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  243  ة ربط استخدام نظرية الموجة السعرية بأدوات التحليل الفني األخرىحتمي
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  Dominate cycles(  254(الدورات الزمنية المسيطرة 
  255  تصنيف الدورات الزمنية

  256  )آوندراتيف" (Kondratieff "موجة 
  257  دمج أطوال الدورات الزمنية

  257  أهمية االتجاه
  257   يوم في أسواق السلع28اول الـ دورة تد

  258  التحول للجهة اليسرى واليمنى
  259  آيفية عزل الدورات الزمنية
  262  الدورات الزمنية الموسمية 

  265  الدورات الزمنية في سوق األسهم 
  256  مقياس شهر يناير لتغير األسعار

  The Presidential Cycle(  256 (الدورة الزمنية الرئاسية
 MAXIMUM ENTROPY SPECTRAL (لتحليل الطيفي للحد األقصى لالنتروبياا

ANALYSIS (  
266  

  266  الخاصة بالدورات الزمنية" السوفت وير"القراءات وأنظمة  
  267  أجهزة الكومبيوتر وأنظمة  التداول  - الفصل الخامس عشر

  268   الفصلمقدمة
  268  للرسوم البيانية" السوفت وير"أنظمة  

  Welles Wilder"  268 "ام الحرآة المتجهة، وأنظمة القطع المكافئ لـ نظ
  268  ؟"السوفت وير"ن األدوات في برامج توفير الكثير ممن الجيد هل 

  268  بعض متطلبات الكومبيوتر
  269  تصنيف األدوات والمؤشرات الفنية في مجموعات

  269  استخدام األدوات والمؤشرات الفنية
  WELLES WILDE"   269 "لمتجهة، والقطع المكافئ لـ نظامي الحرآة ا

  SAR(  269(نظام القطع المكافئ 
DMI و ADX  271  

  273    وعيوب أنظمة التداولمميزات
  273  أوال مميزات انظمة التداول

  274  عيوب أنظمة التداولثانيا 
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  274  استخدام إشارات األنظمة اإللكترونية آأداة ضبط
  274  ظمة اإللكترونية آمنبهاتاستخدام إشارات األن

  274  هل تحتاج إلى مساعدة خبير؟
  274  اختبر أنظمة التداول أو اصنع نظام خاص بك

  275  الخالصة
  276  إدارة األموال ووسائل التداول -دس عشر الفصل السا

  277   الفصلمقدمة
  277  العناصر الثالثة الالزمة لنجاح التداول

  277  إدارة األموال
  277  رشادات العامة في إدارة األموالبعض اإل

  278  الفرق بين تنويع االستثمارات والترآيز على استثمار واحد
  278  استخدام نقاط وقف الخسارة
  278  نسب الربح إلى الخسارة
  279  خيارات التداول المتعددة

  279  ما الذي يجب فعله بعد فترات الربح والخسارة
  280  وسائل التداول

  280  التحليل الفنية في تحديد توقيت دخول السوقاستخدام 
  280  آسر خطوط االتجاه

  280  استخدام مستويات الدعم والمقاومة
  281  استخدام التصحيحات النسبية

  281  استخدام فجوات السعر
  281  دمج مبادئ التحليل الفني

  281  دمج العوامل الفنية بإدارة األموال
  282  لرسوم البيانية األقل من اليوم الواحدالرسوم البيانية اليومية، وا

في الرسوم البيانية للفترات التي تقل عن اليوم ) Pivot Points(استخدام النقاط المحورية 
  الواحد

284  

  284  خالصة إدارة األموال وإرشادات التداول
  285  التطبيق على األسهم

  ASSET ALLOCATION(  285(تقسيم األصول 
  285  المالية، وصناديق المال االستثماريةإدارة الحسابات 
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  المترجمـدمة ــمقــــ

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
الحمد هللا بأن وفقنا إلى ترجمة هذا الكتاب، والذي رأينا أنه في البداية رسالة ملحة ال بد من توصيلها لجميع العرب المهتمين        

  .  دول الشرق األوسطباألسواق المالية، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي شهدته مؤخًرا بين
  

ة سواء آانت                 تثمار في األسواق المالي دخول واالس ى ال وال يخفى علينا اإلقبال غير المسبوق من عامة الشعوب العربية عل
ة   . البورصات العربية، أو البورصات العالمية   وفي الوقت ذاته، الحظنا نقص الكتب العربية التي البد من أن تكون في مكتب

