
  
  

  المكسور الترند استراتیجیة : استراتیجیات
  

  إستراتیجیة الترند المكسور
  
  
  مقدمة 
إن الترند وھو أساس استراتیجیة الترند المكسور ھو أھم عنصر في عناصر التحلیل  

  .الفني
  : لذلك تم التركیز على طریقة رسمھ بالصورة الصحیحة التي یعتمد علیھ وھي  
وكلما تباعدت ) أي أن یالمس ثالث شمعات(ث شمعات  أن یتم ارتكازه على ثال-

  . الشموع المرتكز علیھا الترند زادت قوة الترند 
 ٧٠-٣٠ كما یجب التركیز على زاویة الترند فالترند یجب ان یكون مابین زاویة -

  درجة
وأما إن كان أكثر حدة أو انفراجًا ، فال نطلق علیھ ترند ویكون خارج إطار  

  .االستراتیجیة
  :األدوات  
   على فریم الساعة EMA30 و EMA9 تقاطعات الموفینج -
  یستخدم المومنتیم مع االستراتیجیة إلیضاح وضع السوق :  مؤشر المومنتیم -

إن كان مع الدببة أو الثیران ، فوجوده فوق المائة یعني أن السوق عند المشترین 
  ،والعكس

 السوق واستالم البائعین لزمام فإن وجوده تحت المائة یعني تخلي المشترین عن 
  .السوق

أوقات عمل االستراتیجیة من االمور التي تتعلق بالدخول في السوق بناء على  
  االستراتیجیة

  ھي وقت الدخول وبما أن االستراتیجیة تعتمد على الترند فیجب أن نعلم 
   ترند فیجب أال ندخل في أوقات التذبذب% ٣٠من وقت السوق تذبذب و  % ٧٠بأن 

  ونستطیع التعرف على التذبذب ببساطة ففي حالة عدم القدرة على رسم ترند واضح
أیضا فترات ركود السوق والتي تتمثل بصورة دائمة في الفترة األسیویة فتكون فترة 

  تذبذب یكثر فیھا 
  ضرب الوقف على االستراتیجیة 

  األزواج التي تناسب االستراتیجیة 
  جیة مادامت في حركتھا الطبیعیة باستثناءجمیع األزواج تناسب االستراتی

 USD/JPY( ین/الدوالر ( وEUR/GBP) لتذبذبھما وحركتھما ) باوند/الیورو
  .البطیئة 

  
  نقاط الدخول 
  . یكون الدخول بافتتاح شمعة بعد كسر الترند وااللتزام بذلك  
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  أما بالنسبة لرسم الترند فیجب أن نجد ترندًا غیر مخترق 
  . ا بمعنى أال تكون ھناك شمعة قد أغلقت خارجھ  واالختراق ھن-

أما ذیول الشمعات فال ضیر منھا وال تؤثر على قوة الترند ونراعي عدم ابتعاد السعر 
  كثیرًا

  عن نقطة كسر الترند  
  وتكون بمالحظة ابتعاد السعر عن الموفینج أفردج ،

  روفة للجمیع ، ففي ھذه الحالة ندخل وننتظر فرصة أفضل وللدخول ثالث نقاط مع 
ولكن لكل نقطة تفصیل وبیان وأصول یجب مراعاتھا ، حتي نتجنب الفرص المزیفة 

  .قدر اإلمكان
  : المومنتیم- النقطة األولى 
  یجب أن یكون المونتیم فوق المائة في حالة الشراء ، وتحت المائة في حالة البیع ،  

  .  ، ال أن یكون متذبذًاویجب االنتباه إلي أن الخط یجب أن یكون اتجاھھ واضحًا
  :  تقاطع خطوط المتوسطات-النقطة الثانیة 

  . نزوًال في حالة البیع وصعودًا في حالة الشراء ٣٠ خط الـ ٩یجب أن یقطع خط الـ
  . ویفضل أن تنتج عن التقاطع زاویة واضحة ، تؤكد بافتتاح شمعة بعد التقاطع 

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

  : الترند €“ âالنقطة الثالثة 
  یعتقد الكثیرون أن رسم الترند ھو أصعب ما في االستراتیجیة ، 

