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 مدخل للتحليل الفني
 

  :المقدمة
 
  الكاتب ھنایتساءل 

  اشتري الیوم؟أنھل یجب 
  القادمة ؟نة السأو القادم األسبوع أوسیكون السعر علیھ غدا إذا ا م

 .وما یبد على البسیطة األسئلةلھذه  اإلجابةا عرفنا سھال إذ لن یكون االستثمار
 أن أخشى فأنني . األسئلة  لھذهةاألجوب التحلیل الفني لدیھ إن أو جوبھ الشافیة إال تجد إن بأملالموضوع  كنت تقرأ ھذاإذا 
 . املكأخیب

 . بأس  واستثمارك الأدائكالتحلیل الفني سوف یحسن من  أن آملكنت تقرأ ھذا الموضوع على إذا 
 الفني  للتحلیلتاریخیةنظره 

 التداوللالستثمار ویھتم بدراسة السعر مع   و مھمة جداأساسیة فكرة لطریقة أواصطالح التحلیل الفني ھو اسم رؤیة 
 . الرسوم البیانیة أو لھ ھي الشارت األساسیة األداةویكون 
 أما بواسطة شارلیز داو استنبطھا ١٩٠٠والي عام طورت ح حلیل الفني المعاصر انبثقت عن نظریة داو والتيتجذور ال

  وكل المعلوماتلألسعار االتجاه الطبیعي ئوھذه الجذور تتضمن مباد. من نظریة داو  بطریقة مباشرة او غیر مباشرة
معدل دوا جونز الصناعي   واالنحراف والحجم الذي یعكس تغیرات السعر والدعم والمقاومة وطبعاوالتأكیدالمعروفة 

 .داو نظریة .النظریةعروف على نطاق واسع ھو من نتاج ھذه الم
 أظھرت حركة سعر السھم أساسیاتوتركیزه على  ض تغمأنیمكن  ان مساھمة تشارلز داو في التحلیل الفني المعاصر ال

 .األسواق طریقة جدیدة جدا في تحلیل
 اإلنسانيالعنصر 

والسعر ھو الذي یرغب .  یوافق بالشراء بھآخرع بھ وشخص البی السعر الذي یوافق شخص ما على. سعر السھم یمثل 
توقع ان إذا  سعر السھم سوف یزید سوف یشتریھ وأنتوقع إذا . البیع بھ اعتمادا على توقعاتھ  أوالمستثمر في الشراء 

 سعاربأالسبب الرئیسي في التنبوء   ھيالبسیطة الحالةسعر السھم سوف ینخفض ھو بطبیعة الحال سوف یبیعھ وھذه 
 .اإلنسانیة التوقعات إلى إشارة األسھم 
 نظام أيالوحیدة التي تمنع  وھذه الحقیقة. نحن جمیعا نعرف مباشرة ان البشر غیر قابلین للقیاس والتوقع بسھولة  وكما

 ذات ومعظم قرارات االستثمار العالمیة مستندة على معاییر غیر الن البشر مرتبطون بعادات معینھ. تجارة للعمل بثبات
وحاالت فشلنا  السابقة ودخلنا ونجاحاتنا والبلدیة والمرور أعمالنا وأصحابمع عائالتنا وجیراننا  عالقة ، مثل عالقاتنا

 .أیضا والتوقعات والقرارات الشخصیة التأثیراتوكل 
 

 األساسيذكر نبذه عن التحلیل  ھنا البد من
 الذي یتم تحدید السعر للسھم بناء األساسياستثمارنا فان التحلیل   نفصل عواطفنا عن قراراتأنكنا منطقیین ویمكننا إذا 

التوقعات   جمیعا لدینا نفسوألنناالشركات مستقبال ھو المناسب لنا وسوف یعمل معنا بشكل رائع   ودخلأرباحعلى 
 للشركات إلرباحبا عالقة ذات أخبارصدور  أو في كل ربع سنوي األرباح إعالن فقط عند األسعارالمنطقیة فسوف تتغیر 

 . ذات القیمةاألسھم  محاولة للبحث عن األساسیة والمستثمرون یریدون مشرفون على البیانات
ھو معروف عن السھم في  ة التي تحدد بان سعر السھم یمثل كل مااءنظریة السوق الكف الشيء الذي علیھ جدال حاد ھو

 .معروف حالیا عن السھم  السعر الن السعر یعكس كل شيء تتوقعأنمعین وتستنتج ھذه النظریة انھ من المستحیل  وقت
 :المستقبل موجود في الماضي

 مستنده على توقعات المستثمر األسعاركانت إذا 
.  تبیع بھأن األخرھو السعر الذي یتوقعك المستثمر  من معرفة ما أھمیة اقل أصبحت تبیعھ أنفان معرفة السھم الذي یجب 

 أرباح أن على إجماع تبیعھ لیس مھم بل ھو مھم ولكن عادة ھناك أنھو السھم الذي یجب  معرفة ما  تقولأنوذلك لیس 
 .یفندھا أو بتثبتھا أن المستثمر المتوسط عال یستطیالسھم المستقبلیة 
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 :أخرى  مع بوابةأخرى المستقبل ھو ماضي عاد مرة أن صدق إن
 

 المستقبلیة المحتملة وذلك یعمل بمقارنة األسعارتقرر  أوي تتنبأ  السھم التاریخیة لكأسعارالتحلیل الفني ھو عملیة تحلیل 
 .معقولة على ضوءھا للوصول لنتیجة المستقبلیةلحركة السھم  حركة السھم الحالي والتوقعات

نتعلم من  أن یجب وأننا الماضي دائما یعید نفسھ أن یعرف ھذه العملیة بینما الحقیقة أنیستطیع  المحلل الفني الماھر
 كنت غیرإذا  حال أيالمستقبلیة للسھم وبدقة وعلى  األسعارا رو یقرأنماضي ، فقط القلیل من المحللین الفنیین یمكنھم ال

  تقلل نسبة المخاطرة في استثمارك وتطویرأنالتحلیل الفني فانك تستطیع بواسطتھ   تتوقع السعر بدقھ بواسطةأنقادر 
 .دخلك

 زیادةبعد .یشتریھ وسعره في اتجاه ارتفاع   ان سعره سوف یرتفع ولكن عندمامال یعلعندما یشتري مستثمر سھما ھو 
 .  تخلص منھطفیفة
تحسین   یكونأنھدفك یجب . دخل أو ثروةسیكون سعر السھم علیھ في المستقبل لتكون  الن تعرف ما  لست بحاجةأنت

على المدى القصیر .  متوسط أو ةالمد دودكان تحلیلك بسیط ومحإذا حتى .  استثمارك رابح أواحتماالت جعل مضاربتك 
 .التحلیل الفني للسھم سوف یكون عندك رؤیة لن تكتسبھا بدون

 

:
 

في الشكل المرفق نجده انھ واضح لنا ان االتجاه للسھم الى االنخفاض  merck   الشارت الخاص بإلىبالنظر      
 ى ان السعر سوف یغیر اتجاھھولیس ھناك اي داللة عل التدریجي

  في تحقیقةیمظ ولھا فرص عاألساسيتم تحلیلھا باستخدام التحلیل إذا  ممتازةمداخیل   لھاأنبینما الشركة من الممكن 
 .مداخیل مستقبلیھ

یكون ھناك دلیل تقني على ان السھم سوف یعكس  أن إلى لك بان تشتري ھذا السھم أحساس يال یعط ھذا اآلن إلىولكن 
 .اتجاھھ عائدا لالرتفاع

 تسعیر السھم  تلعبان دورا كبیرا فياإلنسانیةتقبلنا الحقیقة التي تقول بان العواطف والتوقعات إذا 
 البیع والشراء  ان نعترف بان عواطفنا لھا دور كبیر في اتخاذ قراراتأیضافیجب 

راراتھم وذلك باستخدام الكمبیوتر والبرامج ق  یبعدوا العواطف بعیدا عنأنوالعدید من المستثمرین یحاولون جاھدین 
  التخاذ القرارات لھم

 اتخاذ القرارات االستثماریة  تساعدنا في عدم استخدام عواطفنا فيأن باستخدام الكمبیوتر یمكن ةلیالتجارة اآل أنظمة
 مختلفةشروط   تاریخیا وتحتثما حدواختیار الكمبیوتر مفید جدا لرصد 

 نیات تجارتنالمساعدتنا في تحسین تق
 إنسانیة عواطف وتوقعات أيمواضیع غیر منطقیھ  ورغم ذلك طالما نحن نحلل

  نحلل مواضیع منطقیةبأننا لن تظللنا لالعتقاد اآللیة أوالمیكانیكیة  أنظمتنا نكون حذرین بان أنفیجب 
  للتحلیل الفنيومفیدة جیده أداةھذا بان الكمبیوتر لیس  يوال یعن
  المحاید كلیاالرأي إلیجاد عنھا ألغنىبل ھي 

 منطقیة ومتوقعة مثل الكمبیوتر األسواقتجعلك تصدق بان  توالكمبیوترا البرامج لال تجعولكن یجب علیك الحذر بان 
 .لتحلیلھا الذي تستخدمھ
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 األسعارمقدمة في حقول 
 السھم  علىالتداول بین السعر وحجم العالقة على تحلیل أساسيالتحلیل الفني یعتمد بشكل  إن

 تعني اذاومیضاح ھذه الحقول بإوسوف نقوم 
 

Open 
الیومیة لسھم   عملیة في الیوم عندما تحلل البیاناتأولسعر  أوعینھ عملیھ بیع او شراء تمت في فتره م أولوتعني سعر 

 معین
 

High 
 التي كان النقطة إلى یوم مثال ویشیر ذلك أو تكون سنھ أنالممكن   السھم في فتره معینھ منإلیھ سعر وصل أعلىویعنى 
 األعلى إلى  التي وصل السعر فیھاةالنقط من المشترین ولكن ھل المشترین سوف یشترون عند ھذه أكثر البائعینعندھا 

 
Low 

 عدد أن إلى النقطة ھذه أیضا یوم وتشیر أوتكون سنھ  أن السھم في فتره معینھ من الممكن إلیھوتعني اقل سعر وصل 
 .أسھمھم  ھل البائعین سوف یقبلون ھذا السعر المتدني لیبیعواأیضا  من البائعین ولكنأكثرالمشترین 

 
Close 

وھذا مھم جدا بالنسبة .  معینھ لفترة سعر وصل لھ السھم أخر أو الذي اقفل السعر عنده في یوم معین قفالاإلویعني سعر 
الفنیین وھي موضحة   وسعر االفتتاح تمثل مغزى مھم جدا لدى المحللیناإلقفال بین سعر أیضاوالعالقة  للمحللین الفنیین

 مستقبال في شارت الشموع وسوف نتطرق لھا
 

Valume 
 حتى دقائق في الیوم والعالقة بین السعر أو ساعة أویوم مثال   التي تم تداولھا لفترة معینة طوالاألسھم ني عدد وتع

 وھذه النقطة التداول ما زیادةئوزیادة السعر یرافقھا دا. فنیین  بالنسبة للمحللین الأیضا المھمة األشیاء  منالتداولوحجم 
 .مھمة جدا للمحللین

Bid 
ان یدفعوه مقابل سھم معین وھذا السعر ھو الذي  ( market maker) صانعوا السوق  الذین یریدونویعني السعر

 .تحصل علیھ عندما تبیع السھم سوف
 

Ask 
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لسھم معین ھم یملكونھ ویریدون بیعھ بھذا السعر  ( market maker) السوق اویعني السعر الذي سوف یقبلھ صانعو
 .ندما تشتري السھم الذي سوف تدفعھ عأیضا وھو السعر

 
العالقة بین ھذه   التحلیل التي یستخدمھا المحلل الفني لدراسة السھم وفھمأدوات من كأداةالتي تستخدم  وھذه البیانات ھي

 .المتغیرات واتجاھاتھا

 

 : 

 الفني  الكلمات بالنسبة للمحلل الشارت یعني الكثیر منأو ھذا الرسم أن إذالشارت   التحلیل الفني ھوأساس إن
 ات من الشارتأنواع ٣ إیضاحفي ھذا الجزء سوف نحاول 

 
 Line chart  -:النوع األول 
 الیومي لسعر السھم ویكون التاریخ اإلقفال وھو یمثل arba  لشركةأدناهة ر كما ھو موضح في الصوأنواعھاوھو ابسط 

 .أحیانا یمناأل أو األیسر الشارت والسعر في الجانب أسفلفي 
 

 . البیانات بشكل سلس وسھل وبسیط وھذا النوع من الشارت تكمن قوتھ في بساطتھ حیث انھ یعطینا

 

 Valume bar chart 
  

 اإلقفالالنوع من الشارت یتم بیان سعر   في ھذاأن للمحلل الفني حیث أھمیة من الرسوم البیانیة وذو أخروھو نوع 
 وھذا الشارت یستخدم لحركة السھم أدناه موضح في الشكل وكما ھ  السھم واقل سعرإلیھ سعر وصل وأعلىواالفتتاح 
 جزأین  یتفرع منھارأسیھ خطوط أو ویكون على شكل بارات البیانیةن الرسوم  مالمشھورة األنواع أكثر وھو الیومیة

  لكل یومواإلقفالیمثالن سعر االفتتاح 
  السھمإلیھ الخط تمثل اقل سعر وصل وأدنى السھم إلیھسعر وصل  أعلى الخط أو قمة البار أعلىوتمثل 

 .اإلقفال یمثل واألیمناالفتتاح   یمثلاألیسروالفرع 
  في الجانبواألسعار b في الشكل والتاریخ كما A في الشكل نھا یوضح الرسم البیاني كماوالبعض م

 ھو موضح في  كماالتداول  حجمإلیھوالبعض منھا یضاف 
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  Candle sticks 
  

  سعر في الیوموأدنى سعر وأعلىواالفتتاح  اإلقفال سعر أیضا یبین البیانیةوھذا النوع من الرسوم 
 . الفارغيبیضاو بالشكل الأوالشكل یكون مفرغ   من االفتتاح فانأعلى اإلقفالكان إذا و
  في الشكلوأیضا مليء بلون أو مبین في الرسم وكما ھ ازرق أوفان الشكل یكون اسود  تتاح اقل من االفاإلقفالكان إذا و

 واقل أعلىالسعر او الرنج بین   یمثل تذبذبالشمعة الشكل المليء في وسط أعلى او أسفل وصف لكل شمعھ والخط أدناه
 . سعر

 یوضح حركة السعر بسھولة ومن ألنھللین الفنیین  استخداما لدى المحاألنواع أكثر الرسم ھو أووھذا النوع من الشارت 
 تعني الكثیر وذات العالقة  سعر واقل سعر الن ھذهأعلى وكذلك واإلقفال بین االفتتاح العالقة فھم أو المقارنة خاللھ یمكن

 .الجوھر لھذه العالقة  بالنسبة للمحلل الفني وھذا النوع من الشارت یمثلأھمیھ
 اقل من اإلقفالوعندما یكون . طلب اكبر لشراء ھذا السھم   ھناكأن من االفتتاح فھذا یعني ىأعل اإلقفالوعندما یكون 

  ل ھذه الصورة  من الشراء وسوف نذكر المزید من ھذه التفاصیلأكثر ضغط البیع أن االفتتاح للسھم فھذا یعني
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     Support and Resistance الدعم والمقاومة
 bear) الدب( یسمى البائع األمریكیةوفي السوق   سعر السھم ھو نتاج لمعركة بین البائع والمشتريإن

 bull)الثور(والمشتري
  

 بالبیع وبھذا فان السعر یتجھ أسفل إلى بالشراء ویقابلھ البائع بان ینزل السعر األعلى إلىلمشتري دائما یدفع السعر ا وان
 . من ھذین المتبارزینالمعركةلمن یكسب 

 تغلب البیع على الشراء فان السعر سوف ینخفض فان
 سوف یرتفع وان تغلب الشراء على البیع فان السعر

 كبیرةفیلیب موریس طوال فتره  ظر الذي نجده جلیا في الرسم التالي في شركةوبواسطة ھذا التنا

 
 

 بكثافةھم  المشترین لشراء السیأتي دوالر تقریبا ٤٥ إلى ن یصل إ السعر ماأنكان الصراع بین البائعین والمشترین حیث 
بالنسبة لھم  جیدا للشراء عند ھذا السعر وكذلك البائعون یرفضون البیع عند ھذا السعر المتدني أصبح بأنھ یعتقدون ألنھم

 . ھنا تسمى الدعمالنقطةوھذه 
 . اقل من ھذا السعرإلى یدعمونھ بالشراء مما یحول دون نزولھ النقطة  ھذهإلى المشترون عندما یصل أن أي

 نقطھ وصلھا من قبل أعلى إلى نقطة المقاومة وھي التي یصل فیھا السعر أنء یحدث بالنسبة للمقاومة حیث الشي ونفس
 :التالي ھو موضح في الشكل  دوالر تقریبا في ثم ارتد منھا كما٥١ أي

 
 

 ومن أكثرالبائعون على المشترون مما یمنع السھم من االرتفاع   ھذه النقطة یتغلبإلىدائما عندما یصل السعر والحظ انھ 
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 واالنخفاض  في التذبذبیبدأثم 
 وان السعر لسھم معین ھو نتاج اتفاق بین البائع والمشتري

 یشتریھ لذا ھو المشتري یتوقع ارتفاع بالسھم وأن على توقعات كل منھما حیث إجماعیمثل  وذلك
 والبائع یتوقع انخفاض في السھم ولذلك ھو یبیعھ