ذا المجال                . ول في هذا العالم   آل فرد أحب الدخ    ين به شده المهتم ذي ين ر المستوى ال ى غي ة عل . آما الحظنا تداول آتًبا عربي
ك األسواق؛                 ين تجار تل داول استخدامه ب ي المت ل الفن ن التحلي ومن هنا جاءت فكرة ترجمة هذا الكتاب الذي يشرح مبادئ ف

  . ماليةليكون مرجع أساسي للمستثمرين في جميع أنواع األسواق ال
  

ة                 ا في المصادر اإلنجليزي ا، وبحثن ة مطلًق ة الحرفي اد عن الترجم ا االبتع ونظًرا لحساسية هذا النوع من الترجمة، فقد حاولن
ة                                ة العربي اهيم باللغ ذه المف ا شرح ه م حاولن ة، ث ة والتجاري واميس المالي ؤلفي الق ا م عن مفاهيم تلك الكلمات التي غاب عنه

  . ب هذا شرًحا مسهًباحسب معناها حتى وإن تطل
  

د                     ذا الجه ه ه اب، وأهدي إلي ذا الكت ة ه ى مواصلة ترجم ق لمن شجعني عل وأخيًرا وليس آخًرا، أقدم شكري وتقديري العمي
  . المتواضع

  
 شيماء سليمان
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  الفصلمقدمة 
ي    ل األساسي ف ضروري تعريف التحلي ن ال ي، م ل الفن ي التحلي ستخَدمة ف ات الُم ة األدوات والتقني ى دراس ل التطرق إل قب
ل           ي والتحلي ل الفن ين التحلي حة ب ات الواض د بعض الفروق ا، وتحدي د عليه ي يعتم سفية الت اييس الفل شة المق ة، ومناق البداي

  . النتقادات التي تواجه طريقة التحليل الفنياألساسي، ومناقشة ا
  

ستطيع                     ي ي يؤمن آاتب هذا الكتاب بقوة الفكرة القائلة بأن التقدير الكامل ألهمية التحليل الفني تبدأ من الفهم الجلي لألمور الت
  .التحليل الفني أدائها، واألهم من ذلك هو فهم الفلسفة التي تعتمد عليها هذه األمور

  
ة        ة في المقام األول علم التحليل الفني؛ فالتحليل الفني هو دراس          دعونا نعّرف   حرآة السوق من خالل استخدام الرسوم البياني

على ثالثة مصادر أساسية  " حرآة السعر"ويشمل مصطلح . بشكل أساسي؛ وذلك بغرض التنبؤ باتجاهات السعر المستقبلية    
وق        ( التداول، والحقوق المفتوحة      مر، وحج السع: من المعلومات الُمتاحة في التحليل الفني، وهي       وق المفتوحة هي الحق الحق

ستقبلية    دو أن مصطلح   ). التي يتم استخدامها في عقود الخيار أو العقود الم ة "ويب تم استخدامه في الغالب هو       " حرآ ذي ي ال
تمم                    وق المفتوحة آجزء م داول والحق رون حجم الت ين يعتب ين الفني سوق  مصطلح محدود؛ ألن أغلب المحلل ل ال ومع  .  لتحلي

  . بالتبادل خالل بقية هذا الكتاب" حرآة السوق"، و"حرآة السعر"انبثاق هذا االختالف، سوف نستخدم مصطلحي 
  

  : مقاييس التحليل الفني
  : يعتمد التحليل الفني على ثالثة مقاييس مختلفة

  .حرآة السوق تحسم آل شيء -1
 . اتجاهات حرآة السعر -2
 .التاريخ يعيد نفسه -3

  
  : ة السعر تحسم آل شيءحرآ

وإن لم يكن المغزى من    . ما يمكن أن يكون حجر األساس للتحليل الفني " حرآة السوق تحسم آل شيء    "تمثل الجملة القائلة    
ة            اييس التالي م المق ه       . المقياس األول مفهوم ومقبول بالكامل، لن يكون من السهل فه أن أي شيء يمكن ي ب ل الفن د المحل ويعتق