  وھذا مفھوم خاطيء ، !! وأن العمل والتركیز یجب أن ینصب علیھ 
  . إذ أنھ أسھل الشروط الثالثة وأبسطھا

  . ترند في حالة الشراء على ثالث قمم علي األقلیجب أن یرتكز ال
كیف نستخدم شروط الدخول الثالث سنتكلم عن عملیة دمج ھذه النقاط وترتیبھا 

  النموذجي
  .. للدخول علي صفقة ما حسب استراتیجیتنا بعد أن نشرح الشروط الثالث 

  :ً خط المومنتیم -أوال 
   یحسبون لھ أي حساب ، یعتقد الكثیرون أن ھذا الشرط لیس مھمًا ، وال 

  ولكننا بعد تجربة طویلة عرفنا أنھ أھم الشروط الثالث ، 
  . ومن خاللھ فقط نستطیع أن نعرف ھل ھذه الفرصة ناجحة أم ال 

  إن ھذا المؤشر یستحق الدراسة والمتابعة ، 
  . ولكننا سنذكر ھنا عنھ فقط ما یساعدنا علي الدخول اآلمن قدر االمكان

  ھ یجب أن یكون مؤشر المومنتیم فوق المائة في حالة الشراء وكلنا یعلم أن
  . وتحت خط المائة في حالة البیع

  :وھناك شرطان لمساعدتنا في تأكید اتجاه المومنتیم صعودًا أو ھبوطًا 
  :الشرط األول 

  .٩٩٫٧٥ وخطًا آخر تحتھ على ١٠٠٫٢٥بعد رسم خط المائة نرسم خطًا فوقھ على  
  نا علي تأكید اتجاه المومنتیم، كیف ؟؟ھذه الخطوط ستساعد 
  :في حالة الشراء  
   وكان ذیلھ إلى أعلى یكون اتجاه المؤشر ١٠٠٫٢٥إذا كان المؤشر فوق الـ  

  والعكس صحیح ،. مؤكدًا أكثر من كونھ فقط فوق المائة 
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   وذیلھ أو طرفھ إلى أسفل ٩٩٫٧٥فإذا كان مؤشرنا في حالة البیع تحت خط الـ  
  . د المؤشر لحالة البیع أقوىیكون تأكی

  :الشرط الثاني 
لتأكید اتجاه المومنتیم عندما نكون علي أحد الفریمات ونحدد المونتیم مثًال في حالة  

  الشراء ،
  نذھب إلي فریم آخر ، فإذا كان فوق المائة، 
  . أي متوافقًا مع الفریم األول فإن ھذا یؤكد اتجاه المومنتیم أكثر 

   ، إذا كان مؤشر المومنتیم علي فریم الساعة فوق خط المائة ، فعلى سبیل المثال
ننظر إلي فریمات أخرى مثل ربع الساعة أو نصف الساعة أواألربع ساعات أوالیوم 

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

  :  تقاطع المتوسطات الحسابیة-ثانیًا 
  .سیطة نعتمدھا في حالة تاكید الدخول علي الصفقة ھي تقنیة ب

  . وھي تعتمد علي نقطتین قویتین وھما بسیطتان في الوقت نفسھ 
  . النقطة األولى من اكتشاف أخینا خالد وھو أحد الخبراء األوائل في ھذه االستراتیجیة

  إذا تقاطعت خطوط الموفینج یفضل االنتظار : النظریة تقول
  . درجة وما فوق ویفضل افتتاح شمعة بعد التقاطع لتأكیده٣٠ن حتي تشكل زاویة م

   .-  من إبداع أخینا الغالي سبالش باركھ اهللا-والنقطة الثانیة  
وھي أنھ یفضل حصول التقاطع قبل كسر الترند ، وھذه ما نستعملھا في أغلب  

  .األحیان
  : كسر الترند-ثالثًا  

  .ة قمم أو قیعان یجب أن یعتمد الترند علي األقل على ثالث
  .وبالممارسة والتكرار نستطیع أن نتقن رسم الترند 
  !!! بعض اإلخوة باركھم اهللا ، یحاولون تكبیر الشموع وإیجاد ترند بالقوة  