 یرتفع  المستثمرین عندھا بان السعر سوفأغلبیة نقول عنھا ھي النقطة التي اعتقد أننستطیع  ونقطة الدعم ھنا
 سوف ینزل  المستثمرین عندھا بان السعرأغلبیةونقطة المقاومة ھي النقطة التي اعتقد 

  مع الوقترما تتغیالمستثمرین سرعان لكن التوقعات لدى 
   نقطة١٠٠٠ ألحاجز  الداو الصناعي سوف یكسر مؤشر لم یكن یتوقع المستثمرون بان لمدة طویلة

  موضح في الشكل التاليوكما ھ

 
 

 یرغبون في الشراء عند بأنھم المستثمرون رأىفترة بسیطة  ت ولم یتمكن من تجاوزھا ولكن بعدحیث انھ وصلھا عدة مرا
 .التداول في حجم كبیرة زیادة حیث رافق ھذا االرتفاع ثما حدوھذا  ١٠٠٠ من أعلى أيھذه النقطة 
 ھاسبروا لي لشركة وبشكل سریع وذلك یتضح لنا في الرسم التافجأةتوقعات المستثمرین یحدث ذلك  عندما تتغیر

 
 

طویلة والكن عندما تجاوز ھذا السھر لھذه النقطة   دوالر تقریبا ولمدة٢٠ لسھم ھاسبروا عند ةالمقاومكان مستوى 
 التداولي حجم  فكبیرةورافقھ زیادة  ارتفع السھم وبشكل سریع وحاسم

 دوالر تقریبا الكثیر منھم رغب في الشراء عند ٢٠ من بأكثر تباع أن وھندما قبل المستثمرون بان ھاسبروا من الممكن
صرف النظر عن   ومن كان یرید البیع عند ھذا السعرالتداول الزیادة في السعر وحجم بما سبثانیة وھذا  ھذا السعر مرة

یتوقعون بان السعر سوف یرتفع وعادوا للشراء   وبدء المستثمرون٢٠ من األعلى إلىیرتفع  السعر بداء رأىالبیع عندما 
 أخرىمرة 
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وان   في المخطط البیاني للسعر دائماةنفسیوالمقاومة ربما یكون الحدث الملحوظ والذي یعید   مستوى تطور الدعمإن
 اإلدارة أسلوب حتى تغییر أو أیضا للشركةسلبیھ ختراقھما دائما یكون بسبب حدث مثل نتائج الشركة بیانات جیده واإ

ولكن المستثمر كذلك یشتري .  ایجابیة عن الشركةأومستقبلیة سلبیة   توقعاتأوثر في ذلك ؤ یأن من الممكن للشركة
 . في ارتفاع والعكس كذلك  السعرأنعندما یرى 

 سنابل وفي المثال التالي للرسم البیاني لشركة

 
 

وھنا .  من المتوقع أكثر أرباح أعلنت الشركة عندما أرباح  دوالر بسبب تقریر١٠ أل السعر قد كسر المقاومة عند أننرى 
الشركة   تقریروإصدارج الشركة  نتائإعالن بعد رتغیر السع أنمن المتوقع ؟ نعرف ذلك بعد  أكثر أنھا نعرف أنكیف لنا 
 .مباشرة
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 المؤشرات الفنية أنواعها و خصائصها
 
  مؤشرات حدود السعر الدعم والمقاومة -١
 

Envelope 
price channel 

projection band 
 
 مؤشرات التذبذب  -٢

 

bollinger band 
stochastic  

swing index 
dynamic momentum 

random walk 
chaikin volatility index 

 
 مؤشرات التجمیع والتصریف  -٣

 

accumulation/distribution 
chaikin a/d oscillator  

demand index 
 
 مؤشرات التدفق النقدي  -٤

 

chaikin mony flow 
MFI 

R-Squared 
PVI 

OBV 
Trade volume index 

 
 المسار اإلیجابي والسلبي -٥

 

MACD 
+DMI 

MA 200 
MOMENTUM 

 
 تحذیرمؤشرات ال -٦

 

zig zag 
SAR 

Standard deviation 
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 MACDكــــــــد  الــــمـــــا -١

   appel والمستخدمة بدرجة كبیرة جدا في التحلیل الفني وقد أخترعھ وطوره مؤشر الماكد من المؤشرات المعروفة 

Gerald    وھو اختصار لجملة 1981 سنة  moving avarage convergence divergenceویرجع 

یدل  یعبر عنھ تعبیر جید وال وال  أنھم عندما استخدموا المتوسط الحسابي العادي وجدوا أنھ یسیر خلف السھمإلىك ذل

خترعوا ھذا المؤشر وھو تركیبة ا ة عدیدمحاوالتلذلك وبعد  علي أي توقع أكید لما سوف یقوم بھ السھم في المستقبل

استخدامھ  وھو مؤشر خاص بالتحلیل الفني یفضل لسھم من الموفینج لحركة اةأكثر حساسی من الموفینج ولكن یمتاز أنھ

عدد ضخم جدا من المستثمرین   أن ھناكإلىا یلامن قبل السوینج والمضاربین وكذلك المستثمرین وترجع قوتھ ح

  ویتم الحصول علیھ من طرح المتوسط المتحرك األسي یستخدموه لذلك نتائجھ تؤثر علي حركة السھم في البورصة

EMA  المتحرك الحسابي األسي  یوم من المتوسط١٢ ـل EMA  الماكد ومیلا یوم السابقة لھذا ٢٦ل = ema 26 - 

ema12 ینتج عن ذلك خط یسیر مع السھم ولكن حول خط ثابت قیمتھ صفر یسمي CENTR LINE  ویسیر معھ خط

ن أصبح عندنا اآل، وسط الحسابي للماكد نفسھالمت  أیام للماكد الحظ أن ھذا الخط یمثل٩خر یمثل المتوسط الحسابي ل آ

 یوم ٢٦ل  EMA  یوم ویسمي خط الموفینج األسرع وخط أخر یمثل١٢ل  EMA األسي خط یمثل المتوسط الحسابي

 ٩الحسابي األسي ل   وطرحھم من بعض یعطي خط ثالث وھو الماكد وأخذ المتوسطأویسمي خط الموفینج األبط للسھم

 والخط ١٢یظھر من الشارت الخط األخضر ھو خط  كما  the signal line  خط رابع یسميأیام للماكد نفسھ یعطي

 ٩والخط األزرق تحت ھو خط   والخط األسود ھو الماكد٢٦األزرق ھو خط 

 
 لذي نستخدمھ في حساب الماكد والEMA األسي ا قفال لكل یوم لحساب المتوسط الحسابيننا نستخدم سعر اإلأالحظ 

SMA نستخدم المتوسط الحسابي البسیط
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ر من أدوات التوقع یعتب  ولذلكھ حسب حالت BEARISH إشاراتوكذلك  BULLSH إشاراتأنھ یستطیع أن یعطي 

 :ي وعكسھم وھإشارات بما سیحدث للسھم خالل األیام القادمة ویتم ذلك عن طریق ثالث

 BULLISH  إشارات الصعود

 POSITIVE DIVERGENCE یجابي ذو السنامینالصعود اإل .١

 BULLISH MOVING AVERAGE CROSSOVER العابر لخط المتوسط الصعود .٢

 BULLISH CENTERLINE CROSSOVER الصفر الصعود العابر لخط .٣

١-   POSITIVE DIVERGENCE 

 

 وف یرتفع ویتكون من ثالث عالمات وھيس وھذا النموذج یدل علي صعود ایجابي أي أنھ خالل األیام القادمة
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 . حالة ھبوط أن یكون الترند الخاص بالسھم نازل وفي .١

 .ىإلى أعلأن یكون خط الماكد طالع  .٢

  من السابق لھ كما یشیر الخط األخضر المرسومأعلىن كل واحد منھما ییلانخفاضین متتإ أن یقوم الماكد بتكوین .٣

 . وذلك أثناء صعود الماكد

القویة  حدثت تعتبر من العالماتإذا شائعة الحدوث ولكن  الة من أقل الحاالت حدوث ولذلك لیستتعتبر ھذه الح .٤

 . بعدھا قوي جدا BULLISH علي حدوث

 BULLISH MOVING AVERAGE CROSSOVER 

 
 إلى امتجھ ( SIGNAL LINE ) التسعة وتحدث ھذه الحالة عندما یخترق الماكد خط المتوسط الخاص بھ وھو خط

 . ھو في الشارت یظھر باللون األزرق TIGGER LINEو أالزناد طوخ أالتسعة وھذا المتوسط ھو خط أعلى

خري أ یعتمد علیھا إال في وجود عالمات العالمات الشائعة عند المحللین إال أنھا عالمة ال ة منورغم أن ھذه العالم

 .  كثیرةةاحبة لھا ألنھا تعطي إشارات كاذبمص

  وظل فوقھ لمدةأعلى إلىخترق الماكد خطھ المتوسط اإذا التأكد من سعر السھم وذلك   منھا فياالستفادةولكن ممكن 

 حقیقي اختراقھذه الفترة أكد أنھ  مة قویة للشراء في نھایة ھذه األیام الثالثة وذلك أن الماكد بعدثالث أیام فأنھا عال
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السابقة كلما أخترق الماكد خطھ المتوسط كلما بدأ السھم في   كما یظھر من الصورةأعلى إلىي الصعود أووأنھ ن

 .الصعود

 BULLISH CENTER LINE CROSSOVER  

 
 

 التداول وتعتبر ھذه العالمة دلیل علي تحول ىأعل إلى center line وتتكون العالمة عندما یخترق الماكد خط الصفر

 اكیدأنھا تعتبر تإشارتین السابقتین فبعد اإل شارةدثت ھذه اإلحإذا إلى البولش و ي من البیرش الموجب أإلىمن السالب 

  ن یحدث الثالثة معاأوطبعا یفضل  لھم
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 negative divergence 

 
ثناء نزول أ الماكد نازل تمن الخط األزرق في الشار الترند للسھم طالع كما یظھر  ویتكون ھذا النموذج عندما یكو ن

 . من السابق لھارتفاعاكل واحد اقل ) سنامین  (رتفاعینإالماكد یكون 

 POSITIVE DIVERGENCE  التي تحدث فياراتشاإل  ھي عكسشاراتالحظ أن ھذه اإل

قویة یمكن االعتماد علیھا في التوقع األكید أن السھم  إشارةلو حدث یعتبر  وھذا النموذج لیس شائع الحدوث ولكنھ

. لھ ھبوط خالل األیام القادمة سوف یحدث
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٢  bearish m a crossover 

 
 

ألسفل وتعتبر ھذه ) خط األزرق ال(  SIGNAL LINE ویتكون ھذا النموذج عندما یخترق الماكد خطھ المتوسط

خرى معھا أمات  عالإلىثیرة ولذلك نحتاج  كاذبة كإشارات  المشھورة ولكنھا مع ذلك تعطيشاراتمن اإل شارةاإل

 . ھایإل نطمئن حتى
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 BEARISH CENTER LINE CROSSOVER  

 
 

سفل كما یشیر السھم األخضر وھي أإلى  CENTER LINE  عندما یخترق الماكد خط الصفرویحدث ھذا النموذج

 إلى BULLISH  خالل أیام سوف یتحول منالتداولعلي أن   أخرى ولكنھا دلیل قويإشارات إلىعالمة تحتاج 

BEARISH. 

ھذا  سابقة مثال كان شھور السھم وتصرف الماكد خالل الشھور السابقة یعني لو خالل عدة تداول وذلك یعتمد علي

 تصحیح للوضع ھبوط جدید ولكن تعتبر بدایة  ثم عاد بسرعة فعودتھ الأعلى إلىالماكد سالب ثم اخترق خط الصفر 

 . وأن وضعھ الصحیح مازال بیرش  كاذباختراق كان مجرد على ألختراقفقط یعني أن ھذا اال
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  : 

 
 

 .BEARISH M مباشرة یتكون بعده) الترند( خط الترند الخاص بھ إلىعندما یسقط السھم 

A.CROSSOVER كما یظھر في الشارت . 

یخترق خط  نأیستطیع  لھبوط الذي اخترق خط دعمھ فان الماكد الخاص بھذا اللالرتفاع من ھذا ا عندما یعود السھم

الذي حدث للسھم  بشكل ظاھر والذي یدل علي ھذا الصعود BULLISH M.A.CROSSOVER متوسطھ مكونا

 أقترب من خطھ المتوسط ولكنھ لم یخترقھ  علیھ ولذلك نري الماكد في الشارت السابقالتداولوذلك لضعف التعامل و

 .كما یشیر السھم األحمر

مباشرة  الذي یحدث bearsh m. a crossover مكونھ نموذج) احد السنامین (رتفاعات التي تحدث اال أحد

 gap ھا السھم األزرق وبعدھایإل  الترند تكون محددة بشمعة شوتنج ستار والتي یشیرإلىعند نزول السھم كما قلنا 

سیحدث  ھذه أشھر النماذج التي یكونھا الماكد والتي تتوقع ما.رتفاعھا ملیوم ثم انخفاضھ ثایتكون من زیادة الف

الكنز المدفون ألن  نفرح كثیرا أننا وقعنا علي بعد ذلك وھذا سر قوتھا أنھا تتوقع مستقبل السھم وطبعا ال للسھم

 .  كاذبة كثیرةإشاراتالماكد لألسف الشدید یعطي 
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 Macd histogram جرام   الهيســــــتو - ٢ 

 
 أي إلىتحتھ و و أالصفرمعینة فوق خط  نھ وجد أن الماكد لیس لھ حدود أل١٩٨٦سنة   thomas asprayطوره

 . المتوسط الخاص بھ یخترق خطینخفض ومتي سوف  أو مدي سیظل یرتفع

عالمة أخري   سوف یكوناليي یخترق خط المتوسط وبالتأوالماكد ن ولذلك أخترع ھذا المؤشر الذي یعطینا عالمات بأن

  سوف یخترق خط المتوسط وھذادالماكیعني الھیستو یتوقع لنا متي . ینخفض  أو سوف یرتفع تدل علي أن السھم

 . یھبط أو  السھم سوف یصعد سوف یتوقع لنا متيختراقاال

ذلك خطوط  وینتج عن (signal line ) یامألحسابي لتسع عبارة عن الفرق بین قیم الماكد ومتوسطھ ا وھذا المؤشر

 .ومالی رأسیة علي خط الصفر كل خط یبین الفرق بین الماكد ومتوسطھ في ذلك

 . الصفر علي شكل موجةخط كلما كان الماكد اكبر من متوسطھ كان الھیستو موجب ویظھر فوق -١

 .خط الصفر وكلما كان الماكد اقل من متوسطھ كان الھیستو سالب ویظھر تحت -٢

 ودل علي أن الماكد أسرع من أعلىإلى حادة  كلما زاد الفرق بین الماكد ومتوسطھ ظھر ذلك علي شكل موجة -٣

 . متوسطھ والعكس

 نأر ودل ذلك علي سفل خط الصفأإلى  قل بكثیر من متوسطھ ظھر علي شكل موجة حادةأ كان الماكدإذا  -٤

 . سرع من الماكدأالمتوسط 

نھ قات أخري یتحرك عكسھ وذلك ألأوتجاه الماكد ولكن امع  نھ یتحرك معظم الوقتأونالحظ من شكل الھیستو 

ولیس مع الماكد نفسھ ولذلك العالقة بینھما  (EMA 9 ) یامأ للماكد لتسع األسي یتحرك مع المتوسط الحسابي

 .عالقة مباشرة تلیس
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والھبوط السلبي علي حركة الھستو أفضل في  POSITIVE DIVERGENCE ن تطبیق الصعود االیجابيأدوا وج

 . الناتجة عنھ أكثر من الماكد نفسھ إعطاء تفسیر لحركة الماكد والتوقعات

یجابي مثال الصعود اإل أو لصفرخط ا أو ةلخط التسعھ اختراقتحدث من الماكد مثل  الحظ أننا قلنا أن ھناك عالمات عندما

 قبل حدوثھ بوقت كافي ختراقاال یھبط ولكننا نرید أن نتوقع ھذا أو ھذه العالمات تقول أن السھم نفسھ سوف یصعد فأن

خترعوا الذلك  من لحظة حدوثھ ولیس بعد حدوثھ وضیاع الفرصة ختراقنبیع السھم ونسیر مع اال أو  نشتريحتى

یھبط  أو یصعد  السھم سوفاليسفل وبالتأإلى  أو أعلى ي یخترق إلىأو عالمات بأن الماكد نسوف یعطینا الھیستو الذي

یتوقع حركة الماكد والماكد یتوقع حركة السھم والسھم  ولذلك الھیستو خالل األیام القادمة وھذه ھي أھمیة الھیسو

 . یخسرنا أو یكسبنا

 
 

 

 ویظھر علي شكل positive divergence حدث) ١( الشكل عند رقم  كما في

 الھیستو طالع مع تكون طلوع حاد بدون تذبذب ویمثلھ الخط األخضرو الماكد نازل

 bullish . m . a .crossover  مكوناأعلى إلى الماكد لمتوسطھ متجھا اختراقث العالمات تدل علي قرب حدو ھذه

 . وفعال حدث ذلك بعده مباشرة

طلوعھ كون  و الھیستو طالع وأثناء الماكد نازل positive divergence تكون نفس )٣( في الشكل عند الرقم 

ولذلك بعدھا الماكد .  bullish . m. a crossover  من السابق لھ وھذه نفس خصائصأعلىنخفاضین كل واحد ا

, عالمة مسبقة لما سیقوم بھ الماكد وھل سیخترق المتوسط أم ال  ولذلك ھيأعلى إلىاخترق خط المتوسط الخاص بھ 

 . الھیستو وھذه من أھم فوائد

 negative divergence في الشكل تكون) ٤(عند رقم 
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 رتفاعا عن السابق لھ وھذه نفس خصائصاكل واحد أقل  عمل ارتفاعینالنزول  ثناءأوخط الھیستو نازل و الماكد طالع

negative divergenceأسفل مكوناإلىخترق متوسطھ االسنامین ولذلك بعدھا الماكد  الھبوط ذو  bearish . 

m. a . crossover. 