ى ال أثير عل ل األساسي أو باألحداث الت ق بالتحلي شيء يتعل ك ال ان ذل سوق سواء آ ى سعر ال ة عل ي الحقيق نعكس ف سعر، ي
وعلى الرغم من الجرأة .  حرآة السعرةوبالتالي، فإن آل ما هو مطلوب هو دراس      . السياسية أو بالسيكولوجية أو خالف ذلك     

  . التمعن في معناها الحقيقي بشكل آاٍف هذه الفكرة، إال أنها ستكون أآثر منطقية بعد ىالتي تبدو عل
  

وق                                   إذا تف ب؛ ف ى العرض والطل ي تطرأ عل رات الت ا هي إال انعكاس للتغي سعر م ة ال ين أن حرآ ين الفني يعتقد جميع المحلل
ؤات        . الطلب على العرض يرتفع السعر، وإذا تفوق العرض على الطلب ينخفض السعر            ع التنب وهذه الحرآة هي أساس جمي

سعر                          . االقتصادية اع ال ة ارتف ه في حال ة بأن ى النتيجة القائل ا  -وإذا أعاد المحلل الفني التفكير في هذه العبارة، سيصل إل مهم
اه                    -آانت أسباب ارتفاعه    سعر لالتج اذ ال ى اتخ ون األساسين عل ى العرض وأن يضارب المحلل وق الطلب عل د وأن يتف  الب

سعر           وعلى العكس، سيضارب المحللون على اتخاذ     . التصاعدي ة انخفاض ال رغم    .  السعر لالتجاه التنازلي في حال ى ال وعل
من أن هذا التعليق األخير عن التحليل األساسي قد ُيثير الدهشة في سياق مناقشتنا حول التحليل الفني، إال أنه ال يوجد داعي             

شكل غ                          ك ب ان ذل ل األساسي وإن آ ًة بدراسة التحلي وم عام ي يق ل الفن ك ألن المحل ر مباشر   للدهشة؛ وذل د يتفق أغلب      . ي وق
سوق                    المحللين الفنيين على أن قوى العرض والطلب والتحاليل األساسية االقتصادية للسوق قد ينتج عنها ظهور ما يسمى بال

سوق            .  التصاعدي قالتنازلي أو السو   ا في تحرك ال وبالتالي، يمكن القول بأن الرسوم البيانية لألسعار ال تتسبب في حد ذاته
اه                              لألعلى أو    صالح االتج سوق سواء آانت ل ساطة في عكس سيكولوجية ال ذه الرسوم بب ة ه تلخص وظيف ا ت لألسفل، وإنم

  . التنازليهالتصاعدي أو االتجا
  

ا                اع أو انخف  ضوآقاعدة عامة، ال يهتم خبراء البورصة الذين يعتمدون على رسوم األسعار البيانية في تنبؤاتهم بأسباب ارتف
ب، ال  وفي ا . األسعار اك     لغال دو أن هن ة           يب ى دراي سوق      من يكون عل ذه           في ال ل ه سوق بمث ه أداء ال ذي يرجع إلي سبب ال بال

ًدا                   . الطريقة في المراحل األولى لالتجاه الذي يتخذه السعر        سيطة ج ا ب ي أحياًن ل الفن ة التحلي ه طريق دو في وفي الوقت الذي تب
اس األول             ه المقي اجر           - األسواق تحسم آل شيء        أن–في أفكارها، يصبح المنطق الذي يرتكز علي رة يمكن للت ر خب  هو أآب

و            . اآتسابها من السوق   ا هو مطل إن آل م ة، ف ه في النهاي نعكس علي  هو  بوبالتالي، إذا آان آل ما يؤثر على سعر السوق ي
لم خبير  وعن طريق دراسة الرسوم البيانية للسعر ومجموعة المؤشرات الفنية المدّعمة لحرآة السعر، يع            .  هذا السعر  ةدراس

سوق                     ع أن يتخذه ال ع أدوات     . البورصة الذي يعتمد على الرسم البياني في تنبؤاته ما هو الطريق الذي من المتوق ل جمي وتمث
د في تنبؤات            ذي يعتم اني    هالتحليل الفني التي سيتم مناقشتها الحًقا تلك التقنيات التي تساعد خبير البورصة ال ى الرسم البي  عل

ه يوجد أسباب يتحرك                         . لسوقفي عملية دراسة حرآة ا     اني بأن ى الرسم البي د عل ذي يعتم ر ال ة الخبي وعلى الرغم من معرف
  . ، إال أنه ليس من المعتقد وجود ضرورة لإللمام بهذه األسباب في عملية التنبؤلالسوق على أساسها لألعلى أو لألسف
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  ) Price move in trends(تحرك األسعار في اتجاهات

