
 ١ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

  الفصل الرابع

  مالحقـــــــة الربحأســالیب 
  

  

  

  

  :في ھذا الفصل سنعرض

  ،تأمین الربح )١
  ،تقسیم الھامش )٢
 التعزیز ، )٣

 

   ،تكرار الدخول )٤
  ،الصعود مع القالب الزمني )٥
.شروط مالحقة الربح  )٦

  

  : عند نھایة ھذا الفصل سیكون المتدرب قادرًا على

  ، أكثر من أسلوب لمالحقة الربحدعد -
 ،  النقطة الفارقة لتأمین الربحذكر -
  ،إحصاء عدد العقود لكل قسم في أسلوب تقسیم الھامش -
   ،تعریف التعزیز -
   ،نحدید حاالت تكرار الدخول -
   ،تطبیق االنتقال بالربح للقالب الزمني األعلى -
   ،تنفیذ شروط حالحقة الربح على فرص السوق -
 . اختیار أسلوب مالحقة الربح المناسب -

  

  :تأمین الربح

 أكثر أسالیب مالحقة الربح شھرة ، -

 وضع الوقف على الدخول ، -

 یدویًا ،: الزحف باتجاه الربح  -

 ترلینغ ستوب ،: الزحف باتجاه الربح  -

 : مثال -
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 ٢ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

          

           

  ١-٤  الشكل رقم                                                                                                                               

  

  

  :تقسیم الھامش

  ،أسلوب تعویضي لتقلیل الخسارة في حالة االنعكاس -

 ضمان جزء من الھدف بجزء من الھامش ، -

 متوسط للربح في حال الخروج بالھدف ، -

 تقسیم الھامش على مجموعتین ، -

  مجموعات ،٣الھامش على  -
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 ٣ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

 :أمثلة  -

                        

  ٢-٤  الشكل رقم                                                                                                                               

 

 

  :التعزیز

  

 )التعزیز في الربح ، والتبرید لتعویض الخسارة(بین التعزیز والتبرید  -
 

 نقطة الدخول في التعزیز ، -

 لتعزیز مضاعفة ،المخاطرة في ا -

 :مثال  -

  

          

  ٣-٤  الشكل رقم                                                                                                                               
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 ٤ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

 

  :تكرار الدخول

  

 لیس كل متاجر یستطیع أن یكرر دخولھ ، -
 

 كرار الدخول ،نقطة الدخول في ت -

 تكرار الدخول باستخدام الدعم والمقاومة ، -

 :ال مث -

  

          

  ٤-٤  الشكل رقم                                                                                                                               

 

  :الصعود مع القالب الزمني

  

 ، " لترندوالدة ا"نظریة  -
 

  متابعة قوالب الزوج قبل اتخاذ قرار المالحقة ، -

 من الربع ساعة للیومي ،المالحقة  -

 مع االتجاه العام أو عكسھ ؟ -

 : مثال -
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 ٥ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس
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 ٦ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

           

  ٥-٤  الشكل رقم                                                                                                                               

 

  :شـروط مالحقــة الربح

  

 رسم بیاني نموذجي ، )١

 خلو الساحة من المعوقات ، )٢

 التوقیت المناسب ، )٣

 األفضل أن تكون الصفقة مع االتجاه العام ، )٤

 كلما كبر القالب الزمني ، كانت الصفقة أكثر أمانًا ، )٥

 المخاطرة في حدود الھامش اآلمن ، )٦

 الصبر على الربح ، مثل الصبر على الخسارة ، )٧

 ،) تعویض الخسارة بزیادة عدد العقود(ال للتبرید  )٨

 البعد عن األخبار ، )٩

 ،) مثل خبر مفاجيء( الخروج بالربح عند الطواريء  )١٠

  یفضل االكتفاء بأسلوب واحد ، وعدم التنقل بینھا بدون مبرر ، )١١

 .تخدامھا  التدرب لوقت كاف على أسلوب المالحقة قبل اس )١٢
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 ٧ -تراتیجیة الترند المكســورـ  إس

  

  

  

  : تدریب عملي

   ؟لماذا یعد أسلوب تأمین الربح ھو األكثر أمانًا -
  مثل لما تراه یناسبك منھا ، ،لتقسیم الھامش أشكال عدیدة -
 مالفرق بین التعزیز والتبرید ؟  -
  لماذا تزید المخاطرة في أسلوب التعزیز ؟  -
   وضع تكرار الدخول للخبراء فقط ، فلماذا ؟ -
 دوالر على النصف ساعة ؟/الھدف والوقف للباوندكم ھي نقاط  -
  ؟" والدة الترند"ماذا تعرف عن  -
  . شروط لمالحقة الربح ٦اذكر  -
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