 سیفعلھ الماكد خالل األیام والتي من خاللھا نتوقع ما  التي یكونھا الھیستو مع الماكدشاراتیتبین من ذلك أھمیة اإل

 الموجات  ولذلك قسموا شكل ھذهشاراتالھیستو مھم جدا في تكوین ھذه اإلشكل موجة   أنأیضاالقادمة ویتبین لنا 

 :  نوعین وھماإلىنخفاضین اال أو رتفاعینحسب شكل اال

 
 

SLANT DIVERGENCE-1 

صغیرة  BUMPS یحتوي علي ذبذبات قویة ولكن ممكن یحتوي علي ال ئھبوط مستمر وھاد أو عبارة عن صعود

 .التداولفترة قصیرة من  وغالبا ھذا النوع یغطي

2-APEAK THROUGH DIVERGENCE 
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 كلما كانت الموجة التي THROUGHS) ) نخفاضینإو(PEAK) رتفاعینإر أي كثأ أو سنامین ھستو یحتوي علي

 . قویة وصحیحة والعكسإشاراتیكونھا الھیستو كبیرة وحادة كلما أعطي 

  

العابر  M.A.CROSSOVER الخاص بھ یظھر قبل حدوث DIVERGENCE نأھم فوائد الھیستو أمن  .١

 .بیرش ولذلك تنبھ المحللین لالستعداد أو شحدوث بول لخط المتوسط الذي یدل علي

ل أوفاألسبوعي یبین الخطوط الرأسیة لتد. ومي واألسبوعي والشھريیلاالشارت  یمكن استخدام الھیستو علي .٢

ومي لتحدید وقت الدخول والخروج یلایعني یعطي نظرة واسعة للترند وبعد ذلك ممكن استخدام الشارت  األسھم 

 .في الترند

ومي یبین نقاط الدخول إلى یلاسفل وألى إ أو الترند إلى أعلى كانإذا ة تبین الیجمإرة ظعي یعطي نیعني األسبو .٣

 . الترند ھذا

التي یكونھا الھیستو  POST DIVERGENCE األسبوعیة تعطي بولش فان وجود شارةكانت اإلإذا یعني  .٤

كبیرة التي یظھرھا الشارت األسبوعي الموجة ال قویة تؤكد إشارةمع الماكد وظھورھا داخل ھذا البولش تعتبر 

 . والعكس

الھابط  BEARISH .C.CRمع NEGATIVE DIVERGENCE بیرش فان وجود كان األسبوعيإذا  .٥

 .قویة للھبوط إشارة العابر للنصف یعتبر

 قویة للیومین إشارةالنصف  ثناء اختراق الماكد لخطأیعني وجود سنامین موجبین  .٦

 .قویة ھبوط إشارةسفل ماكد ألثناء اختراق الأووجود سنامین 

ومي یلاالرئیسیة للترند ثم  فضل شيء الستخدام الھیستو ھو استخدام األسبوعي للحصول علي الخطوطأ .٧

ومیة التي تسیر مع اتجاه الخطوط األسبوعیة یلا ال اإلشاراتإتستخدم  للحصول علي إشارات قریبة ولكن ال

 .الرئیسیة

نھا أل حذر منھا أأو تصدقھا  بولش ھذه ال ومي یعطي إشاراتیلاتجاه بیرش ون االأاألسبوعي یقول  یعني الترند .٨

نھا قد تعطي إشارات كاذبة كثیرة الصغیرة أل سنمةاحذر من األ لین الرئیسي والعكس صحیحواعكس اتجاه المتد

 في الفترات نمة السابقةس راجعھا علي األأیضاكد منھا أحسن وللتأ سنمة كبیرة وحادة كانتوكلما كانت ھذه األ

 .السابقة
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 أمثلة مباشرة 

 أمس الخمیس 18/4 ( بولش( ھذه السھم عمل نموذج اختراق الماكد لخط المتوسط الخاص بھ إلى أعلى 

 

 cege وكذلك ھذا
 

 
  یوم وھذه عالمة ؟؟؟؟؟؟؟٢٠٠یوم للموفینج  ٥٠أما ھذا فعمل اختراق الموفینج 
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 moving average  المتوسط الحسابي  -٣

 
 من المستثمرینھ وتھ في ضخامة العدد الذي یستخدمالمؤشرات الموجودة وترجع ق یعتبر ھذا المؤشر من أقوي

  نتائجھا  علياالعتماد ویمكن التداولوالمضاربین ولذلك فیعتبر من المؤشرات التي تؤثر في 
  ولكن أشھر نوعین ھما M.A ویوجد أنواع كثیرة من

  S.M.A بي العاديالمتوسط الحسا -١
  E.M.A اآلسيالمتوسط الحسابي  -٢
 
١S.M.A ( simple moving average ) 
 

 
 

ل یوم لمدة معینة من األیام ثم  كاإلغالق  سعر السھم لمدة معینة وذلك بجمع سعرإغالقویتم الحصول علیھ من متوسط 
  قسمة ھذه القیمة علي عدد األیام

 ولذلك متوسط ٥٠النتیجة علي عدد   للخمسین یوم السابقة لھذا الیوم وقسمةاإلغالق یعني مجموع سعر ٥٠متوسط 
نجمعھا منحني المتوسط لھا ألن ھذه الخمسین یوم ھي التي   بدون رسمالتداول یوم من ٥٠ ھالخمسین یجب أن یسبق

  في الیوم الواحد والخمسین للحصول علي القیمة للموفینج
الشارت بعد مرور الفترة الزمنیة التي حددناھا للموفینج مثل  لذلك في أي شارت تجد أن الموفینج یبدأ في الظھور علي

  أیام في الشارت١٠علي الشارت بعد مرور   یوم یظھر١٠الموفینج 
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٢E.M.A (exponential moving average )  

 

 
 

 إغالق ألنھ یدل علي أحدث التداولیوم من  أنھ بمعادالت ریاضیة معینة یتم جعل وزن لقیمة سعر أخر S.M.A یختلف عن
 حساسیة لحركة السھم من المتوسط الحسابي أكثریعتبر  E.M.A سھم ولذلكال للسھم وبالتالي یبین أقرب حركات قام بھا

  یستخدم بكثرة في حساب المؤشرات مثل الماكد البسیط ولذلك
 

  

١ 

 DOWN TREND م أنھأ UP TREND  الموفینج انھ یؤكد الترند الخاص بالسھم وھل ھوماتااستخد أھممن  -
مثال ھل ھناك . ھذا الكالم أم یسیر العكس  نقصد یذلك لو كان شكل الترند یقول أنھ صاعد فنراجع شكل الموفینج ھل یؤكد

 ولكن لیس كل. علي تأكید التغیر الذي حدث في الترند الخاص بالسھم أم ال   الذي یدل٢٠٠ للموفینج ٥٠ للموفینج اختراق
M.A وثابتة مع الموفینج  ص بھ ولذلك المستثمرین دائما یبحثون عن السھم الذي یعطي حركات ممیزةالسھم الخا یمثل

   للسھم في المستقبلثما سیحد یمكن أن یتوقعوا حتىالخاص بھ 
 -:يویتبعھ في ذلك الموفینج وھ  الترندأومن المعروف أن السھم أثناء حركتھ یعطي ثالث أنواع من الحركة 

 
 UP TREND أسفل ویصعد إلي أعلي  السھم و الموفینج یتحرك منأن ومعناه  

 DOWN TREND  أسفلومعناه أن الموفینج یتحرك من أعلي إلي  
 TRADING RANGE  وكثیر التذبذب وھذا   علي شكل معینروال یستق أسفل وإليعندما یتحرك الموفینج إلي أعلي

 . علیھدوال یعتمالنوع من الموفینج غیر مرغوب 
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أنخفض تجده أعلي السھم ولذلك دائما إذا السھم و أرتفع تجده تحتإذا تابع لحركة السھم  M.A من الرسم نالحظ أن  -

 السھم ھو الذي یتبع الموفینج یقال أن الموفینح یتبع السھم ولیس
 
 حركة السھم التي یجب أن تلتزم بھا اتجاهمن أھم فوائد الموفینج ألنھا تحدد  ( تحدید الترند وتأكیده( تعتبر ھذه الفائدة  -

المخاطرة عند نقاط تقلب  عكسھا ألن ذلك من أخطر األشیاء التي یمكن أن یرتكبھا المستثمر وكذلك یجب عدم روال تسی
 اإلشاراتكان ھناك مؤشرات أخري تعطي أشارات عكس إذا ارات كاذبة وخاصة الموفینج ألن الموفینج ممكن یعطي أش

 من مؤشرات أخري تعطي نفس العالمات التي یعطیھا بإشاراتھذا التحول مصحوب  كانإذا التي یعطیھا الموفینج ولكن 
  مانع من ذلك ویكون في ذلك فائدة كبیرة فال الموفینج

 
  نحصل علي خط موفینج ھادئ یمكنحتى إلي موفینج طویل المدة الزمنیة احتجناا كلم كلما كان السھم كثیر التذبذب -

   منھاالستفادة
  :  وھياالستخدامكثیرة  وھذا الطول للموفینج لیس محدد بمدة معینة ولكن ھناك أطوال معینة

 
  یوم 200 - 150 --89 - 50 - 21

  أسبوع - 40 - 30 - 10
 
  ل فترة كماتااستخدوھذا الجدول یبین  -

 
Trend Moving Average 

Very Short Term 5-13 days 
Short Term 14-25 days 

Minor Intermediate 26-49 days 
Intermediate 50-100 days 
Long Term 100-200 days 

 
 یعني المتوسط الحسابي الیومي D.M.A یسمي DAY وكانت فترة الزمن الخاصة بھ ھي الیوم M.A اختارناإذا  -
  W.M.A یسمي المتوسط الحسابي األسبوعي WEEKاألسبوع كانت فترة الزمن إذا و -
 أیام تعمل ٥یتكون من األسبوع  وذلك ألن ٥یومي إلي أسبوعي بالقسمة علي  یتم تغیر الزمن الخاص بالموفینج من -

 ٤٠ ـالحسابي ل لمتوسطا ) M.A 40 = (  یوم٢٠٠ ـالمتوسط الحسابي ل M.A 200 یعني  ویومین أجازة فیھا البورصة
 )أسبوع

   تقریبا یعني٢١ ياوفیس أسابیع ٤أیام والشھر  ٥األسبوع  ألن ٢١ شھري بالقسمة علي إليوالتغیر  -
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 m.a.200 الموفینج ل تسع شھور تقریبا( شھر  9 = 200/21 = (  یوم٢٠٠ ـالموفینج ل( 
  لذي ینسجم مع حركة السھم ویعبر عن حركتھالكثیرة للحصول علي الطول المناسب ا التاووالمحویجب التجریب 

 
  PRICE LOCATION 
 

أعلي أم أقل من السعر المتوقع للسھم من   زمن معین یعتبرأووھو یعني ھل سعر السھم عند نقطة معینة من الشارت 
  یدل علیھ الموفینج خالل المستثمرین خالل األیام السابقة والذي

السھم أعلي من المتوسط الحسابي والذي یعبر عن متوسط  كان منحني السھم فوق خط الموفینج فمعني ذلك أن سعرذا إف
السھم  لذلك عندما یرتفع منحني كان تحت الموفینج معناه العكسإذا الفترة السابقة و تقییم المستثمرین للسھم خالل

ولكن لو أخترق ھذا الموفینج معناه  المتوقع من قبل المستثمرینویالمس خط الموفینج معناه أنھ رجع إلي متوسط سعره 
 الموفینج اختراق لاوحإذا النقطة تعتبر نقطة شراء للسھم والعكس  ي یزید عن السعر المتوقع إلي أعلي وھذهأوأنھ ن

 تعتبر نقطة بیع متجھا إلي أسفل
 

 

 
 یوم ٢٠٠ مثل موفینج البطيء أوالموفینج الطویل   یوم عندما یخترق٥٠نفس الكالم یقال عن الموفینج القصیر المدة مثل 

 البطيء یوم األخضر عندما یصبح فوق الموفینج ٣٠من الشارت نري الموفینج   إلي أسفلأوویكسره متجھا إلي أعلي 
 إشارةتعتبر  أخترقھ إلي أسفلإذا و BULLISH وعندما یخترقھ إلي أعلي تعتبر نقطة UP TREND كونی  یوم١٠٠

BEARISH المتذبذبةاألسھم  مع عوال ینف ولكن ذلك ینطبق علي السھم الذي یتحرك مع الموفینج الخاص بھ   
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المحللین في توقع سلوك السھم في  قویة یستعین بھا مقاومة من أھم فوائد الموفینج أنھ یعطي نقاط دعم
 .  المستثمرین من قبلاستخدامھا انتشارإلي  المستقبل ویرجع أھمیة ھذه الفائدة كما قلنا قبل ذلك

 الخضراء تسمي األسھم یالمسھا السھم أثناء وجوده فوق الموفینج یمثلھا  من الشارت یتضح لنا أن النقاط التي
  الحمراء األسھم  ویمثلھا مةاومقولكن لو أخترق السھم إلي أسفل تتحول ھذه النقاط إلي نقاط  نقاط دعم للسھم

  مةوایمثل نقاط مق كان فوق السھمإذا قاط دعم وأسفل السھم فأنھ یعطي ن M.A كانإذا یعني 
   یوم٥٠ یوم و ٤٠ذلك وكان من أشھر األطوال  ولكن أختلف المحللین في أطوال الموفینج التي یعتمد علیھا في

  :الموفینج وھي ماتااستخدفي النھایة نخرج بأھم 
 
  للسھم مقاومة  یوم لتحدید نقاط دعم٥٠ یوم و ٤٠استخدام الموفینج  -١
  والبیرش  والتي تدل علي البولش٢٠٠ للموفینج ٥٠ الموفینج اختراقمالحظة عملیة  -٢
  منخفض  عالي أماآلن علي قیمة السھم الحقیقیة وھل ھو ٤٠التعرف من الموفینج  -٣
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 BOLLINGER BANDS     ر باندينجمؤشر البول -٤
  

 مقدمة مبسطة 
 
تحیط  Bands أو  خطوط٣وھذا المؤشر بكل بساطة ھو عبارة عن . John Bollinger ھ وأكتشفهالمؤشر طور ھذا

 .لسھم المطلوببالشارت ل
لمدة  simple moving average  ألي قیمة أخري محددةأو اإلغالقلسعر  في الوسط یوجد المتوسط الحسابي -١

 .(SMA) معینة

 )قیمة معینة * ٢(+معینة  ھو المتوسط الحسابي لسعر السھم لمدةupper band أوالخط العلوي  -٢
 ( SMA+2 standard deviations ) أو
 أو (قیمة معینة* ٢(– لمدة معینة ملسعر السھ الحسابي طھو المتوسlower band أوالسفلي  الخط -٣

( SMA - 2 standard deviations ) 
,  الوقت التذبذب في مستوي سعر السھم في مدة معینة منأوالتغیر  وعموما ھذا المؤشر یستخدم لمقارنة

 حدود معینة لتذبذب السعر ل سھم معین استنادا علي ان السھم عادة یباع أومدي   تحدیدأووكذلك لعزل 
  simple moving  قابلة للتوقع علي جانبي الأو یضارب فیة في منطقة سعریة متوقعة أو ویشتري

average (SMA) .  وھذا مثال لBollinger Bands لسھم اكسون Exxon لمثال المبسط ا في ھذا
  أو deviation ٢ یوم و علي بعد ٢٠لمدة  e لألس تم استخدام متوسط حسابي ھنأیلحظ 

20day exponential moving average, and they are spaced tow deviations apart 
دادا عندما ازداد التذبذب بالسعر واز  الباند ازداد عرضا في شھر ابریلأنوتلحظ من ھذا المثال المبسط 

 . السنةآخر في األسعار مرحلة تثبیت وتقویة األسعارضیقا ونقص عرض الباند عندما دخلت 
 أووازداد الضیق فیھا تزید فرصة التغیر الحاد في السعر   بشكل عام كل ما قل عرض الباندأووعموما 

sharpbreakout in prices دوث تغیر  السعر في منطقة الباند فیھا ضیق زاد احتمال حداما ز وكل
 . breakout قوي في السعر

 .  بالتفصیل الحقاهوتفسیرالمؤشر عموما سوف نأتي علي شرح طریقة استخدام 
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  Calculation and Formula 1 

 سط ھو المتوسطووعادة یكون الباند األ,  باندأو خطوط ٣ باستخدام یمثل أویعرض  Bollinger Band كما ذكر سابقا
یستخدم متغیرات أخري  ولكن قد,  لكل یوماإلغالقوھو سعر  moving average or (SMA)الحسابي لسعر السھم