ه أن ا ال شك في يمم ل الفن ة التحلي ي طريق ر شيء أساسي ف اه يعتب وم االتج رة أن .  مفه ول فك رء من قب تمكن الم م ي وإن ل
سعر     . األسواق تتحرك في اتجاه حقيقي، لن تكون هناك فائدة من التنبؤ بالحرآة المستقبلية     ة ال ويرجع الهدف من رسم حرآ

ة،   .  بغرض التداول على أساس تلك االتجاهات      آرسم بياني إلى تحديد اتجاهاته في مراحل تطوره األولى، وذلك          وفي الحقيق
ات هو                         ذه التقني ي أن هدف ه ذي يعن ي، األمر ال اه الحقيق ع االتج تتخلص معظم التقنيات الُمستخدَمة في تلك الطريقة في تتب

  ).1-1انظر الشكل . (تحديد االتجاهات القائمة وتتبعها
  
  

  
  

  . د التحليل الفني على اتجاه السوق، وعلى تلك االتجاهات التي تميل إلى االستمراريعتم. مثال على اتجاه تصاعدي): 1-1(شكل 
  

انون                   وتن "من الممكن االستدالل على صحة المقياس القائل بان األسعار تتحرك في اتجاهات من نتيجة ق ة   " ني األول للحرآ
ة             ذه النتيجة،      . انعكاسه والتي تتلخص في أن احتمالية استمرار االتجاه في حرآته أآثر من احتمالي ذآر ه ة أخرى ل وآطريق

ار   . سوف يستمر في حرآته في نفس االتجاه الذي يسير عليه حتى يتم االنعكاس يمكن القول بأن االتجاه  وهذه هي أحد األفك
اه والتي        ع االتج د  األخرى التي يطرحها التحليل الفني والتي قد تبدو غير مجدية في ظاهرها، إال أنها تطرح طريقة تتب  تعتم

  .بشكل آلي على تتبع االتجاه القائم حتى ُيظِهر أي إشارة من إشارات االنعكاس
  

  التاريخ يعيد نفسه
شرية سيكولوجية الب سوق دراسة لل ة ال ي ودراسة حرآ ل الفن صاحب معظم أشكال التحلي د وأن ُي ال، . ال ب بيل المث ى س فعل

م الت    -تعكس النماذج المتشكلة في الرسم البياني        سنين الماضية             والتي ت ات ال صنيفها خالل مئ ا وت ة     -عرف عليه  صور معين
ا        . تظهر في الرسوم البيانية للسعر     اه التصاعدي أو االتج اه االتج ازلي هوتكشف مثل هذه الصور سيكولوجية السوق تج .  التن

ستق             د    وبسبب األداء الجيد لهذه النماذج في الماضي، من المفترض أن يستمر أدائها بنفس الجودة في الم ا تعتم ك ألنه بل؛ وذل
ر           ن تتغي ي ل شرية الت ا                    . على دراسة السيكولوجية الب د عليه ي يعتم اييس الت ر من المق اس األخي ذآر المقي ة أخرى ل وآطريق

  بأن المستقبل ما هو إال ل نقول بأن مفتاح فهم المستقبل يكمن في دراسة الماضي، أو نقو   - التاريخ يعيد نفسه   –التحليل الفني   
  . تكرار للماضي

  مقارنة بين التنبؤ باستخدام التحليل الفني والتنبؤ باستخدام التحليل األساسي
وى العرض والطلب                                   ى ق ل األساسي عل سوق، يرآز المحل ة ال ى دراسة حرآ ي عل ل الفن ه المحل ذي يرآز في في الوقت ال

ل األساسي آل العوامل     ويفحص .  على نفس المستوىه أو ثباتهاالقتصادية التي تتسبب في ارتفاع السعر أو انخفاض   التحلي



 

 14

ه        . الواضحة التي تؤثر على السعر في السوق؛ وذلك بهدف تحديد قيمته الحقيقية  ق علي ا تطل ة فيم ة الحقيقي ذه القيم ل ه وتتمث
انون العرض والطلب             سعر         . التحاليل األساسية القيمة الحقيقة التي تعتمد على ق ة دون ال ة واقع ة الحقيق ذه القيم وإذا آانت ه

