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  الفصل الثالث

  الدعم والمقـــاومة
  

  

  :في ھذا الفصل سنعرض

 طرق وضع الدعم والمقاومة ، )١
 الرسم الیدوي للخطوط ، )٢
 حاسبات الخطوط ، )٣
 الرسم الیدوي ألداة الفایبوناتشي ، )٤
 نسخ الخطوط من موقع متخصص ، )٥

 

 المؤشرات األلیة للفایبوناتشي ، )٦
 المتوسطات المتحركة كخطوط للدعم والمقاومة ، )٧
 دخول باالستعانة بالدعم والمقاومة ،قاط الن )٨
 نقاط الخروج باالستعانة بالدعم والمقاومة ، )٩

 

  

  : عند نھایة ھذا الفصل سیكون المتدرب قادرًا على

  ،تحدید طریقتي وضع الدعم والمقاومة -
 ،ألي زوج من أزواج العمالت  رسم خطوط الدعم والمقاومة على رسم بیاني -
  ،عم والمقاومة من موقع یختارهتنصیب حاسبة خطوط الد -
   ،رسم أداة الفایبوناتشي بعد اختیارھا من برنامج المیتاتریدر -
   ،نسخ خطوط الدعم والمقاومة من موقع یوفر ھذه الخدمة -
   ،نسخ مؤشر آلي للفایبوناتشي إلى برنامج المیتاتریدر وإظھاره على الرسم البیاني -
  ،على الرسم البیاني   ٢٠٠ و ١٠٠ و ٥٥ EMAوضع المتوسطات المتحركة  -
 تحدید نقطة الدخول المناسبة للصفقة باالستعانة بالدعم والمقاومة ، -
 .تحدید نقطة الخروج من الصفقة باالستعانة بالدعم والمقاومة  -

 

   :لماذا نستخدم الدعم والمقاومة ؟

 - ولذلك . ، كما نضعھا شرطًا للخروج إن خطوط الدعم والمقاومة ھي بمثابة قید نقید بھ العملیة ، ونزید من شروط الدخول
 نستطیع بھا تحدید عدد نقاط الھدف قبل الدخول ، فنرفض الصفقة أو نكتفي منھا بالوصول –بعد امتالك الخبرة الكافیة 

  .طة دعم أو مقاومة لنق

   :طریقتا وضع الدعم والمقــاومة

o للدعم والمقاومة أو للفایبوناتشي ،وھي لھا أكثر من شكل سنوضحھ الحقًا ، سواء :  الطریقة الیدویة 
o وھي تمثل عدة أشكال من األدوات للدعم والمقاومة والفایبوناتشي ، سواء بالنسخ أو بوضع مؤشر أو : الطریقة اآللیة

 .حاسبة
  

   :الدعم والمقاومةرســم خطوط 

ند إال خط دعم أو مقاومة یعترض التر ولعل أول وأھم خطوط الدعم والمقاومة في االستراتیجیة ھو خط الترند نفسھ ، فما
عنھ ، غاب طویالً  أو قصیرًا ثم عاد الختباره حتى یخترقھ أو یكسره ، ھنا  فإذا ارتد. السعر ، فیرتد السعر عنھ أو یخترقھ
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 ٢ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

، وحتى یعود السعر  ونحن في االستراتیجیة نغتنم ھذه الفرصة ، فرصة كسر الترند لنربح من الكسر. مكسورًا صار الترند
الكسر الذي یتم عند االنحراف عن االتجاه العام ، ثم  ونحن نعمل في كسر الترند على. رجع لیسیر في اتجاھھ السابقوی

وأفضل الفرص ھي الفرص التي یكسر فیھا الترند . الخروج للرجوع لالتجاه العام نعمل كذلك على الترند الذي یكسر
  . السعر للتحرك مع االتجاه العام للزوج، أو بمعنى آخر ھي الفرص التي یعود فیھا  المكسور

 : وقد یسأل سائل
 كیف أعرف االتجاه العام ؟

 
الرسم  أعلى من رسم بیانيلكي تعرف االتجاه العام اذھب ل: الموضوع العام عدة مرات ، وھو  ونعود لنقول ما قلناه في

حجم  ألربع ساعات وصغرل  البیانيالرسمالذي تعمل علیھ ، فلو كنت تدرس فرصة على الساعة اذھب إلى  البیاني
ارتفع ) وأحیانًا یكون االتجاه العام محیرًا (الشمعات تجد أمامك االتجاه العام واضحًا ألعلى أو ألسفل ، أما لو استشكل علیك

  . مثًال لو كنت تدرس فرصتك على الساعة ، ووقتھا یتضح لك األمر أعلى أو لفریم أكبر ، كالیومي رسم بیانيل