  وھي كالتالي (SMA)  لحساباإلغالقغیر سعر 
 

Typical Price = (high + low +close)/3 
Weighted Price = (high + low +close +close)/4 

 في المعادلة التالیة. Bands أو  الخطوط الثالثةالستخراجعموما سوف نأتي علي ذكر المعادالت الموجودة 
 المتوسسط أو ھي معادلة الباند الوسطي هوھذ, عشرین یوم أو ایام١٠فرضا  (SMA)  فياألیامیمثل عدد  n المتغیر

 . (SMA)الحسابي عادة

 

 Calculation and Formula 2  

  بقیمةإزاحةفھو تقریبا نفس معادلة الباند المتوسط ولكن عمل لة  upper band العلوي  الباندأو للخط أما بالنسبة
 األعلى إليمعینة 

the upper band is the same as the middle band, but it shifted to the up by the number of 
standard deviation  

  القادمة تمثل في المعادلة D و
The number of standard deviations 

 حساب الباند العلوي المعادلة المستخدمة فيه وھذ

 

 Calculation and Formula 3  

 األسفل إلي إزاحة ھ المتوسط الحسابي ولكن حصل لأوسط وفھو نفس الباند األ lower band  الباند السفليـوبالنسبة ل
 بقیمة معینة

The lower band is the moving average shifted down by the same number of standard 
deviations D 

 The number of standard deviations في المعادلة القادمة تمثل
 

 

  ١ طریقة االستخدام لىمثال ع
في  D الممثل بالمتغیرstandard deviation  ل٢ویستخدم الرقم  (SMA) الحسابي  یوم للمتوسط٢٠وعادة یستخدم 

 .أیام ١٠ من ألقل (SMA) ینصح باستخدام وعموما ال. السابقة المعادالت
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 أیضاھذا وفیة الشارت المؤشر باستخدام  IBMوھنا مثال لسھم شركة

 
  ٢مثال علي طریقة االستخدام 

  یوم والستاندرد دیفیاشن٢٠ كان ل أفرج الموفنغ أنالفني موجود علیة ویلحظ المؤشر و  الشارت للسھمأو الرسم ھویلی
  ٢كان 

 

  Settingالحدود والفترات وكیفیة استخدامھا
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 سط ووللباند األ (SMA) 20-day صي باستخدامأو Mr. Bollinger,وكما قیل سابقا
2standard deviation for the outer band  سب  وعدد الدیفیایتشن قابل للتعدیل لكي یناأفرجولكن مدة الموفنغ

  .الفردیة والصفات الممیزة ألسھم معینة الخیارات
 

 . أفرجھي احدي الطرق الجیدة لتحدید مدة زمنیة للموفنغ  Trail and error عموما طریقة التجربة والخطأ
  فرضا,عادة یشمل معظم تغیرات السعر ولكن لیس كل المتغیرات Bollinger Bnds شرؤعموما م

إذا ولكن , السفلي شي عاديأو  اختراق الخط البیاني للسعر ل الباند الخارجي سواء العلويتغیر حاد وسریع في السعر بعد
 عدد أو االنتیرفال أي من السابق أطول أفرج موفنغ إليتحتاج   السعر اخترق الباند الخارجي مرات كثیرة ھنا قدأن أتضح
 ج موفنإليتحتاج   الحالة قدهس الباند الخارجي في ھذالخط البیاني للسعر قلیل ما لمإذا و, السابق   منأكثر تكون األیام
  .  اقل من السابقأفرج

    للقاعھ بردة فعل السعر بعد بلوغأفرج ھي عن طریق مقارنة الموفنغ أفرجالموفنغ  ومن الطرق الدقیقة لتحدید طول
Bottom . ینعكس لكي یتكون القاع والدوان ترند  downtrend reverse , یكون علي نقطة السھم البد ان low  اعلي

 أومن ادني سعر قبلة 
a security needs to form a low that is higher tha the previous low  

إذا ولكن , ة فالحدود صحیح Seconded(high) low عند support للسھم  كدعمأصبح Bollinger Bands ـالإذا 
Seconded(high) low  إذا و, قصیر أفرج الموفنغ أناخترق الباند السفلي ھذا یعنيSeconded(high) low  ظل

ونفس المنطق .أالزم من أطولیكون  أفرج الموفنغ أن وال مرة فھذا یعني األسفلفوق الباند السفلي ولم یلمس الباند 
 peaks and reaction ralliesواللوجك ینطبق علي القمم والرالي

  أول رالي بعد القمة وأل resistance مةوا یكون مقاألعلى الباند أنبمعني 
The same logic can be applied to peaks and reaction rallies. The upper band should 

markresistancefor the first reaction rally after a peak. 
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 Walmart WMT  شارت سھم وال مارتإلي ویمكن النظر

 

  Setting 2الحدود والفترات وكیفیة استخدامھا

   لسھم وول مارت لوحظ ما یلياألعلى من مثال الشارت الذي في
 .  بالنسبة للبولنار باندأالزم  منأطول یوم سمبل موفنغ افرج كان ٢٠ أن

 . في شھر مارس Seconded(high) low ولوا الحظت لوجدت غاب عریض بین الباند السفلي و
في معظم برامج الشارت تستطیع ان تعدل االنتریفال للرقم الذي تتصور انة  وھذا سھل جدا ومتوافر( وعن طریق التعدیل 

 . أفضل  وناسب الشارت بشكلضلأف كان أفرج یوم سمبل موفنغ ١٢ فترة أنوالتجربة والخطأ ووجد  ( یناسبك
  ھذا بالمؤشر صي مكتشف أوعموما وبشكل عام 

 standard deviations short term 10-day(SMA) and 1.5 for  القصیرىللمد
 intermediate term 20-day (SMA) and 2 for standard deviations  المتوسطىللمد
 long term 50-day(SMA) and 2.5 for standard deviations  البعیدىللمد

  التفسیر وطریقة االستخدام في المضاربة

غالي  كان السعر ما إذاودقیقة جدا ولكن ھذا المؤشر یحدد   مطـلقة ءا بیع وشرإشارات یعطي من قبـل المؤشر ال ذكر كما
 .نسبیا رخیص أو
رخیص ودرجة تذبذب السعر ومع  أو اليغ السعرإذا  المستقبلي للسعر ولكن یحدد هلیس مھم لتوقع االتجا المؤشر ھذا
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 واألعلى األسفل  المسافة بین الباندأنالخاصیة الممیزة لھذا المؤشر  فعال  یكون ھذا المؤشراألخرىاستخدام المؤشرات 
 مساعدة للبیع والشراء ووضعھا مطور ةإشار تعد أنیمكن   بعض الخصائص التيiعموما ھذ ر تذبذب السعىتعتمد عل
 ھنفسالمؤشر 

  تضیق الباند أي بعدان یقل التذبذبأنالحاد في السعر عادة یحدث بعد  التغیر -١
 السعر في break out طالت مدة التذبذب القلیل في السعر كلما زادت نسبة حدوث انكسار كلما -٢
 إشارةلباند تكون تلتھا قمم وقیعان داخل اإذا  التي تحدث خارج الباند (tops and bottoms) القمم والقیعان السعریة -٣

 . قویة علي انعكاس الترند
 وضاق الباند في األسفلالسعر من الباند  اقتربإذا وبالنسبة لي ومن تجربتي الشخصیة المتواضعة في المضاربة الیومیة 

 . ىاألخرشرات الفنیة ؤ طبعا بمساعدة المىاألعل هفي السھم باالتجا  علي قرب حدوث انكسارإشارةنفس الوقت تعطیني 

  مات و أمثلةاستخدا

 عندما تدمجBollinger Bands ,أیضا النسبیة والتغیر في مستوي السعر األسعارمستویات   التعرف عليإلي باإلضافة
 .السعر  والتغیرات الھامة في  تؤذن ب التحركاتإشارات تنتج ىاألخرمع حركة السعر والمؤشرات 

   من موقعأخذتھا التي األمثلة بعض هوھذ
html.index/com.stockcharts://http  

 
 Double bottom buy : 

 
 lower band األسفلتخترق الباند  األسعارتحدث عندما  double bottom buy signal  شراء القاع المزدوجإشارة

 . الضعیفاألداءمتالحقة من   بعد سلسةاألسفلباند ولكن ترجع لتبقي فوق ال
من المعیار " أقل قیمةثاني تكون أنممكن , البوتوم أونقطتي القاع  أو قیمتین یصلھما السعر ألقلال یوجد شرط بالنسبة 

 . بالعكسأو" لوالبوتوم األ"اقل من نقطة القاع التي سبقتھا أوأعلي " الزمني
وان ال تكون تحت  األسفلتكون فوق الباند , نقطة البوتوم الثانیة أو" بالمعیار الزمني"قیمة ثاني أقل   تكونأنالمھم ھنا 

 SMAأوسط والسعر فوق الباند األ ویتأكد االرتفاع عندما یرتفع.  وان ال تكون خارجة األسفلالباند 
ثم استمر السعر فوق "األحمر السھم" شھر سبتمبر آخر في األسفلالباند  وكمثال علي ذلك انظر تجد ان السھم اخترق

وارتفاع  brekout و,ثم بعد ذلك التغیر الكبیر في شھر اكتوبر , لو وھذا كان الخیط األأكتوبرفي شھر  األسفلالباند 
   الدلیل الثاني أوتؤكد البلش والخیط "الدائرة الخضراء"سطوفوق الباند األر السع
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  ٢ وأمثلة تاستخداما

 Double top sell  
 

 زواي تجلي تخفق فووالقمم السعریة التي تلي القمة األ  بیع تحدث عندما یخترق السعر الباند العلويإشارةالحالة ه في ھذ
 .الباند العلوي

تحدث بعد أن تضیق الباند   قداألسعارالتغیرات الحادة في .سط و تخترق الباند األأو تنزل األسعاریتأكد عندما  الباریش
  .  المستقبلي للسعره مساعدة عن االتجاأودلیل  أيیعطینا  ال Bollinger Bands  الحالةهویقل التذبذب في ھذ

عن طریق مؤشرات أخري ومبادئي التحلیل  Bollinger Bands في ظل عدم فائدة اآلنن یحدد  السعري البد أهاالتجا
 .ىاألخر الفني

 هھذ Bollinger Bands مؤشر باستخدامقلیل   تمر بحاالت التذبذب العالي ومن ثم یتبعھا تذبذباألسھم عموما كثیر من 
 . التعرف علیھا بسھولة مكانناإالفترات ب

 د ھذا تدل علي تذبذب عاليعندما تضیق البان
  مثال علي الحالة السابقة وھذا

كانت نسبیا  في نوفمبر الباند. الباند یضیق قبل التحركات الكبیرة  یقدم لنا مثال علي كیفیة ان SUBXسھم ستار بكس
أشھر  ٤في بدایة شھر ینایر الباند وصلت الي أضیق مرحلة لھا في . في الشھرین القادمین  عریضة وبدأت تضیق

 من أسبوعي  بشكل مفاجئ في أقلهوبعد ما یقرب من أسبوع السھم ارتفع سعر" الدائرة الحمراء"
 

 

 الخالصة

األدنى فاتساع الشریط بین  بذب وھذه غایة المضارب وھو یبین لنا حد السعر األعلى وحدهھذا المؤشر یبین لنا التذ
و اقتراب الخطین من بعض معناه انخفاض التذبذب وعادة  الشریط العلوي والشریط السفلي معناه زیادة التذبذب وتقلصھ

  یوم٢٠سي األك االتجاه وھذا المؤشر یعتمد على المتوسط المتحر ما یكون بعده تغیر حاد في
 :أنواع وھو ثالث

 ) تذبذب كبیر( نطاع واسع  -١
 ()تذبذب قلیل( نطاق ضیق  -٢
  ) تقریبا ینعدم التذبذب( حدي  نطاق -٣
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 : مالحظھ
 فھناك احتمال الى مواصلة ھذا االرتفاع والعكس صحیح عندما یخترق السھم الخط العلوي *
 :ا قبلھ مإلىحدي فانظر  األشرطةعندما یكون نطاق  *
  بعد ارتفاع فھذا دلیل على انھ سینخفض إذا-١
  كان بعد انخفاض فھذا دلیل على أنھ سیرتفع  إذا-٢
فھذا یعني بدایة  rsi  سعري مع انخفاض قیمة مؤشرانكسارأو أكثر بدون  حدیة نطاق لفترة تزید عن خمس أیام -٣

   كان حجم التداول على السھم منخفضإذا تجمیع وخصوصا
 

 ) األخبار ( الخارجیةاألخرى و المؤثرات   یفضل التأكد بالمؤشراتعموما
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 Slow Stochasticمؤشر اإلحصائي البطيء  -٤                     

  مقدمة

 السوق في حالة أنویقوم علي قاعدة افتراض  Dr George Lane هلین طورلشر مشھور ومفضل لكثیر من المحؤھو م

 األسعار نزول أي السلبي للسوق هقریبة من أعلي سعر لھا وفي حالة االتجا  عادة تغلقعاراألس ألعلي االیجابي هاالتجا

 . قریبة من اقل قیمة لھا أسعارتغلق 

فر سولد واالفر بوت وم وشر مونتم یوضع لقیاس األؤ مھان عليالمؤشر وھي كالتالي یعرف  , ى قد یعرف بطریقة اخرأو

  مناإلغالقمستویات للسعر خالل فترة زمنیة معینة وعندما یقترب سعر ) اقل / اعلي  ) قارنة سعر االغالق للسھم مع

 . بیع اعلي سعر یكون دلیل علي وجود ضغط شراء وعندما یقترب من اقل قیمة یكون دلیل علي وجود

 شرؤ مثال علي الماألسفلوفي الشارت 
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  ١المعادلة وتعریف المتغیرات 

  ١٠٠بین صفر و y أوحداثي العمودي ان باإلذبشكل خطین یتذب من متغیرین عليالمؤشر یتكون 
 (D%) ل یسميووالثاني وھو المتوسط الحسابي للخط األ (K%) ل یسميوالمتغیر األ

 المعادلة التالیة والمتغیرین عادة یحسب حسب

 

  ٢المعادلة وتعریف المتغیرات 

 :يوالمتغیرات المستخدمة عادة ھ
 

1- %K Periods لمدة الزمنیة المستخدمة في حساب الستوستكوھو ا 
2- %D Slowing Periods وھي القیمة التي تتحكم في تغییر %k  سریع تعتبر ستوستك) ١(عموما قیمة (fast 

stochastic)  يءتعتبر ستوستك بط) ٣(وقیمة (slow stochastic)  
3- % D Periods وھذا الرقم الذي یستخدم في حساب المتوسط الحسابي (SMA) ل %K الحسابي یدعي والمتوسط 

%D 
4- %D Method وھي الطریقة التي تستخدم في حساب ال %D 

 
 ضحأووالشكل التالي یوضح المعادلة بشكل 
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   من االستوستكأنواع ٣ھناك 
 (fast) سریع -١
  (slow) ءبطي -٢
  (fule) الكامل -٣

  لین باختصاروالنوعیین األ وسوف اشرح
 شارت السعر أسفلالمؤشر  في الشارت وضع األسفلكما تري المثال 

ھو  D%fast كما ذكرت من قبل ,Dfas% ـ ب الدقیق یرمز لةاألحمروالخط  Kfast% ـ بھ العریض یرمز لاألسودالخط 
 الستخراج Kfast% طبقت علي (٣day- SMA (آخربمعني  أوباستخدام المتوسط الحسابي  (K%) نسخة معدلة من

%Dfast , في اشھرھان وال الحظنا الشارت لوجدنا  may,june,jule اخترق خط %K fastخط%D fast  مرات
  K% وتھدئة  الكاذبة ولزیادة صقلاإلشاراتولتخفیف اثر ھذة ,البیع والشراء  إشاراتوضوح   عدمإلي ىأددة مما متعد

 fast , ه تطویرھ تم استحداثءالستوستك البطي . 
 (SMA) عادة نوجد المتوسط الحسابي K slow%لكي نوجد قیمة D slow% یرمز لاألحمر البطيء الستوستك

 K fast =%K slow%من(day SMA-3) أي أیام Period 3وتكون الفترةKfast%ل
, نالحظ ما یلي K slow%معD fast% من مقارنة خطي , K fast%  المعادلة تكون عادة للنسخة البطیئة منهوھذ

ولكي  . D fast%مماثل ل K slow% أن أيمتماثل للخطین   تكوین الداتا تقریباأیضاالخطین قریبي الشبة ببعض و
 K slow%ل (SMA) حسابيكالعادة المتوسط ال ناخذ D slow% نطور ونوجد

 D slow = %K slow 3-day SM% أي أیضاایام ٣لمدة
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 من تجربة ومجرب أتكلم أني المھم جدا -علیكم المضاربة لكي ال اعقد المسالة االستخدام في  لن ادخل في تفاصیل طریقة

 - الطریقة
 

 ة المستخدماإلشارات
 

  -:تيلمستوي معین وتفصیلة كاآلالمؤشر مكوني  اختراق احد
 
یرجع ویرتفع   ثم) ٢٠عادة یكون (ینخفض تحت مستوي معین  ( K or %D% سواء) سلیتورأو شراء عندما إشارة -أ

 . أخريالمستوي مرة  فوق نفس
ثم یرجع وینخفض تحت ) ٨٠عادة یكون ( مستوي معین  یرتفع فوق ( K or %D% سواء(سلیتور أو بیع إشارة -ب 

