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تــــــاریخ المؤشـــــــــــــر و ظھوره في  االسواق العالمیة

الفصل األول : التعریف بالمؤشر و محتویاتھ  و نقاط قوتھ و معادالتھ
سمھ لن تصدق عندما تعلم ان ھذاا لمؤشر الرائع  قد تم اختراعھ بواسطة صحفي یاباني ا

Goichi Hosoda
و بدا ذلك الرجل بالعمل على تطویر ھذا المؤشر منذ قبل الحرب العالمیة الثانیة حیث قام بجمع عدد من التالمیذ المعروفون 

بموھبتھم في علم الریاضیات و المعادالت لكي یقوموا بتجربة العدید من المعادالت التي تعتمد على الزمن  و المتوسطات الحسابیة 
كان ذلك على نفقتھ الخاصة و بالمناسبة فھذا یعطینا انطباعا عن مدى صعوبة تجربة المؤشرات و االستراتیجیات بخالف  و قد

ع الخروج بنتائج طیالوقت الحاضر فاالن ھناك بعض االدوات المساعدة و التي تعمل لنا محاكاة للنظام على السوق  بحیث نست
ھ انذاك كان ال بد من متابعة الشارت و المالحظة لفترات طویلة قبل التاكد منمدى كفاءة تقریبیة لكفاءة اي نظام  و لكن في وقت

و بعد اكثر من عشرین سنة من التجربة لنظام ایشیموكو بفكرتھ   ثقتھمؤشر او استراتیجیة للمتاجرة و لكنھ اصر ان یفعل كل ذلك ل
ي الیاباني لیصدر للعامة لیتمكنوا من فھم النظام و معادالتھ و في صورة كتاب طبعھ الصحف 1968اخیرا ظھر الى العامة في عام 

یات العمل الخاصة بھساسا
بعد ظھور الكتاب القى الكتاب اقباال جماھیریا في وقتھا خاصة في غرف التجارة االسیویة التي تضم عدد من المضاربین 

ن تطبیقھ كما یقولون على اي سوق یعتمد على حركة السعر المحترفین و اعتقد كان السبب وراء ذلك بكل تاكید ان ھذا المؤشر یمك
فقد اثبت نجاحھ بكفاءة منقطعة النظیر في سوق االسھم و السلع و العمالت و الفیوتشرز 

و قد تستغرب ان ھذا النظام بالرغم الضجة التي حدثت بسببھ في اسیا اال انھ كان منعدم الظھور تقریبا في اوروبا لفترة تتجاوز 
و فیما بعدھا و لكن بالتاكید  1990ین عاما فلم یبدا في الظھور و استخدامھ في التحلیل و المضاربة في الغرب اال في سنة العشر

ھناك سبب منطقي  لذلك اال و ھو ان الكتاب الذي نشر كان باللغة الیابانیة و لم تكن تتوافر معلومات عن ھذاالمؤشر باللغة 
التحلیل على اساسھ فبالنسبة للمحللین و المضاربین كان بالنسبة لھم ھذا المؤشر  غریبا و معقدا  االنجلیزیة و كیفیھ استخدامھ و

بالنسبة للمؤشرات االخرى المعتادة بالنسبة لنا جمیعا
ا في اما االن في القرن الواحد و العشرین فقد بدا استخدام المؤشر و فھمھ و التطبیق الصحیح لھ في الغرب و ذلك بسبب انھم بداو

.استیعاب مدى قوتھ و كفاءتھ و مرونتھ و قابلیتھ للتطبیق على جمیع االسواق بانواعھا المختلفة 
……………………………………

ما الذي یجعل ھذا المؤشر ممیزا عن غیره من باقي المؤشرات ؟
وق ھو المتاجرة مع االتجاه العام النظام یعتمد على المتاجرة باستخدام الترند و بالطبع كما یعلم الجمیع ان اساس النجاح في اي س

من اجل الحصول على الربح و الخروج بھ
كل منھا یعطینا معلومة معینھ عن  كونات المؤشر یعطینا صورة كاملة عن حركة السعر في السوق فھو یتكون من عدة م - 2 

للسوق الذي نقوم بتحلیلھ و الحصول  السوق و بالتالي عند جمع المعطیات من جمیع مكونات المؤشر نستطیع رؤیة الصورة العامة
على ادق التفاصیل ببساطة

النظام مرئي بمعنى انك لن تحتاج الى رسم القنوات و الترندات و التحلیل الكالسیكي و كتابة المعادالت الرقمیة  او اي شيء  -3
رج معلومات كثیرة في ثوان معدودةفبمجرد نظرة على المؤشر ستعرف ما اذا كانت ھناك فرصة للمتاجرة ام ال و ستستطیع استخ

كما نعلم انھ كما یقول البعض خاصة المحللین الفنیین یجب علینا استخدام تولیفة مؤشرات كمؤشرات لتاكید الخروج و الدخول  -4
ذات و مؤشر للترند و استخراج الدعوم و المقاومات و الى اخره و لكن من ممیزات ھذا المؤشر انھ یمكنك من ان تمیز الفرص 

االحتمالیھ القویة و الفرص الضعیفة بدون الحاجة الى مؤشرات اخرى
……………………………………..

مخطط  التوازن في نظرة واحدة
اذا اردنا الحصول على المعنى الحرفي للمؤشر وفقا للغة الیابانیة فسیكون ھو مخطط  التوازن من نظرة واحدة

و فیما یلي تفسیر للعنوان و توضیح لھ مضا بعض الشىءربما یبدو العنوان صعب قلیال في استیعابھ او غا
مخترع ھذا المؤشر الصحفي الیاباني كان مھتما جدا بفكرة التوازن فمن متابعة تصرفات مجموعات االشخاص و سلوكیات البشر 

جة عن المالوف و لكن فقد الحظ ان االنساناومجموعة البشر في حیاتھم العادیة یتصرفون احیانا بعض التصرفات الشاذة او الخار
سرعان مایعودوا الى الوضع الطبیعي و ھو وضع التوازن و بذلك یمكن تصویر سلوك البشر على انھ یدور داخل دائرة حیث كلما 

بعد االنسان عن وضع التوازن تجذبھ نقطة االصل للدائرة لیعود الى وضع التوازن و ھكذا
موكو تعتمد و تركز على نقطة وضع التوازن و مدى جذبھ للسعر و تاثره بھو ذلك یفسر  لنا بان جمیع مكونات مؤشر االیشی



……………………………………..

مؤشرالنظرة الضیقة و النظرة الشاملة لل
اي  یتكون مؤشر االیشیموكو من خمسة مكونات و لكل منھا ممیزاتھ الخاصة و داللتھ و معطیات مختلفة نستخرجھا منھ بخالف

لك فال یمكننا ان ننظر الحد المحتویات و نھمل الباقي و  اال ستكون نظرتنا ضیقة اما اذا جمعنا المعطیات و بذ مؤشرمكون اخر لل
التي استخرجناھا من جمیع مكونات المؤشر فستتكون لنا صورة كاملة واضحة المعالم كافیة ووافیة لمعرفة حركة السعر و 

  تفسیرھا بشكل دقیق و االستفادة من مزایا المؤشر
……………………………………..

  مكونات مؤشر االیشیموكو و المعادالت الخاصھ بھا
TENKAN SEN

  بما معناه الخط الدائر او المتحول turning line: یطلق ایضا على ھذا الخط 
  Tsاو  

  المعادلة  التي یقوم علیھا 
  المتوسط الحسابي العلى ھاي للشموع و اقل لو للشموع خالل التسع مدد السابقة

  و بعد جمعھمھا نقوم بقسمتھما على اتنین فینتج لنا المتوسط الحسابي الخر تسع شموع ي و اقل لو اعلى ھا
  لماذا تمت تسمیتھ بالخط الدائر او المتحول 

لخط االخر حیث انھ اكثر الخطوط سرعة في تغییر اتجاھھ و حركتھ  حیث انھ یعتمد على اقل مدة زمنیة و ھي تسعة شموع فقط و لذلك فعندما یتقاطع با
  تكون اشارة للبیع او للشراء  نھالذي سنتحدث عالكیجون 

……………………………………..
KIJUN SEN

  بما معناه الخط األساسي او الرئیسي Standard line: یطلق ایضا على ھذا الخط 
  Ksاو  

  المعادلة  التي یقوم علیھا 
  مدد السابقة و عشرونست المتوسط الحسابي العلى ھاي للشموع و اقل لو للشموع خالل ال

و بعد جمعھمھا نقوم بقسمتھما على اتنین فینتج لنا المتوسط الحسابي الخر ستة و عشرون شمعة اعلى ھاي و اقل لو 
لماذا تمت تسمیتھ بالخط األساسي او الرئیسي

خراج معطیات قویة جدا باستخدامھ فقطھذا الخط یعتبر من اھم مكونات المؤشر و التي سیتم ذكرھا بالتفصیل فیما بعد حیث یمكننا من است
……………………………………..

CHIKOU SPAN

  تابع للسعربما معناه الخط ال lagging line: یطلق ایضا على ھذا الخط 
  Csاو  

  المعادلة  التي یقوم علیھا 
  شمعة سابقة للخلف 26سعر اغالق الشمعة الحالیة و تم عمل ازاحھ للخط لمدة 

……………………………………..
SENKOU SPAN A  

  
1st: یطلق ایضا على ھذا الخط  leading line بما معناه الخط األول الذي یسبق السعر  

  المعادلة  التي یقوم علیھا 
  شمعة و ھذاھو سبب تسمیتھ بالخط السابق للسعر 26المتوسط الحسابي لخطي الكیجون و التنكان بازاحة للمستقبل لمدة 

……………………………………..
SENKOU SPAN B

  بما معناه الخط الثاني الذي یسبق السعر Second  leading line: یطلق ایضا على ھذا الخط 
  المعادلة  التي یقوم علیھا 

  و لذلك یسمى ایضا بالخط السابق للسعر بازاحة ستة و عشرون شمعة لالمام المتوسط الحسابي ألعلى ھاي و اقل لو الخر اتنین و خمسون شمعة سابقة 
……………………………………..