ویة في رسم الخطوط على دالی  خطوط الدعم والمقاومة على الشارت تأتي لنا عدة خیارات ، أوالھا ھي الطریقةحین نضع
 :ألفضلھا ھو الذي أورده بعض أساتذتنا وطریقتھ كالتالي الشارت ، وھناك عدة طرق ووسائل للقیام بھذا العمل لعل

 
 ، Line Chart  إلىالرسم البیاني حول شكل العرض في  -
األفقیة على القمم والقیعان ، مع تخصیص الشكل الشھري بلون  اذھب إلى القالب الزمني الشھري ، وارسم الخطوط  -

 :األحمر تختاره ، ولنقل

 
  ١-٣الشكل رقم                                                                                                                                 

  

 
األفقیة على القمم والقیعان ، مع تخصیص الشكل األسبوعي بلون  اذھب إلى القالب الزمني األسبوعي ، وارسم الخطوط - 

 :األصفر تختاره ، ولنقل
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  ٢-٣  الشكل رقم                                                                                                                               

 
أخضر ، ثم األربع ساعات ، واختر لھ اللون األزرق ، ثم الساعة  اذھب إلى القالب الزمني الیومي ، واجعل لونھ مثًال - 

 :التالي مثًال ، وارسم الخطوط األفقیة بالطریقة نفسھا ، لیخرج الشكل النھائي ولون الخطوط باألبیض

 

  
  ٣-٣  الشكل رقم                                                                                                                               

 
فلو اشترك الشھري مع الیومي في خط واحد لم یلزم رسم الخط  مع مالحظة أن األولى دائمًا ھو القالب الزمني األكبر ،

 .الشھري أقوى ي ، ألنالیومي فوق الشھر
 

 :ازواج العمالت التي نعمل علیھا وبھذه الطریقة تكون أمامنا خطوط الدعم والمقاومة لكل زوج من
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  ٤-٣  الشكل رقم                                                                                                                               

  

 : الدعم والمقاومة طریقة مبتكرة لرسم
 
 

 : ولدینا ھنا طریقة أخرى لرسم خطوط الدعم والمقاومة ، وھي طریقة الضغط

الفریم المختار ، ضغطًا كافیًا لتقریب ارتفاع الشمعات وانخفاضھا  على رسم البیانيلاضغط واختصار الطریقة ھو في أن ت
 : ین/تقارب االرتفاعات أو االنخفاضات من بعضھا البعض ، ومثالنا على الباوندفت من بعضھا البعض ،

 
 

 
  5-٣  الشكل رقم                                                                                                                               
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  : كان ھكذا رسم البیانيلافإذا ضغطنا 
  

 
  ٦-٣  الشكل رقم                                                                                                                               

 

  : ونرسم وقتھا الخطوط ھكذا
 

 
  7-٣  الشكل رقم                                                                                                                               

  

 : النھائي ، وبعد فك الضغط ھكذا بالشكل رسم البیانيلالیخرج لنا 
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 ٨-٣  الشكل رقم                                                                                                                               

  
 .المناسب والتعلم ، وتحتاج إلى بعض التمرس لضغط الشارت الضغط وھي طریقة جدیرة بالمتابعة

  

   :حاسبات الخطوط

والمقاومة على الشارت ، وھو یشمل كل خطوط الدعم والمقاومة بما فیھا الفایبو  ھذا ھو أسلوب آخر من أسالیب وضع الدعم
تطلب من المستخدم وضع السعر  والبایفوت والكامریلال والموراي ، وھناك حاسبات آلیة لكل ھذه الخطوط ، وھي Gann وغین

  .أو سعر اإلقفال وسعر االفتتاح) اللو(وأقل سعر) الھاي) نات أخرى كأعلى سعر في الفترةالحالي للزوج ، وبیا

  :حاسباتالومن أمثلة 

www.salahef.com/images_uplod3/img1447.rar 

بمجرد تغذیتھا بأعلى وأدنى سعر وسعر ،  فوت وتحتھ بثالث مستویات في كل اتجاه تحسب الدعم والمقاومة فوق البایوھي 
  .اإلغالق الیومي لزوج العمالت

 
  .روما ، فالعبرة بحسن االستخدام والتعود ، وكل الطرق تؤدي إلى وأیًا كانت الطریقة المستخدمة في الدعم والمقاومة

  

  :Fibonacci Retracement الرسـم الیدوي ألداة الفایبوناتشي

  :للبرنامج تتم ھكذا ھذا شكل آخر من أشكال الدعم والمقاومة ، وھو متوفر في برنامج المیتاتریدر ، فإضافتھ
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 ٩-٣  الشكل رقم                                                                                                                               