 . أخريھذا المستوي مرة 
 :كاآلتيوتفصیلة  ( D%وK%) سلیتورأوحدوث تقاطع بین مكونات الستوستك 

  
 . D% یرتفع فوق K%  اشتر عندما خط-ا 

  . D% تحت خط ینخفض K%  عندما خط بیع-ب 
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 OBVمؤشر الحجم التوازني  -٦
 

 في منتصف الستینات من القرن الماضي هأصدرفي كتاب  Joe Granville غرافنیلي  ھو جوهل من طورالمؤشر أوھذا 
 االستزادة ھذا ھو اسم الكتاب ولمن یرید

New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profits 
On Balance Volume ویرمز لة ب OBV ومھمة ھذا . م والتغیر في السعرومونتم یربط بین الفولی مؤشر ھو

 . والبورصات المالیة األسواق ضغوط الشراء في أو والتعرف علي ضغوط البیع اإلمساك لةاومحبكل بساطة ھي المؤشر 
 buying power  قوة شراءإما ھأنم علي وعلي النظر للفولی للمؤشر  األساسیةتقوم الفكرة   رللمؤش األساسیةالفكرة 

  : كاآلتيوتفصیلھا selling power قوة بیع أو
م وكل یوارتفاع في الفول (up-volume) م للیوموتعتبر كل الفولی ھ لإقفال آخرعندما یقفل السھم علي ارتفاع مقارنة مع  

م والفولی  كلھآخر إقفال ل ندما یقفل السھم علي انخفاض مقارنةوع . (buying power) شراء م للیوم تعتبر قوةوالفولی
 . (selling power) ویعتبر كل الیوم قوة بیع (down-volume) للیوم تعتبر

 
  طریقة الحساب والمتغیرات

 
ي م للیوم من المجموع التراكمووبطرح الفولی. عندما یقفل علي ارتفاع   مجموع تراكميإليم و الفولیبإضافةیحتسب 

 . وتفصیلة كما یلي. انخفاض  عندما یقفل علي
  المعادلة بالشكل االتي اقفال الیوم اكبر من اخر اقفال لة تكونإذا 

OBV=OBV م الیوموفولی+األمسل  
  اقل من اخر اقفال لة تكون المعادلة بالشكل االتي اقفال الیومإذا و

OBV=OBV الیوم مو فولی-األمسل 
  كون المعادلة كمایليم تولم یتغیر الفولیإذا و

OBV=OBVاألمس ل 

  التفسیر وطریقة االستخدام
 

 األموال أنالسعر والنظریة عموما ھي  یسبق التغیر في OBV ھو ان التغیر في OBV  بالنسبة لتحلیلاألساسيالتفسیر 
  OBV  للسھم یرتفع السھم معاألموال ومع تدفق , OBV  السھم مع ارتفاعإليسوف تتدفق 

 .  النزولأوسواء باالرتفاع  OBV یستبق فیھا یعني عدم وجود حاالت شاذة السھم الولكن ھذا 
  ال , ”non-confirmation“ قبلة بالتغییر یحدث ما یسمي ھویستبق OBV عندما السھم یتغیر قیل

“non-confirmation” اما في قمة البیل ماركت یحدث bull market tops (عندما السھم یرتفع قبل OBV أو 
 .  ھ بدونأوOBV عندما السھم ینخفض قبل bear market bottoms في قاع البیر ماركت أو ھبدون

 االستخدام لةواقبل الشروع في مح OBV  الترند لأنواعولكن البد من التعرف علي 
ة  اعلي من القمة السابقھالقمة الجدیدة ل عندما تكون rising trend أویكون في حالة ارتفاع  OBV الترند ل

  ویكون بالشكل التاليھ حضیض وصل لآخر أواعلي من سابقتھا   نقطة وصلھاأدنى آخر أووالحضیض الجدید 
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  تكون اقل منھ قمة لآخرعندما  falling trend أوترند انخفاض  OBV نخفاض یعتبراال  بالنسبة لترندءونفس الشي
 -:  یكون اقل من سابقة بالشكل التاليھ حضیض لوآخرسابقتھا 

 

 

  ٣ الترند أنواع

 أومتتالیة فھو ترند مشكوك فیة  highs and lows یتحرك بشكل متذبذب وال یحقق نقاط  في حالة ان یكون الترندأما
Doubtful Trend ویكون بالشكل التالي . 

 

 

  ٤ الترند أنواع

الترند من  لي عندما یتغیرواأل , OBVوھناك طریقتین ینكسر بھما ترند,  ینكسر ىمستمر حت  یتشكل الترند یبقيأنبمجرد 
 .  ترند ارتفاعإلينخفاض ا العكس من ترند أو,  ترند انخفاض إليترند ارتفاع 

ویستمر الترند المشكوك فیة  Doubtful Trend  النكسار الترند ھي عندما یتغیر الي ترند مشكوك فیةالطریقة الثانیة
 لمدة ھ واستمر الترند المشكوك فیھ ترند مشكوك فیإليترند ارتفاع  تغیر الترند منإذا بمعني  . أیام ٣تقل عن  لمدة ال

 أوترند ارتفاع  OBV عتبر ترند الحالة یه حالة ترند ارتفاع في ھذإلي  یعودأنیومین قبل 
 Rising trend السابقةھ حالتإليالن الترند تغیر لمدة یومین فقط ورجع  . 

  والن عادة OBVل ”breakout“  ترند انخفاض یحدث ما یسميأوترند ارتفاع  إلي یتغیر OBV عندما
breakout ل OBV یسبق الbreakout ل السعر . 

ت أو عندما یحدث بریك, والعكس صحیح .  شراء إشارةتكون  upside breakout أو لألعلىت أو عندما یحدث بریك
 .  یتغیر الترندى بیع ویجب علي المضارب الخروج من السھم حتإشارةتكون  downside breakout سفلألل

 وال,  الطریقة غرافنیليiمطورھذ علي حد قول. السوینغ تریدأو الطریقة صالحة للدورات القصیرة iعموما ھذ
 .ة للدورات القصیرةم مصمألنھا.  الطریقة هھذ  یكون سریع وجازم بما یفعل لكي ینفذأنبد للمضارب 

 

   -:لةــأمث
 OBV مؤشر  نري سھم شركة بیبسي كوال معاألسفل في الشارت في

 اشھر ٥ي ففالمؤشر   سرعةأیضاو,  تقریبا مع ترند السھم للمؤشر الواضح للعین المجردة ھو تطابق الترند  والشيء
 المؤشر سرعة تغیر   عليإشارةوھذا  Up,Down,Doubtful ب الثالث حاالت OBV فقط مر ترند
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  ٢ أمثلة
 OBV مع المؤشر انتلوفي ھذا الشارت نري سھم 

 . وكما نري تطابق ترند المؤشر مع ترند السھم تقریبا
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 the trin  الترن مؤشر -٧
 

 
 ( an acronym for trading index )  لھذه الجملةاختصارز وھو أخترعھ ریتشارد أرم مؤشر ھو

 التي ھبطت وعالقة األسھم  التي زادت واألسھم العالقة بین  ویقوم ھذا المؤشر بتحدید arms index أو trin ویسمي
  المرتفعة والفولیوم لألسھم التي ھبطت ذلك بالفولیوم لألسھم

 advancing / declining ratio =  التي ھبطتاألسھم عدد   التي زادت علياألسھم یعني نقسم عدد 
  advance volume / decline volume = لألسھم التي زادت علي الفولیوم لألسھم التي ھبطت ثم نقسم الفولیوم

 ثم نقسم النسبتین علي بعض یعطینا قیمة الترن
The TRIN is :  

 the advance/decline ratio مقسوم علي the advance volume/decline volume ratio  
 
 بالمثال األتي كما

 
 

 ٢=  والنسبة بینھما ١٠٠٠= التي ھبطت  األسھم  وعدد ٢٠٠٠==  التي زادت األسھم ل أن عدد ونالحظ من العمود األ
  وكذلك

  ٢=  والنسبة بینھما ٢٠٠٠٠= والفولیوم لألسھم التي ھبطت  ٤٠٠٠٠= الفولیوم لألسھم التي زادت 
 

  ١= ي والي علي النسبة الثانیة نحصل علي قیمة الترن وتسواأل بقسمة النسبة
  ٢٫١٤= الترن  في العمود الثاني

  ٠٫٧٥= في العمود الثلث الترن 
 األسھم  ما بین االتجاه في ياومتس الواحد معناه أن الفولیوم ياویسرن عندما قیمة الت وجدوا من ھذه النسبة أن -

   الھابطةاألسھم المرتفعة و
 األسھم  یتبع التداولالعمود الثاني معني ھذا أن الفولیوم الكبیر في   أكثر من واحد كما فيياوتسكان قیمة الترن إذا  -

  أن ھناك كمیات بیع كبیرة المنخفضة معناه
   المرتفعة معناه أن ھناك كمیات شراء كبیرةاألسھم الفولیوم الكبیر یتبع  كان قیمة الترن أقل من واحد معناه أنذا إ -
أنخفض الترن معناه إذا ھبوط و زاد الترن معناه السوق فيإذا . لذلك الترن دائما علي عالقة عكسیة مع صعود السوق  -

  أن السوق في صعود وھذه أھم فوائد الترن
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Richard Arms   الحسابي للترن وخاصة  المتوسطاستخداممخترع الترن أضاف جزأ أخر وھو m.a . 10  یعني

والتي تتوقع  positive divergence يالطریقة المطبقة مع الماكد وھ الحسابي لعشرة أیام وطبق علیھ نفس المتوسط
 الھبوط وأثناء وھي كما نري في الرسم عندما ھبط الموفینج للترن إلي أسفل األیام القادمة سلوك الترن في

وھي تتوقع نزول الترن  negative divergence واحد أقل من السابق یسمي ھذا رتفاعین كلإیعني ) سنامیین( كون
 overbought عن الواحد خالل األیام القادمة معناه أن السوق سیتحول الي الشراء ل الترنونزو خالل األیام القادمة

األخضر یشیر إلي الموفینج للترن  والعكس الخط   سوف تزید وھذا یمثلھ الخط األحمر في الرسماألسھم معناه أن  وھذا
ویدل علي أن  positive divergence سميالسابق لھ وھذا ی من نخفاضین كل واحد أعليإ یكون ارتفاعھیرتفع وأثناء 

 أكثر oversolid  إلي البیعاالتجاهخالل األیام القادمة وبالتالي السوق سوف یھبط نتیجة لذلك ویكون  الترن سوف یرتفع
 كان أقلإذا  أن الموفینج للترن اختصاراكلھ كالم فاضي وقال  ولكن أرمز أختصر الموضوع ألنھ شعر كما أشعر أنا أن ھذا 

 steven ashelis ثم خرج علینا  معناه أن السوق سوق بیع١٫٢كان أكثر من إذا كلھ شراء و  معناه أن السوق٠٫٨من 
 یوم مع ٥٥مع السوینج والموفینج   یوم للترن٢١ أیام للترن مع المضاربة والموفینج ٤ الموفینج استخداموأقترح 
سوق بیع یعتمد علي طول  oversolid  تحدید السوقأو سوق شراء overbought وقال أن تحدید السوق االستثمار

  : للموفینج یعطي قیمة معینة حسب ھذا التقسیم الموفینج وأن كل طول
 أیام فأن السوق 4 لو كان طول الموفینج للترن ھو

   أقلأو ٠٫٧٠= یعتبر سوق شراء لو كان قیمة ھذا الموفینج 
  أكثر أو ١٫٢٥=نج ویعتبر السوق سوق بیع لو كان قیمة ھذا الموفی

  یوم فأن السوق٢١طول الموفینج للترن ھو  كان لو
  أقلأو ٠٫٨٥= الموفینج  یعتبر كلھ شراء لو كانت قیمة ھذا

  ١٫١٠= ویعتبر بیع لو كانت قیمتھ 
   یوم فأن السوق یعتبر٥٥الموفینج للترن ھو  كان طول لو

  ٠٫٩٠= للترن  كلھ شراء لو كانت قیمة الموفینج
 ١٫٠٥=  بیع لو كانت قیمة الموفینج ویعتبر

   المستثمرین ھل إلي البیع أم إلي الشراءاتجاهنخرج باألتي أن الترن یبین  من ھذا الموضوع
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:
 

 ھذا السھم ھل اتجاه یمكن معرفة حتىیكونھا السھم علي الشارت  لتي اضنخفاأو اال االرتفاعھو رسم خط یصل بین نقاط 
 االتجاھینیھبط إلي أسفل وفي المستقبل سیسلك أي  ھو یرتفع إلي أعلي أم

في   السھم ھل ھو إلي اعلي أم إلي أسفل وھلاتجاه أن الترند عبارة عن خط یبین مةاووالمق الفرق بین الترند والدعم
الخطوط التي تمنع السھم من النزول   فتبینمةاووالمق أم أنھ سوف یغیره أما الدعم االتجاهنفس المستقبل سیستمر علي 

  تاریخ ھذا السھم  أعلي منھا وذلك بعد دراسةاالرتفاع أو منھا أسفل
ر  ھذا السھم ھل ھم مقتنعین بسعره أم حدث تغیهوتفكیرھم تجا الترند یبین التغیر الذي یحدث في توقعات المستثمرین

المستثمرین أن   فھي المستویات التي یعتقدمةاووالمق أقل من قیمتھ أما الدعم أوالسعر أعلي   ھذاأن یتوقعوا وأصبحوا
  ینزل إلي أقل منھا  اعلي منھا واللاویتدالسھم یجب أال 

  الترند إلي نوعین وینقسم
 

 up trend-1 

 
 

 تالمس أن لھذا السھم ویجب االنخفاضبین نقاط  وھو الخط الذي یرسم للسھم أثناء صعوده إلي أعلي ویتم رسم خط یصل
یصعد النقط كلما كان ذلك أفضل ویدل علي أن السھم یسلك خط واحد إلي أعلي وأنھ  نقطتین علي األقل وكلما زاد عدد ھذه

.  قریبا اتجاھھوقابل لتغیر   كل فترة دل علي أن ھذا الترند ضعیفاختراقأما لو كانت ھذه النقاط قلیلة ویحدث لھا  . بقوة
  المرسوم نخفاضات تنزل تحت خط الترند ھذاا تكوین باالختراقنقصد 

لعكس كلما كانت ھذه النقاط متقاربة الترند قوي وا  كلما كان ھذایةاومتسكلما كانت ھذه النقاط متباعدة وعلي مسافات 
 . علي نتائجھاالعتمادیمكن  كان ھذا الترند غیر صادق وال والمسافات بینھا قریبة جدا كلما
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down trend-2  

 
 

ولكن النقاط التي  up trend نفس شروط  أثناء ھبوط السھم وھذا الخط لھاالرتفاعین نقاط ھو الخط الذي یرسم ب
 تقریبا وینطبق یةاومتس ویجب أن تكون متباعدة وعلي مسافات ارتفاع  للسھم وھي نقاطمةاوالمقیالمسھا ھي نقاط 

  سبق علیھا ما
 

  
  angel of the trend lines  الترندیةاوز *
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 القائمة الزاویة حادة قریبة من ةبزاوی یھبط أوالترند یصعد   الھبوط كلما كان ھذاأو الترند أثناء الصعود انحدار زاویةھي 
   صغیرة كلما كانت صادقةالزاویةیھ والعكس كلما كانت ھذه  علدوال یعتمصادق  كلما كان ھذا الترند غیر

 
 
عظم  غیر صادق بالمرة وبعید عن ماتجاه إليیمتد   ولو رسمنا بینھما خط ممكنمتجاورتینساعات تكون ھناك نقطتین  -

   تعطینا ترند یمثل معظم نقاط السھمحتى األخرىلترك واحدة منھما وأخذ  نقاط السھم كما بالشارت لذلك نضطر

 

 خروج نقطة أونتأثر بالفرق بینھما  رسم الترند وال ءة أثناكذلك قد تتقارب نقطتین لدرجة أننا نعتبرھما نقطة واحد  -
رتفاعات صغیرة داخلھا اقم واحد متقاربة جدا وتحتوي علي ھذا الشارت نقطة ر  صغیر كما فيءمنھما عن الترند بجز

  طة واحدة تعتبر نق٢رقم  مثل القنبلة العنقودیة ولذلك نعتبرھا نقطة واحدة كذلك نقطة price cluster نسمیھا لذلك
ھل زاد بكمیة كبیرة وھذا  volume إلي أسفل فأننا ننظر إلي الفولیوم أو لخط الترند إلي أعلي اختراقعندما یحدث   -

وأن السھم   أن الفولیوم ضعیف وھذا دلیل علي أن ھذا الكسر غیر حقیقيأمالكسر للترند حقیقي وقوي  دلیل علي أن ھذا
  امأیسوف یعود مرة أخري بسرعة خالل 

  بظاھرة ندم المستثمر ویكونيما یسم ھذه النقطة وھذا الختباریعود السھم مرة أخري   القوياالختراقبعد ھذا  -
traders remose     النقطة التي رجع  وممكن التأكد أن ھذه النقطة حقیقیة من وجود فولیوم ضعیف عند ھذه

   حقیقياالختراقھذه  ن تأكد أن السھم سوف یرتفع مرة أخري بعد أأن دلیل علي الختبارھا
 مثال فأنھ یرجع إلیھا مرة مقاومةالظاھرة أن السھم عندما یخترق نقطة  وتقول ھذه  تفسیر ظاھرة ندم المستثمرین  -