و یكون الخطین السابقین للسعر عند دمجھما معا السحابة و التي تعتبر اساس ھام جدا من اساسیات المؤشر و التي یطلق علیھا 
Kumo



  –مكونات المؤشر في صورة توضیحیة -

  
  
  
  
  

  اعدادات مؤشر االیشیموكو ھل یجب تغییرھا ام ال ؟
  52,  26,  9ھي ا الحظنا ان االعدادات االفتراضیة للمؤشر كم

و یرجع ذلك الى انھ في االسواق الیابانیة  كانت عادة تعمل ایام االحد و بالتالي فقد كان االسبوع بالنسبة للمتاجرة یتكون من ست 
ایام و لیس خمسة ایام فقط كما ھو الوضع االن خاصة في االسواق مثل الفوركس على سبیل المثال و التي ال تتمركز في دولة 

یكون لھا اوقات معینة للمتاجرة و بالتالي فقد یتبادر الى ذھن من یقرا ھذا الكالم انھ یجب تغییر االعدادات بشكل كلي  معینة و
بحیث تتوافق مع التغییرات و لذلك فقد ظھر جدال واسع النطاق بین المؤیدین و المعارضین لذلك و ھناك محلل امریكي كان قد 

لفعل عن تجربة شخصیة فقد جربت ذلك و لكن لالسف و بكل صراحة فاالرقام االساسیة التي بني اقترح ان یتم تغییر االرقام و با
  علیھا النظام ھي اقوى بمراحل 

و العدید من غرف المتاجرة التي تضم العدید من المضاربین المتمیزین اقتنعوا بضرورة الحفاظ على النظام باعداداتھ االفتراضیة 
  :قالوا ھوالتالي وقد كان السبب في ذلك كما 

حیث ان النظام تم بناءه وتجربتھ لسنوات طویلة جدا كما انھ یعتمد بشكل رئیسي على التوازن و سلوك االنسان كما ذكرنا سابقا و 
الذي تمت صیاغتھ في شكل معادالت استغرقت وقتا كثیرا للتوصل الیھا و اثبات نجاحھا و كفاءتھا كما انھ باستخدام االعدادات 

اضیة  في االسواق الحالیة بالرغم من التغییرات التي حدثت فقد اثبت المؤشر كفاءة منقطعة النظیر و نسب نجاح ممتازة و االفتر
قواعده االساسیة التي بالتالي فان اي تغییر في اعدادات النظام قد یخرج بالنظام عن وضع التوازن المالوف و بالتالي یفقد النظام 

ي یفقد قوتھ و انا من المؤیدین لذلك الراي و بكل شدة بناءا عن تجربھ الشھر االعدادات التي تم اقتراحھا اءا علیھا و بالتالنصمم ب
  حدیثا و التي اثبت النظام ان االعدادات االساسیة ھي االفضل بكل االحوال 

  و لذلك انصح  الجمیع باتباع االعدادات االفتراضیة للمؤشر و عدم تغییرھا نھائیا تحت اي ظرف 
 

……………………………………..
  
  
  



  
  

  مكونات مؤشر االیشیموكو و مزایا كل منھا بالتفصیل

TENKAN SEN
  كما ذكرنا سابقا في البدایة 

  بما معناه الخط الدائر او المتحول turning line: یطلق ایضا على ھذا الخط 
  Tsاو  

  المعادلة  التي یقوم علیھا 
  لو للشموع خالل التسع مدد السابقة المتوسط الحسابي العلى ھاي للشموع و اقل

  و بعد جمعھمھا نقوم بقسمتھما على اتنین فینتج لنا المتوسط الحسابي الخر تسع شموع اعلى ھاي و اقل لو 
  

  9بینما قد یقارن البعض بین ھذا الخط و خط السیمبل موفنج افرج 
و اقل لو للشموع بخالف خط السیمل موفنج افرج و الذي یقیس یقیس و  لكن ھناك فرق كبیر بینھما حیث ان ھذا الخط یقیس متوسط اعلى ھاي 

  جمتوسط سعر االغالق و بالتالي سنجد ھناك فرق كبیر في الحساسیة بالنسبة للسعر و التي بالتاكید ھي لیست في صالح خط السیمبل موفنج افر
نات المؤشر تھتم بنقطة التوازن و التي تتمثل في و فیما یلي صورة توضح الفرق بین  االثنین و كما ذكرنا سابقا ان جمیع مكو

  ھذاالخط في المناطق المسطحة 

  
  

  :و بالتالي نستطیع تسجیل المالحظات التالیة عن االختالفات بین الخطین كالتالي 
  

یمبل موفنج افرج و في ھذه الحالة بینما نرى احیانا خط التنكان الخاص باالشیموكو یظھر على ھیئة خط مستقیم ال یفعل ذلك الس: المالحظة األولى 
فیعبر خط التنكان عن حالة عدم وجود ترند واضح خالل اخر تسع شموع و ذلك النھ یقیس متوسط اعلى ھاي و اقل لو و بالتالي یكون الخط 

عكس السیمبل موفنج افرج النھ المستقیم ھو خط المنتصف بین اعلى ھاي و اقل لو الخر تسعة شموع و یعطینا انطباع عن حالة انعدام الترند على 
  یعتمدعلى سعر االغالق للشموع و بالتالي فالتنكان ھو اكثر حساسیة للسعر 

……………………………………..
خط التنكان یمثل دعم اقوى للسعر مقارنة بالسیمبل موفنج افرج حیث نجح السعر في اختراق خط الموفنج افرج اكثر من : المالحظة الثانیة 
كان و ذلك بسبب المعادلة التي بني علیھا الخط و التي تمت مالحظتھا مالحظة دقیقة بحیث یكون اقل عرضة للتاثر بالتغیرات اختراقھ  لخط التن

  البسیطة التي تحدث للسعر بحیث یمثل دعم للسعر في حالة الصعود و في حالة الھبوط بالتاكید سیكون الخط فوق السعر یمثل مقاومة لھ ایضا
……………………………………..

  



زاویة انحدار خط التنكان تعطینا انطباعا خاصا عن مدى سرعة حركة السعر او التسارع  فیما یطلق علیھ المومنتم فعدنا تكون : المالحظة الثالثة 
ان الزاویة حادة جدا في   وقت بسیط فھذا دلیل على ان السعر تحرك بسرعة كبیرة في ھذااالتجاه خالل وقت بسیط بینما في العكس في حالة 
  الزاویة منفرجة و الخط شبھ مستقیم او مستقیم فھذا یدل على ان السعر یتحرك ببطء في االتجاه مما یدل على سرعة او تسارع بطىء

……………………………………..
ع سابقة بینما بینما یقیس خط التنكان سن و الكیجون سن الترند او االتجاه للسعر القصیر المدى و لكن االختالف ان التنكان یقیس لمدة تسع شمو

سعر بنفس الكیجون ستة وعشرون شمعة سابقة و بالتالي فھذا یعطي انطباعا بانھ ال یمكن االعتماد علیھ بشكل نھائي لتحدید الترند و اتجاه حركة ال
ر محتمل في اتجاه السعر قوة باقي مكونات مؤشر االشیموكو و لكن بالرغم من ذلك فعند اقتراب السعر من ھذاالخط فانھ یعطي اشارة عن بدایة تغی

نطباع و لكن ال بد انیكون ذلك متضمنا باقي االشارات من باقي مكونات النظام التي سیتم ذكرھا حتى ننظر الى الصورة العاملة للنظام لناخذ اال
  العمیق عن حركة السعر

الكیجون فیكون ذلك مؤشرا لتغیر اتجاه السعر و لذلك  و بالرغم من ذلك فبدراسة العالقةب ین خطي الكیجون و التنكان فعندما یقطع خط التنكان
  فھناك ارتباط وثیق بینھما و بالطبع فالتنكان ھوالذي یقطع الكیجون و ذلك الن التنكان ھو الخط ذو المدة األقصر بالنسبة للكیجون 

……………………………………..
KIJUN SEN

كما ذكرنا سابقا في البدایة
  بما معناه الخط األساسي او الرئیسي Standard line: یطلق ایضا على ھذا الخط 

  Ksاو  
  المعادلة  التي یقوم علیھا 

  مدد السابقة ست و عشرونالمتوسط الحسابي العلى ھاي للشموع و اقل لو للشموع خالل ال
  حسابيو بعد جمعھمھا نقوم بقسمتھما على اتنین فینتج لنا المتوسط ال الخر ستة و عشرون شمعة اعلى ھاي و اقل لو 

  رو كما ذكرت سابقا انھ یعتبر من الجوانب القویة في مؤشر االیشیموكو و كما یطلقون علیھ في الیابان ھو احد االحصنة القویة لھذا المؤش
لكن على و ھو یعتمد على نفس معادلة التنكان و لكن على مدة زمنیة اكبر و ھي ستة و عشرین شمعة و بالتالي فھو یعطینا نفس معطیات التنكان و 

بر و یمثل خط مدةزمنیة اكبر و بدقة اكبر مما یجعلھ  اكثر قابلیة لالعتماد علیھ لتحدید االتجاه على المدى القصیر و لیعبر عن توازن السعر بدقة اك
  دعم و مقاومة بقوة اكبر من التنكان ایضا 

نحداره و كالسابق فھو یكون خط مستقیم في حالة انعدام الترند ویمثل و بالتالي باختصار  مقاومة ودعم اقوى و یحدد االتجاه بقوة اكبر عن طریق ا
  خط المنتصف و زاویة انحداره سواء كانت حادة اومنفرجة فھي تدل على تسارع السعر و بالتالي یمكن االعتماد علیھ و على معطیاتھ

   ركة السعرتوضح مدى قوة الدعم او المقاومة التي یمثلھا خط الكیجون مع ح و فیما یلي صورة

  
  ریھ و لذلكنالحظ ان السعر یمیل دائما للبعد عن خط الكیجون لفترة ثم العودة الیھ مرة اخرى و ھو مایمثل التوازن كما ذكرنا سابقا و ھو طبیعة بش

بتاثیر الممحاه حیث اننا  فقد نالحظ كثیرا مایمیل السعر للتذبذب بشكل سریع حول خط الكیجون باالبتعاد و االقتراب منھ و ھو مایمكن ان نسمیھ
مھما  عندما نستخدم الممحاة لنمسح اي كتابھ فاننا نحركھا ذھابا و ایابا ایضا و ھذا التاثیر خاص بالكیجون بصفةخاصة و ھو یدل على ان السعر

التوازن الذي یجذب فیھ خط تحرك لالعلى او لالسفل اثناء حركتھ ال بد ان یعود لوضع التوازن قلیال قبل االنطالق مرة اخرى و یكون وضع 
  قصیر الكیجون السعر عندما یكون خط الكیجون مستقیما و من ثم یبدا الكیجون في االنحدار لكي نستطیع ان نعرف منھ اتجاه الترند على المدى ال

  تاثیر الممحاة و مدى میل السعر للعودة لوضع التوازن بین كل حین واخرتوضح  و فیما یلي صورة



  
  
  

ن یتم بناءا على المعطیات السابقة عن مدى قوة ھذا الخط و بالربط بینھ و بین الخط االخر االقل قوة التنكان یمكن االعتماد علیھما سویا و ا و بالتالي
عد ان یبدا اتخاذ اسفل خط الكیجون او اعاله لوضع وقف الخسارة للصفقة حیث ان الكیجون یمثل منطقة دعم او مقاومة قویة للسعر فیمكن اخذ الصفقة ب
الحقا في  الكیجونفي اتخاذ اتجاھھ سواء بالصعود او الھبوط وتحدید وقف الخسارة او  الستوب لوس اسفل الخط بحد معین من النقاط و سیتم تناول ذلك

مد على خط واحد فقط او الجزء الخاص باالستراتیجیات الخاصة بالمؤشر ولكن علینا ان الننسى دائما النظرة العمیقة لكل محتویات المؤشر وال نعت
  خطین حتى نتمكن من اخذ الفائدة الكاملة منھ

……………………………………..
  و بالتالي الى اآلن و بناءا على مكونین من الخمس مكونات فلقد نتجت لدینا المعطیات االتیھ اال و ھي

