجعلھ یخبرك بوجوده:لذا
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 ٣ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

  :  خط المومنتیم–ثالثًا 
 مھمًا ، وال یحسبون لھ أي حساب ، ولكننا بعد تجربة طویلة عرفنا أنھ أھم الشروط یعتقد الكثیرون أن ھذا الشرط لیس

یستحق الدراسة والمتابعة ،  إن ھذا المؤشر.  خاللھ فقط نستطیع أن نعرف ھل ھذه الفرصة ناجحة أم ال الثالث ، ومن
وكلنا یعلم أنھ یجب أن یكون مؤشر المومنتیم فوق . قدر االمكان ولكننا سنذكر ھنا عنھ فقط ما یساعدنا علي الدخول اآلمن

  .وتحت خط المائة في حالة البیع المائة في حالة الشراء
 

 : المومنتیم صعودًا أو ھبوطًا وھناك شرطان لمساعدتنا في تأكید اتجاه
 

 .٩٩٫٧٥ وخطًا آخر تحتھ على ١٠٠٫٢٥فوقھ على  بعد رسم خط المائة نرسم خطًا: الشرط األول 
 المومنتیم، كیف ؟؟ ھذه الخطوط ستساعدنا علي تأكید اتجاه

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

تأكید المؤشر لحالة   وذیلھ أو طرفھ إلى أسفل یكون٩٩٫٧٥، فإذا كان مؤشرنا في حالة البیع تحت خط الـ  والعكس صحیح
 .البیع أقوى

 
 عندما نكون علي أحد الفریمات ونحدد المونتیم مثًال في حالة الشراء ، نذھب إلي فریم لتأكید اتجاه المومنتیم: الشرط الثاني 

فعلى سبیل المثال ، إذا كان . المومنتیم أكثر آخر ، فإذا كان فوق المائة، أي متوافقًا مع الفریم األول فإن ھذا یؤكد اتجاه
مات أخرى مثل ربع الساعة أو نصف الساعة أواألربع المائة ، ننظر إلي فری مؤشر المومنتیم علي فریم الساعة فوق خط

  . مصداقیة أوالیوم ، كلما كان عدد الفریمات فوق المائة أكثر یكون اتجاه المومنتیم أكثر ساعات
  
  

  :شـروط الخـروج

صفقة في علي الستوب ھما أھم فنیات االستراتیجیة ، وھما یمكنان المتاجر من الخروج من ال إن الخروج ومناورة االلتفاف
 .الوقت المناسب ، فیضمن الربح ، أو یقلل الخسارة إلى أدنى درجة ، وال ینتظر ضرب الوقف 

 
 : للخروج من الصفقة قبل ضرب الوقف  وھناك ست نقاط

 
دخلنا علي زوج ما شراء ، وارتكز الترند على ثالث قیعان وتحققت باقي  فاذا : اختراق عكسي للترند - النقطة االولي

اآلن نقطة مقاومة   السعر باالنعكاس إلي أن اخترق الترند وافتتح شمعة تحت الترند ، أصبح ھذا الترند ثم بدأالشروط 
  ساعتھا نخرج من الصفقة بأقل خسارة ممكنة عندما یعود السعر لیختبر الترند . للسعر بعد أن كان نقطة دعم في صالحنا

 .)مبدأ تبادل األدوار(أو المقاومة الجدیدة  
 
یبدأ المؤشر بالتقاطع العكسي  ، وأحیانًا یتم  عندما یعكس السعر نقاط  قلیلة معنا: تقاطع عكسي للمؤشرات -لنقطة الثانیة ا

 . الحالة السالبة أي عندما یتقاطع عكسیًا نخرج وال نعاود الدخول وأحیانًا ینفرج ویكمل في صالحنا وفي
 

دوالر شراء ،  فمن الشروط أن یكون  / یعني إذا أخذنا الیورو: لجھة األخرىإنتقال خط المومنتییم إلي ا - النقطة الثالثة
السعر تحت خط المائة ووضح لنا انعكاس اتجاھھ ، خرجنا من الصفقة  فوق خط المائة ، فإذا انتقل المومنتیم نتیجة انعكاس