ھذه النقطة یكون   قوي وعند عودة ھذا السھم إلياختراق شھور لیختبرھا ویتأكد من أنھ أوقد تكون أیام  أخري بعد فترة
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 وا فیھ فیقولوا لو عاد السھم مرهلي ولم یشترو المرة األهصعود أثناء  مبیر من المستثمرین لم یلحق بالسھھناك عدد ك
  لم تتغیر ولم یطرأ علیھ أي أخبار أخري تقلل من قیمتھ فأن ھؤالءھعاد وكانت ظروفإذا  أخري سوف نشتریھ وفعال

 التي المقاومةوتتحول نقطة   جدیدةمقاومةلي ویكون نقطة المستثمرین یشترون فیھ بقوة فیصعد السھم مرة أخري إلي أع
 ھذه التي كسرھا ولكن الظروف تغیرت وثقة المقاومةالسھم إلي نقطة  عادإذا ولكن   جدیدةكسرھا إلي نقطة دعم 

ینھار  ل سوف یبیعون ولذلكو في الصعود األاشترواشترین لن یشتروا والذین مالسھم تغیرت فأن ال المستثمرین في
السھم نقطة الدعم إلي أسفل فأن عدد كبیر لم یتمكن  العكس عندما یكسر السھم ویعود إلي مستواه تحت الترند الذي كسره

 ىلدینا وفعال یجاھد السھم حت لو صعد السھم مرة أخري إلي ھذه النقطة سوف نبیع ما من البیع عند ھذا الھبوط فیقولون
لدیھم فیھبط السھم  كل ما ء منتظرین لھ بالمرصاد وبمجرد وصولھ یبیعونیرتفع ویرجع إلي مستواه ولكن أخوانا ھؤال

في شرح ) الموفینج ( نظرا ألھمیة المتوسط الحسابي  مرة أخري وھو یدعوا علیھم ویقول حسبي اهللا ونعم الوكیل
قد تم شرحھ أكثر  یكون موضوع المؤشرات مكتمل علما أنھ ىرأیت أن أبدا بھ حت المؤشرات التي سوف نشرحھا بعد ذلك

  قبل ذلك من قبل كثیر من األخوة ولكن ھذا من باب زیادة الخیر من مرة
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 Price oscillatorمؤشر     -٨
 
ماعدا طریقة حسابھ والتي تعتمد علي الفرق بین قیم الموفینج   تقریباشيءشبیھ جدا بمؤشر الماكد في كل  مؤشر ھو

 إغالقالذي یستخدم قیمة  WEIGHTED  الموزونأو EMA ن یكونالموفینج المستخدم ممك وكالعادة. المستخدم
ولكن غالبا . لكل األیام اإلغالقالذي یستخدم سعر  SMA  العاديأوفي وسط الفترة المطلوبة في حساب الموفینج  السھم
  لحساب ھذا المؤشر EMA یستخدم

 
  : ویوجد نوعین من ھذا المؤشر وھما

 

 
 
 

APO  
 

وھذا المؤشر یستخدم القیمة الحقیقة لحاصل طرح  ABSOLUTE PRICE OSCILLATOR ) )  لاختصاروھو 
  الموفینج السریع كما نفعل في الماكد  منلبطئالموفینج 
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 PPOمؤشر  -٩
 

وھذا المؤشر یتم حسابھ من حاصل طرح  ( PERCENTAGE PRICE OSCILLATOR )  لاختصاروھو 
مئویة یستخدم نسبة  من الموفینج السریع ثم قسمة الناتج علي قیمة الموفینج السریع ولذلك ھذا النوع يءلبط االموفینج

حركة السھم أكثر من القیمة المطلقة المستخدمة في  للموفینج ویعتبر أكثر نوع یستخدم ألن النسبة المئویة تعبر عن
  APO الماكد و

  PPO طریقة حساب
  EMA 26  الطویل ھويءوالثاني البط EMA 12 السریع ھو ل القصیرواأل EMA  موفینج٢یتكون من 

 الموفینج السریع وقسمة الناتج علي قیمة الموفینج السریع فنحصل علي قیمة المؤشرمن  يءنقوم بطرح الموفینج البط
  كما نفعل في الماكد CENTER LINE والذي یظھر علي ھیئة خط یتحرك أعلي وأسفل خط الصفر

المؤشر فوق خط النصف وعندما  نالحظ من الشارت أن الموفینج القصیر عندما یتحرك فوق الموفینج الطویل یظھر
  النصف یتحرك الموفینج القصیر تحت الطویل نجد خط المؤشر تحت خط

 اختالفاتیعطیان نفس النتائج تقریبا مع وجود  أنھما PPO و APO وجدوا من التطبیق العملي لنوعي ھذا المؤشر وھما
 بسیطة كما بالشكل

 
 

  PPO المتكون مع كون خط منخفض عن الخط APO نالحظ أن الخط داخل الدائرة الخضراء مع
  PPO أعلي من الخط المتكون مع APO  معارتفاع یشیر إلي األحمرالسھم 

  PPO  منأكثر APO ل ینایر ینتھي المنحني بخط منخفض معأوفي 
  PPO  ھواالستخدامست كبیرة ولكن الشائع  لیاالختالفات المھم أن
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الخاص بالمؤشر نفسھ لیخرج علینا خط یسیر مع المؤشر  EMA 9 المؤشر خط كما فعلوا مع الماكد استخدموا مع ھذا
تي شرحناھا وال بین قیمة ھذا المؤشر وقیمة خط التسعة ھذا خرجوا بمنحنیات الھیستو الموجودة بالماكد وبحساب الفرق

 قبل ذلك والتي یمثلھا ھذا الشارت

 

 
 

في معظم الشارتات ویعطي نفس نتائج الماكد ولیس ھناك أي  ھو المستخدم PPO السعر مؤشر من ھنا نخرج بان
  السعر یستخدم النسبة المئویة والماكد یستخدم القیم المطلقة مؤشر ي أن سواختالفات

 
  :  ھذا المؤشرماتاستخدا

 نفسھ الماكد ولكنھ مفضل عنھ من قبل المحللین وتجده مثبت في معظم الشارتات أكثر من الماكد ماتاستخداھي نفس 
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  Money Flow Index    مؤشر - ١٠
  

 (Money Flow Index) تعریف مؤشر التدفق النقدي
 .منھ ھو مؤشر متأرجح یقیس مقدار األموال الداخلة إلى السھم أو الخارجة

 (Money Flow Index) طریقة حساب مؤشر التدفق النقدي
 .السعر ویضرب في حجم التداول ثم یقارن بنفس الرقم للیوم السابق  یؤخذ متوسط-١
 .السابق وسلبیًا إذا كان أقل من الیوم السابقإیجابیًا إذا كان اعلي من الیوم   یعتبر الرقم-٢
 .(یومًا ١٤یفضل ( تجمع األیام اإلیجابیة وتقسم على مجموع األیام السلبیة خالل فترة -٣
 .MFI  یتم تحویل النتیجة إلى مؤشر متأرجح یسمى مؤشر التدفق النقدي-٤

 :أھم إشارات المؤشر
 .صعودًا ٢٠ یعطي إشارة بالشراء عند كسر المؤشر للقیمة -١
 . نزوًال٨٠ یعطي إشارة بالبیع عند كسر المؤشر للقیمة -٢
 .متابعة إشارات البیع والشراء الناتجة من ظاھرة اإلنفراج  یجب-٣

حالیًا للكتابة  للمؤشر ولكن ھذا المؤشر ضخم جدًا ونحتاج إلى عدة صفحات لشرحھ وال یسعفني الوقت ھذا شرح مبسط
وإضافة أمثلة لھ من السوق السعودي والسوق   إنشاء اهللا سأقوم تفصیلة من كافة النواحيعنھ بشكل اكبر ولكن قریبًا

نقوم بمتابعة ھذا المؤشر سویًا، وسنجد من خالل المتابعة بأننا دخلنا في كل  األمریكي، ولكني أحببت بھذا الموضوع أن
 ....ھذا المؤشر الھام جدًا تفاصیل

 دينظرة تاریخیة للمؤشر والسوق السعو
وذلك حسب القاعدة  بحثت عن إشارات المؤشر الصریحة سواء بالدخول أو الخروج في تاریخ المؤشر السعودي وقد

 :الحق إنشاء اهللا الرئیسیة فقط ولم أتابع ظاھرة االنفراج والتي سأعود إلیھا في وقت
 

 ١الرسم رقم 

 
 

وأعطانا  م، أعطى المؤشر إشارة بالنزول ولكنھ استمر على الخط خالل األیام التالیة11/1/2003 بتاریخ" ١"في النقطة 
یتم إلى بعد عدة أیام بتاریخ  م، لتأكید ھذا النزول ولكنھ لم١٦/١/٢٠٠٣في یوم " ٢"إشارة أخرى عند النقطة 

للنزول كان ھناك ظاھرة انفراج بین المؤشر ومؤشر التدفق   جدًا ،،،، وتأكیدًام، حیث تفاجئنا بنزول حاد٢٦/١/٢٠٠٣
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 . وحتى النقطة الثالثة النقدي بعد النقطة الثانیة
 ٢الرسم رقم 

 
 أكدھاتدفق النقدي إشارة بالدخول في السوق بكل قوة وقد أعطانا مؤشر ال") ١"رقم  نقطة(م ١١/٣/٢٠٠٣بتاریخ 
النقطة رقم (م ١٩/٤/٢٠٠٣في تاریخ   إشارة مبكرة بالخروجأعطانا اإلیجابي للمؤشر خالل األیام التالیة، ومن ثم االرتفاع

"٢"). 
 

 ٣الرسم رقم 

 
 

على  إضافة إلى بقائھ" ٢"ورقم " ١"التاریخي أعطانا المؤشر إشارتي خروج قبل االنھیار رقم   سبتمبر١٥في انھیار 
  .خط الخطر خالل الفترة ما بین النقطتین
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 ٤الرسم رقم 

 
 ٢٠٠٣دیسمبر  ٢٠في إشارة للنزول خالل 

 ٥الرسم رقم 
 

 
القادمة  كسر المؤشر خط الثمانین نزوال بعد االنھیار بیومین مؤكدًا بذلك اتجاه النزول للفترة أما في االنھیار األخیر فقد

الكبار منھم بذلك النزول واستغاللھم لالرتداد  ى تفاجئ الكثیر من المتداولین وحتىوقد كانت إشارتھ متأخرة مما یدل عل
 إشارة لتأكید اتجاھنا في تلك الفترة لسحب سیولتھم من السوق،، ولكنھا كانت

 
ا یستفاد منھ بشكل كبیر جدًا وذلك لعدم تكررھ مالحظة ھامة عند تتبع ھذا المؤشر والبحث عن نقاط الكسر الرئیسیة ال

 عادة،،،، ولكن متابعة االتجاه واالنفراج ھي األھم للمتابعة الیومیة،،، وكما  خالل السنة سو عدة مرات قلیلة ما تكون
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آن واحد ھي  األحیان تتعارض المؤشرات الفنیة خصوصا في السوق السعودي ولكن متابعة عدة مؤشرات في في كثیر من

 األفضل حتى نصل إلى نتائج مقاربة للواقع
 
 وكیف نتابعھ بشكل یومي؟ "االنفراج" ماذا نقصد بمصطلح/ س
 

المؤشر یسجل قمم لألعلى ومؤشر  االنفراج ھو أن یكون اتجاه المؤشر مختلف عن اتجاه مؤشر التدفق النقدي كان یكون
جل قمم یمشي بخط مستقیم بدون تغیرات والتدفق النقدي یس التدفق النقدي یسجل قمم لألسفل أو العكس،، أو المؤشر

 صحیح،،، ومؤشر التدفق النقدي یشابھ بحد كبیر مؤشر القوة النسبیة فمن یستطیع قراءة لألعلى أو األسفل والعكس
 ....جدًا مؤشر القوة النسبیة سیستطیع قراءة مؤشر التدفق النقدي ألن االختالف في القراءة بسیط

 الخالصة

 .منھ سھم أو الخارجةھو مؤشر متأرجح یقیس مقدار األموال الداخلة إلى ال
 

 (Money Flow Index) طریقة حساب مؤشر التدفق النقدي
 .السعر ویضرب في حجم التداول ثم یقارن بنفس الرقم للیوم السابق یؤخذ متوسط  -١
 .إیجابیًا إذا كان اعلي من الیوم السابق وسلبیًا إذا كان أقل من الیوم السابق یعتبر الرقم -٢
 ).یومًا ١٤یفضل (ابیة وتقسم على مجموع األیام السلبیة خالل فترة تجمع األیام اإلیج -٣
 .MFI یتم تحویل النتیجة إلى مؤشر متأرجح یسمى مؤشر التدفق النقدي -٤
 

 :أھم إشارات المؤشر
 .صعودًا ٢٠یعطي إشارة بالشراء عند كسر المؤشر للقیمة   -١
 . نزوًال٨٠یعطي إشارة بالبیع عند كسر المؤشر للقیمة  -٢
 .متابعة إشارات البیع والشراء الناتجة من ظاھرة اإلنفراج یجب -٣
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 momentum   مؤشر العزم أو التسارع -١١
 

السھم وھو یزید بارتفاع السھم ولذلك یجب مالحظھ فرق التسارع عن الیوم الذي  ھذا المؤشر یقوم بقیاس التغیر في سعر
مبكر وقد تكون مخطئھ  داقیتھا كبیر حیث أنھا تعطي إشارة الدخول بوقتولألسف إن إشاراتھ احتمال الخطأ في مص یسبقھ

فھو مطمئن وأفضل استخداماتھ عندما یكون السھم في  فھو مغامر بالدرجة األولى ولكن باالستناد على المؤشرات األخرى
  حالة استقرار

  الشركة السابق ویفضل مراجعة وضع
 

 ىوھذا المؤشر یعتبر داعم للمؤشرات األخر
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 RSIمؤشر القوة النسبية  -١٢

فمثال لو وصل المؤشر إلى , والشراء  لیس لھ عالقة بتحدید سعر السھم ولكنھ مؤشر یستخدم في إعطاء إشارات البیع 

ولو وصل المؤشر إلى , مرحلة البیع قد انتھت وبالتالي فھي إشارة شراء   ثم بدأ في االرتفاع فھذا یدل على أن٣٠أقل من 

  . بیع نقطة ثم بدأ في النزول فھذا یدل على أن مرحلة الشراء قد انتھت وبالتالي فھي إشارة ٧٠ أعلى من

وھي عادة ) منطقة الشراء (ومناطق التشبع من البیع ) منطقة البیع(التشبع الشرائي  عموما المؤشر ھذا یعطیك مناطق

  .٧٠ ، و٣٠

 وبدأ ینخفض ٧٠ إشارة شراء عادة والعكس إذا وصل إلي فھذه  وارتفع٣٠وكقاعدة عامة إذا خرج المؤشر من تحت 

 .تكون إشارة بیع 

 شراء الن السھم وقتھا تشبع من البیع ٣٠من  وعند السؤال عن متى أبیع ومتى أشتري فان اإلجابة دائما عند النزول أقل

 .ألنھ متشبع شرائیا ٨٠، والبیع عندما یكون المؤشر أعلى من 

  وبدأ باالرتفاع، ولكن٢٠والشراء عندما یكون منخفض اقل من  یكون مرتفع وبدأ باالنحفاض،والبعض یقول أبیع عندما 

العشرین في سبات عمیق ینزل  نفاجأ أحیانا بأنھ أقل من عشرین یرتفع قلیال متجھا للعشرین ثم نشتري ویعود إلى أقل من

 .السھم ممكن نزول كبیر

 

في  بحثت وبعدھا تكون ھي بدایة االرتفاع للسھم ولیست بدایة االنخفاض،الثمانین ونبیع  ونفس الشيء عندما یكون فوق

 ھذا الموضوع وراقبت ھذا المؤشر فالحظت علیھ أشیاء ممكن تفیدنا ونصل منھا إلى شيء 

ھذه المؤشرات عبارة عن مستشارین كما ذكرت سابقا الن  وقبل ھذا یجب أن نذكر شيء مھم عن ھذه المؤشرات وھو أن

 الرأي سدیدا فإن االتفاق یكون علیھ من قبل كل المستشارین، أو بمعنى أصح كل مؤشر عطي رأیا إذا كان ھذاكل واحد ی

 .یؤكد اآلخر وھكذا

 

المؤشرات ھو كیف تربط ھذه المؤشرات ببعضھا وھذا  ومن أھم األشیاء والتي تعتبر نقطة الذكاء واالحتراف في ھذه

وجدت بان المؤشرات مرتبطة بطریقھ أخرى؛ أي أن ھذا المؤشر أحیانا  ولكنلھ  السؤال الذي لم أصل إلى جواب شافي

یرتفع بشكل كبیر  ارتفاعھ بسیطا عندما یكون تحت خط الخمسین مرتفعا ولكن ما أن یخترق ھذا الخط إلى أعلى یكون

تي العالقة وربط ومن ھنا تأ ADX الترند وھذا یعطي فكره بأنھ دخل في ترند أعلى إذا ھذا مؤشر آخر یعتبر مؤشر

 .أننا یجب أن نربطھا ببعض وأنھا تؤكد بعضھا المؤشرات ببعضھا كتأكید لبعضھا ودلیل على

 االنخفاض أكبر وھذا یعني بأنھ دخل في الداون ترند ونفر منھ عدد أكبر من  فما أن ینخفض تحت حط الخمسین تجد