  خط دعم و مقاومة متحرك مع السعر
  مناطق جاذبھ للسعر لیعود الى وضع التوازن

  حدید منطقة وقف الخسارة او الستوب لوس امكانیة ت
  تحدید االتجاه للمدىالقصیر بناء على انحدار الكیجون

  تحدید مدى تسارع او سرعة تحرك السعر في االتجاه عن طریق مدى انحدار الكیجون
  تحدید االتجاه سواء العلى او السفل بتقاطع خطي التنكان وا لكي جون

……………………………………..
  كمل في سرد باقي محتویات النظام لكي نصل الى الصورة الكاملة و الفائدة  الكاملة لنستفید من المؤشر اقصى استفادةو باذن اهللا سا

……………………………………..
CHIKOU SPAN

كما ذكرنا سابقا في البدایة
  تابع للسعربما معناه الخط ال lagging line: یطلق ایضا على ھذا الخط 

  Csاو  
  م علیھا المعادلة  التي یقو

  شمعة سابقة للخلف 26سعر اغالق الشمعة الحالیة و تم عمل ازاحھ للخط لمدة 
  سبان من احد اھم المزایا الخاصة بمؤشر االشیموكو حیث یدعمنا بقوة في اتخاذ القرار ومعرفة اتجاه السعر بصورة لحظیة دائمة  شینكویعتبر خط ال

نھ بال فائدة او انھ مربك و ال معنى لھ و لكن عندما تتضح فائدتھ سترى انھ من الخطوط الھامة جدا و ربما منذ الوھلة االولى عندما ترى الخط ترى ا
  اكثر ما یمیز ھذا المؤشر 

  
  
  
  

  :اما عن فائدة ھذا الخط فھي كالتالي 
  :الفائدة األولى



ا تریدر عن طریق الضغط بالزرار االوسط للفأرة و بالتالي فعند النظر الى ھذا الخط و برسم خطین من نھایتھ خط افقي و خط طولي و یمكن ذلك بالمیت
من الفترة الماضیة و بمقارنتھما فیمكننا معرفة اذا ماكان   26یمكننا معرفة ما اذا كان االغالق الحالي للشمعةالحالیة اعلى او اقل من اغالق الشمعة رقم 

لھ لمدة ستة و عشرین شمعة للخلف وبالتالي یمكننا مقارنة اغالق الشمعة الحالیة بالشمعة االتجاه ال زال صاعدا ام ال فكما نعلم ان الخط تم عمل ازاحھ 
شمعة فاذا كان اغالق الحالیة فوق اغالق تلك الشمعة فھو یدعم الصعود و العكس صحیح حتى في اشد حاالت التذبذب للسعر  26التي مضت منذ 

  السعر باحتمالیة كبیرة سیستمر في الھبوط ام الصعود ام سیغیر اتجاھھ ین االغالقین یمكننا معرف ما اذا كان ب فبالمقارنة
  و معرفة االتجاه و ما اذا كان ھناك احتمال الستمراریتھ  شینكوكیفیة االستفادة من ھذه المیزة لخط التوضح  و فیما یلي صورة

  

  
  

  :الفائدة الثانیة
ابقة اثناء تحرك السعر فانھ یتاثر بالسعر ویتبعھ و یوضح لنا المناطق سواء السابقة او الحالیة و بما ان ھذا الخط یعتمد على اغالق الشموع الحالیة و الس

ویكون قمم و قیعان و یمكن رسم خطوط عرضیة من ھذه القمم  شینكوالتي تذبذب فیھا السعر و لم یستطع اختراقھا وب التالي عندھا یتذبذب خط ال
لما زادت القمم  او القیعان في منطقة معینة كلما دل على ان ھذه المنطقة ھي مقاومة مقاومة او دعم اقوى و لتكون بمثابة خطوط دعم و مقاومة  و ك

  بالتالي یمكن ان نستخرج خطوط الدعم و المقاومة بكل سھولة و معرفة مدى قوتھا لتساعدنا في اتخاذ القرار عند دخول الصفقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باالسفل یمكننا ان نستنتج منھ  شینكوسبان في معرفة االتجاه كما ان تذبذب ال شینكوام خط الكیفیة استخد توضح یلي صورةو فیما 
  وجود منطقة دعم



  
  

لفریم اعلى بالتاكید و یتم تحدید مدى قوة خط الدعم او المقاومة بناءا على عدد القمم  او القیعان المتكونة و ایضا على اي فریم تكونت فكلما كان التایم ا
تحرك قاومة او دعم ذو قوة اكبر و ایضا مدى انحدار زاویة القمة فكلما كان االنحدار و الزاویة حادة اكبر للقمة او القاع دل على ان السعر ستكون م

  بقوة من ھذه المنطقة مما یدل على قوة اكبر
……………………………………..

  
  المعطیات االتیھ اال و ھي من الخمس مكونات فلقد نتجت لدینا ثالثو بالتالي الى اآلن و بناءا على 

  خط دعم و مقاومة متحرك مع السعر
  مناطق جاذبھ للسعر لیعود الى وضع التوازن

  امكانیة تحدید منطقة وقف الخسارة او الستوب لوس 
  القصیر بناء على انحدار الكیجون تحدید االتجاه للمدى

  دار الكیجونتحدید مدى تسارع او سرعة تحرك السعر في االتجاه عن طریق مدى انح
  تحدید االتجاه سواء العلى او السفل بتقاطع خطي التنكان وا لكي جون

  تحدید مدى احتمالیة استمراراالتجاه و تحدید االتجاه لحظیا مع اغالق كل شمعھ
لفترة السابقة و مدى حدة القاع او استخراج الدعوم و المقاومات و مدى قوتھا بناء على عدد القمم و القیعان التي تكونت في ھذه المنطقة حالیا او في ا

  القمة المتكونة
  

……………………………………..
و االن یتبقى لنا اخر  مكونین للمؤشر و اللذان تتكون منھما السحابة و التي تمیز ھذا النظام جدا و سنبدا بالحدیث عن الخطین ثم 

  سنتحدث عن السحابة بالتفصیل 
……………………………………..

  
SENKOU SPAN A  

سابقا في البدایة كما ذكرنا
1st: یطلق ایضا على ھذا الخط  leading line بما معناه الخط األول الذي یسبق السعر  

  المعادلة  التي یقوم علیھا 
  شمعة و ھذاھو سبب تسمیتھ بالخط السابق للسعر 26المتوسط الحسابي لخطي الكیجون و التنكان بازاحة للمستقبل لمدة 

   اي تعتبر االساس الذي تم انشاء المؤشر بناءا علیھلتا الخر سینكوسبان بي و اللذان یكونان السحابةیعتبر ھذا الخط ھو و الخط ا
و االختالف في ھذاالنوع انھ تمعمل ازاحة  لھ في  حیث یمثل ھذا الخط بحد ذاتھ منطقة توازن للسعر یمیل السعر الى االقتراب منھا صعودا و ھبوطا

سط الحسابي لخط الكیجون و التنكان و اللذان یمثالن خطوط دعم و مقاومة للسعر اثناء تحركھ و بالتالي عند ازاحة المستقبل و ھو مبني على المتو
مبنیة على متوسطھما لمدة ستة و عشرین شمعة فبفرض اننا نعمل على فریم الدیلي سیتكون امامنا خط السینكو الذي یمثل منطقة الدعوم و المقاومات ال

و بالتالي یمكن   قریبا  حیث اعتقد الیاباني جویشي بان السعر یمیل الحترام مناطق الدعم و المقاومات المتكونة في الفترات االخیرةبیانات شھر مضى ت
  واحدة على الشارت لكل من یحلل بناءا على ھذا المؤشر مشاھدة خط الدعم و المقاومة بناءا عن متوسط فترة مضت من خالل نظرة

……………………………………..



SENKOU SPAN B
كما ذكرنا سابقا في البدایة

  بما معناه الخط الثاني الذي یسبق السعر Second  leading line: یطلق ایضا على ھذا الخط 
  المعادلة  التي یقوم علیھا 

  مى ایضا بالخط السابق للسعرو لذلك یس بازاحة ستة و عشرون شمعة لالمام المتوسط الحسابي ألعلى ھاي و اقل لو الخر اتنین و خمسون شمعة سابقة 
شمعة سابقة و یقوم  52یكون ھذا الخط مع الخط االخر السحابة و كما تم ذكر معادلتھ فانھ یقومبحساب المتوسط الحسابي ألعلى ھاي و قل لو الخر 

لبیانات لشھرین ماضیین تقریبا و من ثم یقوم بازاحة الناتج  ستة وعشرون شمعة لالمام و بفرض اننا نعمل على فریم الدیلي وبالتالي فانھ یقوم بحساب ا
مة و التوازن و التي بازاحتھا للمستقبل لمدة شھر واحد وبالتالي فعند التحلیل باستخدام المؤشر یمكننا رؤیة المناطق التي تتكون بھا مناطق الدعم و المقاو

واسعة من المعلومات  و بالتالي اتخاذ قرارات متاجرة مبنیة على قاعدة اكیدسینجذب الیھا السعر اثناء تحركھ في الفترة القادمة و ھي میزة رائعة بالت
  باستخدام مكونات المؤشر 

……………………………………..
  عن بالتفصیل  و االن حان الوقت لنتحدث

 السحابة 
The Kumo

على الشارت الول مرة ستجد السحابھ ھي اول  و تضعھ تعتبر السحابة او الكومو ھي قلب و عقل نظام ایشیموكو فعندما تستخدم ھذاالمؤشر :تمھید 
و شكلھا و التي ستجعلك تنظر الى باقي مكونات المؤشر مثل التنكانوا لكیجون و  وجود ھذه السحابة و التي تتنوع في مدى سمكھا انتباھك یلفت ماس

   و عالقتھم بالسعر و الترند شینكوال
ایھ و بي و الذي یمثل كل منھما صورة منفصلة للتوازن للسعر بحد ذاتھ كما یمثالن منطقة الدعوم السحابة تتكون من الخطین سنكو سبان ان  كما ذكرنا

السحابة فانھ  و المقاومات و بالتالي فمنطقة السحابة المتكونة بینھما تكون منطقة دعوم و مقاومة عندما یخترق السعر احد طرفي السحابة و یكون بداخل
م و مقاومة قویتین و بالتالي فتكون منطقة بدون ترند و ال یمكن التوقع باتجاه السعر اال بعد كسره المقاومة او الدعم و قد اصبح بداخل منطقة تحدھا دع

الدعم او  االغالق فوقھما مع اكتمال باقي الشروط لكي تتضح لنا الصورة الكاملة للمؤشر و من ھنا یظھر االختالف عن التحلیل الكالسیكي فال یعتبر
مجرد خط فردي یتم رسمھ و لكنھ عبارةعن منطقة تختلف من لحظةالخرى و یكون بداخلھا السعر في حالة لیس لھ اتجاه محدد و بعد كسر ھذه  المقاومة

الخطاء یكي و االمنطقة یتم تحدید االتجاه و لیس كسر خط معین و  سیتم  التركیز على ھذه النقطة الحقا و بیان مدى فائدة ذلك مقارنة بالتحلیل الكالس
  التي من الممكن ان تحدث نتیجة عدم االنتباه لھذه الجزئیة 

  و بالتالي عند وجود السعر داخل السحابة فال ینصح بالمتاجرة نھائیا النھا منطقة االتجاه العام للسعر بھا غیر محدد
……………………………………..

