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..............ًا جمیعأحبائي
  

استنباط مستویات الدعم طریقةتتناولدورة تدریبیة متقدمةأقدم أن اهللا وبإذنلقد قررت 
,,,,,,,, والمقاومة على المستویات القویة وطریقة المضاربة علیھا

یكونوا على علم ودرایةأنورة علیھم  اذكر بان الراغبین في االستفادة من ھذه الدأن أود
 تعتبر ألنھا.........الوافي للمضاربة الیومیة إستراتیجیة+ بطریقة رسم الفیبوناتشي 

المتقدمة في التحلیل الفني وحتى تكون نقاشاتنا ضمن المرجعیة الرئیسیة لھذه الدورة
  .ستقدم التيالدورةمستوى مناسب لطبیعة 
  

-:ما بالشكل التالي الدورة مقدأسلوبسیكون 
  

) نقاط المقاومة والدعم( اإلطار مواضیع جمیعھا متعلقة بنفس 10على تحتوي الدورة -1
 التحضیر وأیضا حیز مناسب للمناقشة إیجادبطریقة تراعي ستوضع ھذه الدروس

   یكون للطالب تحضیر مسبقأنوان ھناك مواضیع یجب خاصة......للدروس القادمة 
.......یامبدئ ولوبقراتھا

یستلزم التركیز علیھا  وقد تزید لبعض المواضیع الكبیرة التيأسبوعمدة كل موضوع  -2
والمضاربة للمحاضر  العملأوقاتمراعاة , حسن التحضیر  : أھمھا عدیدة ألسباب

  .اآلراء حیز مناسب للمناقشة وتبادلإیجاد, والمتلقي 
  ةبالدورف العددیة للمسجلین تنظیمیة سنتكلم علیھا بحسب الظروأمورھناك  -3
:المواضیع التي سیتم شرحھا بالدورة ھي -4

.الكلسترتومستویا(Retracment+Expansion ) ىاالستنباط عبر الفیبوناتش-1
. القمم والقیعان-2
.خطوط الترند الداخلیة والخارجیة -3
.الشموع الیابانیة عند نقاط المقاومة والدعم -4
المؤشرات والمتوسطاتس وجنیفراالد -5
.وفوائده االنعكاسیة وطریقة االستنباط المثلى وحجم التداولواألشكال نالباترو أشكال -6
.قاعدة االرتداد واالختراق -7
.المقاومة والدعمطریقة المضاربة على مستویات-8
؟على المستویات كیف نطبقھا.....دراسة في النفسیة,  المالورأس المخاطر إدارة-9
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 أفضلالمعلومات بصورة ستكون الدروس مدعمة بتحلیل من واقع السوق لتثبیت-5
بالمضاربة على ھذه  من یقومةمسؤولی لوال نتحم الموضوع تعلیمي أنولكن مع مراعاة 

.المحدد سنكون قد خرجنا عن نطاق الھدفألننا........التحالیل 

 بطرح سأقومكما ................اهللاأنشاء  عن تاریخ بدایة الدورة یوم غداإلعالنسیتم  -6
یفضل من یرغب بالتسجیل في  ........وأیضاالمرجعیات والمصادر المساعدة لھذه الدورة

وتحدید مستویات  ھناك واجبات منزلیة ستكونألنھ ...........ھذه الدورة تسجیل اسمھ 
الخ.........والمساطر معاكم الدفاتراتجیبوالتنسوا  .للمشتركین

. یجمعنا في جنة الخلدأنراجیا اهللا سبحانھ وتعالى........ التوفیق للجمیع أتمنىوبالنھایة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
)  أ  الجزء     )Retracment( (  االستنباط عبر الفیبوناتشي :األولالدرس 

   : مقدمة
الریاضیات قام بعمل نظریة أساسھا أن  فیبوناتشي كان من أھم علماءدى بیسا دىلیوناردو 

مرة أخرى ومؤخرا بدء االرتفاع أي ارتفاع البد أن یلیھ انخفاض مؤقت قبل مواصلة
حركة العمالت وتقیس ھذه النظریة المدى المتداولون باالستفادة من ھذه النظریة بالتنبؤ في
:التي ینظر المتداولون إلیھا ھيالتي سوف تتراجع إلیھ العملة واھم المستویات

                                    38 %  ،50 %  ،61% 
 وتعتبر خطوط الفیبوناتشي من الخطوط القویة.تجاه العام للعملةلالمن الحركة الرئیسیة

المقاومة والدعم وفكرتھا باختصار انھ بحالة تكوین اتجاه صاعد أو ھابط البد لتحدید نقاط
) .أي معاكسة االتجاه( السوق للتصحیح أن یعود

الى درجة سیحصل وھل سیصل ھذا التصحیح وھنا یأتي دور ھذه الخطوط لمعرفة أي مدى
.صعودانعكاس االتجاه من صعود إلى ھبوط ومن ھبوط الى

التصحیح ھذه وبالتالي فان خطوط الفیبوناتشي تشكل نقاط المقاومة والدعم في عملیة
والیومي مثال والمقصود باالتجاه ھنا قد یختلف من اتجاه قوي طویل األمد على األسبوعي

كبر الفریم ألربع ساعات مثال ولكن كلمااو قد یكون قمة وقاع على شارت الساعة وا
.المستخدم للرسم كلما كانت مصداقیتھا ودرجة قوتھا اكبر

رسمھا فھي ترسم بحسب الترند ، ففي حالة الترند صاعد ، تبدأ بالرسم من  عن طریقةأما
 أما.األعلى ، وتكون نقطة الصفر بالتالي في األعلى ونقطة المائة في األسفلاألسفل إلى

 الترند النازل ، فتبدأ الرسم من األعلى إلى األسفل ، وتكون نقطة الصفر بالتالي فيفي
ونقطة المائة في األعلى ویمكن رسمھا على مختلف الفریمات ، وعلى مختلف القمماألسفل

  الواحد یمكن رسم أكثر من نموذجالفریمووالقیعان ، بمعنى أنھ على الشارت الواحد 
 ولكن كلما كان الفریم أكبر.لى مختلف القمم والقیعانالفیبوناتشي علخطوط

وكلما كانت المسافة بین القمة .كلما كانت الخطوط أقوى تأثیرا. ) أو دیلي مثالویكلي(
یكون ویشترط في الرسم أن ال كلما كانت الخطوط أقوى تأثیرا )الترند أكبر (والقاع أكبر

بكسر نقطة على أن الترند یكسر.رف عند البعضویتعا الترند الذي ترید الرسم علیھ قد كسر
صاعد وھو على الشارت األول مثال على رسم الخطوط على ترند. واهللا أعلم61.8الفیبو 

خطوط أخرى  ھناكأیضا يالد یل ، والمثال الثاني على ترند نازل على يالد یلشارت 
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، (Time Zone)منیةوالفترات الز (Arcs) واألقواس (Fans)المراوح للفایبوناتشي مثل
أي (Retracment) ولكن ھذه الطریقة ھي األشھر واألكثر استخدام وھي ما یسمى

.ومعناه التوسع وسنشرحھا فیما بعدExpansionوكذلك نوع أخر یسمى. التصحیح
نذكر بان طریقة حساب مستویات مستویات الفیبوناتشي كانت تحسب بطریقة بدائیة أننود 

 الالزمة في برامج التحلیل آنذاك اال أنھا أصبحت متوفرة في واتاألدوجود بسبب عدم
ھناك بعض األسرار التي تساعد في القیام بأفضل الطرق المناسبة  التحلیلاغلب برامج

الحظت بصورة كبیرة أن ھناك یصابون بالتشكك والحیرةوالدعم حیثالستنباط المقاومة
ي على نفس الزوج حاولت أن اجمع أھم النقاطمستوى فیبوناتشن نتیجة إمكانیة رسم أكثر م

الموضوع الالزمة لتفسیر ھذا
من أھم ھذه المالحظات

 أكثرالذي نرید من خاللھ معرفة مستویات التصحیح حادا كلما كان كلما كان الترند
 نثق بصورة كبیرة بالمستویات التي تستنبط أنبھذا القول بأنھ یفضل دائما ونقصد. مصداقیة

.إھمالھایمر بمرحلة تذبذب كبیرة ولكن الیعني بالضرورة  لممن ترند
 نالحظ أن ھبوط الزوج من قمة يالد یلدوالر على /زوج الكنديولنأخذ على سبیل المثال

  .درجة45ھابطا بزاویة حادة اقل من  كان1.0929 إلى قاع 1.1770
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 او %50كي نكتشف أن الترند الھابط او الصاعد سیكون لھما أثرا كبیرا على مستویات 
فإننا نقیس فعالیة الترند من خالل مالحظة سلوك السعر عند مالمسة مستویات 61%

 فھو یعني بأنھ سیكون قویا على باقي المستویات فھو أن ارتد من احدھما %38 او 23%
.المفاضلة لمعرفة الترند الفاعل في قیاس مستویات الفیبوناتشي من خالل ذلكبالتالي یمكن

:األستاذ الوافي أیضا ببعض المالحظات الھامة جداأفادنا
)األربع ساعات( ھو على شارت فیبوناتشياستخدام لرسم خطوط) وأصدق(أفضل 
ولكن األربع ساعات ھو أفضلھا على  ..منع من استخدامھا مع أي شارت آخروال ی

وخصوصا بالنسبة لنا كمضاربین  !.ویعطي نتائج صادقة بنسبة كبیرة جدا.. اإلطالق
 !.ولیس طویلي األمد.. سریعین

ومقارنة .. وحدود الدعم والمقاومة) االتجاه البعید(فھو لمعرفة ..  الیوميأما استخدامھ على
قوتھ الخالترند ومدى

على   ثم األقوى%50 ویلیھ األقوى منھ عند %38.2تبدأ قوة ھذه الخطوط من مستوى 
في األزواج التي % 61.8  فیستخدم بدال من %76.4أما مستوى  %61.8 اإلطالق عند

 وغیرھا ..دوالر -الباوند.. فرنك  -الباوند.. ین  -مثل الباوند.. تكون حركتھا سریعة وعنیفة
!.خصوصا إذا تم اختراقھ من أول مرة.. من األزواج السریعة

 سیخترق من أول 38.2فاعلم جیدا أن مستوى  23.6احترام وقوة لمستوى إذا كان ھناك
فاعلم أن ..  وعند أول محاولة23.6وإذا كان ھناك اختراق سریع لمستوى  محاولةأو ثاني

ن ھذین المستویین ھما أول مراحلأل !!..سیقف صامدا لفترة ال بأس بھا38.2مستوى
إذا ویحدث عندھما مثل ھذه األمور ألن المشترین والبائعین لم یقرروا بعد ما..  التصحیح

وینطبق ذلك على )بسیط (أم أنھ مجرد تصحیح .. كان ھناك تصحیح فعلي سیحدث
 یكون على.. أفضل وأصدق رسم لھذه الخطوط  )في الغالب  (76.4 و 61.8مستویات 

..  مدتھ التي تعطي نتائج صحیحة ومعتمدة) بدایة(وتكون .. لألربع ساعات) البار( شارت
وأقصد بذلك بدایة رسم الخط من القمة أو القاع  !. یوم كحد أقصى45أیام إلى 10من 

..  ویكون الرسم حسب االختراقات وتوجھ السعر الحالي..  اتجاه التصحیححسب
ولكن البار یحدد القمم ..   یمنع من استخدام الشموعوال !.التذبذبوخصوصا في أوقات

!؟  فكیف نعرف حدود االتجاه القادم100في حال تم اختراق مستوى  بدقةوالقیعان
وھي تمثل .. على أقل تقدیر..  من مستوى التصحیح الذي حدث%25) بالغالبیكون ذلك( 

!.تقریبا23.6مستویات 
 نقطة125  سیكون لـ100 أل فإن اختراق خط .. نقطة500فلو كان التصحیح حدث لـ 

 !.مقبلة على أقل تقدیر
خالل استخدام مستویات التوسع  بھذا الخصوص منأیضا استخدمھ أخر أسلوبوھناك 
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منھا السعر عبر أخر موجتین تحرك  من خالل التنبؤ بالمستویات التي سیصححلفیبوناتشيل
  .بھما السوق
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 أي وأیضاالنقاشات لمن یرغب نفتح مجال........  األولدرس من ال) أ(انتھى الجزء 
 األسئلة أھمالدروس الموضوعة مع  سنقوم الحقا بتنظیمبأننااقتراحات تنظیمیة مع العلم 

  ........الحقا
  

speed road اقتباس من مشاركة

....  نشوان مساء الخیر وتحیاتي لكأستاذي  
؟ أ قصد من سؤالي في حالة يالد یلھل الفایبوا قوتھ مثل قوة الترند سؤالي

 أن ھل ممكن يالد یل ترند ھابط على وأمامھواخترق الفایبوا صعود الزوج
ثم یھبط دون مستوى الفایبوا الذي تم اختراقھ؟؟یختبر الترند الھابط ومن

وأسال اهللا لك التوفیق في الدنیا واالخره؟؟ یكون سؤالي واضحأنأتمنى 

  

مستویات تعادل بقوتھا  بشكل خاص%61 ومستوى %38مستوى ............ الكریمأخي
  الموثوقیة بالفیبوا ویعتمد ذلك بحسب درجةيالد یلمستوى الترند المرسوم على 

مصداقیتھ عالیة كونھ ودرجة ....ھل كان مرسوما على ترند حاد مثال ....... المرسوم 
.......  یوم مثال45الى 10مرسوم لفترة 

 مامدى مصداقیتھ من حیث الفترة الزمنیة التي تكون يالد یل ننظر الى الترندأیضا
 سوى يالد یل مستوى یعادل قوة الترند فترة طویلة فلن یوجدفلو كانت ..........خاللھا

.حادلترند........%61فیبوناتشي 

الفیبوناتشي؟؟؟ كم ھو مقدار الفارق بین خط الترند ومستوى ..........  لنقطة ھامةنأتيثم 
من الفیبوناتشي ویخترق  كان فارقا كبیرا فقد یخترق الفیبوناتشي ویرتد من الترند او یرتدأذا

 المستویات التي إیجادالقویة  في المستویاتاإلمكانلكننا نحاول قدر  .............. الترند
حینھا  ........ ترند او قمم وقیعان + فیبوناتشي ............الفنیة المعطیاتأكثریتفق عندھا 

.الحقاوسنناقش ذلك ..........المستوى بمثابة فرصة تاریخیةسیكون الدخول من ھذا

  .........بالتوفیق
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NERO_1971 اقتباس من مشاركة

 شيء سؤاليیكن فى  لمأن أیضا  شرح الكماریالأمكن أنھل من الممكن   
فضلھا أ لم یكنأن التحلیلیة ط الخطوأقوى تعتبر من وإنھامن التطفل خاصة 

 تستخدم الكماریال مستویاتأن.........یالحبیبولكن اعلم ............ الغاليأخيشكرا لك 
 دقة أكثرمستویات حتى المضاربة الیومیة یمكننا استنباط ..........للمضاربة الیومیة

.لترند وخطوط اوالفیبوناتشيباستخدام القمم والقیعان 
 نناقش ھنا المستویات القویة المستنبطة على ألننانخوض بموضوع   الأن أتمنىولذلك