ع هو الوض                    الح د أن يكون البي ة وال ب ه الحقيقي ه  عالي للسوق تكون قيمته عندئذ أعلى من قيمت سيطر علي العكس، إذا  .  الُم وب
  . آان السوق دون القيمة الحقيقة تكون قيمة السوق أدنى من قيمته الحقيقية وال بد أن يكون الشراء هو المسيطر عليه

  
شكلة،       -المخصصتين للتنبؤ بحالة السوق المستقبلية    -تحليل األساسي   وتحاول آًال من طريقتي التحليل الفني وال        حل نفس الم

سوق   ه ال ه إلي ع أن يتج ن الُمتوَق ذي م عار ال اه األس د اتج ي تحدي اول   . وه ا تح ة منهم ل طريق و أن آ د ه تالف الوحي واالخ
د أن     االقتراب من حل هذه المشكلة من ناحية مختلفة عن األخرى، حيث يدرس المحلل األساسي        سعر، ويعتق ة ال سبب حرآ

ا يحتاجه هو معرف                  . عليه معرفه السبب دائًما    د أن آل م ا، ويعتق أثير عليه ة أخرى الت ي من ناحي ل الفن درس المحل  ةبينما ي
  . التأثير، وأنه من غير الضروري اإللمام باألسباب

  
وعين  وفي ال. يقوم معظم التجار بتصنيف أنفسهم إلى محللين فنيين، ومحللين أساسين   ين الن . واقع، يوجد الكثير من التداخل ب

اني                 وفي الوقت    . ويظهر ذلك من آون المحللين األساسيين لديهم معرفة عملية بالقواعد األساسية الخاصة بتحليل الرسم البي
لرسوم البيانية وتكمن المشكلة في تضاد التحاليل األساسية وا  . ذاته، يمتلك المحللون الفنيون معرفة عابرة بالتحاليل األساسية       

بعض     ة                         . مع بعضها ال سوق الهام ة حرآات ال سوق في بداي ه ال ا يفعل ادًة توضيح م ا ع ل األساسية ال يمكنه ا أن التحالي . آم
ين              ين التحليل ا االختالف ب رة       . وتعتبر هذه هي األوقات الحرجة لالتجاه والتي يظهر خالله ان م ا يتفق رغم من أنهم ى ال وعل

  .  أن الوقت يصبح حينها متأخًرا جًدا ليتصرف فيه التاجر التصرف المناسبأخرى على نفس النقطة، إال
  

وبمعنى آخر، يعمل   . يمكن تفسير هذه االختالفات بين التحليل الفني واألساسي على أن سعر السوق يرشد التحاليل األساسية              
ل األساس    . سعر السوق آمؤشر قيادي للتحاليل األساسية      وفر التحالي سوق، إال أن     وعلى الرغم من ت ا في ال ة فعلًي ية المعروف

ة  ر المعروف ية غي ل األساس ك التحالي ى تل ا إل ي ترجع حينه عار ف ال األس داث . ردود أفع ك، أن معظم األح ى ذل دليل عل وال
ل األساسية                       وفي الوقت    . المثيرة في األسواق على مدار التاريخ آانت قد بدأت في وقت لم يكن فيه تغير ملحوظ في التحالي

  . تصبح فيه هذه التغيرات معروفة، يكون االتجاه الجديد جاري في مجراهالذي
  

ا في أي           ة أن يكون هادًئ وبعد فترة، ينّمي المحلل الفني الثقة المتزايدة في قدرته على قراءة الرسوم البيانية، حيث يتعلم آيفي
ه ضمن     ويبدأ المحل . "الحكمة الدارجة "ـ  موقف تتناقض فيه حرآة السوق مع ما يسمى ب         ل الفني بعد ذلك في االستمتاع بكون

ة األمر                  سوق في نهاي ا في األمر أن             . األقلية الذين يعلمون أسباب حرآة السوق والتي تصبح شائعة في ال إن آل م ذلك ف ول
  . المحلل الفني ال تكون لديه الرغبة في انتظار تلك المعلومات اإلضافية

  
أن طريقتهم               وفي حالة االقتناع بصحة المقاييس التي يعت       ين ب مد عليها التحليل الفني، يمكننا إدراك سبب اقتناع المحللين الفني