  السحابة كمؤشر قوي جدا للدعم و المقاومة
بة تختلف عن مؤشرات و خطوط الدعم و المقاومة التلقلیدیة و بذلك یمكن االعتماد علیھا و الثقة فیھا بمقدار اكبر بكثیر كما ذكرنا سابقا كیف ان السحا

سعر التي نتیجة النھا تعتمد على البیانات التاریخیة لمدة ستة و عشرین و اتنین و خمسین شمعة سابقة مع االزاحة للمستقبل ووجود مناطق توازن لل
  ا ینجذب الیھ

ان السعر عندما دخل منطقة السحابة احترم خطي السنكو سبان ایھ و بي كخطوط للدعم والمقاومة  كیف توضح و فیما یلي صورة
  عدة مرات متتالیة

  



التقلیدیة للدعوم و قوة ھذا المؤشر تزداد وضوحا خاصة عندما نقارن ھذا المبدا في الدعوم و المقاومات مقارنة بالمقاومة بالتحلیل الكالسیكي او النظرة 
  المقاومات

……………………………………..
مقارنھ بین الدعوم و المقاومات الخطیة ذات البعد الواحد و بین السحابة و منطقة  المقاومات طبقا لنظرة 

  االیشیموكو
للتوضیح لكي نوضح االختالف بشكل ادق  فیما یلي صورة

  
  

تجاه ھابط أ و كانت ھناك مقاومة للسعر عند ب و تم رسم خط المقاومة و عندما وصل السعر في الصورة الموضحة باالعلى تم رسم خط ترند او  خط ا
ول شراء و النقطة ج و كسر الترند الھابط و نجح في االغالق فوق المقاومة وبالتالي اصبحت دعم سیفكر المتاجر الذي یستعمل الخطوط التقلیدیة الدخ

م الخسارة على عكس المحلل الذي یستخدم ایشیموكو الذي كان واضحا امامھ انھ بالقرب من منطقة السحابة عندما یدخل سیفاجا بھبوط السعر فورا و تت
قة و بعد قلیل و الذي یمثل طرفیھا خطي الشنكو سبان ایھ و بي مقاومة و دعم اقویاء و بداخلھا منطقة بدون ترند و بالتالي كان سینتظر و لن یدخل الصف

ي اختراق خط المقاومة في  النقطة سر و االغالق فوقھ بمسافھ كافیة لكي یطمئن المحلل لكي یدخل في صفقة شراء اخرى و ینجح السعر مرة ثانیة ف
یر صالحة یھبط السعر مرة اخرى اما بالنسبة للمحلل الذي یستخدم ایشیموكو فمن نظرة واحدة كان یرى ان السعر بداخل السحاب و ھي بالتالي منطقة غ

ي الشنكو سبان ایھ و بي یمثلوا خطي دعم و مقاومة اقویاء في ھذه الحالة و بالتالي كان سینتظر و لن یدخ الصفقة اال بعد اكتمال صورة للمتاجره و خط
  كاملة لصفقة ذات احتمالیة كبیرة للدخول فیھا

  د الدعم و المقاومة كمنطقة و لیس كخطوطو من ھنا یتضح الفرق بین النظرة الكالسیكیة للدعوم وا لمقاومات و نظرة االیشیموكو في ان یحد
خاطىء و و بالتالي یتضح لنا ان االیشیموكو ربما تكون فرصھ اقل و لكنھ یجنبنا الدخول و ننتظر ربما یكمل السعر و یكون اختراق صحیح ام 

  التالي یقلل من نسبة الخسارة باذن اهللالصفقات المشكوك فیھا وب
……………………………………..

  السحابةعالقة السعر ب
یمكننا تحدید مكان السعر اوال قبل كل شيء فعندما یكون السعر فوق السحابة فھذا یعني بالنسبة لنا  بكل بساطة یمكن القول بانھ عند النظر الى السحابة

سیكون بیع و عند وجوده بداخل   ان االتجاه العام للصفقات التي یتم الدخول فیھا سیكون شراء و عندما یكون اسفل السحابة فان االتجاه العام للصفقات
و بالتالي سیتم االنتظار  السحابھ فھذا یعني وجوده في منطقة توازن بدون ترند وال یمكننا الدخول في اي صفقات فھو بین مناطق دعم و مقاومة و تذبذب

  ات النظاملحین اختراق احد طرفي السحابة مع حدوث تاكید من باقي المعطیات التي نحصل علیھا من باقي مكون
……………………………………..

  
  
  
  
  
  
  



   ما  الذي یمكننا ان نستفید منھ من السحابة ؟
  

  و السحابة و تذبذبھ  العالقة بین مدى حركة السعر: أوال 
  التي على ھیئة خطوط مستقیمة و اثرھا على السعر او القیعان السحابة ذات القمم: ثانیا 

  انواع السحابة: ثالثا 
  قات من حیث قوة احتمالیتھافلترة الصف:  رابعا 

……………………………………..
  العالقة بین مدى حركة السعر و تذبذبھ  و السحابة: أوال 

  عن االتي اذا تابعت مؤشر االیشیموكو على الشارت ستالحظ ان كثافة او مساحة السحابة تتغیر فاحیانا تكون عریضة و احیانا تكون نحیفة و ذلك یعبر
دل ذلك على التذبذب العالي للسوق في تلك الفترة فكما ذكرنا سابقا المعادالت الخاصة بالخطین اللذان یكونان السحابة و  فكلما زادت كثافة السحابة

ین مما یعتمدوا على متوسط السعر لفترات سابقةو متوسط خطي الكیجون و التنكان مما یعني كلمازادت حركة السعر و  تذبذبھ سیؤدي الى تباعد الخط
  :طباع بوجود تذبذب اقوى في حركة السعر اذن فماذا سنتفید بمعرفة ذلك یعطینا االن

منھا فمثال اذا كنا ننوي  )العكس صحیح(كلما زاد سمك السحابة اي كلما كانت عریضة اكبر تكون قدرة السعر ضعیفة على اختراقھا او الخروج 
رین في حال دخولنا الصفقة و الدخول بنسبة اقل من راس المال و ایضا الدخول في صفقة و  كان امامنا سحابة كثیفة  فیجب علینا ان نكون حذ

باطمئنان  كناحیة ایجابیة لذلك انھ اذا اخترق السعر ھذه السحابة فتمثل منطقة مقاومة للسعر قویة اقوى من السحابة الغیر سمیكة و بالتالي سندخل
  ب الطبع مع توافر جمیع شروط المؤشر و المعطیات التي تؤید صفقتنا اكبر  و ربما نزید نسبة دخولنا من راس المال في ھذه الحالةو

……………………………………..
  السحابة ذات القمم او القیعان التي على ھیئة خطوط مستقیمة و اثرھا على السعر:  انیاث

  و ھذه حالة خاصة جدا من السحابة و لھا تاثیرھا الخاص بالتاكید على السعر 
كي نوضح شكل ھذا النوع من السحابة قبل ان نسرد تفاصیلھا و تاثیرھا و ما ھو وجھ االختالف بینھا و فیما یلي صورة للتوضیح ل

  بین السحابة العادیة

  
كمل اتجاھھ و كما ذكرنا سابقا عندما تحدثنا عن الكیجون في وقت سابق ان لھ تاثیر الممحاة عندما یكون في خط مستقیم حیث ینجذب السعر الیھ قبل ان ی

خمسین د و ینجذب الیھ و ھكذا ایضا لخط السنكو بي نفس الخاصیة فعندما یكون مستقیما و بناءا على المعادلة الخاصة بھ و التي تخص االثنین و یعو
یھا مؤشر السابقة اي حالة توازن و ھي التي یعتمد عل شمعة سابقة فوجوده في خط مستقیم كما نعلم فھو یعني حالة عدم وجود ترند واضح خالل الفترة

ه السحابھ بھا االیشیموكو لتوضیحھا في كل مكوناتھ لتفسیر  جمیع فترات التذبذب و بالتالي فمثال اذا اخترق السعر السحابة العلى او السفل و كانت ھذ
مرات قبل ان یواصل  خط السنكو سبان بي في وضع توازن فیجب  اننكون حذرین النھ محتمل بدرجة كبیرة جدا ان ینجذب السعر الى ھذا الخط عدة

ذب خط السنكو  اتجاھة و  لذلك فیجب ان ننتظر قلیال حتى نتاكد من توافر جمیع المعطیات وان السعر قد بدا بالفعل في االبتعاد عن السحابة و عن قوة ج
  بي و الذي یمثل حالة التوازن

……………………………………..
  
  
  



  
  انواع السحابة: ثالثا 

 26نین للسحابة باعتبار انھما نوع من انواع الموفنج افرج بكل بساطة و كما نعلم ان السنكو سبان ایھ ھو لفترة  وبالتاكید فاذا نظرنا الى الخطین المكو
یة و كما نعلم طبقا للموفنج افرج عندما یقطع الموفنج افرج ذو المدة الزمنیة القلیلة الموفنج افرج لمدة زمن 52اقل من فترة السنكو سبان بي و الذي یمثل 

  كس اعلى فھذا اشارة للشراء و العكس صحیح یمكننا ایضا اعتبار قطع السنكو سبان ایھ للسنكو سبان بي من االسفل لالعلى اشارة للصعود و الع
……………………………………..

  ة احتمالیتھافلترة الصفقات من حیث قو:  رابعا 
ملت الشروط فاذا كانت فوق السحابة عند اكتمالھا فھذا اشارة قویة اما اذا كانت حیث عندما ننظر الى اكتمال شروط الشراء فیجب علینا تحدید مدى اكت

بیع و داخل السحابة فھذا اشارةمتوسطة لوجودھا بدونمنطقةبدون ترند اما اذا كانت في الجانب االخر للسحابة فھذه اشارة ضعیفةوا لعكس صحیح لل
  م السحابةبالتالي یمكننا تحدید مدى قوة  االشارة ایضا باستخدا

……………………………………..
  