........يالویكل ساعات وحتى أربعالكبیرة من الفریمات
  

  ...........بالتوفیق
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exceel    من مشاركةاقتباس

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ  
النظريوفقا للجزء
 38.2 فاعلم جیدا أن مستوى 23.6إذا كان ھناك احترام وقوة لمستوى 

من أول أو ثاني محاولةسیخترق
فاعلم أن  .. وعند أول محاولة23.6وإذا كان ھناك اختراق سریع لمستوى 

 !!.. سیقف صامدا لفترة ال بأس بھا38.2مستوى 

 الزوج أنالرسم الخاص بالیورو دوالر المالحظ 21وفقا للمشاركة رقم 
تم االختراق،  یوم ثم 14یقارب  ولم یخترق المستوى لمدة ما23وصل الى 

 أنكیف یمكن  في محاوالت قلیلة جدا ،%38ویالحظ انھ اخترق مستوى 
 الزوج احترم المستوي؟أناحكم على 

 كثیراأنھابمعنى ..........نحن نضع شواھد ونتائج ولكنھا لیست فرضیة....... الكریم أخي
تجارب  نتكلم عنألننا.............تتحقق بنسبة اكبر ولكن لیس ذلك بمثابة قانون فني ما

.ومالحظات تتحقق ولكن بنسب اكبر
 يالد یللم یحترم بشكل كبیر طالما وان شمعة  مستوىبأنھبالنسبة لي احكم على المستوى 

 مرة أول ارتد منھ %23 مستوى أننالحظ  فوق المستوىأغلقتاخترقت المستوى و 
یبین   ممالألسفل یعود لیكسر المستوى أنقبل ثم اخترقھا واقفل فوقھا...... نقطة40حوالي 

...............لمسةأولھ رد السعر من ھشاشة المستوى رغم ان
نركز بشكل كبیر على أن واحدة من المالحظات التي سھوت عن ذكرھا یجب أیضاوھذه 

 تعطي ألنھا..... لمسةأولالسعر من  بالمستویات التي یالمسھاثوقیةوالموالمضاربة 
  .أقوىنتائج ارتدادیة 
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...............المرفقانظر معي الى الشارت

 والسبب ھو 1.3664قمة  بدال من1.3483 الیورو من قمة أخذنا......سنالحظ انھ
كانت  وما.............التذبذب حدة والتخفیف منأكثرمحاولة الحصول على ترند 

............نتائجھ

.المستویات تقریبااحترام شبھ كبیر لجمیع
:أھمھا ألسباب حالیااتأثیر اقل وأصبحت توقفنا عن االعتماد علیھ إننااال 

.عامین منأكثرم 2004طول الفترة الزمنیة من 
یخترق فیھا فانا الاحبذ العمل على مستویات الفیبو التي .........%61اختراق مستوى 

بالنسبة ولكن لن یكون معطى مھم جدا% 78.6 إھمال ولكن الیعني ذلك %61مستوى 
.............لي

 أخرى على دالئل ببناء يالفیبوناتشلمضاربة على مستویاتوسنناقش الحقا كیف یمكن ا
  ......مساعدة الحقا
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 )Fibonacci Expansion (الفیبوناتشي اكسبنیشن) الجزء ب: ( األولالدرس 

SK ومستویات الكلستر

لقیاس مستویات التصحیح  المستخدمةاألدوات إحدىتعتبر مستویات التوسع للفیبوناتشي 
التصحیح نتیجة التحرك السعري مستویاتالمتوقعة للموجة الثالثة ومن خاللھا یتم توقع 

. والموجة الثانیةاألولىللموجة 
 اقل قوة إنھامن الفیبوناتشي شعبیة كبیرة عالمیا والسبب بذلك ھي یوجد لھذا النوع ال

:  لھاأناال Retracmentsالفیبوناتشي من مستویاتوتأثیرا
ن تحدید المستویات التي قد خاصة وان عجزنا ع كبیرة في توقع الحركة المقبلةأھمیة*

للفیبوناتشي ریترایسمنت المرسوم لترند %0 او %100یصحح عنھا السعر بعد تجاوز 
.واحد فقط

تطابقھ مع مستوى فیبوناتشي ریترایسمنت في الحصول على  في حالةشننیاالكسبیستخدم *
.اإلطالقمستویات الفیبوناتشي على أقوىوھي SKمستوى الكلستر

 قد لعب %61...اكسبنیشنمستوى...........للیورو دوالر...........األوللشارت نالحظ با
 %61متوافقا مع  كان%61 مستوى االكسبنیشن أندورا قویا برد السعر بسبب 

Cluster )مستوى كلستر (ونسمیھ ............أیضا ریترایسمنت
استسقینا  التي منھاالموجة الثانیة ھي,,  االكسبنیشن حسب للموجتینأن أیضاونالحظ 

. رایتریسمنت61%
1.2830 ثم1.2739 الى 1.2830االكسبنیشن من 

1.2739 الى 1.2830الرایتریسمنت من 
.الثانیة متوافق مع التوقع التصحیحي للموجتین التوقع التصحیحي للموجةأنبمعنى 

 لالسترالي قد كسر رغم انھ0.7587مستوى بالشارت الثاني سنالحظ بان
 ھذا أنونالحظ 0.7403 ثم 0.7563 الى 0.7270اكسبنیشن للموجتین من 61%

من العودة  منع السعرأیضا مرة اال انھ أولالمستوى التصحیحي رغم انھ اخترق من 
 أنمن  بالرغم0.7587 أھمیةوكما نالحظ فان االكسبنیشن قد بین ....وكسره بالسفل 

!!!مستوى توقع المستویات ولذا سمیتالسعر عند الرسم لم یكن قد وصل بعد الى ھذه
 الى 0.7791الھابطة الكبیرة من  للموجةریترایسمنت %61 أیضا أخرىمن ناحیة 

المستوى حتى وان اخترق عند  مما یوضح قوة ھذاأیضا كانت عند نفس النقطة 0.7270
  .أخرى مرةلألسفل صعود فقد منع عند العودة أول
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 تكون مستوى أن وإمكانیة.............فقطمزیدا للتوضیح حول استخدام االكسبنیشن
  .SK كلسترمستوىن تكوأنمن دون . مقاومة او دعم مؤثر
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السابق وقد تعرفنا بالدرس... ..................... الى مستویات الكلسترأخرىنعود مرة 
.)ریترایسمنتمستوى+ مستوى اكسبنیشن( طریقة الحصول على مستویات الكلستر 

ویعتمد بالحصول على مستویین فیبوناتشي.............كلستر الفیبوأنواع من أخرھناك نوع 
Retracmentمختلفتین سواء كانت صاعدة وھابطة من خالل موجتین

موجتین صاعدتین كبیرة وصغیرة او.... ھابطة وصاعدة صغیرة او.............صغیرة
.للھابطةوكذلك بالنسبة...........محتوى للسابقة

لذي  اما................0.7600ھل تذكرون المثال السابق حول االسترالي ونقطة
نالحظھ؟؟؟

كبیرة لموجة ھابطة 0.7270الى 0.7791 منریترایسمنت %61ھذا المستوى ھو 
.لموجة صاعدة صغیرة0.7680 الى0.7270 من ریترایسمنت %23: أیضا 

 أیضاھذا المستوى ..........وفوق البیعة................كلستربالتالي حصلنا على مستوى
قد  وھو ما)..............0.7403 ثم 0.7563الى0.7270  ( اكسبنیشن للموجتین61%

 سببأالن عرفتم بالتأكید . مستویات فیبوناتشي3الجتماع نسمیھ مستوى سوبر كلستر
تالیةتوالتي ردت السعر بصورة م!!!!!!! 0.7600القوة الھائلة لھذا المستوى 

  . اختراقھا سیكون قویاأنكما ............لألعلى
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  التالي رسم االكسبنیشن من الرسمأداةنوجد 
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100الدراھماقتباس من مشاركة

حبیبنا وأستاذنا نشوان  
بنفس طریقة رسم الفیبو العادي أم لھ طریقة رسم ھل یرسم االكسبنیشن

أخرى

. فقط ولیس نقطتین نقاط3طریقتھ مختلفة قلیال النك ترسم بین 
من  تقوم بتوصیلھإضافي موجة مثل الفیبو العادي وسیظھر لك خط احمر أول رسم عند

.لموجتینلتحصل على فیبوناتشيالنقطة الثانیة الى الثالثة 
  .............بالتوفیق

  

..............لالكسبنیشن حيأخرمثال 
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المواطن مصرياقتباس من مشاركة

ممتازة من أكثرشاء اهللا یا نشوان دروس ما  
 واقوي نقاط أروع الفیبو كلستر من أن الفت نظر االخوه أن اھنوأود

قوي جدا وتشكل مستويالمتاجرة
 اهللا خیر یا نشوان وزادك من علمھجزأك

 تثرینا بمزید من أن وأتمنى........الكریمعلى مرورك.............دكتور محمدا حیاك اهللا ی
 إحدىودروس القمم والقیعان ستكون .........القالب تصب في نفسألنھادروسك الممتازة 

  .طالما نحقق نفس الھدف........الدرسع القادم لھذاووضممراجعي في ال
  ...بالتوفیق

Al-Waseemاقتباس من مشاركة

.... أخي نشوان
و اهللا أنا من زمان نفسي أفھم نظریة .... الرائعألف شكر لك على الشرح

مكن زیادة الشرح لمو لكن ھل من امستویات الكلسترنشن أوی إكسبالفیبو
حتى یتسنى .. عرفة طریقة رسمھا بعنایة أكثرو مأكثر عن ھذه المستویات

 ما أنھا من أقوى مستویات الدعمطال ...  علیھا بعد فھمھااالعتمادلنا 
... المقاومةو

بھذا اإلطالق على األقوىبالفعل مستویات الكلستر ھي  . الوسیمأخياهللا حیاك
 وأھمھا السابقة بالردود الحیة موجودةلألمثلةبالنسبة .أوامر طلباتك وأنت.السوق
تسنى لي ی كما وسأحاولأیھن عمل اكسبنیش%100بص شوف . ین/الیورو .المجنون

 تویا لیبالنسبة لطریقة الرسم لالكسبنیشن فھي بسیطة .األمثلمن الواقع وضع المزید من
على ...بشرح تفصیلي لن تنفعألنھا...غیر الرسوم الثابتة...للشرحأخرىھناك طریقة 

زاج  ام الزیجویمكن استخد...موجتین تحركھما الزوجأخر تحدد أن... عمومااألھمالعموم 
..أكثر طریقة للتوضیحإیجاد سأحاول...أساسيتعتمد علیھ بشكل ولكن ال

  .........بالتوفیق
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القمم والقیعان: الدرس الثاني

 معتمدا على القمم .أھمیةأكثر الوافي وتركیزه بشكل استأذناتعلمنا الكثیر من دروس 
.الخ.........  او ثنائیة او ثالثیةأحادیةوالقیعان سواء كانت 

 :وأنواعھا نعود من جدید لتعریف القمة والقاعأنلنحاول 

 لیغیر ة باتجاه عكسي نتیجة مالمستھ السعري الذي رد السعر بقووھي المستوى :القمة
. ھابطالىاالتجاه من صاعد

المستوى السعري الذي رد السعر بقوة باتجاه عكسي نتیجة مالمستھ لیغیر وھو :القاع
.ھابط الى صاعد مناالتجاه

فھي المستوى السعري الذي ...........  قاع قوي او قمة قویةبأنھالنسمي القاع او القمة 
) نقطة150- 100( من بأكثرغیر اتجاه الترند 

  منبأكثرصدت السعر وغیرت باتجاھھ   ماإذا) تاریخیة(  القمة او القاع أنونقول 
 النقاط التي ارتدت بسبب االرتداد من ھذاوكلما زاد عدد ) فأكثر نقطة 350-500 (

.أقوىالمستوى كلما كان 

وكلما ............أكثرالثنائي او الثالثي او  عدیدة من القمم والقیعان فمنھاأنواعطبعا ھناك 
.  قوةأكثرالحدث وغیرت باتجاه السعر كلما كانت كانت ھناك مستویات تكرر عندھا نفس

وان .........الفنیة بتكرار الحدث  معتمدة على النظرةم والقیعانومن ھنا كانت لنظریة القم
 بان القمم والقیعان الكبیرة تكون آخرونویقول محللون ............نفسھالتاریخ یعید
 نفسیا تجعلھم أثراكبیر من جمیع المضاربین باختالف فائتھم وتترك لھم مصدر اھتمام

كما جاء في ......... السابق على اتجاه السعرأثیرهلت ھذا المستوى وفقا أھمیةیتفقون على
  .والقیعان القممألھمیة وحسب تفسیره 1999في John Willyللمؤلفمقالة

  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


    استنباط نقاط المقاومة والدعم على المستویات القویة والمضاربة علیھا : دورة تعلیمیة  

أشرف صالح/                                                              جمع وترتیب نشوان                  / أ : إعداد وتقدیم 
ال تحرمنا من دعوة صالحة بظھر الغیب لمن كتبھ وجمعھ

  :توضیحيشارت
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  .......... للقمم الثنائیةأخرمثال 
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إسترلینياقتباس من مشاركة

 الكریم نشوانأخي  

 منطقة أنھا أم نقطة نھایة الظل؟ أساسوالقیعان على ھل یتم تحدید القمم
.سعریھ

؟ھنقطة تقدر تقریبا المنطقة السعریوفي ھذه الحالة بكم

 السعر على إلیھاوصل  نقطةأعلىنحن نعتمد على ............... أخيھال بیك 
.....بغض النظر على الظل........اإلطالق

كلما كان الفریم المستخدم كبیرا كلما كانت نقطة االستنباط نسبة........ ...جدانقطة مھمة
..........الخطأ فیھا كبیرة

 یتأثر أن من الممكن أينقطة 50 : 20تتجاوز نسبة الخطأ .......األسبوعيعلى الفریم 
استنبطت من ھذا الفریم او فریم السعر بحدود ھذه المستویات تعتبر معقولة طالما وقد

..لمونثليا
.تتجاوز ھذا المستوى ولكن عادة ال.......نقطة15:10............على الفریم الیومي

.نقاط5تزید عن  مادون ذلك ال

ولكن بالطبع لن  ضبط القمم والقیعان على اقل فریم ممكناإلمكان قدر أحاولبالنسبة لي 
قد یحصل م الویكليلقاع او قمة مستنبطة من فری نقطة 50:20 انھ عند مسافة أھمل

...........االرتداد عن اقرب فرصة
 السعر اقفل فوق مستوى الدعم أن من التأكدفیكون عبر أدق بالنسبة لي لتحدید األھم أما

المھم انھ لم یحصل اختراق .......لو تجاوزھا الذیلحتى..... وتحت مستوى المقاومة
  .وإقفال
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وتكلمنا ......القمم والقیعان وتعریفھا یةمألھشرحا مبدئیا طبعا شرحنا السابق كان
وھي بمجملھا تستنبط ) القمم والقیعان التاریخیة( السابقة حول طریقة استنباطھا بالرسوم