ين األساسيين     ة المحلل ار            . تتفوق على طريق ط من الطريقتين سيكون االختي ة واحدة فق ار طريق اجر اختي ى الت ان عل وإذا آ
نعكس في    وباإلضافة إلى.  الفني؛ وذلك ألنه يتضمن التحليل األساسي لالمنطقي هو التحلي    ذلك، إذا آان التحاليل األساسية ت

اني نموذج مختصر من                         راءة الرسم البي سعر السوق، لن تكون هناك ضرورة لدراسة هذه التحاليل األساسية، آما تصبح ق
ل األساسي   سعر         . التحلي ة ال ل األساسي دراسة لحرآ ونتيجة . وال يمكن أن يكون العكس صحيًحا، حيث ال يتضمن التحلي

اد                        لذلك، يم  ذي ال يمكن االعتم ة، في الوقت ال داول في األسواق المالي ي للت ل الفن ة التحلي كن االقتصار على استخدام طريق
  . على طريقة التحليل األساسي وحدها بدون أخذ جانب التحليل الفني في السوق في عين االعتبار

  
  التحليل وأهمية التوقيت

ر التوقيت   . التحليل والتوقيت  : لية صنع القرار إلى مرحلتين منفصلتين     تتضح هذه النقطة األخيرة أآثر إذا انقسمت عم        ويعتب
ذه األسواق    ة حاسم في أسواق العقود المستقبلية؛ وذلك ألنه عامل ذو فعالي     اعنصر رة في ه ًدا أن تكون     .  آبي فمن الممكن ج

ات                  ك النخفاض متطلب ك؛ وذل امش   افي االتجاه العام الصحيح للسوق وتستمر في خسارة أموال داول      ∗ )Margin(له  في ت
ى     %)10عادة ما يكون أقل من      (العقود المستقبلية    اجر عل ر الت ، وألن تحرك السعر البسيط نسبًيا في االتجاه الخاطئ قد ُيجب

ى النقيض من        . )Margin(بخسارة أغلب هذا الهامش  الخروج من السوق     اجر عل ستطيع الت داول األسهم، ي وفي أسواق ت
ى نفس                                   ذلك االستمرار    سهم إل ى أمل عودة ال سوق عل ق الخاطئ في ال سير في الطري سه ي سهم إذا وجد نف في التمسك بال

  .النقطة
  

                                                 
هو المبلغ الذي يتوجب : هو المبلغ الذي يودعه العميل لدى سمسار األوراق المالية لشراء أوراق مالية بالتمويل النقدي الجزئي، وأيًضا: الهامش ∗

 . من قيمة العقد% 10و % 2هذا المبلغ عادًة بين على المستثمر إيداعه آعربون حسن نية عند شراء أو بيع عقد مستقبلي، ويتراوح 
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تراتيجية            ق اس ة، حيث ال يمكن تطبي ذه الرفاهي ستقبلية به ود الم ع تجار العق د   "وال يتمت اظ بالعق شراء واالحتف في سوق   " ال
ل في               وبالرغم من إمكانية استخدام آالً    . العقود المستقبلة   من التحليل الفني والتحليل األساسي في المرحلة األولى والتي تتمث

ك،   .  نقاط الدخول والخروج، غالًبا ما تكون متعلقة بالتحليل الفنيدعملية التنبؤ، إال أن عملية التوقيت أو تحدي        ى ذل وُبناًءا عل
ا،                       دخول في صفقة م ل ال اجر قب ق        إذا أخذنا الخطوات التي يجب أن يتخذها الت تغناء عن التطبي ه ال يمكن االس سنالحظ أن

ة من                      ل األساسي في مراحل متقدم ق التحلي م تطبي ى إن ت ة وحت ة من العملي ذه المرحل الصحيح لمبادئ التحليل الفني في ه
  .آما تكمن أهمية التوقيت في اختيار السهم المناسب وفي اتخاذ قرار الشراء والبيع. اتخاذ القرار

  
  ل الفنيمرونة وتكيف التحلي

داول ضعيًفا         –يعتبر تكيف التحليل الفني مع أي وسط من أوساط التداول، ومع أي توقيت               ه الت ان في  من أعظم     -وحتى إن آ
داول                   اطق الت ة من من ي            نقاط القوة التي يتميز بها التحليل الفني، حيث ال يوجد أي منطق ل الفن ادئ التحلي ق مب ال يمكن تطبي