  

  : ثم یظھر على البرنامج ھنا

                                                  

 ١٠-٣  الشكل رقم                                                                                                                              

  

 أن یحدد المتداول آخر موجة يالشارت ، ینبغ وللبدء في وضع األداة على. ج لمعرفة نقطتي البدء والنھایة لألداةوالمستخدم یحتا
بادئة من قمة ، وضع المستخدم األداة على أعلى شمعة القمة ، وسحب األداة  من موجات تحرك السعر ، فإذا كانت الموجة

  : أسفل قاع الموجة لیحررھا عند
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 ١١-٣  الشكل رقم                                                                                                                              

  

                     
 ١٢-٣  الشكل رقم                                                                                                                              

  

  .والعكس صحیح حین تكون الموجة صاعدة
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   :نســخ الخطوط من موقع متخصص

 
 

 الشارت نقًال عن موقع متخصص ، قد یلجأ إلیھ بعض المبتدئین ، ھذا الشكل من أشكال وضع خطوط الدعم والمقاومة على
  :ومثالنا على ذلك 

http://www.dailyfx.com/opencms/currency-rooms/euro-european-dollar.html  

  

ھذا  ، وینتج عنالنقل قد یكون بعد تحرك السعر فوق مقاومة أو تحت دعم مرصود في االقتباس  ونحن ال نحبذ ھذه الطریقة ألن
 ساعة ، ٢٤حالھا حتى یحدثھا بعد  بلبلة في ذھن المبتديء ، فالموقع السابق یعرض الخطوط في أول الیوم ، وتستمر على

  وال محددة الوقت ، والمشاركة التي أقتبسھا من بورصة إنفو لیست مستمرة
 

 قتھا أن یرتبط بھو بتحدیث خطوطھ لحظیًا ، ویلزم علیھا ، إال أن یخرج موقع متخصص لذلك أقول إن ھذه الطریقة ال یعتمد
یضعھا الموقع ، والخطوط كما نعلم  المتاجر ، لیرجع لبیاناتھ وتحدیثھ فور أي حركة للسعر فوق أو تحت أحد الخطوط التي

 ذي یجب االنتباه لھالدعم مقاومة ، والمقاومة دعمًا ، ولكل حكمھ ووضعھ ال تتحول تلقائیًا فور كسرھا للمعسكر العكسي ، فیصیر
. 

  

   :لفایبوناتشيلدعم والمقاومة ولالمؤشرات اآللیة ل

للدعم والمقاومة إن كان یرید التسھیل على  إختیار أحدھا وعلى من یرید في العمل على االستراتیجیة ھي عدة مؤشرات مختلفة ،
ة للعمل علیھا ھنا معنا ، ویكون االختیار صالح نفسھ بمؤشرآلي یتغیر تلقائیًا ، وكل المؤشرات المتخصصة في ھذا المجال

  : لثقافة المتداول وخبرتھ شخصیًا ، ومرجعھ في الغالب یكون
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 ١٣-٣  الشكل رقم                                                                                                                              

  

  

  :وللفایبوناتشي

                     

 ١٤-٣  الشكل رقم                                                                                                                              
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   :المتوسطات المتحركة كنقاط للدعم والمقاومة

االستراتیجیة قوة خطوط الدعم والمقاومة ، وبالممارسة   بعض المتوسطات المتحركة لھا معبعد التجارب والمحاوالت ثبت أن
 :االستراتیجیة تعمل المتوسطات وجدنا أن مع إعدادات

 
EMA 55 

EMA 100 
EMA 200 

 
روج سببًا بین الدخول والخ یدعم الدخول أو یحذر منھ ، أو یشجع على الخروج ، أو یكون بعد المتوسطات عن المساحة بشكل

 : من أسباب نجاح الوصول للھدف
  

                   
 ١٥-٣  الشكل رقم                                                                                                                              

  

  :نقاط  الدخول باالستعانة بالدعم والمقاومة

  ترند صادق ، )١
 ، تقاطعًا صحیحًا ، بزاویة واضحة ، وقبل الترند، ویفضل حصول التقاطع قبل كسر الترند تقاطع خطوط المتوسطات )٢
 ، تأكید التقاطع بافتتاح شمعة بعد التقاطع )٣
 وااللتزام بذلك ، افتتاح شمعة بعد كسر الترند غیر المخترق )٤
 توافق المومنتم مع الشروط السابقة ، )٥
  ،، المستویات القویة) آلي ، یدوي(المتوسطات الثالث ، الفایبوناتشي : وضع الدعم أو المقاومة )٦
 .)دراسة خریطة األلغام ، قیاس منطقة األمان بین التقاطع والھدف (قرار الدخول مرتبط بوضع الدعم والمقاومة )٧