.األدنى على الفریمات األسلوببنفس
................وطریقة استنباطھا القمم والقیعانأھم بشكل اكبر لمعرفة اآلننتعمق 

........ھناك نوعین)والقیعان على الویكليمالقم( استنباط 
  

  یمثل القمم والقیعان التاریخیة والواضحة على فریم الویكلي وردت السعر :األولالنوع
.وسبق وشرحناھا.  نقطة350 من أكثر

وھي ......  التي تكرر منھا ارتداد السعراألسبوعیةالھایات والللوات یمثل :النوع الثاني
 ولكن على مستوى أیضاوھي قمم وقیعان ...... قوي على السعرتأثیرلھا  ولكنأھمیةاقل 

وان كانت لیست ......سلوك غریب ومؤثر بشكل كبیر على حركة السعر ولھا. الشموع
ھذه ل لممارسة االستنباط األولىحل ا استخدامھا في المرلوال یفض.... كبیرمنتظمة بشكل

تفادة من ھذه المستویات عند المضاربة نشرح الحقا كیفیة االسالمستویات وسوف
..علیھا

 يالد یلعلى فریم  التحلیل على المستویات القویة تعتمدأساس أنطبعا من المعروف لدینا 
 ولكن يالد یلعلى تظھر لدینا قمم وقیعان واضحة  قد الأحیاناولكن ..........أساسيبشكل 

ھایات ولوات وخاصة تلك المستویات التي تمثل........ تكون واضحة على الویكلي
وقیعان حتى لو لم تكن قمم......  قویا على السعرتأثیرا لھا أن حیث أسبوعیة

.........ولكنھا متوسطة.......قویة

 توالللوا الھایات أھمكیف استنبطنا ..........الكنديولنشاھد المثال المرفق حول
  .السعر علىتأثیرھا وكیفیة األسبوعیة

 أیاالممارسة المستمرة لمعرفة دقة مع أكثراحترافیة رسم ھذه النقاط تكون  والحقیقة 
 قد یكون لھما ألنھ )باألبیض( مستویینأخر ألھمیة أیضا أركز أن وأحب. منھا نستخدم

........أیضاشأن ما بالمستقبل
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سمناھا ر ھناك مستویات لم تكن واضحة لو أنوكیف ...يالد یلوھذا ھو نفس الرسم على
.فقطيالد یلعلى 

سبیل المثال وعلى.........لى الویكلي عأھمیتھا لم تظھر يالد یل مستویات على وأیضا
ارتداد مابین ومستوى........  على السعرأثرت على الكندي انظروا كم شمعة 1.1171
 ھناك تركیزا أناال تعني .........شھور4 من أكثرعلى مدار .....تقریبا نقطة 150:80

يالد یلي منھا على المستویات المستنبطة على الویكلوقد میزنا. بالطبع,,,,,,زمنیا علیھا
. بالبنفسجييالد یل............ الویكلي بالبني
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................دوالر/ الیوروعلى ................أخرمثال 

  ملحوظة ھامة
 وأھمیة وكیفیة المضاربة فلترهوكیفیة عمل  سنقوم بعمل ترابط مناسب لكامل الدروس

االستعجال ومتابعة كل درس على حدة بالوقت  مراعاة عدمأتمنىالمستویات الحقا لذا 
حاليال

......شاء اهللا في موضوع خطوط الترند أنلقاء قادم ولنا........ بالتوفیق للجمیع
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الترندخطوط: الدرس الثالث 

خط بین نقطتین أو أكثر تحدد المسار المتوقع للشارت خالل ھي عبارة عن :تعریفھا
.زمنیةتحركھ خالل فترة

السوق بمستویاتھم المختلفة من بنوك  الشریحة الكبرى من محللین في ھذاأنمن المالحظ 
 في تحلیالتھم كأساس الفنیة األداة یستخدمون ھذهینیمستلقمؤسسات مالیة الى مضاربین و

.الترند بصورة منفصلة في عملیة التحلیل شریحة كبیرة جدا تعتمد على خطوطأیضاوھناك 
تعلمنا كیفیة رسم خطوط الترند والغرض بھذا الدرس  الوافيأستاذنا إستراتیجیةومن خالل 

 وھناك شرطین ھامین تدعم رسم ھذه الخطوط. ترافیة التعامل معھا الى احاإلشارة
-:أھمھا دقةأكثربمستوى 

كلما  )  نقطة رسم فیھا الخطأولمن (فكلما زاد عمر رسم الترند: الفترة الزمنیة -1
.زادت قوتھ ومصداقیتھ

بعض كلما متباعدتین عن فكلما كان الخط مرسوم بین نقطتین: تباعد مناطق االلتقاء -2
.زادت مصداقیة الترند

. دقة لخطوط الترندأكثرالمضارب استخداما وھناك بعض النقاط الھامة التي تمنح
.مقاومة او دعم متحركخط الترند یمثل خط -
خر ترند تم أالیومي فخط الترند یمثل دلیل مباشر على اتجاه السعر وخاصة للمضارب -

. الحالي تمثل اتجاھھأیام 10 أخررسمھ وعلى 
یبو ا یواجھ السعر ویماثل بقوتھ فأن مستوى سعري یمكن أقوى یعتبر يالد یلخط الترند -

61% .
.الترند یستخدم لالختراق بحالة كسره ویكون فعاالخط -
.السعریھالكتشاف األنماط األولىخطوط الترند ھي اللبنة  -
حالة قربھا من خطوط ترند یتم تجاھل الخطوط المرسومة على الفریمات الصغیرة في -

.مرسومة على فریمات كبیرة
 مسیرتھ وارتد منھا كلما ازدادت قوتھأثناءالمسھا السعر كلما ازدادت عدد النقاط التي -
 دقیقة وھناك نسبة خطأ لتحدید ألتكون او اكبر األسبوعيالفریم الخطوط المرسومة على -

یرة لبرنامج المیتاترید بشكل خاص بالتالي  المشاكل الفنیة الكبإحدىالمستوى بدقة وھذه
.أدق لتحدید مسار خط الترند بصورة أخرىبرامج تحلیل ینصح باستخدام
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  خطوط الترند الداخلیة التي یصعبدقة وشعبیة منأكثرخطوط الترند الخارجیة  -
. للرسم لھا قاعدة ثابتةدوال یوجاستنباطھا 

اختراقھ قویا  من مناسبة یكونبأكثربق في رد السعر خطوط الترند التي كان لھا تاریخ سا -
Pull Backاختبارھاإعادة من خطوط الترند المكسورة باستثمار اآلمنةوتكون االستفادة 

.
...........تشارتات توضیحیة
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speed road  اقتباس من مشاركة

 نشوانأستاذي العافیةیعطیك   
 نقوم برسم الترندات من الویكلي ثم أنعن الترندات ھل معنى شرحك لنا
 ساعاتاألربعفریم ألصغر وبعد ذلك يالد یلننتقل الى 

لكد بھ بعد ذموفي حالة كسر الترند ھل یعت
 ....... والتقدیرالتحیةولك خالص

 فقط بلتنداللترلیس .........األصغر ثم األكبر الكریم التحلیل دائما یكون من أخينعم
الخ...قمم والقیعان لل

برد السعر سابقا وحصل لھ  كان لھ تاریخا قویاإذا...........بالنسبة للترند المكسور
 دائما أفضل واحد منھم وأنااختراق فان االحتراق عادة یكون قویا والعدید من المحللین

) دعم مثالوكانت نقطة ( الترند  كسرأذا السعر أنبمعنى ....... االختبار إعادةالدخول مع 
افتتاح الیوم التالي یكون الترند ھو  نقطة فعند50 الى 40یقل عن  واقفل تحتھا بمقدار ال

 كما سبق واألساس......یواصل ھبوطھأنمنطقة مقاومة عادة یعود السعر لمالمستھا قبل 
 یدعم األساسي كان أذاساعات األربع وأحیانا ........يالد یل شمعة إغالقونبھت 

.......الدخول
 السعر أغلق حیث 3/8/2006ذي حدث یوم  لما الترند المكسور للیوروىعلألباالحظنا 

ھذا على  ........لألعلىیعود الختبارھا وینطلق أن لیومین قبل قزرألبافوق الترند الھابط 
.يالد یلشموع 

ة  وواضح15/8/2006 االختبار یوم أعادةفقامت بنفس عملیة ........الویكلي شموعأما
........يالد یل علىأیضا

 )ليداخ (ھذا الترند یسمى ترند 

)واRetesting(لعملیة ..........أمس حي لیوم أخروھذا مثال  Pull back  إعادة 
االختبار للباوند

.......بالتوفیق
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  مالحظة نھائیة
  

 قد تحول من ترند خارجي باألصلھو ............المكسورللترند االختبارإعادة مبدأ 
.داخليالى ترند.....

تاریخ جید  ذوًاولكنھ كان خط........رند الداخلي ھو عبارة عن ترند خارجي مكسوروالت
ویستمر .............السعر او عندما یكون فوقأدناهفي رد السعر سواء عندما یكون 

.أھمیتھاستخدام الترند الداخلي حتى ثبوت عدم 
انصح بعدم.....یرا علیكم الترند الداخلي نفسیا كبتأثیریكون  تجربتي الشخصیة حتى المن

قد سبق  كان الترندإذااال ...........استخدام الترند الداخلي بعد الكسر من بعد ثاني مالمسة
    نستخدمھأنحینھا یمكننا  .... نقطة350 من أكثر من حدث برد السعر أكثروكرر 

 مالمسةلأو االختبار بعد الكسر من إعادة دائما ھو األمثللكن االستخدام .........
.الخ.........ومخاطرة اكبر من ثاني مالمسة
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الشموع الیابانیة : الدرس الرابع
  

 من خاللھا الشموع تأخذومشترین ھي عبارة عن تفسیر سلوكیات المضاربین من بائعین
وتشیر الى اتجاه السعر مستقبلیا نتیجة )انعكاسیة او استمراریة(  معینة أشكاالالیابانیة 

.الثیران ضغط من قبل تیار الدببة او تیارضعف او
استخدمھا المضاربون في الیابان  الفنیة التياألدوات أقدمیعتبر علم الشموع الیابانیة من 

 أیضا في كتابھ الشھیر ووضع لھا مورفيجون إلیھا أشار وقد األرزللمضاربة على .قدیما
.كستیكااالستواسیة باستخدام تشبع  االنعكلألشكالللقیام بعملیة الفلترةبعض المؤشرات

بھذا العلم وخصص لھا دراسات مستفیضة ومتعمقة لمن  متمیزةأعماال ستیف نیسونقدم 
.التحلیل تطویر مھاراتھ بھذا النوع منأراد

لھا یتناول  بالتعمق بصورة كبیرة جدا في علم الشموع وقدم شرحا مفصالستیف نیسونقام 
. بكل دقةلھاأشكا وتحلیل .متعددة أشكال

 بشكل وأیضاالمتعلقة بالشموع بما یخص المضاربة بالعمالت العامة في سیاق دراستنا
بالمضاربة على المستویات القویة لنقاط المقاومة والدعم لن نخرج عن حیز یتعلقخاص بما

.لإلستراتیجیةوسیكون استخدامنا للشموع موضوعا مكمال الموضوع ھذا

فلھا الشموع الیابانیةأماتعني بعملیة االستنباط لنقاط المقاومة والدعم كانت الدروس السابقة
-: وظیفة استثنائیة للعادة فھي

.كفة الدببة او الثیران مستقبال نتیجة مالمسة مستوى قويمؤشر ھام في ترجیح -1
ة تحدث اال بعد االرتداد من مستوى مقاوم الیابانیة االنعكاسیة ال الشموعأشكالعادة  -2

.او دعم قویة
بعقود األرباحمكان االستفادة منھا في تعزیز أل متأخرة ولكن بإشاراتھاوبالتالي فان 

.المقاومة والدعم المتوقعة للعقود المفتوحة من نقاطاألرباحمستویات  او زیادةإضافیة
 طالما وقد تبین لنا الشموع بالدخول بصفقات جدیدةأشكال االستفادة من أیضایمكن -3

.تحققت نتیجة مالمسة مستوى ما قوياألشكال ھذه أن
س كلتیھما لھما جنیفراظھور الشمعة االنعكاسیة مع بوادر تصحیح متوقعة مثل الد -4

 حدوث إلمكانیة مفلترة وقویة جدا إشارة المضاربین وتعطي بسیكولوجیة. قویةعالقة
ضیحیةسنقوم بتكملة الدرس الحقا مع الرسوم التو قوي جداارتداد

.بالتوفیق
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.التأخیروالمعذرة على ............أحبائيمرحبا
 لتأثر متعلقة ألسبابالشموع الیابانیة االنعكاسیة تكونت  التالیة نالحظ باناألمثلةمن خالل 

بالسوق نتیجة مالمسة مناطق ومستویات مستنبطة من قمم وقیعان المضاربین وسلوكیاتھم
 الى الدخول بعقود ضخمة عكست اتجاه تأداو خطوط فیبوناتشي معینة

االنعكاسیة تكونت بعد استنباطنا لتلك المستویات بالتالي الشموع الیابانیة........السوق
. العائد الربحي المتوقع   التعزیز وزیادة مستوىوأیضاوزادت من درجة الثقة في الصفقة

 قد علمنا األقل على فإننایات بعد االرتداد من ھذه المستومتأخرة الشموع تكونت أنحتى لو 
 التي من خاللھا قام كبار السوق بدخول بعقود واألماكنالسوق سلوك الدببة والثیران بھذا

مالمسة مستوى سعري ھام ویكون دخولنا مع الطرف القوي ومن بیع او شراء نتیجة
.االنعكاسیةالشمعة التي تلي الشمعة

.......... األمثلةوالیكم بعض 
.....قبالتوفی
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majed salemاقتباس من مشاركة

نشوان / الكریماذيأست  

 كان مجاني كیف وإذافي الشرح مجاني أو باشتراك ، ھل الشارت المستخدم
. نستطیع الحصول علیھ

 . اهللا فیكبارك

 أفضل وأناCMS ھذا شارت شركةواإلحاطةللعلم ............... ماجدأخياهللا حیاك
...... شارتھا للتحلیلاستخدام

البرنامج ھو للتوضیح والغرض الرئیسي من الشرح خاصة للشموع الیابانیة على ھذا
 التحلیل الشخصي بالتأكید وآليوھو برنامج ......... ممیزةألواناكبر لما لھا من بشكل 

 األشكال من شروط تكون والتأكد بھذا البرنامجاالستئناسولكن یمكن  .......أدقللشموع 
برنامج ممتاز مقارنة بمثیلھ على ومن واقع تجربة فھو.........االنعكاسیة بعد ذلك
........مبكراقة ویساعد في التنبیھ دأكثر وھو تریدالمیتا

الستخدام البرنامج
:لتسجیل حساب دیموالبدایة ادخل على الرابط التالي -1

http://www.cmsfx.com/open_account/demo/

:نامج من الموقعبحساب دیمو قم بتحمیل البربعد التسجیل -2
http://www.cmsfx.com/en/platform/download/

.بھ كلمة المرور والباسورد ولاال یمیبیانات الدیمو عبر إرسالسیتم 
وسوف یقوم بالتحمیل ,Download VT Traderحیث قم بالضغط على