  .  العقود المستقبلةقم أو أسواعليها في أًيا من أسواق األسه
  

يمكن لخبير البورصة الذي يعتمد في تنبؤاته على الرسم البياني متابعة العديد من األسواق بقدر ما يرغب في ذلك، ولكن ال       
ل األساسي   ى التحلي د عل ن يعتم ك لم ن ذل ل    . يمك ى التحلي د عل ن يعتم ا م ل معه ي يتعام ة الت ات الهائل ة البيان سبب آمي وب

أتي من       بوهنا، ال يج . ي،  يميل أغلب المحللين األساسيين إلى التخصص في مجالهم  األساس ي ت زات الت ال الممي ا إغف  علين
  . هذا األمر

  
ة أو مراح                      لتمر األسواق بفترات من النشاط وفترات أخرى من الرآود، آما يمر بمراحل يتخذ األسعار فيها اتجاهات معين

عا    ا اتجاهات محددة لألس وة بعض       . رال يكون فيه ر ق ى المصادر والتي ُتظِه ه عل ي أن يرآز انتباه ل الفن ستطيع المحل وي
د           . االتجاهات في هذه األسواق مهما آانت الفترات التي تمر بها وأن يتجاهل البقية             ذي يعتم ر ال ستطيع الخبي ذلك، ي ونتيجة ل

ة لأل                  ة المتقلب تفادة من الطبيع ى االس زه إل ات           . سواق على الرسم البياني أن يحول ترآي ا تصبح بعض األسواق في أوق بينم
وعادة ما تأتي هذه الفترات التي يكون فيها االتجاه قوي بعد أن يكون          . وتمر باتجاهات هامة  " أسواق عنيفة الحرآة  "مختلفة  

ا م       هالسوق قد مّر بمرحلة بدون أي اتجاه أو باتجا     ا مجموعة م سيطر فيه رات أخرى ت ن  ضعيف نسبًيا، وقد يمر السوق بفت
ذي ينتمي                  . المتداولين ل األساسي ال ا المحل ع به ة ال يتمت ولذلك، يكون للمحلل الفني حرية االختيار، ويتمتع بقدر من المرون

ه                    . إلى مجموعة واحدة فقط    ذي يمر ب وحتى وإن تمكن المحلل األساسي من تغيير المجموعة التي ينتمي إليها، فإن الوقت ال
  .وقت الذي يستغرقه المحلل الفني للقيام بمثل هذا التغييرأثناء ذلك يكون أآثر صعوبة من ال

  
ي   ي ه ل الفن ا المحل ع به ي يتمت زة األخرى الت ق"والمي عة األف صورة الواس ن أداء  "ال ازة ع ة ممت ه خلفي ون لدي ث يك ، حي

ك        ه تل ع األسواق، وال تكون لدي ضيقة  "األسواق بشكل عام؛ وذلك لقدرته على متابعة حرآة جمي ة ال تج عن    ا" الرؤي ي تن لت
وباإلضافة إلى ذلك، من الممكن أن تعطي حرآة السعر في أحد األسواق أوفي                . متابعة حرآة مجموعة واحدة من األسواق     

ع أن يتخذه سوق آخر أو مجموع                         ذي من المتوق ستقبلي ال  أخرى من     ةمجموعة من األسواق إشارات ذات قيمة لالتجاه الم
  . من األسواق ترتبط بروابط اقتصادية تعكس العوامل االقتصادية ذاتهااألسواق؛ ويرجع سبب ذلك إلى أن العديد

  
  تطبيق التحليل الفني في أسواق مختلفة

ستقبلية                   ود الم م     . تكون مبادئ تحليل الرسم البياني قابلة للتطبيق في آًال من أسواق األسهم وأسواق العق د ت ة، فق وفي الحقيق
ستقبلية            تطبيق التحليل الفني للمرة األولى في سوق        ود الم دها في أسواق العق ه بع م تطبيق م ت ود    .  األسهم، ث ومع دخول العق

شكل سريع                ستقبلية ب ود الم ين األسهم والعق ل أسواق األسهم     . المستقبلية لمؤشر األسهم، اختفى الخط الفاصل ب ا أن تحلي آم
  ).2-1انظر الشكل (العالمية يتم وفقا لمبادئ التحليل الفني 