 .المضاربین

 الترند خطوط دعم وخطوطالشيء الثاني ھو تطبیق ما ینطبق على الشارت من 

وكذلك إذا كسر نقطھ انخفاضا وھكذا مع  أي انھ لو اخترق نقطھ لم یتمكن منھا قبل كذا تجده یرتفع بشكل سریع وكبیر
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مھم في جمیع المؤشرات ولیس ھذا فقط الن حجم التداول الكبیر دائما یكون  األخذ بعین االعتبار حجم التداول وھذا التداول

 .التداول لسھم بشرط أن یكون السھم متماسك یمیل لالرتفاع البسیط مع زیادة حجمبارتفاع ل مصحوب

المتعارف  أیضا مھم وھو المدة المستخدمة في ھذا الشارت فأنت تستطیع أن تغیر مثل ما ترید ولكن  وھناك شيء آخر

ولكن  القیمة ن یستخدمون ھذه وھذا مھم أن یستخدم ھذه القیمة؛ الن العدد األكبر واألكثر من المضاربی١٤علیھ ھي 

سلوك المؤشر من الممكن أن یصل لنظریة جدیدة كلیا  اعتقد واهللا اعلم انھ لو أن احدا غیر القیمة اقل أو أكثر بقلیل وراقب

 .بحاجھ لمتابعھ ومراقبھ ممتازة قد تكون مھمة ونسجلھا باسمھ وھذا

غیر مھم بقدر ما ھو أھم أن نعرف كیف نستخدم ھذا وأعتقد بأنھ  الموضوع اآلخر ھو كیف یتم حساب ھذا المؤشر

  المذكورة١٤ھو یقیس الفرق أو متوسط االرتفاعات واالنخفاضات للسھم في المدة المحددة  ولكن للمعلومیة المؤشر

فیھا یعطي قیمھ تتمثل في قیمة المؤشر  مقارنة بالمؤشر الذي تنتمي إلیھ الشركة أو قطاعھا وبعملیة حسابیة لن أخوض

 .  ١٠٠ إلى ٠قیمة من  وھي التي یترجمھا المؤشر ھذا الذي یحتوي على

 طریقة حساب المؤشر

 یتم حسابھ بمعادلة سھلھ وھي مرفقة في ھذا الموضوع

  ) RS+١ على ١٠٠( ناقصًا ١٠٠المعادلة االساسیة للمؤشر عبارة عن 

 الي كما ھو موضح في الصورة المرفقة وھذا یتم معرفتھ كالتRSوالقیم ھنا ارقام واضحة والمجھول فیھا الـ 

  RSI وھو االفتراضي في الـ ١٤ھو عبارة عن مجموع الزیادة في االیام التي ارتفع فیھا على عدد االیام مثًال 

 على مجموع القیمة التي انخفضت فیھا على عدد االیام

  یكون كالتالي١٠ الي سھم ولنفرض لفترة RSمثًال اذا اردت ان تعرف قیمة الـ 

 االرقام تمثل االیام

  ارتفع ریال-١

 ١٫٥ ارتفع -٢

 ٢ ارتفع -٣

 ١ انخفض -٤

 ١٫٥ انخفض -٥

  ارتفع نصف ریال-٦

  ارتفع ریال-٧

  انخفض ریال-٨

  ارتفع ریال-٩

  انخفض ریال-١٠

  ایام ١٠البیانات ھنا 

  وھو كامل قیمة االرتفاعات٧= ١+١+٠٫٥٠+٢+١٫٥+١قیمة االرتفاعات 

  وھو كامل قیمة االنخفاضات٤٫٥٠ =١+١+١٫٥+١ قیمة االنخفاضات
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 ٠٫٧٠ =١٠÷٧متوسط االرتفاعات 

 ٠٫٤٥ = ١٠÷ ٤٫٥٠متوسط االنخفاضات 

 ١٫٥٥=٠٫٤٥÷٠٫٧٠ ھو RSالـ 

 طبعًا RSI وقیمة الـ ٦٠٫٧٨ بعد ذلك تعوض في القانون وتطلع النتیجة واعتقد انھا ١٫٥٥ ھنا یساوي RSاالن الـ 

 ١٠٠ر الى تتذبذب في نطاق قیمة من صف
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 الخالصة 
 التي ارتفعت ویقسمھ على متوسط اإلغالقھذا مؤشر مھم جدا للمضاربین حیث أنھ یعتمد على حساب متوسط أسعار 

 یوم والمستثمر یأخذ ١٤ أیام أو ١٠ محدد فالمضارب یأخذ لفترةضت عن طریق معادلھ ریاضیھ  التي انخفاإلغالقأسعار 

  أطول لفترةأسعار 

 : للمؤشر التالیةالمھم في ذلك ھو كیفیة االستفادة منھ وذلك من األرقام 

 دخول :  و أقل ٣٠من 

  وجد محفزإذا إالدخول حذر  : ٣١ إلى ٦٠من 

 دخول ألن السھم سوف یتعرض لجني أرباحینصح بعدم ال : ٦١أكثر من 

 :مالحظھ

  یرتفع فاخرج من السھم الشركة ینخفض بینما سعر Rsi الحظت أن مؤشر إذا

  یرتفع بینما سعر الشركة ینخفض فادخل ألنھا سترتفع Rsi الحظت أن إذالكن 

ألرباح للخروج ولكن ال یفضل  لجني اقمةقد تستفید من ھذا المؤشر لتحدید القاع وھي فرصھ للدخول وكذلك تحدید 

 األخرىاالعتماد على المؤشر ولكن یفضل التأكید من خالل المؤشرات 
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 التجارة من خالل الفجوة
 

 وتقوم األسھم  أولبیع و شراء العمالت  ھو منضبط  بسیط بقدر ماأسلوب مراقبة الفجوة ھي أوالتجارة من خالل الفجوة 
 الساعة السابق ومن ثم مراقبة الحركة خالل اإلغالق و سعر حسعرا الفتتا ي بین على مراقبة الفجوة التأساسيبشكل 
 شراء مؤشر أوكمؤشر بیع   العملة واالستدالل بھأو لمعرفھ االتجاه العام لحركة السھم التداول جلسة أوالنھار  لى منواأل
.  
 
  : ما هي الفجوة -
 

 ھي الفجوة األربعة الرئیسیة اإلشكال ,  السھمأوتابعین لنفس العملة  وافتتاح یومیین متإغالق أسعارالفجوة ھي تغیر في 
بمعنى ان تصنیف ......فجوة االستنزاف التي تظھر دائما بعد تشكل الفجوة  , الفجوة المستمرة, فجوة االنطالق  , العادیة

وبالتالي كانت , معینة   بطریقةسفلاأل إلى أو األعلى إلى لن یتم حتى یتحرك السعر اإلشكالشكل معین من ھذه  الفجوة الى
 لمعرفة الكیفیة التي تحرك بھا السھم أالاالستدالل وال تنفع   محدودة في ما یخصاألساسفائدة تصنیف الفجوة على ھذا 

  . الطویل اي فائدتھا في التجارة محدودة و غیر واضحة  العملة على المدىأو
الرئیسیة  اإلشكال إلىالمات البیع و الشراء یمكن ان نصنف الفجوات الفجوات لالستدالل على ع  في ما یخص توظیفأما

 -: التالیة

 :-  
 

مشاھدة ذلك في  یمكننا , باألمس العملة أوسعر االفتتاح للیوم أعلى من أعلى سعر وصل لھ السھم  تحدث عندما یكون
 َشْرَطھ صغیرة یسار العمود الثاني لشھر یونیو أو یونیو كعالمة/٢یخ الرسم البیاني التالي حیث یظھر سعر االفتتاح لتار

  یونیو/١ للیوم السابق الظاھر یمین العمود الممثل لیوم اإلغالق من سعر أعلى , ( انظر الصورة ...األخضرالسھم 

 
 
 :  

  , باألمس العملة أووصل لھ السھم  تحدث عندما یكون سعر االفتتاح للیوم اقل من اقل سعر
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 األسفلوفجوة كاملة نحو ,  ) األخضرالسھم ( مایو /١٦ یوم األعلىكاملة نحو  فجوة, الرسم البیاني التالي یظھر فجوتین 
 )األحمرالسھم ( التالي  في الیوم

 
 
 :- 
 

 أو سعر وصل لھ السھم أعلى من أعلىلكن لیس  , باألمس اإلغالق  من سعرأعلىتحدث عندما یكون سعر االفتتاح الیوم 
  . باألمسالعملة 

 یوم األعلىوكذلك فجوة كاملة نحو  ) األحمر السھم( یونیو / ١ یوم األعلىلبیاني التالي فجوة جزئیة نحو یظھر الرسم ا
 .  )األخضرالسھم ( یونیو /٢

 
 
 :  

 العملة أولكن لیس اقل من اقل سعر وصل لھ السھم  , باألمس اإلغالق ون سعر االفتتاح للیوم اقل من سعرتحدث عندما یك
  . باألمس
لكن لیس اقل  , األمس إغالقاقل من سعر   في الرسم البیاني التالي یظھر سعر االفتتاح للسھم وكیف انھ كاناألحمرالسھم 

 . من اقل سعر وصل لھ السھم بالیوم السابق
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  : استخدام قاعدة االتجار عبر الفجوات لماذا

 
للدخول   یضع خطةأنیجب على المضارب الساعي لنجاح صفقاتھ ,  الفجوات إشكالاالتجار من خالل  لغرض توظیف آلیة
استعمال استراتیجیة االتجار عبر تتبع الفجوات  نمكاباإل أیضاو,  وتقلیل عامل الخطورة أرباحھظیم والخروج بانتظام لتع

وبشكل خاص على مستثمري المدى ,  الیوم أجزاء أو األسابیعالبیاني الذي یبین  على الفجوات التي نراھا على الرسم
  .  عمالتأو أسھممن  البیع لبیع مربح لما یملكونھ إشارات إلیجاد التي تعمل بھا الفجوة اآللیةتتبع وفھم  الطویل

 
 : 

 
الرئیسیة لمعرفھ   شراء و الطریقةتإشاراأو  بیع إشارات إما ,إشارات التي ذكرناھا یحمل ثماني األربعة اإلشكالجمیع 

 حتى یقرر السعر نفسھ المجال واالتجاه التداول لیة جأو یفتح فیھا السوق ساعةل أوذلك ھي ترك السعر یتحرك بحریة في 
 الثمانیة األساسیة من االستراتیجیات أي تستخدم مع أننذكرھا الحقا یمكن  أحد الطرق التي سوف, الذي سیتحرك فیھ 

التالیة  طریقتنا أما  تحتوي على خطورة اكبرأنھامن افتتاح السوق بالرغم من  ) ساعةبدل من االنتظار ( ساعة وذلك قبل
ما قمت إذا وفي حالة % ٨ وقف الخسارة على بعد أمر ضع... سھم أوعندما تقوم بعملیة شراء لعملة , فتتلخص بما یلي 
اشتریت سھم مثال ب إذا ف,  السھم أوواستمر بمالحقة الحركة للعملة % ٤بعد   وقف الخسارة علىأمربعملیة بیع ضع 

وقف الخسارة  أمرقم بتغیر $ ١٢٠ إلىارتفع السھم إذا و... $ ٩٢عند  أي% ٨ وقف الخسارة على بعد أمر ضع$ ١٠٠
تتبع السھم في اتجاه حركتھ وذلك حتى  أنتوبھذه الطریقة $ , ١٢٠ ـ الأسفلتقریبا % ٨والتي ھي  $ ١١٠٫٣٧٥لیصبح 
  .  االتجاه الذي یتحرك فیھ و ینقلبأخیرایعكس 

 وقف الخسارة عند أمرضع , مثًال  $١٠٠ تنخفض في القیمة وعند سعر  سوفأنھا للعملة معتقدا أوفي حالة بیعك للسھم 
  . وھكذا$ ٩٣ و اجعلھ أكثر% ٤الخسارة ال   وقفأمرغیر $ ٩٠ إلىتحرك السعر إذا ف.. $ ١٠٤
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  : 
 

 :  
 

افتح على الرسم البیاني الذي یبین الدقائق وذلك بعد الساعة العشرة  , باألمسسعر  أعلى من أعلىافتتح السھم بسعر إذا 
لى من افتتاح واأل الساعة سعر وصل لھ السھم في أعلى وقف خسارة شراء بمقدار نقطتین فوق أمرالنصف وضع  و

  . السوق
 : 
 

 أنالمتوقع للسھم   ولكن لم یكن ھناك ضغط شراء كافي و كان منباألمس سعر أعلى من أعلىالسوق بسعر  افتتحإذا 
 افتح باألمس سعر أعلى من أعلىافتتح بسعر   السھمأنعلى فرض ,  االستفادة من ذلك كما یلي أیضاینخفض تستطیع 

بمقدار نقطتین اقل  وقف خسارة بیع أمر العاشرة و النصف و من ثم ضع الساعة عند, الرسم البیاني الذي یبین الدقائق 
  . لىو األالساعةسعر وصل لھ السھم في  أدنىمن 

 : 
 

 عندما یكون السعر اقل األسفلنحو   سیئة وتكون الفجوة الكاملةأخبار دائما عندما یكون ھناك األسفلتحدث الفجوة نحو 
 وقف خسارة شراء بمقدار أمرضع ... حصلت على ھذه الفجوة  ماإذا ف , باألمس ادنى سعر وصل لھ السھم أومن اقل 

  . باألمس العملة أوالسھم  نقطتین فوق اخفض سعر وصل لھ

 : 
 

 العاشرة و الساعة  اذھب للرسم البیاني الذي یبین الدقائق بعدباألمسالسھم بسعر اقل من اقل سعر وصل لھ  تحتفاإذا 
  . لىو حركتھ األساعةلھ السھم في   من اقل سعر وصلأدنى وقف خسارة بیع بمقدار نقطتین أمروضع , النصف 

 

 : 
 

 أوشراء السھم  أو العملة تظھر تغیر في الرغبات و المیول نحو بیع أو جدا والواضحة للسھم الواسعة بشكل عام الفجوة
 تغیر كبیر بالسعر لمقابلة أحداثالسوق على  لمتشكل یجبر كبار المتحكمین في الطلب الكبیر اأنالعملة المعنیة حیث 
 من أكثر التحرك باتجاه واحد ویحافظ على اتجاھھ إلىیمیل سھم الفجوات الكبیرة  أیضاال بل  , أمامھمالطلبات المتراكمة 

المتحكمین في  ة على محركي و حال یشكل الطلب القلیل قوة ضغط صغیرأيو على , ذات الفجوات الجزئیة  األسھم 
ولھذا كانت فرصھ ,  الموجودة الطلباتلمقابلة  أمس إغالق اخفض قلیال من سعر أو أعلىالسوق لیجعلھم یحركون السعر 

  .  التي تصحبھا فجوات كبیرةاألسھم حالة   اكبر فيأیامالربح انتظاراً  عدة 
 یمیل السھم , الموجودة الطلباتة المعنیة بعد االنتھاء من مقابلة  العملأوالسھم   بیع علىأولم یكن ھناك ضغط شراء إذا 
 أكثر وفق خسارة أمراكبر و   اتجاھھ السابق سریعا و شراء سھم صاحبتھ فجوة جزئیة یستدعي انتباهإلى یعود أن إلى

  . ةھي نفسھا كما في حالة الفجوات الكامل رةجاو بشكل عام تكون طریقھ المت,  % ٦ إلى ٥حذرًا عند 

 
 

 , باألمس العملة أولھ السھم   سعر وصلأعلى من أعلى لكن لیس باألمس اإلغالق من سعر أعلىافتتح السھم بسعر إذا 
الساعة العشرة و النصف وضع امر وقف خسارة شراء بمقدار  افتح على الرسم البیاني الذي یبین الدقائق وذلك بعد

  . لى من افتتاح السوقو األالساعةالسھم في   سعر وصل لھأعلىنقطتین فوق 
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/   
 , باألمس العملة أووصل لھ السھم   سعرأعلى من أعلى لكن لیس باألمس اإلغالق من سعر أعلىافتتح السھم بسعر إذا 

 وقف خسارة بیع بمقدار نقطتین أمرلنصف و من ثم ضع  العاشرة و االساعة عند, افتح الرسم البیاني الذي یبین الدقائق 
  . لىو األالساعةسعر وصل لھ السھم في  أدنىاقل من 

 

  
 العملة أومن اقل سعر وصل لھ السھم  لكن لیس اقل , باألمس اإلغالقتحدث عندما یكون سعر االفتتاح للیوم اقل من سعر 

 وقف خسارة شراء أمر العاشرة و النصف و من ثم ضع الساعةعند  , سم البیاني الذي یبین الدقائقافتح الر , باألمس
  . لى من افتتاح السوقو األالساعة سعر وصل لھ السھم في أعلىفوق  بمقدار بمقدار نقطتین

  
 العملة أولكن لیس اقل من اقل سعر وصل لھ السھم  , باألمس اإلغالق تحدث عندما یكون سعر االفتتاح للیوم اقل من سعر

خسارة بیع   وقفأمر العاشرة و النصف و من ثم ضع الساعةعند , الرسم البیاني الذي یبین الدقائق  افتح , باألمس
  . لىو األالساعة سعر وصل لھ السھم في أدنىبمقدار نقطتین اقل من 

 
--  :  