ھناوالموجودCandlestick Patternقم بفك ضغط ملف البرنامج الموجود-3
     VTابحث عن نافذة.... والباسوردالمرور عند فتح البرنامج بعد فتح كلمة-4

Navigator كما ھي موضحة واضغط على Tools
Trading system Builder افتحToolsمن قائمة-5

Candlestick Patternواختار البرنامج المراد تحمیلھImportاضغط على-6
.الضغط ووضعھ في سطح المكتب مثال الختیارهبعد تحمیلھ من المنتدى وفك
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لیظھر GBP/USDواخترChartعلىواضغطVT Navigatorارجع لنافذة-7
.لك شارت الزوج مع تحدید فریم الساعة

Add trading systemالشارت اضغط كلیك یمین واخترعلى-8
 Candlestick Patternاختر برنامج-9

  معین الشموع المختلفة ولكل لون داللة لنوعبألوان إشاراتستظھر لك  -10

DOJI FLY يورد
HAMMER وردي

grave stone اخضر غامق
dark clud cover سماوي

Piercing line سماوي
evening star بني
morning star بني

Tweezer Stops رمادي
Tweezer bottom رمادي
Concealing Baby اسود

Bear Ingulf اصفر
Bull Ingulf اخضر

  
  
  
  
  
  

  
ھذا الرابطفاصیل كاملة على الدیمو اطلع على تآلیةلتشغیل البرنامج بصورة 

http://vtsoftware.fxserver.com/VTtr...tem_Builder.pdf
....... یكون الشرح واضحاأناتمنى

  .........مع الشكر
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speed road اقتباس من مشاركة

عدیدةالسالم علیكم مرة أخرى ومرات  
 نشوانأستاذيكان اهللا في عونك 

 لمھمةاساعات وفیھ وضحت بعض النقاط األربعھذا شارت الدوالر ین على 
 تصحیحي فیھاأرجو

يالد یلفیبوناتشي -1
يالد یلترند ھابط من  -2

إكسبینشن فیبوناتشيكذلك  -3
 جمیعھا إكسبینشن فیبوناتشي  سابقھ وقمةالترند وكذلك نقطة مقاومھ على

نقاط مقاومھ للزوج
 والتقدیرالتحیةولك خالص

ممتاز جدا وبالفعل المنطقة التي ركزت .............%100 اكسبنیشنووقیعان قویة كقمم
 غیر فعالة بالشكل الكبیراآلن بالنسبة للفیبوناتشي فھي أماضاربة قویة وصالحة للمعلیھا

ونبدأالن كسره یعني نھایة الرسم .......... طالما وقد وصلنا لمقربة مستوى الصفر
من  الترندأیضا. بشكل عام التحلیل والنتیجة ممتازة.............أخرى عن موجات بالبحث

النقطة الثانیة قریبة من السعر تكون  الأنشرط  ولكن بأكثر او نقطتینشروطھ مالمسة 
يالد یل لو رسم على أسبوعالحالي بما الیقل عن 

.........بالتوفیق

ممتاز نفس رسمك. رأیك ما............انظر معي بالكسبنیشن المرسوم على االسترالي
اجد

ق صحیح ااختر...........كلسترالم نحصل على مستوى..............ولكن مع الفیبو العادي
.للبیعاختباره كان فرصة إعادةلكن االستفادة من 

الكلستر االكسبنیشن یعتبر عامل مساعد للحصول على.............مالحظة مھمة للجمیع
ولكن موثوقیتھ لحالھ لیست بالدرجة الكافیة

...........الشارتمرفق

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


    استنباط نقاط المقاومة والدعم على المستویات القویة والمضاربة علیھا : دورة تعلیمیة  

أشرف صالح/                                                              جمع وترتیب نشوان                  / أ : إعداد وتقدیم 
ال تحرمنا من دعوة صالحة بظھر الغیب لمن كتبھ وجمعھ

  
  
  
  
  
  
  

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


    استنباط نقاط المقاومة والدعم على المستویات القویة والمضاربة علیھا : دورة تعلیمیة  

أشرف صالح/                                                              جمع وترتیب نشوان                  / أ : إعداد وتقدیم 
ال تحرمنا من دعوة صالحة بظھر الغیب لمن كتبھ وجمعھ

والمؤشرات والمتوسطاتسجناالدیفر: الدرس الخامس 

ربة استخدام المؤشرات في المساعدة على المضاأھمیةفي ھذا الفصل سوف نتناول 
.أھمیتھاحول وكذلك شرح عام مفصل. بالمستویات القویة

 وبحد وأقواھاالفني  التحلیلأسالیب أھمس في المضاربة یعتبر من جنیفرا الدأسلوب الحقیقة
.استخدامھاإتقان تم إن متكاملة للمضاربة إستراتیجیةذاتھا تعتبر 

.علیھیة المضاربةس وكیفجنیفراقرأت الكثیر من المراجع المتعلقة بدراسة الد
.یعتبر احد التطبیقات الجیدة في الطرح Jhon Hayderومرجعیة كتاب

لم یتم تحدید   الدخول بدقة ماأماكنس بان من الصعب تحدید جنیفرامشكلة الدتكمن
.المقاومة والدعم التي ساعدت على استجابة السعرمستویات

:سجنیفراالد بیقصد
 ا قمممكونتالتسجیل مستویات علویة جدیدة صعود الترندھي حالة غیر اعتیادیة في حالة 

فان ذلك سیعني بان السعر بھذه الحالة  المؤشرات تعطي قمما ھابطةأنفي حین  متصاعدة
سوف یتجھ بنفس اتجاه المؤشر باتجاه ھابط

 قیعان ھابطة وتعطي مكونتاحالة ھبوط الترند لتسجیل مستویات سفلیة جدیدة في
فان ذلك سیعني بان السعر بھذه الحالة سوف یتجھ بنفس اتجاه . صاعدةقیعان المؤشرات

.باتجاه صاعدالمؤشر

: أھمھاس جنیفراھناك العدید من المؤشرات المستخدمة في قیاس الد •
• RSI

• MACD lines
• Macd Histogram

س جنیفراكان الترند صاعدا وتكون لدینا دفي كتابھ بان في حالة Jhon Hayder أفاد
س االیجابي لترند جنیفرابالنسبة لتكون الدسلبي فان الھبوط عادة یكون قویا وكذلك الحال
.ھابط

 في عملیة قیاس أساسیةبصورة ) 9( النسبیةمؤشر القوة Jhon Hayderاستخدم 
.للسعر في معرفة االتجاه العاموأیضاس جنیفراالد

 أسمستوى االر ة فلو كان لدینا ترندا یكونیستدلل على اتجاه السعر بمستویات القوة النسبی
الثیران وان االتجاه  فان ذلك یعني بان الحركة تحدث في منطقة 80 -40أي متحركا مابین 

 .  قوةأكثرالعام صاعد ویكون الدیفرنجس عندھا 
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 فان ذلك یعني بان 60 -20 على مؤشر القوة النسبیة مابین جرینالسعر في وعند تحرك
 . قوةأكثرس االیجابي یكون جنیفراالد و)  منطقة دببة( الحالي ھابط اماالتجاه الع
الدعم القویة  س عند مستویات المقاومة اوجنیفراقاعدة ملزمة فطالما ظھر الدو لیست ھذه

یھمنا في تطبیقاتنا   اكبر بان االرتداد سیكون قویا وھذا ماأمانایعطي للصفقة فان ذلك
 یفرجنساالد المستویات القویة حتى نتغلب على سلبیات اكتشاف على المضاربة علىالعملیة

ولتوضیح ھذه النقطة بالذات نالحظ في شارت.  فالسرعة مطلوبة بحد كبیراألوانبعد فوات
 علىأساسیة وھي صحیحة ولكن ركزت بصورة سجنیفراالداالسترالي دوالر حاالت كثیرة 

 ومنطقة قیعان قویة %38 فیبو  الذي تكون عند وصول السعر لمستوىیفرجنساالد
. قوة اماكنیة االرتداد من ھذا المستوىأكد سلبي یفرجنساد تكون0.7575

.بالرسومات المرفقة موضحة كماأخرىوھناك عدة حاالت 

الین الماكددایفرجنس

 ویستخدم للقیعان والقمم یفرجنساالدأنواع اقوي یعتبر حصولھ الماكد الین یفرجنساد
 یعطي قوة كبیرة من أي الماكد الین علىیفرجنساالد حصول أننوعا ما حیث المتباعدة 

لصعوبة تكوین القمم والقیعان ببساطة على  القادم للسعر نظرااالتجاه في تحدید أخرمؤشر 
. على مؤشر القوة النسبیة متكونیفرجنساد أليالماكد وھو مؤشر داعم 

الھیستوجرام ماكدیفرجنساد

بنفس قوة الماكد الین وبنفس الماكد ھیستوغرام  والقیعان المتكونة علىتستخدم القمم
.الدرجة

 الحساسة المتكونة علیھ والتي یصعب اكتشافھا األعمدةالمؤشر ھو قد یمیز ھذا  ماأناال 
.  تحتاج الى دقة كبیرةأحیانابالعین المجردة

 للترند یعطي مؤشر قوي ھایات صاعدة بخالف تكوینلألعمدة تكون ھایات ھابطة أنحیث 
 الصاعدة بخالف الھایات األعمدةللوات  االرتداد ھبوطا وكذلك الحال بالنسبةبإمكانیةجدا 

 توافق ذلك مع قمم وإذا لألعلىقوي  ارتدادبإمكانیةالھابطة للسعر یعطي مؤشر قوي 
.احتمالیتھوقیعان الھیستوغرام فان االرتداد المتوقع تزداد

 للتنبیھ یفرجنساالد لقیاسالماكد ھیستوغرام باندكیتور أساسیةین بدرجة وبالنسبة لي استع
.بذلك على برنامج الفجوال تریدر

 أنس من خالل جنیفراالد بالیة الربط بین الشموع الیابانیة وھناك مالحظة ھامة متعلقة
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.األخرالمضاربین داخل السوق ویكمالن بعضھما كالھما یعبران عن نفسیة
..التوضیحیة الحقا بعض الرسوماتفاقبإر وسأقوم

  ............ التوضیحیةوھذه بعض الرسومات
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http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


    استنباط نقاط المقاومة والدعم على المستویات القویة والمضاربة علیھا : دورة تعلیمیة  

أشرف صالح/                                                              جمع وترتیب نشوان                  / أ : إعداد وتقدیم 
ال تحرمنا من دعوة صالحة بظھر الغیب لمن كتبھ وجمعھ

  والمتوسطاتالدیفرنجس والمؤشرات: مس الدرس الخا)/ تابع (
  

وأیضا.........یفرجنساالد استخدامات المؤشرات في قیاس أھمعن  سابقاتحدثنا 
.تحدید االتجاهفيRSIاستخدام مؤشر

Oversold/Overbought عن نتحدث أنبقي لنا 
 أنھنا یھمنا  وما............للمؤشرات لمعرفة التشبع السعري للشارت وھي استخدام

وبالنسبة ......ئما  المؤشرات تعتبر مواضیع مكررة داأنسریع كون نتحدث بتلخیص
 للدخول بعملیات أساساعلى المستویات تعتبر عامال مساعدا ولیس لطریقة المضاربة

  حیث 
لألسفل یقوم السعر بالتصحیح أنالمؤشر شراء معناه انھ البد تشبع أن.

. یقوم السعر بالتصحیح صعوداأنبد معناه انھ التشبع المؤشر بیعا

.وقد تحدثنا علیھا سابقاRSI المؤشرات المستخدمة ھيأھم
Stochastic التشبع المؤشرات قیاسا لمستویاتأھمویعتبر من..........

.شراء السعر تشبعأن معناه 75فوصول السعر الى مستویات فوق 
.شراء السعر تشبعأن معناه 25 من ادنيووصول السعر الى مستویات 

دعم  من مستوى مقاومة او الصفریمثلھ وما ......Macd للوكذلك الحال بالنسبة
. الصفر منأعلى كان إذا

30وحتى الصفر فوق Macd كان أذاویكون السعر متشبع شراء 
70 وحتى الصفر تحت Macd كان أذاویكون السعر متشبع بیعا 

     بحالة وصول السعر لمستوى مقاومة وكان یھمنا بالنسبة للمؤشرات انھما*
Stochastic  وإذا.  احتمالیة االرتداد محتملة جداأنمتشبعا شراء فمعنى ذالك 

 وكان السعر قد وصل لمستوى دعم قوي فذلك 25مستوى وصل السعر الى دون
ى لیالدونحن نفضل استخدام فریم ....تكون قویة جدالألعلى احتمالیة االرتداد أنیعني 

...اوضوح الفترات الزمنیةأيظھور المستوى على حسب.  ساعات فقطواألربع

......بالتوفیق

Administrator
Squiggly
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  المتوسطات

 للعدید من االستراتیجیات بحد ذاتھا أساسا أصبحت أن استخدامات المتوسطات حتىتعددت
مة التقاطعات او من خالل اعتبار بعض اعدادتھا بمثابة مقاو عبرأماوتستخدم المتوسطات 

.او دعم متحرك
 یوم على 200متوسط و یوما 55 متوسطات أھمیةبھذا الدرس ھو التحدث عن یھمنا ما

.باعتبارھا نقاط ومقاومة ودعم متحركةجمیع الفریمات
المضاربة على المستویات القویة بكونھا تمثل بإستراتیجیة ھذه المتوسطات أھمیةتكمن 

عبر القمم والقیعان او الفیبوناتشي او خطوط الترند  المستویات المستنبطةإلحدىدعما قویا 
. رد السعر عند مالمسة المتوسطبإمكانیة اكبرحیث تعطي للصفقات قوة

 ساعات وحتى األربعیوم على فریمات 200متوسط و یوما 55ویستخدم المتوسط 
.الویكلي

 یمثل قوة من فریم على نفس المستوى أكثرعلى  وجود ھذین المتوسطینأن أیضایالحظ 
.للصفقة یحترمھا السعر بنسبة كبیرةكبیرة للمستوى واحتمالیة نجاح كبیر

عامل مساعد التخاذ القرار وترجیح الدخول  بالنسبة للمتوسطات بمثابةاألساسيتركیزنا 
  .أمانا أكثربنسبة 

  
  

.  مرفق لكم بعض التحالیلأوضحولتوضیح الصورة بشكل

  
  

1مثال 
 حیث مثلت سابقا قیعانا 0.7568 مقاومة أھمیة حیث نالحظ دوالر/ ي االستراللدینا زوج

 ومن لألسفل یوما داعما لرد السعر 55متوسط  اختبارھا كان وإعادةكسرھا قویة وعند
.أیضامالمستین
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2مثال 

الكبیر للمتوسط ودعمھ لقمم وقیعان قویة جدا مدعومة التأثیر مقدار أیضاوھنا سنالحظ 
 الفرص التاریخیة كإحدى 147.63عند مستوى % 23وفیبوناتشيالدیلىبخط ترند على 

  .الزوجللدخول على ھذا
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3مثال
  یوما200 متوسطو یوما 55 متوسط تأثیرمدى  واضحة علىأمثلةنالحظ على المجنون 