  : و بالتالي الى اآلن و بناءا على الخمس مكونات فلقد نتجت لدینا المعطیات االتیھ اال و ھي
  خط دعم و مقاومة متحرك مع السعر

  مةمناطق جاذبھ للسعر لیعود الى وضع التوازن من خالل الكیجون او السحابة التي بھا القمم و القیعان ذات الخطوط المستقی
  امكانیة تحدید منطقة وقف الخسارة او الستوب لوس 
  تحدید االتجاه للمدى القصیر بناء على انحدار الكیجون

  تحدید مدى تسارع او سرعة تحرك السعر في االتجاه عن طریق مدى انحدار الكیجون
  تحدید االتجاه سواء العلى او السفل بتقاطع خطي التنكان وا لكي جون

  سبان شینكومن ال استمراراالتجاه و تحدید االتجاه لحظیا مع اغالق كل شمعھ تحدید مدى احتمالیة
ى حدة القاع استخراج الدعوم و المقاومات و مدى قوتھا بناء على عدد القمم و القیعان التي تكونت في ھذه المنطقة حالیا او في الفترة السابقة و مد

  او القمة المتكونة
  ثیرھا على حركة السعر االن و في المستقبلتحدید مدى قوة تذبذب السعر و تا

  تحدید مدى قوة االشارة من خالل السحابة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اجرة مع االتجاه العام او الترندملحوظات ھامة عن جمیع اسالیب المت
كما ھو معروف ان المتاجرة مع االتجاه للعام للسعر ھي الوسیلة المثلى للنجاح في االسواق حیث یزید من احتمال المكسب و :أوال 

لطویل المدى بالتالي فانھ حتى تستفید االستفادة القصوى من االیشیموكو فیجب اال تنسى ان تتاجر مع الترند فھو مفتاح النجاح ا
باذن اهللا

انھ لیس علیك معرفة الى  على عكس اي محلل باستخدام انظمة اخرى فیجب ان یعلم اي محلل باستخدام مؤشر االیشیموكو :ثانیا  
این سیذھب السعر لكي یشتري من القاع و یبیع من القمة فقط اجعل تركیزك على الدخول في الصفقات ذات االحتمالیة الكبیرة 

افرت فلن تكتب في صفقاتك السعر ذاھب الى كذا فستربح و لكن یجب التریث حالما تتوافر فرصة قویة لكي تستفید منھا حینما تو
باذن اهللا و المتابعة ووضع الستوب لوس كما ذكرنا اماكنھ سابقا و سیتم ذكره الحقا مرة اخرى و بتفصیل اكبر في فصل 

االستراتیجات الخاصة بالمؤشر 
جر اال في االتجاه العام للسعر او الترند وال تقول اعتقد ان الترند قد انتھى ال تتاجر بما تعتقد تاجر بما تراه و دع التتا: ثالثا 

المؤشر یخبرك بان الترند بالفعل قد انتھى و انتظر حدوث جمیع المعطیات و التاكیدات للدخول في صفقة جدیدةمع الترند الجدید 
طقة الدخول الصحیحة بنقاط و من ثم تكتشف انھا كانت اشارة ضعیفة و تخسر صفقتك التضحیة فلن یفیدك شیئا انتدخل قبل من

فیجب ان تكون علىثقة بانك ستضحي ببعض النقاط عند الدخول و الخروج ببعض النقاط من اجل ضمان الربح دائما ھو االفضل 
یة و عدم االستفادة من قوة ھذا المؤشر في تحدید مدى من الصفقات و لكن المھم ھو ان تربح والتدخل في صفقات قلیلة االحتمال

  جودة  الصفقات 
التنسى ان ھناك اتجاه عام للسعر على فریم االربع ساعات او الیومي او الشھري ب خالف الساعة وا لنصف الساعة و : رابعا 

لى فریم الساعة مثال و كان الترند على لذلك یجب مراعاة ذلك و بناءا علیھ تحدد قیمة تقریبیة لھدفك فلیس منطقي تدخل صفقة ع
الساعة عكسھ على االربع ساعات و الیومي ویكون ھدفك الف نقطة فیجب ان تكون منطقیا في نقاطدخولك و خروجك و تلتزم 

  باشارت المؤشر و تنظر  الى نقاط المقاومةو الدعم على الفریمات االخرى بجانب فریم عملك 
وكو یعتمد على توضیح الترند العام والدعوم والمقاومات و مدى استمراریتھ و المناطق عالیة نظام االیشیم :خامسا و اخیرا 

التذبذب  والمناطق بدون ترند و غیرھا و لذلك فاالنظمة التي تعتمد على الترند فھي انظمة قویة جدا ولكن اذا استخدمنا معھا 
ر باالنتھاء نجد بداخلنا احساس یقول ھیا للشراء او للبیع فقد انتھى الترند و التفكیر المنطقي فكلنا نعلم عندما یبدا الترند في  التظاھ

لكن كما ذكرنا سابقا یجب علینا ان نضحي ببعض النقاط و نحدد مدى قوة احتمالیة الصفقة و ندع الشارت ھي التي تحدثنا بوجود 
باذن اهللا نضمن النجاح على المدى الطویل وال تنسى ھذا الصفقة و نراعي اتجاه الترند العام على جمیع الفریمات الزمنیة و بذلك 

النظام قد تم تجربتھ لمدة عشرون عاما اثناء ابتكاره و بالتالي فھو قوي و موثوق بھ جدا  في جمیع االسواق فیجب ان نثق في 
  اشاراتھ و ننتظر حتى یخبرنا بوجود صفقة مناسبة ذات احتمالیة عالیة

  
نھایة الفصل االول ------------------------------ --------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مكونات المؤشر بادق تفاصیلھ و ممیزات كل مكون من مكوناتھ و  الى ھنا و بحمد اهللا و فضل منھ نستطیع ان  نقول اننا قد فھمنا
  الحاالت الخاصة لھ و اثرھا على السعر ووضعنا ایدینا على نقاط القوة لھذا المؤشر الرائع

  االول  جزءوالى ھنا ینتھي ال
و شرح  مؤشر باذن اهللالثاني االستراتیجیات التي یمكن استخراجھا من مكونات ھذا ال جزءو باذن اهللا سنتناول في ال

  لكیفیةاستخدامھ في المتاجرة الفعلیة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  االستراتیجیات الخاصة بمؤشر االیشیموكو
  اجرة الفعلیة باستخدام المؤشرو كیفیة المت

  
  

و حاالت عملیة  التي یمكن استخالصھا باستخدام مؤشر االیشیموكو االستراتیجیات الخاصة
  لتطبیقھا موضحة بالشارت لتعلم كیفیة المتاجرة الفعلیة باستخدام المؤشر

  
ناه انھ ال یمكن االعتماد على خط بمفرده اود ان اذكركم انھ ال یجب ان ننسى ان االیشیموكو نظام متكامل بما مع في البدایة

تتكون من عدةمكونات فلكي تتضح  للحصول على الصورة العامةلحركة السعر و المتاجرة باستخدامھ فیمكن تشبیھ بصورة كاملة
كتب لنا لنا الصورة بشكل دقیق وواضح یجب استخراج معطیات جمیع الخطوط الداخلة في ھذا المؤشر لكیندمجھا معا و باذن اهللا ی

النجاح و نحصل على افضل النتائج منھ حیث انھ بدمج جمیع معطیات المؤشرات لن نتمكن فقط من معرفةاتجاه السعر و الصفقات 
المتاحة ولكن ایضا سنستطیع فلترة الصفقات من حیث مدى قوة احتمالیتھا مابین صفقات قویة االحتمال و متوسطة االحتمال و 

نظر ایضا الى كل خط من الخطوط كنظام صغیر داخل نظام اكبر و لذلك فسیتم البدا في سرد ضعیفة االحتمال و یمكن ال
االستراتیجیات الخاصة بكل مكون  من مكونات النظام و لكن ال تنسوا انھ یجب استخدامھا بمراعاة الصورة الكبیرة التي تتكون 

  ى للمؤشر من جمیع معطیات المؤشر اي بدعم من معطیات  جمیع المكونات االخر
  

  تقاطع خطي الكیجون و التنكان: االستراتیجیة االولى 
ھذه االستراتیجیة من اكثر االستراتیجیات التقلیدیة التي یستخدمھا المتاجرون بنظام االشیموكو و طبعا كما ذكرنا سابقا ان خط 

ن ھو الذي سیقطع خط الكیجون من االعلى و التنكان ھوالخط االسرع العتماده على فترةزمنیة اقل من الكیجون و لذلك فخط التنكا
  االسفل

وعند قطھ خط التنكان لخط الكیجون من االسفل لالعلى یكون اشارة صعود و عند قطع خط التنكان لخط  الكیجون من االسفل 
  تكون اشارة للھبوط

   االشیموكو االخرى للحصول على صورة كاملة واضحة مع مراعاة باقي معطیات مكونات نظام
  

  ترة مدى قوة التقاطعفل
  
  

  تقاطع قوي
  و حدث التقاطع فوق السحابة من االسفل لالعلى تكون فرصة قویة للشراء اذا قطع خط التنكان خط الكیجون

  و حدث التقاطع اسفل السحابة من  االعلى لالسفل  تكون  فرصة قویة للبیع اذا قطع خط التنكان خط الكیجون
  

یوحي باتجاه ھابط و  لذلك مع دعم من تقاطع  لسحابة یوحي بان االتجاه العام للسعر صاعد ووجوده اسفل السحابةفكما نعلم ان وجود السعر اعلى ا
  خطي الكیجون و التنكان في نفس االتجاه تكون الفرصة ذات احتمالیة اقوى باذن اهللا

  
  
  
  

  تقاطع متوسط القوة
  كیجون بداخل السحابةیكون التقاطع متوسط القوة اذا حدث تقاطع خطي التنكان و ال

  
السحابة تعبر عن منطقة بدون ترند محدد و احتمالیة حدوث حركات فجائیة للسعر الن السعر یكون محصورا بین مقاومةو دعم طرفي فكما نعلم ان 

 الخطینمن السحابة و السحابة و ربما یحدث كسر للسحابة في اي وقت من االوقات و بالتالي یكون تقاطع متوسط القوة و یفضل انتظار خروج كال
  انتظار تقاطعھما مرة اخرى في نفس االتجاه سواء بیع او شراء لكي یكون تقاطع قویولیس متوسط القوة

  
  
  



  
  

  تقاطع ضعیف
  اسفل السحابة قاطعو حدث الت من االسفل لالعلى للشراء اذا قطع خط التنكان خط الكیجون ضعیفة تكون فرصة 

  ع خط التنكان خط الكیجون من العلى لالسفل و حدث التقاطع اعلى  السحابةتكون فرصة ضعیفة  للبیع اذا قط
  

وجو السعر اسفل السحابة یعبر عن اتجاه ھابط و لذلك فقد یكون ذلك مجرد تاثیر الممحاة لخط الكیجون ثم یعاود السعر االستمرار في  فكما نعلم ان
اھم اسباب الخسارة و لذلك تكون الفرصة ضعیفة جدا وال ینصح الدخول بھا اال في حاالت  اتجاھھ و بذلك سنكون دخلنا عكس اتجاه الترند و طبعا ھذا

  نادرة سنتطرق الیھا فیما بعد باذن اهللا
  

  في الصورة و تصنیفھ مابین قوي و متوسط و ضعیف مدى قوة التقاطعلفلترة و الشارت المرفق باذن اهللا یوضح  
  
  
  

  
  

  مدى قوى التقاطع للخطین من نظرة واحدة بكل بساطة و بذلك نكون قد تمكننا من تصنیف 
  

  .. و لكن انتظر
باالضافة الى ماتم ذكره فیجب ایضا عدم  نسیان خط الشنكو سبان فعند حدوث تقاطع یتم النظر ایضا الى الشنكو سبان فكما ذكرنا 