  .ال تحاول إختالق الترند ، بل اجعلھ یخبرك بوجوده : نصیحة
  :طریقة الخروج 
  . في إدارة المخاطر ١ : ١تعتمد االستراتیجیة على معدل  
  ).أو على األقل( نقطة مبدئیًا ٤٠فكل من الھدف والوقف  
 والمعروف بحركتھ السریعة فنجعل لھ الھدف والوقف GBP/JPYونستثني زوج  

  . نقطة ٥٠
وممـا یجدر ذكره أن معدل الصفقات الرابحة في االستراتیجیة وهللا الحمـد أكثر من  

  الخاسرة ،
   %١٠٠، تزید إلى % ٧٠یقل عن بمعدل نجاح تقریبي ال

  .وخبیرًا باجتناب اإلشارات الكاذبة  إذا كان المتاجر متمكنًا من االستراتیجیة، 
  ویفضل رسم الترند بعد حدوث تقاطع المؤشرات للتعرف على الترند الصحیح  

  . بدًال من الضیاع في رسم أكثر من ترند على نفس الشارت 
   نقطة ٤٠والھدف یبدأ بـ 

 بعد الدخول إذا وجدنا أن الصفقة تمشي في اتجاه السوق خاصة على الفریمات ولكن
  الزمنیة األكبر،

   نقطة ، ١٥٠یمكننا جني أرباح تصل إلى  
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  وال یعني ذلك أن نعتمد عند الدخول على النظر إلى الفریمات األكبر ، 
  . یر األرباح بل نكتفي بفریم الساعة ولكننا نراجع الفریمات األكبر بعد الدخول لتقد

  إن الخروج ومناورة االلتفاف علي الستوب ھما أھم فنیات االستراتیجیة ، 
  وھما یمكنان المتاجر من الخروج من الصفقة في الوقت المناسب ، فیضمن الربح ، 

  . أو یقلل الخسارة إلى أدنى درجة ، وال ینتظر ضرب الوقف 
  : وھناك ست نقاط للخروج من الصفقة قبل ضرب الوقف 

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

  الشروط 
  ثم بدأ السعر باالنعكاس إلي أن اخترق الترند وافتتح شمعة تحت الترند ،

   .أصبح ھذا الترند اآلن نقطة مقاومة للسعر بعد أن كان نقطة دعم في صالحنا 
  ساعتھا نخرج من الصفقة بأقل خسارة ممكنة عندما یعود السعر  

  ).مبدأ تبادل األدوار(لیختبر الترند أو المقاومة الجدیدة 
  :تقاطع عكسي للمؤشرات -النقطة الثانیة  

  عندما یعكس السعر نقاط قلیلة معنا یبدأ المؤشر بالتقاطع العكسي ،
 صالحنا وفي الحالة السالبة أي عندما یتقاطع وأحیانًا یتم وأحیانًا ینفرج ویكمل في 

  عكسیا
  . ً نخرج وال نعاود الدخول 

  : إنتقال خط المومنتییم إلي الجھة األخرى -النقطة الثالثة 
  دوالر شراء ، فمن الشروط أن یكون فوق خط المائة ،/ یعني إذا أخذنا الیورو 
ائة ووضح لنا انعكاس اتجاھھ فإذا انتقل المومنتیم نتیجة انعكاس السعر تحت خط الم 
،  
  . خرجنا من الصفقة النتفاء أحد الشروط ، تكون الصفقة عندھا محروقة  

  :إختالف طبیعة العملیة بین الساعة واألربع ساعات €“ âالنقطھ الرابعة 
إذا دخلنا علي فریم األربع ساعات بیعًا مثًال وتحققت علي فریم الساعة علي نفس  

  الزوج
  .  فرصة شراء ، في ھذه الحالة نخرج من أفضل سعر ونحن داخلین 

  . ھذه الحالة ال تحصل إال نادرًا ولكن یجب التنویھ لھا
  :مدة انتظار تحقق الشروط بعد التقاطع €“ âالنقطھ الخامسة 

 ساعة ، نخرج ونتركھا من ٢٤إذا لم تحقق الفرصة ھدفھا علي فریم الساعة خالل  
  أفضل نقطة ،