 بوتومس قوة فنیة وترییل ودبل الدیلىعلى  لمناطق دعم متكونة عن طریق القیعانأعطت
. للدخول بالصفقاتوآمنة إضافیة

203.02/209.79/217.37ذلك جلیا في منطقة ونالحظ

  .............قالموفواهللا
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والمضاربة علیھا اكتشافھاالسعریھالنماذج : دسالدرس السا

.منفصال عن التحلیل الفني لھ أدواتھ وأسالیبھ الخاصة الدرس یعتبر بحد ذاتھ علماھذا
الموضوع وبین المستویات القویة فالعالقة بینھما مرتبطة سأحاول الربط بین ھذا

.كة الترند وسلوكھ تؤثر بشكل كبیر على حرسعریھباالختراقات ألنماط ومستویات
والتعرف على إشكالھا ھو بمثابة تشخیص وقراءة فنیة  أھمیة تحلیل الرسوم البیانیةإن

.یجري ولما سیجري للزوج أو السھملمعرفة السلوك القادم الذي لما
لوقت ومع الممارسة في ا مع مروریعتبر ھذا األسلوب صعب القراءة في البدایة ولكن

اكتشاف ھذه النماذج بصورة دقیقة  ستكون العین قد تعودت علىمحاولة اكتشاف اإلشكال
.وفعالة

العلمیة لھذا الدرس لفت نظري كتاب رائع وشامل  وأثناء قیامي بتحضیر المادةالحقیقة
في عملیة الشرح یستعرض ھذا الكتاب معظم لھذا الجانب وفر علي الكثیر من الوقت

وان كان الموضوع عن األسھم فھو ال قیقة الھامة وبصورة مفصلة ودالسعریھالنماذج 
الفني واحد طالما ونحن نستخدم نفس یختلف كثیرا عما یتم تطبیقھ على العمالت فالتحلیل

.سھمالرسامات البیانیة لسلوك عملة أو سلع او
  

 )ألبجدیات ( نماذج الشارتات ھذا الكتاب اسمھ

:للنماذج التالیةیتناول الكتاب شرحا مفصال

Ascending Triangleالمثلثات التصاعدیةِِ -1
Descending Triangle المثلثات الھابطة -2

Symmetrical Triangles   المثلثات المتماثلة -3
Head &Shoulders الرأس والكتفین -4

Cup &Handle الكوب والعروة -5
& Flags األعالم -6 Pennants

Wedges الوتد -7
 Rectangle المستطیالت -8

Double Top دبل توب وبوتومنموذج -9 & Double Bottoms
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 آلیةوتوضیح وبالتالي فاني سأكتفي فقط ھنا بعرض بعض النماذج المتكونة على العمالت
.االختراق الصحیحة وكیفیة التأكد منھا

س دقیقا لی) حجم التداول( بالمضاربة على العمالت بان الفولیوم تكمن اإلشكالیة الكبیرة
باألسھم ولكن باألماكن استخدامھ ثانویا وما یھمنا ھو الدخول حسب بالعمالت كما ھو

 .البار أو الشمعة تحت أو فوق المستوى المكسوراغالقات وافتتاحات
.شرحا لكل نموذج ثم ندعمھ بأمثلة حیة بسوق العمالتولتدعیم الشرح بھذا الكتاب سنضع

scending Triangle Aالمثلثات التصاعدیةِِ -1

ولكن أحیانًا یتكون المثلث . نموذج إیجابي یتكون أثناء ترند صاعد المثلث التصاعدي ھو
السھم او العملة في ترند ھابط ویكون نموذجًا معاكسًا ویشیر إلى الصاعد عندما یسیر

.االرتفاع
إیجابي یشیركان تكوینھ أثناء ترند صاعد أو ھابط فالمثلث الصاعد ھو نموذج وسواء

.یمكن للمثلث الصاعد أن یكون كشكل مثلث قائم الزاویة. التجمیعإلى

ممیزات النموذج
وألن المثلث . ھذا المثلث ھو نموذج استمراري یتكون خالل ترند صاعد : الترند-١

.الصاعد نموذج إیجابي فإن طول ومدة الترند غیر مھم
األقل وجود قمتینویتطلب تكونھ على"مستوى المقاومة" الخط األفقي العلوي  -٢

كما ینبغي أن تكون . متساویتان وعمومًا فلیس من الضروري أن تكون القمتان. متساویتین 
.ھناك مسافة بین القمتین

القاعویتكون على األقل بتكون قاعین صاعدین أي أن: الترند الصاعد السفلي-٣
األسباب التي تؤدي من.  تكون ھناك مسافة بینھماالثاني أعلى من القاع األول كما ینبغي أن

.السابقالقاعلفشل ھذا النموذج ھو تكون قاعین متساویین أو قاع أقل من
. أسابیع إلى عدة أشھرمدة تكون ھذا النموذج تتراوح بین عدة: المدة-٤

.أشھرلمتوسطة لتكون ھذا النموذج تمتد من شھر الى ثالثةاوالمدة 
وعندما. مع تكون النموذج لكمیة تقل وتتقلصا  " الكمیة" داول حجم الت-٥

. التداول لتأكید االختراقیحصل االختراق یجب أن یكون ھناك ارتفاع في كمیة
. الكمیة عند االختراقولكن كمیة تأكید االختراق لیست ضروریة بقدر ضرورة
إلى" خط األفقي العلوي ل" وبعد أن یحصل االختراق تتحول المقاومة والتي تتمثل في

.أصبحت دعمًا قبل االنطالقدعم قوي وأحیانًا یعود سعر السھم لنقطة االختراق والتي
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عن طریق قیاس الفرق بین القاع األول و" المستھدفالسعر" الھدف من النموذج -٦
.جمعھ مع نقطة المقاومة المخترقةخط المقاومة ومن ثم

.العمالتنا من إیجادھا علىوالیكم بعض الحاالت التي تمك

إن ما یھمنا في طریقة اكتشاف ھذه النماذج وباألخص  تحتاج الى تركیز  طریقة االكتشاف
إذ إننا نحاول دائما وعند القیام باإلطالع على الرسم . محاصرة السعرالمثلثات ھو محاولة

قیعان بنفس خطوط نحاول من خاللھا ربط القمم ببعضھا البعض وربط الالبیاني برسم
نحاول أن نجد خطوط أفقیة بنفس .دائما بالمستویات األقرب ثم نعود للخلفونبدأ. األسلوب
یربطھا فان تمكنا من إیجاد قمم.التي استنبطتا منھا القمم والقیعان في الدرس الثانيالطریقة

جد إن سنخطا أفقي فإننا نحاول السیطرة علیھ عبر ربط القیعان وعندما نصل بین القیعان
على مثلث  تمكنا من الحصولبأنناالقاع األخیر أعلى من القاع الذي یسبقھ وھذا یعني 

انھ وعبر طریقة االكتشاف تستلزم ممارسة مستمرة حتى یكون اكتشافھا سھال إال.صاعد
لشرح ھذه وسأقوم بعمل ملف فیدیو مخصص.ھذا األسلوب سیكون اكتشافھ أكثر سھولة

  .........بالتوفیق.................االنقطة بالذات ألھمیتھ
  

  .)عمالت كفرص حیة مباشرة + أسھم( للمثلثات الصاعدبعض الرسومات الموضحة
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 Triangle Descendingة الھابطاتالمثلث-٢

أنھ سلبيوھو نموذج استمراري وعكس النموذج السابق حیثBearishویتكون خالل
ولكن سواء كان  صاعدوقد یكون نموذجًا انعكاسیُا في حال تكونھ في نھایة ترند. ترند ھابط

.التصریف إلىفھو نموذج سلبي یشیر تكونھ خالل ترند ھابط أو صاعد

ممیزات النموذج
غیر  فطول ومدة الترندوبما أنھ نموذج سلبي. عادة ما یتكون خالل ترند ھابط : الترند-١

.مھمة
 وال یجب أن یكون. ویتطلب على األقل قاعین لكي یتكون  : الخط األفقي السفلي-٢

.ینبغي أن یكون بینھما مسافة أو مدة كافیةالقاعان متساویان ولكن
ویتطلب على األقل قمتین لیتكون كما ینبغي أن تكون القمة األولى : الھابطالخط العلوي-٣

ومن. كافیة بینھما أعلى من القمة الثانیة وھكذا ومن المفترض أن تكون ھناك مسافة
. تسبقھاالتي األسباب التي تؤدي لفشل ھذا النموذج تكون قمة أخیرة أعلى أو مساویة للقمة

وفي العادة یكون. أسابیع إلى عدة أشھریمتد تكون ھذا النموذج من عدة: ةالمد-٤
.أشھر3متوسط المدة الالزمة لتكونھ من شھر الى 

خط الدعم  وفي حال كسر. النموذج الكمیة تتقلص مع تكون  " الكمیة" حجم التداول -٥
ناك ارتفاع في حجم  أن یكون ھفینبغي " الخط األفقي السفلي" السفلي والذي یتمثل في 
حاجز مقاومة قوي  فإنھ یتحول إلىوفي حال كسر خط الدعم. التداول لتأكید الكسر 

.مستقبًال
عن طریق قیاس الفرق بین أعلى نقطة وأقل نقطة في النموذج : السعر المستھدف-٦

.........للنقطة التي حدث عندھا كسر خط الدعمومن ثم إضافتھا

إن ما یھمنا في طریقة اكتشاف ھذه النماذج وباألخص اج الى تركیزتحت :االكتشافطریقة
الرسم إذ إننا نحاول دائما وعند القیام باإلطالع على. المثلثات ھو محاولة محاصرة السعر

البیاني برسم خطوط نحاول من خاللھا ربط القمم ببعضھا البعض وربط القیعان بنفس
بنفس نحاول أن نجد خطوط أفقیة.رب ثم نعود للخلفونبدأ دائما بالمستویات األق. األسلوب

.الثاني الطریقة التي استنبطتا منھا القمم والقیعان في الدرس
إیجاد قیعان یربطھا خطا أفقي فإننا نحاول السیطرة علیھ عبر ربط القمم فان تمكنا من
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 بأنناذا یعني بین القمم سنجد إن القمة األخیرة أدنى من القمة التي تسبقھا وھوعندما نصل
.من الحصول على مثلث ھابطتمكنا

اكتشافھا سھال إال انھ وعبر ھذا طریقة االكتشاف تستلزم ممارسة مستمرة حتى یكون
فیدیو مخصص لشرح ھذه النقطة وسأقوم بعمل ملف.األسلوب سیكون اكتشافھ أكثر سھولة

.................بالذات ألھمیتھا

  ...............ة لذلك الموضحاألمثلةبعض والیكم
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Symmetrical Triangle  " المحاید" المثلث المتماثل -3
  

التي  یحدث بعده صعود أو ھبوط حسب المتغیراتعبارة عن نموذج استمراري محاید قد
. ستحصل مستقبًال

في  ولھذا فھذا المثلث نوعان إیجابيBullishترند صاعد و سلبيفي حال تكونھ خالل
Bearish . ھابطحالة تكونھ خالل ترند

ومن ممیزات ھذا النموذج
،  "العكس" لقمة الثانیة ومتناقصتین القمة األولى أعلى من ااحتواؤه على األقل على قمتین

". العكس" األول أقل من القاع الثاني ووقاعین مرتفعین القاع
كال منھما وتوصیل القاعین یخط یالمس كًال فّإذا تم توصیل القمتین بخط مستقیم یالمس
وسواء . یتكون لدینا ما یسمى بالمثلث المتماثلمنھما ثم توصیل الخطین حتى یتقاطعا فإنھ

صاعد فإن االتجاه القادم یتم تحدیده بواسطة النقطة النموذج خالل ترند ھابط أوتكون ھذا 
فإن االتجاه إیجابي وإن كان االختراق لألسفل فإن التي ستكسر فإن كان الكسر لألعلى

كفترة استراحة أو ترویح ویخبر ھذا الشكل عن حالة وھذا النموذج یكون.االتجاه سلبي
االتجاه بعده عن طریق معرفة ما یحصل خالل مدة ، ویحددالتساوي بین العرض والطلب

.االرتفاع وإن كان تصریفًا فھدف النموذج ھو الھبوطتكونھ فإن كان تجمیعًا فإن ھدفھ
ممیزات النموذج

  
.الھابط والصاعد ویكون محایدًایتكون خالل كل من الترند : الترند-1

قاعین  ذا النموذج لكي یتكون على األقلیتطلب ھ: توافرھاالنقاط األربع المطلوب-٢
الثانیة والقاع  منخفضتین وھذا یعني أن تكون القمة األولى أعلى من القمةمرتفعین و قمتین

.والخط السفلي صاعدًا ولھذا فیجب أن یكون الخط العلوي ھابطًا. القاع الثانياألول أقل من
ثم. النموذج ستمرار تكونمن المفترض أن تتقلص الكمیة مع ا: حجم التداول-٣

.لألسفلتزداد الكمیة عند الكسر لألعلى أو 
النموذج في حال كانت مدة تكون. ویمتد النموذج من عدة أسابیع إلى عدة أشھر : المدة-٤

تكون مدة وعادة.أسابیع فإن ھذا النموذج یمكن اعتباره على أنھ نموذج علم  أقل من ثالثة
.شھر تقریبًاثالثة أ تكون ھذا النموذج

نویمك االتجاه المستقبلي لمكان االختراق یحدد فقط بعد االختراق :ق االخترااتجاه-٥
معرفة عن طریق بعض المؤشرات الفنیة التي تفید في " لألعلى أو األسفل" استنتاج مكانھ 

. التصریف والتجمیع
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مكان  أما محاولة تخمیناالختراق مكان االختراق ال یحدد إال بعد أن یحدث : یقول الكاتب
النماذج االستمراریة تفترض أن ولكن على كل حال فإن. االختراق فإنھا خطرة للغایة 

الترند ارتفاعًا فإن االختراق سیكون یكون مكان االختراق في اتجاه ترند السوق فإن كان
.إیجابیًا والعكس ھو الصحیح

تتحول قمة المثلث ،"ألسفلللى أو لألع " بعد أن یحصل االختراق : بالنسبة للقمة-٦
إلى قمة المثلث أوخط وأحیانًا یعود الزوج. إلى دعم أو مقاومة مستقبلیة حسب االختراق 

.لھدف االدعم والمقاومة قبل الذھاب إلى
النموذجعن طریق قیاس الفرق بین أعلى نقطة وأقل نقطة في : السعر المستھدف-٧

.االختراقث عندھاومن ثم إضافتھا للنقطة التي حد

..........بالتوفیق

  
ین مازال صالح لالستعمال /ومثلث متماثل على الیورو ض الرسوم التوضیحیةرلع
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speed roadاقتباس من مشاركة

في حال كانت مدة . النموذج من عدة أسابیع إلى عدة أشھر ویمتد: المدة   
أسابیع فإن ھذا النموذج یمكن اعتباره على أنھ  ثالثةوذج أقل منتكون النم