 . محروقة النتفاء أحد الشروط  ، تكون الصفقة عندھا 
 
 
 
 

دخلنا علي فریم األربع ساعات بیعًا مثًال وتحققت   إذا:ف طبیعة العملیة بین الساعة واألربع ساعات  إختال–النقطھ الرابعة 
 . داخلین فرصة شراء ، في ھذه الحالة نخرج من أفضل سعر علي فریم الساعة علي نفس الزوج ونحن
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  .التنویھ لھا ھذه الحالة ال تحصل إال نادرًا ولكن یجب

 

 ساعة ، ٢٤تحقق الفرصة ھدفھا علي فریم الساعة خالل    إذا لم:انتظار تحقق الشروط بعد التقاطع  مدة –النقطھ الخامسة 
   . ثالثة إلى أربعة أیام على فریم األربع ساعات نخرج ونتركھا من أفضل نقطة ،  ومدة

 

 :األمور الثالث وم ، نقوم بأحد إذا كنا في عملیة ، وكانت  ھناك أخبار على الزوج في ذلك الی: األخبار  - النقطھ السادسة

 نخرج قبل الخبر بنصف ساعة على األقل ، إذا كنا قد حققنا ربحًا ولو كان قلیًال ، 1. 

  نعوضھا ،  دقائق  ، إذا كنا في حالة خسارة حتي١٠بـ ننتظر إلي ما قبل الخبر  2. 

الدخول ونغامر وقت االخبار ،  لي نقطة نقطة ربح  في تلك الصفقة  ، نضع الوقف ع٣٠إذا حصلنا على أكثر من  3. 
  . وال یقوم بھذه الخطوة إال المتمرسون  .وخصوصًا  إذا كان من المتوقع أن تكون األخبار في صالحنا

 
  

   ؟أصل االستراتیجیة الھدف والوقف والقوالب الزمنیة في 
  

• ١/١ 
 الساعة ، •
 األربع ساعات ، •
  .الیومي •

  

  

  : على الھدف والوقف بصمة الســالحف 

  

 ٨٠ - ٤٠ - ٢٠: الھدف •
 الوقف االحترازي •
  .الخروج بشـروط الخروج  •

  

  

  :إضافة  الســالحف  لألھداف السریعة 

  

  شھور ،٦تجربة الـ  •
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 ٥ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

  دقیقة ،٣٠الـ  •
  دقیقة ،١٥الـ  •
 األزواج الرئیسة ، األزواج اإلضافیة ،: الوقف االحترازي •
  .الخروج بشـروط الخروج  •

  

   :خروج بالدعم والمقاومةالدخول وال

شخصي یرجع للمتداول نفسھ ،  نحن نعتمد في الدعم والمقاومة على عدة أدوات ، واختیار األداة أو التقنیة ھو اختیار
الدعم والمقاومة أو أداتھ التي تستعملھا ، فإن اجتھادنا یتالقى في  وأیًا كان األمر ، ومھما كانت تقنیة. ولخبرتھ وقناعاتھ

واأللغام األرضیة   كما نحب أن نطلق على ھذه الحالة ،-محددة یظھر فیھا معوق للسعر وحركتھ ، أو لغم  ریةمنطقة سع
في نظرنا ھو الفارق بین المتمرس الخبیر على االستراتیجیة  ھذه قد تفشل العملیة إذا كان الدخول تم دون االنتباه لھا ، وھذا

  .والمستخدم العادي لھا

  

  

  

  : عمليتدریب 

   ؟ثل لوقت التذبذب من رسم بیاني تختارهم -
 ، ضع رسمًا بیانیًا یتضح فیھ التوتر السعري بعد خبر قوي -
 الشروط الثالث للدخول ، مع التمثیل ،ذكر ا -
 الشروط السـت للخروج من الصفقة قبل ضرب نقطة الوقف ، ذكر ا  -
  إرسم على الرسم البیاني ترندًا ذا زاویة ال تحبذھا االسترتیجیة ، -
 دوالر على النصف ساعة ؟/م ھي نقاط الھدف والوقف للباوندك -
  لماذا نستخدم الدعم والمقاومة في االستراتیجیة ؟ -
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