تصاحبھ فجوة  السھم الذي,  الیوم آخر شراء في أو للدخول في صفقات بیع أیضاالفجوات الثمانیة  من الممكن استخدام
 في مةاوالمقحیث یعطي السھم الذي یكسر حاجز  غالبا ما یبقى على نفس االتجاه الذي یسلكھ,  جیدة لاوتد حجمكبیرة و 
جید للبیع  مؤشر  العملة التي یصاحبھا فجوة من ھذا النوع تعطيأو السھم الطریقةنفس جید لشرائھ و ب مؤشر ھذه الحالة
  .  تجتاز حاجز الدعمأنوذلك بعد 

 
  

 على استراتیجیات الفجوات الكاملة و الجزئیة الثمانیة التي سبق مناقشتھا و لكن الفرق طریقھ االتجار المعدلة تنطبق
, ) سعر سابق في حاالت البیع  أدنى أو(  سعر سابق أعلىفبدل االنتظار حتى یكسر السعر , لوحید ھو في طریقھ الدخول ا

ز الضعف منذ فترة خمسة وا الكلي للسھم قد تجالتداول  یكون متوسط حجمأن بشرط المسافةیكون الدخول عند منتصف 
  . أیام

 الن السرعة  و یملكون نظام تنفیذ صفقات عاليالسابقةالستراتیجیات الثمانیة  اأتقن لمن إالبھا   ال ینصحالطریقةھذه 
امر وقف أو وقف خسارة تخیلیة بدل من إشارات و تستخدم,  بشكل سریع أحیانا العكس إلى الكبیر قد ینقلب التداولحجم 

  . خسارة حقیقة

  : شراء/المعدلة طريقة االتجارة -١
 

استخدم الرسم البیاني ذو الدقائق بعد الساعة العاشرة و  , باألمس سعر لھ أعلى من أعلىعر افتتح السھم الیوم عند سإذا 
 سعر وصل لھ السھم أعلى المتوسط المكون من سعر االفتتاح و ياویسخسارة شراء   وقفأمرالنصف صباحًا و ضع 

  . أیام لخمسة التداول ف متوسط حجم ضعلاوتد تستلزم وجود حجم الطریقةھذه , لى من افتتاح السوق و األالساعة خالل

  : بيع/طريقة االتجارة المعدلة -٢
 

الساعة العاشرة و  استخدم الرسم البیاني ذو الدقائق بعد , باألمسالیوم عند سعر اقل من اقل سعر لھ  افتتح السھمإذا 
 سعر وصل لھ السھم خالل االفتتاح و اقل  المتوسط المكون من سعرياویس وقف خسارة بیع أمرالنصف صباحًا و ضع 

  . أیام لخمسة التداول ضعف متوسط حجم لاوتدتستلزم وجود حجم  الطریقةھذه , لى من افتتاح السوق و األالساعة
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  نجاح طريقه الفجوات ؟ ما مدى -
 

 وقف امرأو و أسلفنا كما منضبطةدخول و خروج منظمة جدا و   طریقة تستلزم وجود آلیةالطریقةباختصار تعتبر ھذه 
 أماكن  ھي استعمال ورقھ تسجل فیھاإلتقانھا طریقھ وأسھلالخسائر و الخطورة و تعظیم العائد  الخسارة توظف لتقلیل

فالھدف .. الخسارة التي قد تحققھا  أو والربح الطریقةدخول و خروج یومیھ على صفقات وھمیة و ترى بنفسك صحة ھذه 
 . اتجار منظمة وصحیحة طریقھ الوصول الى ربح جید یأتي من لةاومحدائما 
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 كيفية االستفادة من التحليل الفني في السوق المحلي
 

       أن األحداث السیاسیة تؤثر في السوق ولكنھا لیست الحدث الوحید الذي یؤثر على مسار األسھم
ق تاركا من اعتم د  حیث إن ھناك من یقوم بالدراسة عن كثب لحركة األسھم وننتھز ألي فرصة للدخول والشراء في السو        

فقط على تحلیل األخبار السیاسیة یعض أصابع الندم على ع دم االلتف اف إل ى األم ور األخ رى ومنھ ا التحلی ل الفن ي وال ذي           
سأقوم الیوم بشرح وافي عن كی ف االس تفادة م ن حرك ة المؤش ر الفنی ة اللتق اط األس ھم وكیفی ة معرف ة التوقی ت المناس ب              

ة بعیدا عن الھلع الزائد الذي یؤدي إلى التخیالت المض رة لص حة اإلنس ان وك ذلك یعطی ك       للدخول في السوق بصورة علمی    
إن اإلبح ار ف ي ھ ذا المج ال ف ن ومتع ھ       . منارا تسیر علیھ بدال من األحالم الوردیة تسبب الطمع بأرباح تغیر مس یرة حیات ھ    

 واسألوا اإلخوان في منتدى األسھم األمریكیة كیف یتعاملون مع السوق
 االنھیارات وعدم الشفافیة في الفترة األخیرة ومع ذل ك نج د الكثی ر م ن المحت رفین ف ي ھ ذا المج ال یحقق ون اإلرب اح                رغم

الجیدة بفضل اهللا الذي یسر لھم أسلوب تعلم التحلیل الفني لذلك أتمنى من جمیع الشباب التفكیر جیدا لمعرفة لغ ة إش ارات         
 بجھدي الیوم لتكملة الموضوع بواس طة نق ل بع ض الفق رات المھم ة ع ن ھ ذا        البیع وإشارات الشراء وان شاء اهللا سأقوم    

 نھای ة الموض وع  المھ م    إل ى الموضوع وكذلك ضرب بعض األمثلة وإنشاء اهللا یتسع لي الوقت لذلك فأتمنى ت رك التعقی ب    
ر دائم ة التقل ب ف إن    الھدف في الموضوع كیفیة حساب نقاط دع م ومقاوم ة المؤش ر وك ذلك بقی ة األس ھم نظ رًا ألن األس عا         

یمك ن التع رف علیھ ا م ن حج م الت داول       ) المقاوم ة (والمبالغ ة ف ي الس عر المتوق ع     ) ال دعم (أسعار األسھم للقیمة المتوقع ة      
 . عند مستویات أسعار مختلفة) والشراء/البیع(

ورة مستمرة برف ع وخف ض   التي تتم خالل الیوم یقوم بھا متداولون یقومون بص) والشراء/البیع(وغالبیة عملیات التداول    
) والش راء /البی ع (إن الت داول  . السعر إلى مستویات قصیرة األمد م ن ال دعم والمقاوم ة مستكش فین الح دود الض یقة للس عر          

ف إذا  .  خالل الیوم سوف یوجد بین ھذا النطاق الضیق إال إذا كان ھناك تحول وتغیرات سریعة قد تح دث للس ھم أو الس وق      
ى نقاط الدعم والمقاومة المستخدمة م ن قب ل المت داولین فإن ھ یمك ن للواح د عل ى األرج ح ت ولي          أمكن للواحد معرفة مستو   

 بمعن ى آخ ر   . لذلك فإن نقاط الدعم والمقاومة ھي مناطق ینبغي االھتمام بھا واحترامھا، فھي خطیرة ونقاط فرص   . األمور
 Stop(منخفضة المخاطرة مع نقطة إیقاف خسارة فإنك إذا وجدت أن الدعم والمقاومة قادمین فإن ذلك یوفر نقطة دخول 

Loss ( وحتى تكون مضارب ناجح علیك أن تجعل م ن ش عائرك الیومی ة حس اب نق اط ال دعم والمقاوم ة بع د             . قریبة ممیزة
وعلیك بدراسة حركة سعر الیوم التالي حتى یمكن ك الت أقلم م ن حرك ة     . أقفال كل یوم بالنسبة لألسواق واألسھم المھتم بھا  

وق، حیث أن نقاط الدعم والمقاومة یمكنھ ا أن تس اعدك عل ى الم دى القص یر ولھ ذا علی ك التع رف عل ى نق اط ال دخول              الس
وأخیرا إن حساب نقاط الدعم والمقاومة قد تكون صحیحة ف ي حال ة   ). Stop Loss(المحتملة ومستویات إیقاف الخسارة 

ھ إذا لم یتم توافر أخبار ملحوظة وغیر طبیعیة عن السوق بین وبالتالي فإن. أن الظروف المصاحبة لألسھم والسوق طبیعیة
وإذا ح دث ألي س بب أن فش لت    . أقفال األمس وافتت اح والی وم فإن ھ یمكن ك أن تتوق ع نق اط ال دعم والمقاوم ة القریب ة األم د                
 . نواحي الدعم والمقاومة قصیرة األمد فإن نقاط الدعم والمقاومة الثانیة سیتم اختبارھا

اط الدعم والمقاومة أحد أساسیات وأدوات التحلیل الفني والتي ال یستطع أي مستثمر االستغناء عنھا ف ي دراس تھ      تعتبر نق 
التحلیلیة لحركة األسھم ، حیث أن نقاط الدعم والمقاومة تعتمد على عدة مؤشرات أخرى مساعدة ، مثل الدببة والثیران ، 

 .لتدفقات النقدیة ، وكثیر من ھذه المؤشرات حجم التداول ، قوة العرض والطلب على السھم ، ا
 مستوى نقطة المقاوم ة نالح ظ أن كمی ة الع رض تزی د عل ى كمی ة الطل ب ویمی ل          إلىكما انھ غالبا عندما یصل سعر السھم      

 البیع ویحدث ھبوط ف س عر الس ھم ، وأیض ا یح دث العك س عن دما یص ل س عر الس ھم ال ى مس توى نقط ة                إلىالمستثمرین  
 الشراء ، حیث یجد الكثیر أن وصول سعر السھم عند ھذا المستوى یعتبر رخیص ، إلىلكثیر من المستثمرین الدعم یمیل ا

 .ومن ثم نالحظ زیادة كمیة الطلب على كمیة العرض ویعود السھم مجددا إلى االرتفاع مرة أخرى نحو مستویات مرتفعة 
سھم بالرجوع الى التحلیل الفني ومن ثم تحلیل الرسم البی اني  ولكن المطلوب أالن ھو تحدید نقاط الدعم ونقاط المقاومة لل  

للسھم الذي نرغب بتحلیلھ ، حیث انھ أثناء حركة السھم یجب مالحظة عدة نقاط مھم ة وأخ ذھا ف ي الحس بان ، وذل ك م ن          
ة سواء الجدیدة حیث مستویات نقاط الدعم والمقاومة في الفترات السابقة لحركة السھم ، وذلك لكي نعرف النقاط التأسیسی

 أو القدیمة والتي نشاھدھا من خالل حركة السھم في الرسوم البیانیة المرفقة 
 من أھم األمور للمضارب في السوق ان یعرف كیفیة حساب نقاط الدعم والمقاومة

 سأقوم بعد قلیل بشرح المعادالت التي تقوم علیھا ھذه الحاسبة ویمكن تطبیقھا على اي سھم في السوق
 وعد التطبیق العملي للمعادلة اآلن م

 المعادلة تتطلب ان نحصل على ھذه البیانات
 أعلى مستوى للمؤشر
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 اقل مستوى للمؤشر
 مستوى اإلغالق

 وسأقوم بشرح مستویات الدعم والمقاومة على ثالث فترات
 فترة أسبوع

 فترة أسبوعین
 فترة شھر

 من اجل معرفة ھذه المستویات والمقارنة بینھ
 ل لفترة أسبوعالتطبیق األو

  نقطة٢٤٠٠= اقل نقطة للمؤشر 
  نقطة٢٥١٥= أعلى مستوى للمؤشر

 نقطة٢٤٩٠=مستوى اإلغالق 
 الخطوة األولى

٧٤٠٥= ٢٤٩٠+٢٥١٥+٢٤٠٠  
 الخطوة الثانیة

٢٤٦٨ = ٣ ÷ ٧٤٠٥  
 الخطوة الثالثة تحدید نقطة الدعم األولى للمؤشر 
 ٢في أوال نقوم بأخذ لناتج من الخطوة الثانیة ونضربھ 

٤٩٣٦ =٢* ٢٤٦٨ 
 ثانیا نأخذ الناتج ونطرحھ من أعلى نقطة وصل لھا المؤشر

٢٤٢١ = ٢٥١٥ - ٤٩٣٦  
 نقطة فإذا كسرھا فسیبحث عن إشارة الدعم األخرى الذي سنذكرھا الحقا وإذا ٢٤٢١إذا نقطة الدعم األولى للمؤشر ھي 

 لم یكسرھا فتكون إشارة للشراء والدخول في السوق 
 ا نقطة الدعم األولى للمؤشر لفترة أسبوع بعد أن عرفن

 نقوم اآلن بالتطبیق لمعرفة نقطة المقاومة األولى للمؤشر ولفترة أسبوع
 الخطوة األولى

٧٤٠٥= ٢٤٩٠+٢٥١٥+٢٤٠٠  
 الخطوة الثانیة

٢٤٦٨ = ٣ ÷ ٧٤٠٥  
 تم شرح الخطوة الثالثة سابقا واآلن دور

 الخطوة الرابعة لتحدید مستوى المقاومة األول
 ٢ نقوم بضرب الرقم الذي حصلنا علیھ في الخطوة الثانیة في أوال

٤٩٣٦ =٢* ٢٤٦٨ 
 ثانیا نقوم بطرح الناتج من اقل سعر وصل لھ المؤشر

  نقطة٢٥٣٦ = ٢٤٠٠ - ٤٩٣٦
 وھذا ھي نقطة المقاومة األولى للمؤشر وھي إشارة بیع ولكن إذا كسر المؤشر ھذه

 . إلى إشارة للشراء النقطة وواصل في االرتفاع فأنھا تنقلب
 عند إدخال ھذه األرقام في حاسبة الموقع المذكور في أول الموضوع ستحصلون على 

 .نفس النتائج
لذلك علیك دائما تسجیل اقل نقطة وصلھا المؤشر خالل األسبوع وكذلك أعلى نقطة وتطبیقھا بواسطة الحاسبة المذكورة 

 .رة محترفةأو یدویا من اجل التمرس عیھا والعمل فیھا بصو
 ویمكن تطبیق ھذه المعادلة على إي سھم من األسھم بصورة منفردة

 الخطوة األخرى 
 نقوم بحساب نقطة الدعم الثانیة للمؤشر ومتطلبات ھذه الخطوة ھي

 ٢٥٣٦= نقطة المقاومة األولى وتم استخراجھا سابقا 
 ٢٤٢١=نقطة الدعم األولى وتم استخراجھا سابقا 

 رقام وتم شرحھا سابقا وكذلك نحتاج لھذه األ
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٧٤٠٥= ٢٤٩٠+٢٥١٥+٢٤٠٠  
٢٤٦٨ = ٣ ÷ ٧٤٠٥  

 اوال نقوم بطرح نقطة المقاومة األول من نقطة الدعم األول 
  نقطة١١٥ = ٢٤٢١-٢٥٣٦

  الذي تم شرح كیف الحصول علیھ أعاله٢٤٦٨من رقم ) ١١٥(ثانیا نقوم بطرح الناتج 
  نقطة ٢٣٥٣ = ١١٥-٢٤٦٨

 ني للمؤشر لمن یتابع حركة المؤشر األسبوعیة ھذا مستوى الدعم الثا
 وكذلك نقوم بحساب نقطة المقاومة الثانیة للمؤشر 

 ونحتاج الى نفس األرقام السابقة 
 سبق الشرح كیفیة الحصول على ھذا الرقم من مستوى الدعم األول (٢٤٦٨أوال نقوم بطرح 

٤٧ = ٢٤٢١ - ٢٤٦٨  
  )٢٥٣٦(اومة األول إلى مستوى المق) ٤٧(ثانیا نضیف الناتج 

  نقطة٢٥٨٣ = ٤٧ + ٢٥٣٦
 فستكون نقطة المقاومة الثانیة ھي ٢٥٣٦ھو مستوى المقاومة الثاني ومعناه اذا كسر المؤشر نقطة المقاومة األولى 

 نقطة وعندما یصل المؤشر إلى ھذا المستوى تكون إشارة بیع قویة یجب على الجمیع االستفادة منھا في جني ٢٥٨٣
 اإلرباح 
 الخالصة

 األمثلة السابقة عن حركة المؤشر األسبوعیة ویمكن تغییر األرقام لحركة المؤشر الیومیة أو أي مدة ترغب فیھا
 إن مستوى الدعم والمقاومة یمكن االستفادة بمعرفة إشارات البیع وإشارات الشراء

 رقام  سھم ترغب فیھ فقط سجل األأيیمكن االستفادة من ھذه المستویات وتطبیقھا على 
وقم بتطبیق المعادالت السابقة أو إذا كنت تشعر بالتكاسل اذھب للموقع المذكور وقم بإدخال القیم وستحصل على النتیجة 

 بصورة إلیھ 
 یمكن االستفادة من ھذه المستویات لتحدید مستوى الحد من الخسارة واستخدامھ ضروري جدا لكل من یضارب في السوق

. م والمقاومة قد تكون صحیحة في حالة أن الظروف المصاحبة لألسھم والسوق طبیعیةوأخیرا إن حساب نقاط الدع
وبالتالي فإنھ إذا لم یتم توافر أخبار ملحوظة وغیر طبیعیة عن السوق بین أقفال األمس وافتتاح والیوم فإنھ یمكنك أن 

ي الدعم والمقاومة قصیرة األمد فإن نقاط وإذا حدث ألي سبب أن فشلت نواح. تتوقع نقاط الدعم والمقاومة القریبة األمد
 .الدعم والمقاومة الثانیة سیتم اختبارھا
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