.ھذا النموذج ثالثة أشھر تقریبًاوعادة تكون مدة تكون.نموذج علم 
  

 نشواناألستاذسؤالي 
مثلث متماثل ھذا نموذجأن للحكم على ضروریة المدةھل 

الساعةلك ساعات وكذاألربع قد یكون المثلث المتماثل متكون في شارت ألنھ

ساعاتاألربعوأضع بین یدكم مثال للتوضیح لشارت الیورو باوند شارت 
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علیھ ولكن الفترة مھمة جدا بغض النظر عن الفریم الذي تعمل.... عزامأبوالغالي أخي

اقل من ثالثة فلو كان النموذج. المھم ھو الفترة الزمنیة التي تكون عبرھا ھذا النموذج 
لداللة اویدل على نفسPannet فھو نموذج یسمى علم اوأسبوع من وأكثر أسابیع

  بالتوفیق.......... لالتجاهالسعریھ
 shoulders &  Headالرأس والكتفین -4

  
نوعین أقوى نماذج التحلیل الفني وأصدقھا وھو على نموذج انعكاسي ویعد واحدًا منوھو

ترند صاعد فإن انعكاسًا سلبیًا سیحصل للسعرفإن تكون ھذا النموذج خالل-١
Head & Shoulders Topالشكل عندھا الرأس والكتفین العادي ویحصل ىویسم

.بعده انخفاض
& Headھابط فإن انعكاسًا إیجابیًا سیحصل للسعر ویسمى الشكلإذا تكون خالل ترند -٢

ویحصل بعده  عندھا الرأس والكتفین المقلوبInverse Head & Shouldersأو
ان تمامًا والفرق الوحید وعمومًا فالنوعان متشابھShoulders Bottom .ارتفاع للسعر

.تكونھمابینھما ھو مكان
.والكتفین ألنھ یشبھ إلى حد كبیر شكل الرأساالسموسمي ھذا النموذج بھذا 

:ممیزات النموذج سأقوم بذكرھا على ھیئة كالم تفصیلي
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..سأقوم بإرفاق صورة للشكل حتى یكون الكالم واضحًاوقبل أن أبدأ
  

  العادينصورة لنموذج الرأس والكتفی
  

  
  تفین المقلوبصورة لنموذج الرأس والك
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..كالتاليیتكون ھذا النموذج
 ثم ینزل " قمة الكتف األیسر"في البدایة نالحظ ارتفاعًا في سعر الزوج إلى أن یصل للقمة

الحقاًَ ثم یقوم باالرتداد من ھذه السعر إلى نقطة دعم أو إلى خط الرقبة كما سنعرف ذلك
  وبھذایسراألیتجاوز السعر قمة الكتف حتى النقطة ویرتفع بسبب دخول القوة الشرائیة

لیھبط سعره مرة أخرى إلى نقطة الزوج  تحدث عملیات بیع على یكون قد تكون الرأس ثم
المشترون مرة أخرى ویرفعوا الزوج وبھذا الدعم السابقة أوخط الرقبة وعندھا یتدخل

البائعون ویقومون بالبیع مما یؤدي لھبوط السعر  وعندھا یتدخل"قمة الكتف األیمن  "تتكون
.إلى خط الرقبة

المھم معرفتھا أنھ لیتكون لدینا نموذج رأس وكتفین صحیح فإنھ یجب أن یكون ن األمورم
أخرى یجب أن تكون قمة   ھذا من جھة، ومن جھة "خط الرقبة "دعم یسمى لدینا خط

قمتي كل من الكتف األیسر واألیمن ولیس بالضرورة أن تكون قمتا الكتف الرأس أعلى من
.متساویتیناألیسر واألیمن

دعم أما في خط الرقبة في النموذج العادي یتكون عن طریق رسم خط یصل بین نقطتي
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وال یجب  مقاومةالنموذج المقلوب فإن خط الرقبة یتكون بواسطة رسم خط یصل بین نقطتي
المفترض أن تكون األیمن من إغفال كمیة التداول في ھذا النموذج فعند الرأس وقمة الكتف

كما إن كمیة  التداول كبیرةالرقبة یجب أن تكون كمیة ولكن عند كسر خطكمیة التداول قلیلة 
التداول في النصف الثاني من  كمیةالتداول في النصف األول من النموذج ال تكون كأھمیة

السعر .وقد یمتد إلى شھوریمكن أن یتكون ھذا النموذج خالل نفس الیوم .النموذج
المسافة بین قمة الرأس وخط وطًا أو ارتفاعًا ھوالمستھدف من ھذا النموذج سواء كان ھب

المقلوب فھو نفس الشيء مع وجود ھذا الشرح ھو لنموذج الرأس والكتفین العادي أما.الرقبة
.االختالفاتقلیل من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Handle &  Cubالكوب والعروة-٥
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د ارتفاع للزوج أي أنھاأحد النماذج االستمراریة التصحیحیة اإلیجابیة والتي تتكون بعوھو
.لألعلىتتكون خالل ترند صاعد وھي تمثل فترة استراحة للسھم یحدث بعدھا اختراق

 How To Make Money  .  كتابھ  وقد قدم فيویلیام أونیلوقد اكتشف ھذا النموذج     
انءجزوفي ھذا النموذج یكون ھناك 

.ل قاع دائريویظھر على شك، ویتكون بعد ارتفاع للزوجالكوب-١

الجھة الیمنى للكوب ویمكن أن ، ویتكون بعد أن یكتمل إنشاء الكوب ویكون فيالعروة-2
على شكل عروة  نموذج علم أونموذج رأس وكتفین ،نماذج مثلثات ،: تتخذ عدة أشكال مثل

.عادیة
نأتي لنصف شكل النموذج

  .تتكون العروةقمتین أیسر وأیمن وبعد الطرف األیمن یحتوي على طرفین أو
وتكون بسبب االرتفاع في سعر الزوج بغرض الطرف األیسر وتمثل بدایة النموذج

باالنخفاض  السھم، والتي یبدأ السھم بعدھاالتصریف بعد حصول مرحلة من التجمیع على
الكمیة كلما  الحاصل ویالحظ تقلص مستوى من االرتفاع %٥٠كتصحیح بنسبة تقارب 
القاع لفترة وتتم علیھ ھنا عملیة تجمیع یبدأ  حتى یستقر الزوج عنداقترب الزوج من القاع

األیمن للكوب ویكون مساویًا للطرف األیسر أو الزوج بعدھا باالرتفاع حتى یتكون الطرف
. ھذا االرتفاع ارتفاع مستوى كمیة العقود المتداولة أعلى منھ ومن المالحظات المھمة خالل

.اكتمل الكوب قدنوبعد تكون الطرف األیمن یكو
لالرتفاع الذي حصل لتكوین ونأتي اآلن لمرحلة تكوین العروة والتي تكون أیضًا تصحیحًا

 المدة الالزمة لتكون –أطول أشھر تقریبًا، وأحیانًا تكون  6-1.الطرف األیمن من الكوب
 من العروة فتستغرق مدة تكونھاھذا الكوب تمتد من كما في الشارتات األسبوعیة، أما

 .  أسابیع تقریبًا٤أسبوع إلى 
ھذا النموذج ھو المسافة بین قمة الطرف األیمن وقاع الكوب مضافة السعر المستھدف من

.األیمنإلى قمة الطرف

:یلي ماالكوب والعروةمن األمور والمالحظات المھمة في تكون نموذج 
. عالیة ن نسبة تحققھأو قاع دائري لتكوUمن المفترض أن یكون الكوب على شكل-١

.فنسبة تحققھ تكون أقل من سابقھVأما إن كان على شكل
یكون عمق الكوب تراجعًا تصحیحیًا مقداره یتراوح بین ثلث إلىمن المفترض أن-٢

. نصف الترند الصاعد
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.كلما كان تراجع العروة صغیرًا كلما كان إیجابیًا أكثر-٣
أعلى من مستوى الطرف األیسر فإن ھذا سیكون من العروة في مستوى إذا تكونت-٤

. إیجابیة وأكثر تحقیقًا للھدفوالعروةالكوبأقوى نماذج 
.طرفین متساوییننموذج الكوب والعروة الكامل یكون ذا-٥
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 Pennants &  Flagاألعالم-٦

ة عبارة عن نماذج استمراریة تمثل فترة استراحة قصیرنماذج األعالم وأعالم السفن ھي
یكون على شكل .ه السھمالقادم وعادة ال تغیر كثیرًا في اتجاللسھم قبل أن یتحدد اتجاه السھم
فإذا كان الترند . العلم للسھم Flagعكس االتجاه السابقمستطیل صغیر یكون اتجاھھ

.فإن اتجاه العلم یكون لألعلى یكون لألسفل وإن كان الترند ھابطًاصاعدًا فإن اتجاه العلم
Pennantsلنموذج أعالم السفن یكون على شكل مثلث متماثلأما بالنسبة

Symmetricalعریضًا ثم یضیق مع مرور تكون النموذجیبدأ في بدایتھصغیر 
Triangle12-1 قصیرة مابیناألعالممدة تكوین  .المخروطوحین یكتمل یشبھ شكلھ  

 فإنھا تتحول أو یمكن  أسبوعًا١٢عندما تزید عن  أسابیع4 -1 وتتكون عادة مابین أسبوعا
 الى واألعالم. أنھا مثلثات متماثلة السفنتكون أعالم مدةPennantsتصنیفھا على

.مستطیالت
النماذج لدینا مستویان أحدھما مقاومة واآلخر دعم وھدف النموذج یمكن تحدیده عن في ھذه
المقاومة فھذا  فإن اخترق السھم مستوى. معرفة أي المستویین سوف یكسره السھم طریق

Flagھي عبارة عن المسافةو.أن السھم مقبل على ارتفاع والعكس صحیحیدل على
Poleلتعریف ما یسمى بقطب العلم أو عمود العلم من بدایة نقطة الدعم أو نأتي ھنا

ربما یكون الشرح ھنا .. كسرھا إلى أعلى أو أدنى نقطة في ھذه النماذج المقاومة التي تم
.بإذن اهللاأبسط مشاھدة ھذه الصورة ستكون األمورصعبًا ولكن عند

للسعر المستھدف فیتم تحدیده عن طریق معرفة مقداربالنسبةFlag Poleتھثم إضاف
ویمكن مالحظة أن ھذه النماذج تشابھ إلى حد .أو األسفلللنقطة التي تم كسرھا سواء لألعلى

  یفرقھا عنھا ھو صغر حجمھا ومدتھا القصیرةماكبیر بعض النماذج األخرى ولكن
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.....................علم صاعد للیورو
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Wedges  الوتد-٧
 

Rising Wedgeوھو إیجابي وصاعدFalling Wedge وھو نموذج انعكاسي
وسأقوم . مثلث حاد الزاویة ویكونان على شكل. لبي ویكون على نوعین ھابط وھو س

..بشرح كال النوعین اآلن بإذن اهللا

Falling Wedge :   الوتد الھابط-1
إیجابي یبدأ واسعًا في البدایة ثم بالنسبة للنوع الھابط نموذج Falling Wedgeفھو

وقد .لألسفلویمكن وصف ھذا النوع على أنھ مخروط مائل  . یضیق مع انخفاض السعر
عن نوع نموذجًا انعكاسیًا نموذجًا استمراریًا وبغض النظریكون ھذا النوع إضافة لكونھ

في ھذا النموذج یتكون لدینا مستویان أحدھما دعم في األسفل .إیجابيالترند فھذا النموذج
د فمستوى المقاومة یتطلب تكونھ إلى وجو.في األعلى وكالھما مائل لألسفل واآلخر مقاومة

 على األقل أما مستوى الدعم " یةنالثاالقمة األولى أعلى من القمة  "منخفضتین قمتین
على"  القاع األول أعلى من القاع الثاني "تكونھ إلى وجود قاعین منخفضین فیتطلب

منھا  و یحتاج تكون ھذا النموذج إلى كمیة التداول ھنا ذات أھمیة أكبر–أشھر  6 -3األقل
یجب أن یكون مصحوبًا بارتفاع في حجم فاختراق مستوى المقاومة. د في الوتد الصاع

 .التداول لیثبت نجاحھ
 Rising Wedge : الوتد الصاعد-2

وھو نموذج انعكاسي سلبي یبدأ واسعًا في Rising Wedgeأما بالنسبة للنوع اآلخر
شبھ شكل المخروطولھذا فإن شكلھ ی. ارتفاع السعر القاع ثم یضیق في األعلى مع استمرار

أن ھذا النموذج انعكاسي ولكن یمكن تصنیفھ أیضًا على أنھ قلنا في البدایة.المائل لألعلى
عن نوع النموذج فإنھ سلبي ویشیر إلى أن انخفاضًا نموذج استمراري وبغض النظر

مستوى المقاومة .مستویان أحدھما مقاومة واآلخر دعمفي ھذا النموذج یكون ھناك.سیحصل
 أما مستوى " القمة األولى أقل من القمة الثانیة"مرتفعتینب تكونھ إلى وجود قمتینیتطل

" .   القاع األول أقل من القاع الثاني "قاعین مرتفعین الدعم فیتطلب تكونھ وجود
فإنھا تقل كلما ارتفع السعر لألعلى ویزداد حجم التداول عند كسر بالنسبة لكمیة التداول

ھناك تشابھ بین .للكسر حجم التداول لحظة الكسر تكون بمثابة تأكیدیادمستوى الدعم وازد
ونموذج المثلث المتماثل ولكن یمكن التفریق بینھما بواسطة أن المثلث المتماثل ھذا النموذج

لھ میل محدد ویكون محایدًا ال إیجابیا وال سلبیًا، بینما الوتد الصاعد یكون میلھیوجد ال
 طریقةأسلوبطریقة اكتشاف ھذا النموذج بنفس .  یشیر إلى االنخفاضلألعلى ویكون سلبیًا

.اكتشاف المثلثات
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وكذلك على ,;الملكي حالیا علىFalling Wedgeمرفق لكم مثاال حیا للوتد الھابط
  . Rising Wedgeالین دوالر
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 Rectangles المستطیالت-٨

استراحة في تداول الزوج وھذا النموذج وھي نماذج استمراریة وتمثل فترة توقف أو
خطین متوازیین أحدھما دعم واآلخر التعرف علیھ سھل وبسیط إذ أنھ یتكون بواسطة

.ارتفاعًا ونزوًال فإن سعر الزوج یتحرك بنمط معینمقاومة ولھذا
ھذا النموذج قد .أو الھابطوھذا النموذج ال یغیر في اتجاه الزوج ویتكون في الترند الصعود

.  أشھر3النموذج خالل فترة وعادة یتكون ھذا. یمتد تكونھ عدة أسابیع أو عدة أشھر 
المستطیل المقاومة أو الدعم ومن عيالتأكید لالرتفاع أو الھبوط یكون بكسر أحد ضل

السعر المستھدف ھي المسافة بین خط .لتأكیدهالمفترض أن تزداد كمیة التداول أثناء الكسر
المكسورةالنقطةالدعم والمقاومة للمستطیل مضافًا إلیھا

 " Bottom Double" W نموذج-٩

 عكس نموذج یشیر ھذا ھابط وھووھو عبارة عن نموذج انعكاسي یتكون أثناء ترند
ویعد ھذا النموذج من أصدق النماذج النموذج إلى أن انعكاسًا إیجابیًا سیحصل لسعر السھم