 
 

  

  :نقاط  الخروج باالستعانة بالدعم والمقاومة

  ثالث قیعان وتحققت باقي الشروط ثم بدأى وارتكز الترند علشراء ، دخلنا علي زوج ما فاذا : اختراق عكسي للترند )١
 بعد أن للسعر ة  مقاومةن نقطاآل صبح ھذا الترندأ ، تحت الترند ةن اخترق الترند وافتتح شمعألي إالسعر باالنعكاس 
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و  أ بر الترندعندما یعود السعر لیختة  ممكنةقل خسارأ بةساعتھا نخرج من الصفق .  دعم في صالحناةن نقطاك
   ،)دوارألأ تبادل ادمب(  ة الجدیدةالمقاوم

 حیانًاأ یتم وحیانًاأو ،  بالتقاطع العكسي ؤشریبدأ الم  معناة قلیل طاعندما یعكس السعر نق:  للمؤشراتتقاطع عكسي )٢
 ،  نخرج وال نعاود الدخول یتقاطع عكسیًااي عندمة أ السالبةالحال  ویكمل في صالحنا وفينفرجی

 ةئان یكون فوق خط المأ فمن الشروط شراء ، دوالر  /وخذنا الیورأذا إیعني  : ىخر األةلي الجھإل خط المومنتییم نتقاإ )٣
حد أ اءنتفال ة من الصفقناخرجانعكاس اتجاھھ ،  ووضح لنا ةئاالسعر تحت خط الم  انعكاسةذا انتقل المومنتیم نتیجإ ف،

 ، ةمحروق ة عندھا تكون الصفق ، الشروط 
 وتحققت علي فریم  مثًالبیعًاربع ساعات دخلنا علي فریم األ ذا إ:ف طبیعة العملیة بین الساعة واألربع ساعات إختال )٤

 . فضل سعرأ نخرج من ة في ھذه الحال، شراء ةداخلین فرص  علي نفس الزوج ونحنةالساع
  ، التنویھ لھا جبی ولكن ال نادرًاإ ال تحصل ةھذه الحال

 نخرج ة ، ساع٢٤ خالل ة ھدفھا علي فریم الساعةتحقق الفرص ذا لمإ : ط بعد التقاطع مدة انتظار تحقق الشرو )٥
   ،ربع ساعات فریم األىیام علأ ةربعأ ىلإ ةثالث ة ومدة ، فضل نقطأونتركھا من 

 :مور الثالثاأل حدأنقوم ب،  الزوج في ذلك الیوم ىخبار علأ ھناك نت وكا في عملیة ،ذا كنا  إ:األخبار  )٦

 كان قلیًال ، ولو ًاذا كنا قد حققنا ربحعة على األقل ، إنصف ساب الخبرل نخرج قب -

 ھا ،نعوض  حتية خسارةذا كنا في حال ، إ دقائق  ١٠بـ قبل الخبر ما لي إننتظر  -

 ة علي نقطالوقفنضع  ، )في حالة األربع ساعات والیومي( ة في تلك الصفقة ربح  نقط٣٠كثر من على أذا حصلنا إ -
 وال یقوم بھذه الخطوة إال  .خبار في صالحنااألتكون ن أتوقع مالمن ذا كان إ  ، وخصوصًا مر وقت االخبارالدخول ونغا
 ،المتمرسون 

مناورة الخروج بأقل الخسائر في حالة انعكاس وضع المؤشرات ، أو تحقق  :الخروج االضطراري بالدعم والمقاومة )٧
   . بسبب خبر طاريء الھدف ، تحول الوضعتأخر تحقق انعكاس العملیة على قالب زمني أصغر ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تدریب عملي

 ارسم  خطوط الدعم والمقاومة على زوج تختاره باستخدام إحدى الطریقتین الیدویتین ، -
 ؟ كیف نحدد نقطتي بدایة ونھایة الرسم الیدوي للفایبوناتشي -
 ،أھم الخطوط الرئیسة للفایبوناتشي ذكر ا -
  عم والمقاومة ؟ھل یلغى الدخول بسبب الد  -
  یمكن أن نستمر في العملیة رغم دخول األخبار ؟ وكیف نسترشد بالدعم والمقاومة في ھذه الحالة ؟متى  -
 ناقش ھذه العبارة ،" التخاذ قرار الدخول ، ویتم الدخول طالما كانت الطریق خالیة بین التقاطع والھدف نستخدم الدعم والمقاومة " -
  صح أم خطأ ، وكیف ؟–" ة الطریق قبل الدخولالدعم والمقاومة یرسم خارط" -
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