  .  أربعة أیام على فریم األربع ساعات ومدة ثالثة إلى 
  :  األخبار -النقطھ السادسة 

إذا كنا في عملیة ، وكانت ھناك أخبار على الزوج في ذلك الیوم ، نقوم بأحد األمور 
  : .الثالث

   نخرج قبل الخبر بنصف ساعة على األقل ، إذا كنا قد حققنا ربحًا ولو كان قلیًال ، ١
  بـ دقائق ، إذا كنا في حالة خسارة حتي نعوضھا ، ١٠بر  ننتظر إلي ما قبل الخ٢.
   نقطة ربح في تلك الصفقة ،٣٠ إذا حصلنا على أكثر من ٣.
  نضع الوقف علي نقطة الدخول ونغامر وقت االخبار  

  . ، وخصوصًا إذا كان من المتوقع أن تكون األخبار في صالحنا
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  . وال یقوم بھذه الخطوة إال المتمرسون 
  :سالحف على االستراتیجیة إضافات ال

  : حددنا نقاط الھدف بـ €“ â السالحف -نحن ) ١
   دقیقة١٥ نقاط على شارت الـ ١٠

   دقیقة ٣٠ نقطة على شارت الـ ١٥ 
  ٤٠ نقطة على شارت الساعة ٢٠

  نقطة على شارت األربع ساعات  
   نقطة على الشارت الیومي ٨٠

  أما من ناحیة مالحقة السعر ،
   على شارتي األربع ساعات والیومي ،فنفضل أن تكون 
والطریقة التي نفضلھا أن تبدأ المالحقة بعد وضع نقطة الوقف على سعر الدخول في  

  الصفقة ،
 نقاط أو أكثر حسب الفریم ، وظروف زوج ١٠ثم تكون المالحقة بالزحف كل  

  . العمالت 
  یھا صائد الفرصة وال تتم المالحقة في كل العملیات ، بل في العملیات التي یرى ف

  . بخبرتھ أن السعر منطلق في اتجاه الھدف لیتخطى ھدفنا المعتاد بنقاط كثیرة
  أما عن الوقف ،) ٢
  ٤٠فنضع وقف طواريء ھو  
  على الساعة واألربع ساعات ، )  نقطة ألزواج الباوند٥٠(نقطة  

   نقطة على الیومي ،٨٠و 
 انعكاس السعر نتابع شروط الخروج ولكننا ال نستغلھ في الظروف العادیة ، بل عند 
،  
  .ونخرج من الصفقة بمناورة الخروج بأقل الخسائر قبل الوصول لنقطة الوقف  
  :أما عن السبب في وضع نقطة وقف الطواريء ، فھو التحسب من  
  ) مثل األخبار السیاسیة وأخبار الكوارث(صدور خبر غیر مجدول . أ 
   أو لخط االتصال بالنت إنقطاع مفاجيء للتیار الكھربائي. ب
   وضعنا بالخبرة خطوط الدعم والمقاومة- السالحف -نحن ) ٣
  ووجدنا أن السعر یحترمھا بشكل كبیر ، . كشرط من شروط الدخول والخروج  

  . وأنھا تؤثر على حركة العملة ، وخصوصًا في العملیات التي نجریھا عكس الترند 
  ول حتى یكسر خط الدعم أو المقاومة ، ونحن نشترط على أعضاء الفریق عدم الدخ

وأن یكون الھدف غیر معترض بدعم أو مقاومة، ونستطیع الحدیث عن ھذا الشرط 
  . بالتفصیل فیما بعد

  نصائح 
  .  إیاك والدخول وقت األخبار -
  .  عدم الدخول في الفترة االسیویة مھما كان اإلغراء -
  . ه  ال تحاول إیجاد ترند بل اجعلھ یخبرك بوجود-
  .  إقنع بالھدف وال تطمع -
  . من حسابك  % ١٠ ال تتاجر بأكثر من -
  .  ال تقرب الین والملكي أبدًا -
   أكثر من األسئلة حتى تتقن االستراتیجیة ،-
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  .فلوال السؤال ما كان العلم  
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