.متساویین تقریبًا بینھما قمةویتطلب ھذا النموذج تكون قاعین.الفنیة وأقواھا
. إلیھا الترند الھابطبالنسبة للقاع األول ینبغي أن یكون أدني نقطة یصل

- تقریبًا %20-10السھم بمقدار كون لدینا القاع األول تدخل قوة شرائیة لترفعبعد أن یت
التداول یشیر إلى أن الحاصل تصریف ویالحظ أثناء ھذا االرتفاع ازدیاد طفیف في حجم

سعر الزوج بالھبوط مجددًا لیكون لدینا قاعًابعد أن تتكون القمة یعود. على السھم او الزوج 
تقریبًا للقاع األول ویالحظ انخفاض حجم التداول عند  ویكون مساویًا" نيالقاع الثا "آخر 

المالحظة ھنا أن المدة الفاصلة بین القاعین قد تمتد من عدة ویجدر. الھبوط لتكوین ھذا القاع
 وبعد تكون القاع الثاني یعود السعر أشھر 3-1العادة تكون أسابیع إلى عدة أشھر وفي

وال یكتمل نموذج .بارتفاع واضح في حجم التداول والقوة الشرائیةحوبًاباالرتفاع مجددًا مص
Double Bottom تم اختراق مستوى القمة الموجودة بین القاعینإال إذا.
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قاعدة االرتداد واالختراق: الدرس السابع

عند رباالعتبا یأخذھا أنالمواضیع التي یجب على المضارب أھمیعتبر ھذا الموضوع من 
.المقاومة والدعم وخاصة المستویات القویةالمضاربة على مستویات

الختراق في ملتقى المواضیع الممیزة استفدنا لالرتداد وا قواعد ھامةالوافي األستاذقدم لنا 
لدي من تجارب بھذا  ماوإضافة تفصیال أكثراشرحھا بصورة أن أحببتمنھا الكثیر وقد 

.الموضوع

كبیرة عند الكثیر من المضاربین في اتخاذ القرار فیما یتعلق باالرتداد من إشكالیةھناك 
تنقلب  الكثیرین في الدخول وسرعان ما ویخطئباختراقھادعم ما او التفكیر مقاومة او
 نكون بانتظار االختراق والذي یحصل أناو . یحصل حتى للمحترفینغالبا ماالصفقة وھذا

.منھا فتضیع الفرصةھو االرتداد

االستفادة من نقاط المقاومة والدعم  تقلیل فرص الدخول الخاطئ ومعرفة كیفیةاآلنسنحاول 
.اقاتاالخترسواء لالرتدادات او

االرتداد: أوًال 

سعري معین فانھ سیرتد منھ  السعر عندما یصطدم بمستوىأن المقصود باالرتداد ھو أن
االنعكاس المتوقعة واالستفادة ویغیر اتجاھھ وبالتالي یھتم المضاربون بالدخول من مناطق

.منھا
لسعري والدقة في قوتھا على حسب قوة المستوى اھناك مستویات متعددة لالرتدادات وتعتمد

.استنباطھا

:والتسلسل النسبیةاألھمیةتساعد في ترجیح االرتداد السعري حسب  العوامل التيأھم
الیومیةاستنفاذ الحركة-1

 من خالل الدراسات السابقة وأسبوعيحركة یومي ویقصد بذلك بان لكل زوج متوسط
كل زوج بصورة یومیة او قیاس متوسط تحرك لمعرفة معدالت الحركة تم نوعا ما من

الیومیة للیورو تبلغ وعلى سبیل المثال فان معدل الحركةأسبوعیة
.باألسبوع نقطة350-300 األسبوعیةنقطة بالیوم وحركتھ 150 -100
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 مھمة ووصل أخبار تحرك الزوج واستنفذ حركتھ الیومیة ولم یكن ھناكأذا بأنھالمغزى ھنا 
احتمالیة االرتداد من ھذا  نقطة مثال للیورو فان150 تحرك الى مستوى مقاومة او دعم بعد

 400لترحك الیورو بمعدل حركة كذلك بالمثل بالنسبة. و ضماناأمانا أكثرالمستوى تكون 
االرتداد من مستوى سعري قوي على  مثال فان ذلك یعني بان احتمالیةأسبوعنقطة خالل 

 مستویات إلحدىلتصحیح سعري ولو او الویكلي ستكون مرجحة بنسبة كبیرة الدیلى
.السعریھ یعاود حركتھأنالفیبوناتشي قبل 

القویةالسعریھمواجھة المستویات -2
:مثل مواجھة السعر لمستویات قویةإن

األسبوعي او الدیلىخط ترند على 
%61مستوى فیبوناتشي 

فأكثر نقطة 300 من أكثرقویة سبق وردت السعر قاع او قمة
الخ............... ترمستوى كلس

ضمانا اكبر لعملیة االنعكاس  تعطي للصفقةفإنھا وجدت إذا ھذه المعطیات الفنیة القویة إن
 من دلیل أكثر نحصل على أن واستطعناأعاله ربطنا بین العوامل المذكورة فإذاالسعري 

اكدناه وق سب  قوة وھذا ماأكثرفني على قوة مستوى ما فان درجة الترجیح لالرتداد تكون
.القویةمرارا عند عملیة االستنباط للمستویات

ماقیاس ضعف وقوة عملة-3
 للمضارب غیر المتمرس أحیاناكانت لیست واضحة  كبیرة وانةمیأھ األساسي للتحلیل أن

.على متابعتھا لفترة كافیة
عة  من خالل متاباألساسيعرفة بالتحلیل مضعف او قوة عملة ما تكون عبر الفمعرفة

المؤثرة على العملة لیس للمتاجرة عبرھا ولكن لمعرفة وضعھا االقتصادي ویكون األخبار
یرتبط بھا من عوامل اقتصادیة  دراسة العوامل المؤثرة على الفائدة النقدیة وماذلك عبر

بالتضخم والنمو االقتصادي والتي یتفرع منھا العدید من المؤشرات التي تساعد فيمتعلقة
المثال فربط البیانات المتعلقة بالدوالر على سبیل.  ھذه المؤشرات االقتصادیة ھمیةبأالتنبؤ 

وبالتالي یتم  ھناك احتمالیة لعدم رفع الفائدة علیھا یضعف من الدوالربأنھوالوصول لنتیجة 
عند االصطدام  العملة المقابلةأمام شراؤهمحاولة استغالل ھذا الضعف ببیع الدوالر او 

. دعم یؤكد االتجاه الضعیف للدوالربمقاومة او
لورشة المستویات القویة عندما راھنا بقوة على بیع الدوالر عندما وصل ونتذكر متابعتنا

 نقاط الدعم أقوى رجحت دخولنا مع 1.8500 الباوند و1.2500لمستویات الیورو
.من المستویات القویةالمتوفرة والمستنبطة
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المؤشرات الفنیة-4
 مما أھمعلیھا لیس بالدرجة التي یؤخذ بھا بصورة  بالمؤشرات الفنیة واالعتماد التشبعإن

 عند الوصول ك والماكدتیسكااالستواتخاذ القرار فتشبع  تساعد فيأداة ولكنھا أعالهذكر 
 بإمكانیةالعوامل السابقة یعطي درجة من الموثوقیة لمستوى سعري قوي بالضافة الى

س رجنیفا وقوة عند حصول الدةمیأھ أكثرالمؤشرات الفنیة نوقد تكو. االرتداد السعري
.قویا بقرب االرتداد من مستوى مقاومة او دعم ماالسعري فھو یعطي للصفقة دلیال
الشموع الیابانیة-5

البیاریش نماذج من نماذج الشموع االنعكاسیة المعروفة بقوتھا واخص بالذكر ھناك
ون عند نقاط المقاومة والدعم ترجح وبنسبة كبیرة التي تتكانجولف والدوجي والبولیش

.القراراالرتداد السعري من مستوى مقاومة او دعم ما وتساعد كثیرا في اتخاذإمكانیة

؟؟؟؟؟..................بمستوى المقاومة او الدعم لیس كافیة  كانت درجة الثقةإذا ماذا* 
خول من نقاط المقاومة او الدعم واالنعكاسات لتقلیل من درجة الخطأ بالد متمیزأسلوبھناك 

 للمستوى السعري الذي قد األولىعبرھا ولكن یعیبھ انھ قد یضیع فرصة المالمسة المتكونة
. بثوانيیحصل

 أكثرلدرجة الدیلى ساعات وشمعة األربع شمعة إقفال یتضمن بانتظار مكان األسلوبھذا 
الشمعة عند مالمسة أقفلت فإذا ساعات مثال األربعویكون ذلك بانتظار شمعة ...........أمانا

افتتاح الشمعة الجدیدة  الشمعة تحت المستوى فیكون الدخول معوأغلقتمقاومة ما مثال 
المقاومة وكذلك الحال بالنسبة لنقطة  نتیجة االرتطام بھذهتأثر اندفاع المشترین قد أنباعتبار 
 الیومي تحت مقاومة ما یعطي اإلقفالبانتظار الدیلىكذلك الحال بالمثل مع شمعة . الدعم

الجدیدة ستالمس نقطة المقاومة كھاي قبل االرتداد منھا للصفقة دلیال قویا بان شمعة الیوم
ذكرتھ على نفس   عیوبھ ھو ماأنالتحلیل الفني اال  ناجح وشھیر في عالمأسلوبوھو 

.الموضحة لقاعدة االرتداد بعض الرسوماتسأطرح.السیاق
.............لتوفیقبا
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واالختراق قاعدة االرتداد:الدرس السابع تابع

  
االختراق: ثانیا 

بمستوى سعري قوي وتمكن من كسره فان الكسر ھنا سیكون  السعر عندما یصطدمأنھو 
من االندفاع القوي للسعر بعد حدوث الكسر الفعلي لنقطة ةباالستفادقویا ویھتم المضاربون 

و دعم مامقاومة ا
مستویات متعددة لالختراقات وتعتمد قوتھا على حسب قوة المستوى السعري والدقة ھناك

.استنباطھافي

: النسبیة والتسلسلاألھمیة العوامل التي تساعد في ترجیح االختراق السعري حسب أھم

  للزوجالحركة الیومیة -1
یزال  السعر مادعم قوي وكان وصل السعر الى قرب مقاومة او إذا بأنھوالمقصود ھنا 

 نقطة 30 – 20 منبأقلحركتھ الیومیة وقد سبق واقفل قریبا من المستوى السعري  ببدایة
. ترجیحاأكثرفان احتمالیة كسرھا تكون 

  السعریھ األنماط -2
المتوقع للسعر مثل المثلثات هباالتجا التي تعطي انطباعا كبیرا السعریھ األنماط تكون أن

المضارب یتجاھل االرتدادات غالبا  والكتفین ھي التي تجعلالرأس او األوتاد او الھابطة
 الكبیرة حسب الشروط وأھدافھا األنماطوینتظر بنظرة خاطفة االستفادة من اختراقات ھذه

.الموضحة لكل نمط سعري

  قیاس ضعف وقوة عملة ما -3
 للمضارب غیر المتمرس أحیاناكانت لیست واضحة  اھیمة كبیرة واناألساسي للتحلیل أن

عرفة بالتحلیل مضعف او قوة عملة ما تكون عبر الفمعرفة.على متابعتھا لفترة كافیة
المؤثرة على العملة لیس للمتاجرة عبرھا ولكن لمعرفة األخبار من خالل متابعة األساسي

یرتبط   ومادراسة العوامل المؤثرة على الفائدة النقدیةوضعھا االقتصادي ویكون ذلك عبر
بالتضخم والنمو االقتصادي والتي یتفرع منھا العدید من بھا من عوامل اقتصادیة متعلقة

وتكون االختراقات ذو .  ھذه المؤشرات االقتصادیة بأھمیةالتنبؤ المؤشرات التي تساعد في
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عوامل قوة او ضعف عملة ما لصالح االتجاه وبالتالي احتمالیة  كانتإذا كبیرة أھمیة
  . االرتداداحتماالت منأقوىختراق تكون اال

  قوة المستوى السعري -4
ذكرناه في  المستوى السعري حسب طریقة االستنباط المثلى للمضاربة حسب ما قوةأن

السابقة ومدى الدقة ھي التي تجعل الكسر قویا ویمكن االستفادة منھ بالدخول معالدروس
حادا  وعقود خیارات ویكون السعر حینھاتستو باوااالتجاه الن الكسر معناه انھیار مراكز 

.في اتجاھھ

  المؤشرات الفنیة -5
السعر الى نقطة مقاومة او دعم ما وكانت المؤشرات غیر متشبعة وعند في حالة وصول
احتمالیة االختراق تكون قویة مع االھتمام بربط ھذا العامل المساعد مع منطقة الحیرة فان

.السابقةالمعطیات

  التوقیت -6
 یستلزم متابعة لحالة الكسر بصورة دقیقة األخیرواالختراق بان قد یفرق بین االرتداد ما

. الدخول وترك الشاشةأوامریستكفى بوضع بعكس االرتدادات التي
؟؟؟؟  الدخولأوامرنقصد بالتوقیت ھنا ھو متى نقوم بوضع

یزال   الزوج ماأنحالة في ستخدموت......... ساعات األربعبالنسبة لالختراقات على شمعة 
االختراق وبالتالي فان احتمالیة  كان قویا لصالحاألساسيببدایة حركتھ الیومیة والتحلیل 

  .الیومياإلغالق انتظرنا إذاضیاع الفرصة ممكنة 
:  من الكسر وشروطھا كما یليالتأكد الدخول توضع بعد أوامر

األقل على نقطة30 الیقل عن  اختراق شمعة الكسر للمستوى السعري بما-أ
 30الیقل عنللمستوى فوق المقاومة او تحت الدعم بما)  ساعات4( شمعة الكسر إقفال -ب

.لم فان احتمالیة الكسر قد تكون وھمیة مانقطة 
. ساعاتاألربعلنمط سعري متكون على فریم  كان االختراقإذا -ج

 االختراق أن وتستخدم بحالة أمانا األكثرھي و .........الدیلىبالنسبة لالختراقات على شمعة
السابق ولم یسبق للسعر مالمسة منطقة الكسر حتى وان سبق والمسھا على كان قویا بالیوم

ق مقاومة ما او دعم ھي  فواإلقفال أن الكسر الفعلي حیث لتأكیدوتستخدم  . ساعاتاألربع
.بان االختراق قد حدث للمستوى السعري القويداللة قویة
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  واھم شروطھ

.األقلعلى  نقطة50 -30اختراق شمعة الیوم السابق للمستوى السعري بما الیقل عن -أ
-40الیقل عن  للمستوى السعري فوق المقاومة او تحت الدعم بماالدیلى شمعة إقفال -ب

.إلیھالعودة یحرم المستوى المكسور عند لم فقد یكون الكسر وھمیا وقد ال  ما نقطة50
اكبر على  كان االختراق لنمط سعري متكون على فترة طویلة وواضحة بصورةإذا -ج 

.فریم الیومي
اختراقھا وقد تكون مستوى سعري  االختراق المقصود بھ المالمسة لمنطقة الكسر بعد-د 