السعر یوحي ذلك باشارة للصعود و العكس  سابقا اھمیة الخط الستخراج الدعوم و القماومات و ایضا في حین تواجده اعلىمنحنى
صحیح و بذلك فعندما یكون التقاطع قویا و مدعوما باتجاه الشنكو سبان ومكان تواجده بالنسبة للسحابھ باذن اهللا تكوناحتماالت 

  نجاح الفرصة  اكبر 
  
  
  

 -------------------------------------------  
  
  
  



  
  

  حالة عملیة للدراسة
  ارت التالي للتوضیحانظرالى الش

  
  الشكل ھو شارت اربع ساعات  لعملة الیورو فرنك 

  
  

سنالحظ حدوث تقاطع حیث قطع خط التنكان خط الكیجون من االسفل لالعلى و خط الشنكوسبان یدعم اتجاه الصعود ایضاو    Aبالنظر الى النقطة 
و لذلك سننتظر كسر السعر للسحابة و خروج خطي الكیجون و التنكان من یوحي ذلك باشارة شراء و لكن التقاطع متوسط لوجوده داخل السحابة 

  داخل السحابة و انحدارھما ناحیة االعلى حتى ناخذ امر شراء
  تمكن السعر من اختراق السحابة مع خطي التنكان و الكیجون و بذلك سیتفعل امر الشراء ولكن این سنضع الستوب لوس Bعند النقطة 

  معرفة بان السعر لم یتحرك كما ھو متوقع و سیبدا في الھبوط  ؟؟ نفكر قلیال متى سیتم
بالتالي  بالتاكید عند كسر الحد السفلي للسحابة فاذا عاد السعر الى السحابة مرة اخرى وتمكن من اختراقھا لالسفل ستكون اشارة ببدایة للھبوط و

  االسفل المرسوم باللون االحمر  یمكننا وضع الستوب لوس عند الحد السفلي للسحابة كما ھو  في الخط
  
  

من ممیزات االشیموكو لیس فقط ایجاد صفقات ذات احتمالیةعالیة و لكن ایضا ادارة الصفقة فكما نالحظ ارتفع السعر بعدھا و  و كما ذكرنا سابقا ان
لسحابة اسفل السعر تدریجیا و یتم نقل الستوب استمر في الصعود وبذلك اثناء صعود السعر یمكننا نقل الستوب مع الحد االدنى للسحابة فسترتفع ا
كمثال وجود مقاومة قویة متكونة سابقا من خط  لوس لالعلى لنجني بعض االرباح باذن اهللا و ننتظر اشارة قویة لعكس االتجاه لنخرج من الصفقة

و التنكان كدعم متحرك للسعر اثناء صعودة ووجود ایضا مدى قوة خطي الكیجون  بربح و كما نالحظ الشنكو سبان او كسر السحابة او ماشابھ ذلك 
  خط الشنكو سبان في وضع یدعم لنا الصعود مما یزید من احتمالیة الصفقة

  
  
  

  اتمنى ان تكون ھذه الحالة العملیة واضحة و مفھومھ
  
  
  
  



  
  

  خط الكیجون و عالقتھ بالسعر : االستراتیجیة الثانیة 
من المكونات الممیزة والقویة التي یمكن االعتماد علیھا في ھذا المؤشر و على اي كما ذكرنا سابقا بان خط الكیجون یعتبر 

مدةزمنیة و لكن بالطبع سیكون قوتھ اعلى كلما كانت المدة الزمنیة للشارت اكبر كاالربع ساعات و الیومي و االسبوعي على سبیل 
  المثال

  فلترة مدى قوة التقاطع
  

  تقاطع قوي
  السعر خط الكیجون  من االسفل لالعلى و كان السعر فوق السحابةذا قطع تكون فرصة قویة للشراء ا

  تكون فرصة قویة للبیع اذا قطع السعر خط الكیجون  من االعلى لالسفل  و كان السعراسفل  السحابة
  

  تقاطع متوسط القوة
  اخل السحابةتكون فرصة متوسطة  للشراء اذا قطع السعر خط الكیجون  من االسفل لالعلى و كان السعر د

  اذا قطع السعر خط الكیجون  من االعلى لالسفل  و كان السعر داخل السحابة بیعتكون فرصة متوسطة  لل
  

  تقاطع ضعیف
  اسفل السحابةللشراء اذا قطع السعر خط الكیجون  من االسفل لالعلى و كان السعر   ضعیفةتكون فرصة 

  من االساالعلى لالسفلو كان السعر اعلى  السحابة  تكون فرصة ضعیفة  للبیع اذا قطع السعر خط الكیجون
  

كما نالحظ دائما السحابة عنصر قوي في الفلترة ووجود السعر داخلھا یضعف من قوة االشارة لوجوده داخل : مالحظة سریعة 
ین باستخدام جرلمتامنطقة تذبذب عالیة بدون ترند و لذلك فیتم االنتظار لحین كسر السعر للسحابة مدعوما بباقي االشارات و ل

االرتدادات یمكنھم استغالل ھذا  التذبذب عن طریق استغالل تاثیر الممحاة للكیجون ووضع الھدف عند خط الكیجون مرة اخرى 
  ولكن ال ینصح بذلك اال بعد اتقان النظام جیدا جدا 

  
  انظرالى الشارت التالي للتوضیح

  
  
  



كرنا في الصورة عند حدوث االشارة القویة ان یكون قرارنا مدعوما بباقي بالطبع یجب ان ال ننسى كما ذ:مالحظة سریعة  
المكونات على سبیل المثال متاجر االشیموكو ایضا یستخدم في ھذه االستراتیجیة خط السنكو سبان الستخراج الدعوم و المقاومات 

مقاومة و اغالق السعر فوقھ سیكون دعما قویا باالضافة الى اتجاه السعر فاذا حدثت اشارة شراء قویة و بالفعل تم كسر مستوى 
  الحتمالیھ سیر الصفقة في اتجاھنا باذن اهللا

  
  اذن متى یتم الخروج طبقا لھذه االستراتیجیة ؟؟؟؟

كما راینا اننا دخلنا  عند وجود اشارة تقاطع للسعر مع الكیجون و كانت اشارة قویة مدعومة بباقي معطیات مكونات النظام و 
الدعم و المقاومة و ایضا كما نعلم ان خط الكیجون یمثل دعم قوي جدا للسعر في حالة الصعود و مقاومة في حالة خاصة نقاط 

الھبوط و بالتالي یمكن وضع الستوب لوس بعد الدخول اسفل خط الكیجون بعدد من النقاط على حسب العملة فالعمالت سریعة 
اسفل خط الكیجون التي سنضع عندھا الستوب لوس كبیر نسبیا مقاونة بالعمالت  التحرك بالتاكید سیكون عدد النقاط التي تبعد عن

االخرى بطیئة الحركة و یتم تحریك الستوب لوس مع تحرك السعر مع مراعاة فرق النقاط اسفل خط الكیجون و ھكذا حتى نحافظ 
  خرج رابحین باذن اهللاعلى جني االرباح عندما ینعكس السعر و یقطع خط الكیجون في االتجاه المعاكس و ن

  
 -------------------------------------------  

  حالة عملیة للدراسة
  انظرالى الشارت التالي للتوضیح

  
  

  الشكل ھو شارت اربع ساعات  لعملة الیورو فرنك
لوجوده فوق السحابةو لكن سننتظر  سنجد حدوث تقاطع قوي للسعر مع خط الكیجون من اسفل العلى و ھو تقاطع شراء قوي  Aبالنظر الى النقطة 

اصبح لوجود خط الكیجون في حالة خط مستقیم مما یعني منطقة توازن جاذبة للسعر وب التالي سننتظر بدایةانحداره العلى لیشیر الى ان االتجاه 
بدا   Bسابقا و  بالفعل عند النقطة صعود و طبعا بدعم باقي االشارات كوجود الشنكو سبان اعلى منحنى السعر و االغالق فوق مقاومة متكونة 

الكیجون في االنحدار العلى و بالتالي تم الدخول صفقة شراء ووضع الستوب لوس اسفل خط الكیجون بعدد من النقاط وتحریك الستوب لوس مع 
و تم صعود السعر   Cند النقطة حركة الكیجون العلى مع المحافظة على نفس فارق النقاط عن اسفل خط الكیجون و كانت الستوب لوس المبدئیة ع

و عندھا لمس السعر الستوب لوس الخاصة بنا عندما كسر الكیجون السفل   Dالعلى و تحریك الستوب لوس كلما صعد السعر الى ان وصلنا للنقطة 
  بعدد من النقاط التي حددناھا مسبقا لوضع الستوب لوس و تم الخروج من الصفقة على ربح

لنا كیف یمكننا ادارة الصفقة ایضا بواسطة االشیموكو ومتابعة موقع وضع االستوب لوس على حسب  و بذلك یكون قد اتضحت
  االستراتیجیةالمستخدمة لتقلیل الخسائر الى اقل حد و تعظیم االرباح ذات االحتمالیة العالیة باذن اهللا

  
  
  
  



  

  - البریك اوت -  السحـــــابةكسر : االستراتیجیة الثالثة  
سابقا ان السحابة ھي المكون االشھر من ضمن مكونات ھذا المؤشر الرائع فیمكننا استخالص منھا عدةمعطیات و كما ذكرنا 

معرفة وجود السعر داخل تذبذب و منطقة دعم و مقاومة و قویة من حدیھا و فلترة اتجاه السعر على حسب مكان تواجده منھا 
نجذب السعر الیھا و یمیل الى كسرھا من عند ھذه المنطقة التي تمثل منطقة سواء اتجاه صاعد او ھابط و السحابة الفالت التي ی

و بالطبع  توازن و بذلك ھي من المكونات القویة جدا و ھي اول مایجذب االنتباه عند وضع المؤشرعلى الشارت
الكبیر لحركة السعر و  االستراتیجیةكغیرھا یجب ان تكون مدعومة بباقي المعطیات للحصول على الصورة الواضحة او المنظور

  جمیع ممیزات ھذا النظام  للحصول على فرص ذات احتمالیة عالیة لالستفادة من
  
  
  

 -------------------------------------------  
  
  
  

  وھو یوضح اشارة شراء  انظرالى الشارت التالي للتوضیح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   تینھام تینمالحظدعم باقي مكونات المؤشر و لكن انتظر  كما ذكرنا ان ھذه الشارت للدخول في صفقة شراء بعد

ي السحابة ضات خط مستقیم سفلي او علوي او السحابة ذات الخط المستقیم  أ كما ذكرنا سابقا ان من انواع السحابة الفالت كومو
ل السعر الى العودة الیھا مرة ةتوازن للسعر یمی و الذي یكون ھو خط السنكوسبان بي و یعتبر في ھذه الحالة ھذا الخط ھو منطق

رى و بالتالي عند حدوث كسر للسحابة و لكن السحابة من ھذا النوع فیتم االنتظار لحین عودة السعر الیھا مرة اخرى و حودث خا
ھذا اشارة الشراء مرةاخرى حتى نتجنب الدخول و ارتداد السعر ال سمح اهللا الى السحابة وانعكاس االشارة  و قد تم توضیح شكل 