. )  خط ترند(  او حتى زاویة أفقي
منطقة الدخول بعد  السعر المثالي لإعطاء في  یوم200/  یوم55المتوسطات  تساعد- ھـ

 وكان المتوسط  یوما55ھي الحالة بالنسبة لالرتدادات فاختراق متوسط اختراقھا كما
 االختبار یكون إعادةسعري مستنبط عبر القمم والقیعان مثال فان منطقة متوافقا مع مستوى

.في تحدیدھا بشكل دقیقالمتوسط قویا

 احتماالتترجح  المذكورة سابقا ھي ما عوامل االرتدادصھذه العوامل بالضافة الى نق
والممارسة المستمرة لالختراقات ستعطي  ترابط العوامل مع بعضھا البعضأنكما . الكسر

العوامل ولكن قد یھمل المحترفین بعض  بعضأحیانا لنھم وقد أوضحللمضارب فكرة 
یجب  ا مااالھتمام بعوامل ما عن غیرھا وھذالجوانب بحسب طریقة ربط العوامل و بحسب

.التركیز واالھتمام فیھ

 قواعدھا أن ونركز علیھا بشكل اكبر من االرتدادات كون األمثلةبعض وسوف نعطي
.االختراقاتمعروفة بعكس

............بالتوفیق
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 إلیھاوقد سبق التنویھ................ین /مثال حي الختراق المثلث الصاعد للیورو 
  .............بالتوفیق.......بالورشة واختراق مثالي
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النفسیة المخاطر لرأس المال وترویضإدارة :الدرس الثامن 

 الصحیحة اإلدارة إجادةیعادل الدروس السابقة مجتمعة الن  مااألھمیةلدرس یعتبر من ھذا ا
الحقیقي لنجاح  سلیمة ھي المفتاحأھداف و ووفقا لخطط منضبطةلرأس المال بصورة 

. المضارب
 واألھداففعدم االلتزام بالخطط واألساسيمھما كان المضارب محترفا في التحلیل الفني 

 المضاربین بھذا أغلبیةھو حال  محتوما بالفشل وھذاأصبحریقة فالمصیر  الطضوابطوفق 
ھناك ............المحفظة االستثماریة إدارة یتغاضون عن ھذا العامل الھام في ألنھمالسوق 

یھمنا بالنسبة   فقط ماسأضع إننيالمخاطر اال إلدارةالعدید والعدید من المراجع المفصلة 
.الحصول على خطة كاملة للمضاربة الناجحةات القویة في سبیلللمضاربة على المستوی

  القویةقد یمیز المضاربة على المستویات ما

 الشاشة أماممتابعة تستلزم  الألنھا طریقة ممتازة بالنسبة لغیر المتفرغین بالسوق إنھا* 
 احترف ھذا اإذ فقط األوامرفقد یستكفي المضارب من متابعة ساعتین بالیوم للتحلیل ووضع

 األربعمتابعة لكسر المستوى على  للمضاربة باستثناء االختراقات التي قد تستلزماألسلوب
.األسعاراغالقات أماكن بالنظر الى فیكتفي الدیلى على أماساعات 

 المضاربة أسالیبمن أسلوب أي بین أمان األكثر ھي األسلوب لھذا نسبة المخاطرة* 
 ھذا العامل أھمیةوسنشرح 1.7:1 األقل او على 2:1 أدنىبة  غالبا تمثل نسفألھداف

.بالتفصیل
واستخداما عند معظم المحللین العالمین  شیوعااألكثر األسلوب ھو األسلوب ھذا*

وفعال وقد اثبت نجاحھ دائما وعلى طوال  كالسیكيأسلوبومستشاریوا البنوك باعتباره 
.أالنفترة المضاربة في القرن الثامن عشر حتى

بالعائد الربحي  ھو مقدار نسبة المخاطرة المتدنیة مقارنةاألسلوب الممیزات لھذا أھم نإ
.كان نوعھالمستھدف وھذا ھو معیار النجاح الحقیقي للمضارب او المستثمر مھما

كثیرا في الفھم ولكني أفادتني فقد مارك ماكراياستعرض بالذكر المعادلة المشھورة للمؤلف 
.األسلوبیتعلق بالعملیات وفقا لھذا  اال مالن استطرد

  یتبع

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP
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الربح المستھدف وكیف یطبق على إجمالي من 1:2لمقصود بان نسبة المخاطرة  ما
المستویات القویة؟

السابقة للمستویات القویة طرحنا متى یتم الحكم على المستوى السعري من مفھوم دراساتنا
 ویختلف مقدار األزواجلذي قد تحدثھ تحركات مقدار الكسر الوھمي اوأیضا مخترق بأنھ

 ال بحسب سلوك الزوج أمالالزمة للتیقن بان المستوى السعري مكسور التحدید لعدد النقاط
.السعریھالیومي وحدة حركتھ ومقدار تحركھ

.الكندي أزواجتلیھا . الحذر في تحركاتھا وحدتھا في مقداراألولویة مثال لھا الباوند فأزواج
 السعریھ من واقع قیاس مقدار الحركة األزواجلھذه  استوب یوضعأدنى مقدار تعرضوسأس

ستكون متغیرة بحسب نقاط المقاومة والدعم الالحقة حیث بأنھا رباالعتبا األخذوحدتھا مع 
للمراكز وتفضل عن االستوبات الثابتة وسنعطي لھذا  تكون مراكز تغطیةأنیمكن 

.الصفقات الحیةالموضوع تغطیة اكبر عند وضع
: حركتھا بسبب استثنائیةإلیھا المھم التنبیھ األزواج أھم

 GBP/CHF فرنك/الباوند 
یكفي لحمایة مركز ھذا الزوج   حدة في تحركھ وبمقدار خطورتھ والاألزواجأكثرویعتبر 

.أدنى كحد  نقطة70-60بوقف یقل عن من التذبذب
 حدة في تحركھ وبمقدار خطورتھ فھو اجاألزو أكثرویعتبر GBP/JPYین /الباوند 

.   زوج مربحأیضا
 نقطة55 استوب لوز للزوج أدنىمقدار 

عنھ  شیوعا واستخداما للمضاربین ویعرفاألزواج أكثرمن GBP/USDدوالر/ الباوند 
. باحترامھ الكبیر للتحلیل الفني

. نقطة40ن  یقل عأنیجب  كروساتھ القیةا استوب لوز لھذا الزوج وبأدنىمقدار 

. نقطة40یقل االستوب لوز عن أنیجب  الأیضا ...........وأزواجھ الكندي
 أنیكون للبد بمعنى فاالستوب عادة ھناك نقاط ھامة عند تحدید االستوبأنالجدیر بالذكر 

.  لالستوبوإضافتھاسعر البیع والشراء  بینداالسبرییتم احتساب فارق 
 تاستو با نحدد لكل لھا أن فیمكن األخرىالرئیسیة والكروسات  بالنسبة لبقیة العمالتأما

لتقریر الكسر الوھمي من اختراقھ فعلیا كافیة نقطة40-25مابین 
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:- العوامل التالیةةمراعاخالل  وطریقة تحدیدھا تتم منالمتوقعة األھداف

القوي القادم لعكس اتجاه الصفقةمقدار قرب المستوى السعري-1

 ترد اتجاه الصفقة أن المستویات المتوقع أقوىتحدید اإلمكان نحاول قدر بأنناھنا ونقصد 
 كان مقدار الفارق بین فإذا %61 والھدف فیبو %50فیبو فمثال لو دخلنا مع ارتداد من

 المستوى أن بافتراضیة  نقطة130 حوالي األھدافبتحدید  نقطة فنقوم150المنطقتین 
وقد یعود لمنطقة الدخول وربما یكسرھا من ثاني ایضآسیرتد من مستوى سعري قوي 

.لمسة
.قاع او قمة قویة او اقرب كلسترألقرب بالنسبة األسلوبویطبق 

  للصفقةاألساسيمالئمة التحلیل  -2
  

 فان ذلك األساسي تفید بان اتجاه الصفقة متفق مع التحلیلأساسیة ظھرت لنا مؤیدات إذا
.المتوقعة ھدافاألیرجح نسبة الزیادة بنسبة 

  األھدافظھور الشموع االنعكاسیة المؤیدة لمزید من -3

) عالشموارجع لموضوع(

قرب المستویات  بدرجة كافیة وھواألسلوب قد تحدث لمن لم یمارسوا ھذا إشكالیاتھناك 
 فلیس لدینا اإلشكالیةولحل ھذه)..............نقاط المقاومة والدعم من بعضھا البعض( 
من خالل قیاس نسبة  تقلیل نسبة االستوب لوز مقارنة بالھدف المتوقعإماوى حلین س

 وعادة یكون األقوى حتى یتم ترجیح المستوىلألسلوبالمخاطرة او الممارسة المستمرة 
فعلیا ولكنھ بعیدا نسبیا فلیس كل مستوى مستنبط مستوى قوي فقد یحدث منھ ارتداد

. یتم كسره سرعان ما
نتجاوز  بنسبة المخاطرة التي ال نسبة المخاطرة فھي ھامة للغایة للتحكم قیاسأما

تقل عن   الأیضاواستوباتنا  المالرأس من %3الى %2 منبأكثر نغامر أنبصفقاتنا 
.لمواجھة االختراقات الوھمیةالمستوى المطلوب لرد التذبذب الطبیعي لحركة الزوج او

 ألقربكان مقدار الھدف المتوقع  جیدة ولكن صفقةدوالر/الباوند فلو وجدنا لزوج 
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الصفقة طالما وان االستوب إلغاء الى اسیدعونن فقط فذلك  نقطة35مستوى قوي حوالي 
 األقلاو على 1:2(لھذا الزوج وذلك سیعني نسبة مخاطرة تزید عن نقطة 20یقل عن

 یحمي أخرسعري مستوى اال لو كان ھناك.  من مقدار العائد الربحي المتوقع) 1 :1.7
لمقدار االستوب  فقط من نقطة الدخول حینھا قد نطمئن نقطة20ھذا المركز بمقدار 

.البسیط للصفقة

ونحن نتكلم بافتراضیة ...وفقا لمقدار االستوب یتحددلألھدافبالتالي فان مقدار تحدیدنا 
  3و2العاملین  للصفقة فيأخرىعدم وجود معطیات دعم 
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المال سلیمة للمخاطر ورأسإلدارة النفسي التأثیر

للدخول بالصفقات وفقا للعائد الربحي مقارنة بنسبة  وضع معاییرأھمیةناقشنا سابقا 
 المخاطر على إلدارة االیجابي التأثیروجھة نظري حول  اشرحأنسأحاول ھنا  .المخاطرة

.الناجحنفسیة وسلوك المضارب
.المستھدف من مقدار العائد الربحي2: 1تتعدى  بنسبة مخاطرة ال سنلتزمبأنناقلنا 

.المضارب الترویض المثالي لنفسیةأساس ھذا االلتزام ھو أنوالحقیقة 
 ھذا الطرحأھمیة سأشرحوبالمثلة 

  صفقات10من واقع ...........أسبوعیا نقطة 70  قد حددنا مقدار ربحبأننالنفترض 
. او حتى بالشھرباألسبوع

. غیر الحادةجالألزو مثال  نقطة30 بمقدار ااستوباتنوحددنا وقد سبق

 أي صفقات مثال 4 صفقات وكان معدل الصفقات الناجحة من 10دخلنا بعدد  لوإننابمعنى 
)النجاحنسبة% ( 40

30180*6 نقطة مقابل 200)=  أدنى كأربح ( 50*4 سنحصل على إننافذلك سیعني 
. نقطة20 ربح نھائي مقداره أي.........نقطة خاسرة

 الخسارة سیكون إجمالي صفقات فان 10 إجماليمن  صفقات7ولو وصلت خسارتنا 
: مقبول نوعا ما

 إجمالیة نقطة خسارة 60.............. نقطة30210*7رابحة مقابل نقطة50150*3
.بصفقة ناجحة واحدة تعویضھااناإلمكب

نقطة رابحة مقابل 50250*5 مقدار أي.....% ....50 الحصول على نسبة ربح إن
سیعتبر بمثابة تحقق ..........نقطة100 نقطة خاسرة صافي النقاط المحققة 30150*5

.  او الشھریةاألسبوعیةالمستھدف من المضاربة 

السابق مما یعني  الصفقات قد تزداد وفقا لما تكلمنا عنھ بالدرسأھدافطبعا فلم نذكر بان 
 مما........متغیر  اكبر ممكنة جدا مقارنة باستوب ثابت وغیرأرباح تحقیق تاحتماالبان 

. مرونة وربحیة للمضاربأكثریجعل لنسبة العائد الربحي 
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 إدارة وإستراتیجیة االلتزام بخطة عمل أنلھذه المعطیات فان الخالصة تتضمن وفقا
 ارتیاحا للعمل ولن یجد ثرأك وتجعلھ وأمانا انبساطا أكثرثابتة ستجعل المضارب مخاطر
 وتحت اسواءبأنھ یعلم ألنھ.......... الصفقات مبكراإقفال التردد وال  طریقا والإلیھالخوف

 ستكون خسارتھ العملیات فان إجماليمن % 30الظروف حتى لو لم یحقق سوى ربحیة 
مقدار  أن تتخیلوا أنولكم ...........جدا وستعوض من خالل عملیة ناجحة واحدةبسیطة

 رابحة لیست بمصدر قلق او تشكیك في 3 عملیات منھا فقط 10نقطة من 50خسارة 
. التحلیلیة المضاربإمكانیات

 بالرضيشعورا أكثروھذا االلتزام وھذا المنطق بحد ذاتھ ھو الذي سیجعل المضارب 
 األوامر تضعأن المضارب سوى أخيولن یكون علیك .........واالرتیاح عن عملھ 

.ساھا النك لن تقلق على مصیر حسابكوتن

  .وشكرا.............بنجاح تكون الفكر قد وصلتأن أتمنى
  

المخاطر ورأس المال للمضاربة على المستویات القویةإلدارةالخطوط العریضة 
. المالرأسمن   %5 تزید عن نسبة المخاطرة ال*

.المالرأسمن % 2ید عن تز  المال البرأسالستوبات مقارنة انسبة المخاطرة ب*
50 -40 الحرجة مابینواألزواج الكندي وأزواج الباوند ألزواجاقل نسبة استوب *

.فرنك /ین والباوند  /بالنسبة للباوند  وأكثر....نقطة للبد
.نقطة للبد30تقل عن   المعتدلة اللألزواجاقل استوب*

نجاح یخرج % 40ونسبة .............. %50 األسلوب ا لھذاألمنمعدل النجاح *
.المضارب بربح بسیط

  . النجاحأساسااللتزام ھو *

سیخصص لھ موضوع منفصل وملحق  وربطھ بالتحلیل الفنياألساسيموضوع التحلیل *
  .بھذا الموضوع

تقصیر في الشرح او في أي المعذرة والسموحة عن أسألكمانتھت الدورة وفي الختام 
والصالة ................الدعواتتنسونا من صادق الغیب من الالردود فیما استطعت و

.الطاھرینوالسالم على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ الطیبین
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