  النوع  من السحابة الصورة التالیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و االن مع المالحظة الثانیة والمھمة جدا ایضا عند التعامل مع اي استراتیجیة لھذا النظام وقبل الدخول في اي صفقة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لتوضیح المالحظة الثانیة  نعود مرة اخرى للنظر الى الصورة



  
  

  
  

لدخول في الصفقة سنجد ان السحابة سحابة صاعدة كما ھو موضح باللون االزرق وفیھا یقطع خط بالنظر الى یمین الشارت قبل ا
السنكو سبان ایھ خط السنكو سبان بي من االسفل لالعلى فیكون خط السنكو سبان ایھ ھو الحد العلوي للسحابةو تعتبر سحابة 

سمى ذلك بالنسبة لمتاجر االشیموكو النظرة المستقبلیة التجاه صاعدة تدعم الصعود و لذلك قبل الدخول في اي صفقة یتم النظر و ی
السعر فیتمالنظر الى السحابة المستقبلیة و اتجاھھا وال یتم الدخول مالم تتوافق اتجاه السحابة على اقصى یمین الشارت مع اتجاه 

  الصفقة
  

  اتمنى ان تكون المالحظتین واضحتین
  
  

قة طبقا لھذه االستراتیجیة كما الحظنا سابقا اشارة الخروج تكون معتمدة على نفس المكون و االن اعتقد عرفنا متى نخرج من الصف
و یتم متابعة من مكونات المؤشر الذي اعتمدنا علیھ و بالتالي سیتم الخروج في حالة كسر السعر للسحابة في االتجاه المعاكس 

  ن نقطة من الطرف المعاكس للسحابة الربح بتحریك الستوب لوس و یكون موضع الستوب لوس بحوالي عشری
  و یتم الدخول و الخروج طبقا للصورة الكاملة التي تتكون لنا من النظام من معطیاتھ المختلفة

 -------------------------------------------  
  
  
  
  
  

  و االن لنعود الى معمل االیشیموكو للتطبیق على ھذه االستراتیجیة
  
  
  
  
  
  



  
  حالة عملیة للدراسة

  انظرالى الشارت التالي للتوضیح
  

  
  
  
  

  الشكل ھو شارت اسبوعي لعملة االسترالي  دوالر 
و لكن نالحظ ان السحابة من النوع فالت جاذبة للسعر و بالتالي سنحتاج الى شيء  Aقد تم كسر السعر للسحابة لالسفل عند النقطة  كما نالحظ 

  یدعمنا للدخول في ھذه الصفقة یاترى ماھو ؟؟؟
و بالتالي انتظرنا اغالق السعر    Bو كانت ھنالك نقطة دعم قویة عند الخط  لتاكید ھو خط الشنكو سبان سنستخرج منھ الدعوم السابقة القویة با

ى ان اسفل خط الدعم و بدایة انحدار خطي الكیجون و التنكان و بالطبع لن ننسى النظرة المستقبلیة للسحابة بالنظر الى اقصى یمین الشارت سنر
ھو  السحابة ھابطةو ھو مایؤید اتجاھنا و بالتالي یتم الدخول في الصفقة ووضع الستوب لوس فوق الحد العلوي للسحابة بحوالي عشرین نقطة كما

 و Dمعروف من اساسیات ھذه االستراتیجیةو یتمتحریك  الستوب لوس مع تحرك السحابة لالسفل و مالحقة الربح حتى وصل السعر الى النقطة 
  نجح في كسر السحابة في االتجاه المعاكس بفارقالنقاط الذي وضعناه على الجانب االخر للسحابة و تم جني الربح 

  و لكن سؤال یتردد الى اذھاننا ھل سناخذ ھذه الصفقة في االتجاه المعاكس ؟؟؟
جود جمیع المؤشرات خارج منطقة السحابة النھا منطقة تذبذب بالتاكید لن ناخذھا اوال الن الشنكو سبان مازال داخل السحابة و یجب االنتظار لحین و

غالق فوق و سیتما لنظر بعد تاكید جمیع االشارات للنظرة المستقبلیة للسحابة و ما اذا كانت السحابة من النوع الفالت ام ال و تدعیم صفقتنا باال
  ل في الصفقة باذن اهللا منطقة مقاومة للسعر و التي تكونت من الشنكو سبان و بعد ذلك یتم الدخو

  
  اتمنى ان تكونوا قد بداتم في فھم كیفیة المتاجرة بھذا النظام و مدى قوتھ و كیفیة فلترة  الصفقات على الشارت

  
 -------------------------------------------  

  
  
  
  

  و االن تبقى لنا استراتیجیتان من ھذاالمؤشر الرائع
  

  



  - حدي السحابة  –السنكو سبان ایھ و بي وط خط: االستراتیجیة الرابعة 
اذا نظرنا الى الخطین المكونین للسحابة باعتبار انھما نوع من انواع الموفنج افرج بكل بساطة و كما نعلم ان  كما ذكرنا سابقا انھ

للموفنج افرج عندما یقطع و كما نعلم طبقا  52اقل من فترة السنكو سبان بي و الذي یمثل  26السنكو سبان ایھ ھو لفترة  وبالتاكید 
الموفنج افرج ذو المدة الزمنیة القلیلة الموفنج افرج لمدة زمنیة اعلى فھذا اشارة للشراء و العكس صحیح یمكننا ایضا اعتبار قطع 

  السنكو سبان ایھ للسنكو سبان بي من االسفل لالعلى اشارة للصعود و العكس 
قنج افرج اقویاء جدا و لكن یالحظ عند استخدام ھذه االستراتیجیة ان یستحسن جدا كما ذكرنا سابقا انھ یمكن اعتبارھم كخطي مو

العمل على فریم كبیر لتدعیم االشارة ولیكون الخطین اكثرقوة و احتمالیة و بالرغم من عدم انتشار ھذه  االستراتیجیةحیث ان 
ذكرناھا سابقا او لتدعیم االتجاه عند الدخول في صفقة معظم المتاجرین باالشیموكو یستخدمون السحابة الستخراج معطیاتھا التي 

ھومایرتكز و  وال یجب ان نھمل باقي معطیات المؤشر  و لكنھا استراتیجیةقویة  ایضا النھا تعتمد على ان تتاجر في اتجاه الترند
   تفادة القصوى من معطیاتھالمتاجرة مع الترند والصورة الكاملة لمعطیات المؤشر لالس بصفة اساسیة علیھ نظام االیشیموكو

  
  فلترة مدى قوة التقاطع

  تقاطع قوي
فمثال نظرنا الى السحابة المستقبلیة على عندما یكون السعر في نفس اتجاه تقاطع السحابة للتوضیح اكثر فمثال  تكون فرصة قویة

  بةحالیا بالتالي تعتبر اشارة قویةیمین الشارت ووجدناھا تقاطعت وتكونت سحابة صاعدة في نفس الوقت كان السعر اعلى  السحا
  تقاطع متوسط القوة

تكون فرصة متوسطة القوة اذا كان السعر داخل السحابة عندما حدث التقاطع للسحابة المستقبلیة فمثال نظرنا الى السحابة 
بة حالیا تعتبراشارة المستقبلیة على یمین الشارت ووجدناھا تقاطعت وتكونت سحابة صاعدة في نفس الوقت كان السعر داخاللسحا

  متوسطة القوة 
  تقاطع ضعیف

تكون فرصة ضعیفة اذا كان السعر حالیا في اتجاه معاكس لالتجاه الذي تقاطعت بھ السحابة المستقبلیة  فمثال نظرنا الى السحابة 
بةحالیا بالتالي تعتبر سحابةصاعدة في نفس الوقتكان السعر اسفل السحا المستقبلیة على یمین الشارت ووجدناھا تقاطعت وتكونت

  اشارة ضعیفة
 -------------------------------------------  

  انظرالى الشارت التالي للتوضیح
كما ذكرنا انھ یتم النظر الى السحابة المستقبلیة عند حدوث التقاطع و في ھذا الشارت : مالحظة ھامة جدا قبل النظر الى الشارت 

كانت السحابة المستقبلیة المتكونة وقتھا ھي  سحابة موجودةحالیا و لذل فقد تم رسم الخطوط  ھو عرض لفرص تمت و بالتالي فقد
  ةمدى قوة االشارة كما ذكرنا سابقا لتوضیح این حدث تقاطع و این كان السعر وقت التقاطع لفلتر

  



  بالنظر الى الصورة في االعلى سنجد انھ حدثت ثالث فرص بناء على االستراتیجیة
  االولى الفرصة 

و بالتالي كان في نفس   Bو كان السعر فوق السحابة ایضا عند النقطة  Aتغیر اتجاه السحابة المستقبلیة الى الصعود عند النقطة
  اتجاه السحابة المستقبلیة الجدیدة فتعتبر اشارة  شراء قویة

  
  الفرصة الثانیة

عند  ان السعر في نفس اللحطة قد كسر السحابة منذ شمعة واحدةو ك  Cعند النقطة  تغیر اتجاه السحابة المستقبلیة الى الھبوط
و اصبح تحت السحابة مما یعني انھ في نفس اتجاه السحابة المستقبلیة في لحظة التقاطع فما یھمنا اغالق الشمعة   Dالنقطة 

  ك فھي ایضا اشارة بیع قویةالمتكونة لحظة التقاطع نفسھا فقط و موقعھا من السحابة و  لذل
  

  لفرصة الثالثةا
عند و في نفس اللحظة التي تغیر فیھا االتجاه كان السعر بداخل السحابة Eعند النقطة تغیر اتجاه السحابة المستقبلیة الى الصعود 

  مما یعني انھا اشارة متوسطة و لذلك تكون اشارة شراء متوسطة القوة Fالنقطة 
  

اقولھا و اعیدھا مرارا و تكرارا یتم اخذ الصورة الكاملة للنظام و لیست بالطبع یجب ان ال نھمل باقي مكونات نظام المؤشر و 
  نظرة جزئیة

  
  وقف الخسارة و نقطة جني االرباح ؟؟ االن و الحمد هللا قد فھمنا االستراتیجیة و لكن این نضع نقطة

ع الستوب لوس بنفس االسلوب اي عند نظرا للتشابھ الكبیر بینھا و بین االستراتیجیة المعتمدة على كسر السحابة بالتالي یتم وض
  الجانب االخر من السحابھ بفارق عشرین نقطة تقریبا و یتم تحریكھ تلقائیا و ھذاالمتبع طبقا لقواعد النظام

یمكننا الخروج مع تقاطع الكیجون  و لكن في رأیى الشخصي یمكننا االختالف قلیال في ھذه النقطة فبدال من انتظار كسر السحابة
و في  و بدایة انحدارھم في االتجاه المعاكس للصفقة  او مع تقاطع خط الشنكو سبان  مع منحنى السعر في عكس االتجاه  نوالتنكا

  رایى و اهللا اعلم انھا افضل باذن اهللا 
  
  

 -------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت لنا االستراتیجیة االخیرة باذن اهللا و االن تبق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  منحنى السعـر و عالقتھ بكو سبان شنال خط: االستراتیجیة الخامسة 
كما ذكرنا سابقا ان ھذا الخط من الممیزات الرائعة للنظام حیث یمدنا  بالدعوم و المقاومات و لتاكید االتجاه في اغلب 

السعر  منحنى عند متابعة عالقتھ مع  ده ایضااالستراتیجیات قبل الدخول في اي صفقة و لذلك فیمكن لستخدامھ في المتاجرة بمفر
فاذا قطع خط الشنكو منحنى السعر من اعلى السفل یكون اشارة للھبوط و اذا قطع من اسفل العلى یكون اشارة للصعود و اكرر 

ن و ال یعبر عن اي الحالیة النھ في حالة االختراق فقط یعبر عن حالةتواز اذا قطع و لم اقل اذا اخترق و اصبح بداخل شمعة السعر
و تحقیق نسبة نجاح ال باس بھا و لكن كما ذكرنا یجب النظر الى الصورة الكاملة للنظام حتى نستفید منجمیع المعطیات و اتجاه 

  كعادة معظم استراتیجیات المؤشر یتم فلترة قوة االشارة الى ثالث درجات من القوة كالتالي 
  
  
  

  فلترة مدى قوة التقاطع
  
  

  تقاطع قوي
في حالة الشراء یكون التقاطع قوي اذا قطع خط الشنكو سبان منحنى السعر من اسفل العلى و كان السعر فوق السحابة عند لحظة 

  قطع خط الشنكو سبان لمنحنى السعر
  
  

لحظة  في حالة البیع یكون التقاطع قوي اذا قطع خط الشنكو سبان منحنى السعر من اعلى السفل و كان السعر اسفل السحابة عند
  قطع خط الشنكو سبان لمنحنى السعر

  
  تقاطع متوسط القوة

  
في حالة الشراء یكون التقاطع متوسط اذا قطع خط الشنكو سبان منحنى السعر من اسفل العلى و كان السعربداخل السحابة عند 

  لحظة قطع خط الشنكو سبان لمنحنى السعر
  
  

شنكو سبان منحنى السعر من اسفل العلى و كان السعر بداخل  السحابة عند في حالة البیع  یكون التقاطع متوسط اذا قطع خط ال
  لحظة قطع خط الشنكو سبان لمنحنى السعر

  
  تقاطع ضعیف

  
في حالة الشراء یكون التقاطع ضعیف اذا قطع خط الشنكو سبان منحنى السعر من اسفل العلى و كان السعراسفل السحابة عند 

  ى السعرلحظة قطع خط الشنكو سبان لمنحن
  
  

في حالة البیع  یكون التقاطعضعیف اذا قطع خط الشنكو سبان منحنى السعر من اسفل العلى و كان السعر فوق  السحابة عند 
  لحظة قطع خط الشنكو سبان لمنحنى السعر

  
  
  

  
  انظرالى الشارت التالي للتوضیح

  



  
  
  

  و االن كما شاھدنا كانت لدینا االشارات التالیة
  

  السعر كان فوق السحابة و بالطبع السحابة تمثل منطقة دعم قویة  ین للبیع الناشارتین ضعیفت
  
  

اشارتین شراء قویتین و لكن سنالحظ ھنا التالي عند الدخول في االشارة االولى كنا سنخرج بخسارة و بالطبع تعرفون السبب الننا 
قا عند اشارات البیع الضعیفة عدة قمم تمثل منطقة مقاومة الشنكو سبان كان قد كون سابلم نستخلص باقي معطیات النظام و ھي ان 

عنیفة بخالف وجود الكیجون في حالة خط مستقیم مما یعني احتمال تواجد تاثیر الممحاة و ایضا السحابةمن نوع الفالت الجاذبة 
ویة التالیة و نالحظ بعد االشارة الثانیة للسعر و بالتالي كنا سننتظر االغالق فوق منطقة المقاومة و تم تاكید ذلك الحقا باالشارة الق

  المقاومة و كانت اشارة ناجحة و هللا الحمد تذبذب السعر قلیال الى ان نجح في االغالق فوق نقطة
بخالف جمیع االستراتیجیات االخرى یتم تحدید جني االرباح ذھنیا فیبنتظر المتاجر االشارة التي تؤكد لھ عكس الترند و ھي 

  دام اي من مكونات المؤشر و لكن كما ذكرنا سابقا یجب مراعاةجمیع معطیات المؤشر عند الدخولاختیاریة باستخ
  

 -------------------------------------------  
  
  

  حالة عملیة للدراسة
  

  انظرالى الشارت التالي للتوضیح
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  بالنظر الى ھذه الشارت و ھي شارت یومیة لزوج الدوالر فرنك

   و لكن انتظرحدث تقاطع للشنكوسبان وھو تقاطع شراء قوي لوجود السعر فوق السحابة لحظة التقاطع   Aنقطة عند ال
كما ذكرت یجب االخذ بكل المعطیــــات و بالتالي عند النظر لخطي الكیجون و التنكان سنجد انھما اوال بداخل السحابة مما یعني 

ما  و ثانیا خط الكیجون مستقیم اي في حالة توازن و ثالثا و اخیرا السحابة من في حالة عدم ترند ویجب االنتظار لحینخروجھ
النوع الفالت و ھو مما یعني احتمالیة كبیرة لجذب السعر من قبل خط الكیجون او السحابة باالضافةالى ذلكخط  الشنكو سبان 

تظار لحین اغالق شمعة فوق ھذا الخط و االغالق و بالتالي سیتم االن 1.2090كانقدكون مسبقا منطقة مقاومةعند الخط االحمر 
فوق منطقة المقاومة القویة  و خروجخطي الكیجون و التنكان خارج السحابة و بدایة انحدارھما العلى و بالفعل لنناخذ الصفقةلتلك 

و ایضا كان خطي    B2و یتم االنتظار و بالفعل اغلقت الشمعةفوق مستوى المقاومة عند   B1االسباب طبعا من عند النقطة 
الكیجون و التنكان و جمیع مكونات النظام خارج السحابة  و بدا انحدار خطي الكیجون و التنكان العلى و خط الشینكو سبان فوق 

منحنى السعر و بالتالي فرصة مثالیة و كما ذكرنا انھ باستخدام ھذه الطریقة یمكن اختیار نقطةالخروج التي تفضلھا و شخصیا 
یار طریقة استراتیجیةخط الكیجون بحیث نضع وقف الخسارة المتحرك تحت خط الكیجون بعدد من النقاط و بالفعل تم افضل اخت

    C2الخروج عند النقطة 
  

فھي توضح اسلوب اخر للخروج و ھو اعتماد خط التنكان اسفلھ بعدد من النقاط كستوبمتحرك و لكن شخصیا   C1اما عن النقطة 
تھ مقارنھ بالتنكان النھ یعتمد على فترةزمنیة اكبر و لكن بما اننا نعمل على تایم فریم كبیر فیمكننا ایضا افضل خط الكیجون لقو

كوقف خسارة متحرك ول كن اكرر الننا على فریم كبیر و لیس فریم ساعة مثال او اربع اعتماد اسفل خط التنكان بعدد من النقاط 
  ساعات

  
  

  
  
  
  
  
  



……………………………………..
  ساسیة یتم اخذھا في االعتبار عند استخدام ھذا المؤشر في المتاجرة نقاط ا

  یتم الدخول بناءعلى معطیات جمیع مكونات المؤشر - 1
یتم النظر الى السحابة المستقبلیة وتاثیر الممحاة و السحابة من النوع الفالت النھم - 2

من المؤثرات الھامة جدا
ما مضى من الشنكو سبانال تنسى استخراج الدعوم و المقاومات القویة م- 3
ھذا النظام لیس كغیره فلیس المھم عدد الصفقات الرابحة والخاسرة و لكن المھم - 4

الصافي و عند الربح نحاول الحصول على الربح المضمون باقصى حد و عند 
الخسارة نحاول تقلیل الخسارة الى ایحد لنتمكن من النجاح على ا لمدى الطویل

ذھب السعر فقط اتبع جمیع االشارات التي تنتج لك من ال تحاول معرفة الى این ی- 5
المؤشر و دع الشارت تخبرك بوجود صفقكوال تدع احساسك ھو الذي یقول  معطیات

لك ادخل من ھنا اواخرج من ھنا فقط التزم بالقوانین
قبل الدخول في اي صفقة لالفضل یتم كتابھ ذلك في ورقة او على الشارت وضع كل - 6

وھل ھو یؤید االتجاه ام ال حتى یتسنى لك النظرة السریعة قبل  مكون من المكونات
الدخول في الصفقة و مالحظة ما اذا كنت قد اغفلت شيء ما

  على سبیل المثال
  ضعیف –متوسط  –قوي   :قوتھ  خطي الكیجون و التنكان تقاطع

  نحالة توازن توحي بمزید م –في نفس االتجاه    :انحدار خطي الكیجون و التنكان 
   في عكس االتجاه –التذبذب و احتمال جذب السعر                                            

  ھابطھ –صاعدة                     :السحابة المستقبلیھ 
  اسفل منحنى السعر –اعلى                            :الشنكو سبان 

  مقاومة متكون من الشنكو سبان او من خط دعم او                     :الدعم و المقاومة 
  ایھ او سنكو سبان بي لسحابھ سابقة خط سنكوسبان                                            

كالشنكو سبان او الكیجون و التنكان     ھل ھناك اي من المكونات بداخل السحابھ

……………………………………..
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

……………………………………..

……………………………………..

  الخاتمـة
……………………………………..

……………………………………..

اسال اهللا العلي العظیم ان اكون قد وفقت في شرح ھذا المؤشر شرحا تفصیلیا دقیقا و اعتذر عن بعض التكرار 
في الشرح و ذلك الھمیة بعض النقاط و باذن اهللا قریبا سیصدر جزء اخر خاص بدمج المؤشر مع اسالیب 

  و عافیتكم ة و ارجومن اهللا ان یوفق الجمیع و یبارك لكم في رزقكمالمتاجرة المختلف
  و اسألكم دعوة صالحة لي و ألخي و لوالداي

........................................................................................................................  
 و استاذ سمیر صیام ومحمد عبده و استاذ طالل ,يت المتداول العربمنتدیاو اتقدم بخالص الشكر الدارة 

الستاذ محمد العزب على دعمھ المتواصل لي اخص بالشكر او االعضاء الكرام و  السمیري و استاذ ولیدالحلو
  و الى فریق 

Kumo Warriors 
و بصفتي العضو  ھمختلفول فریق عالمي یتاجر باستخدام المؤشر باسالیب أالذین تشرفت بانضمامي لھم ك

و الى موسوعة االیشیموكو و المواقع الخاصة بالمؤشر التي تعلمت منھا  الممثل للفریق في المنتدیات العربیھ
  الكثیر 

........................................................................................................................  
  

  رامي صقـر/ في اهللا  أخوكم
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  من منتدیات المتداول العربي
  
  

  السالم علیكم و رحمة اهللا و بركاتھ