  
يوًعا          وبعد ذلك، أصبحت     ر ش ة أآث دة، والعمالت األجنبي أسواق العقود المستقبلية المالية، والتي تتضمن أسواق أسعار الفائ

  . خالل العقد الماضي، وخضعت لتحليل الرسم البياني بشكل أثبت امتيازه
ار                 ود الخي داول عق ي دوًرا في ت ل الفن ادئ التحلي ك، من الممكن أن يكون            . آما تلعب مب ى ذل ؤ باستخدام   وباإلضافة إل التنب

  ".الهيدج"التحليل الفني ميزة آبيرة في عملية التغطية 
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  .  في أغلب أسواق األسهم حول العالملأداء جيد جًدا للرسم البياني الخاص بسوق األسهم الياباني، آما هو الحا): 2-1(شكل 

  
   زمنية مختلفةتطبيق التحليل الفني في إطارات

سواء استخدم              تمثل قدرة تحليل الرسم البي     ي، ف ل الفن وة أخرى في التحلي ة نقطة ق ة مختلف اني على التعامل مع مقاييس زمني
اه المباشر،              ى خط االتج د عل داول يعتم المحلل التغيرات التي تحدث خالل اليوم الواحد ألغراض التداول اليومي أو آان الت

ة أخرى، غ      .  يتم تطبيق نفس المبادئ في آًال من الحالتين        ى            ومن ناحي ي عل ل الفن ؤ باستخدام التحلي تم تجاهل التنب ا ي ا م الًب
ى                                . المدى األطول   م استخدامه عل ًدا إال إذا ت اني ال يكون مفي ل الرسم البي أن تحلي ول ب ب، يوجد رأي يق وفي بعض الجوان

دون ب             . المدى القصير، إال أن هذا الرأي غير صحيح على اإلطالق          ذين يعتق بعض ال رأي من ال د من    وقد جاء هذا ال ه ال ب أن
ى المدى القصير                          ي يقتصر استخدامه عل ل الفن ل، وأن التحلي . استخدام التحليل األساسي في عملية التنبؤ على المدى الطوي

ك                                ل وذل ى المدى الطوي ؤ عل ه في التنب د تطبيق والحقيقة التي تتعلق بهذا األمر هي أن التحليل الفني أثبت جدواه بجدارة عن
  . ية األسبوعية والشهرية التي تعود إلى عدد من السنوات الماضيةباستخدام الرسوم البيان

  
  التنبؤ االقتصادي

اه التضخم          . يلعب التحليل الفني دوًرا في التنبؤ االقتصادي       ق باتج أمر يتعل سلع ب اه أسعار ال ا اتج ال، يخبرن . فعلى سبيل المث
وة      الحالة االقتصاديةفآما تمدنا هذه األسعار بإشارات حول قوة أو ضع      ى ق ام إل شكل ع ، حيث يشير ارتفاع تلك األسعار ب

صاد        اطؤ النمو االقت ى   .  والتضخم يالحالة االقتصادية وارتفاع الضغوط التضخمية، ويحذر انخفاضها من تب وباإلضافة إل
سلع        . ذلك يؤثر اتجاه أسعار السلع على اتجاه أسعار الفائدة       ة في أسواق ال ستطيع الرسوم البياني ذلك، ت ذهب   ونتيجة ل ل ال مث

. والنفط، باإلضافة إلى سندات الخزانة، أن تخبرنا عن التوقعات الخاصة بقوة وضعف الحالة االقتصادية الخاصة بالتضخم            
وة أو ضع                           ل مبكر عن ق ة دلي دوالر األمريكي والعمالت األجنبي ة بال ستقبلية المتعلق ود الم صاديات  فآما تعطينا العق  االقت

ل أن            بل واألآثر من ذلك   . العالمية ا تكشف عن الوضع االقتصادي قب ادًة م ستقبلية ع العقود الم ، أن هذه األسواق الخاصة ب
ا حدث بالفعل        ادًة بم ا ع ا  . تعكسه المؤشرات االقتصادية المعتادة التي يتم نشر نتائجها شهرًيا أو ربع سنوًيا، آما تخبرن وآم

ستقبل       يشير أسمها، عادًة ما تعطينا األسواق الخاصة بالعقود المستق         ر        . بلية نظرة واضحة عن الم ك، ُيعتب ى ذل وباإلضافة إل
ل           " 500ستاندرد آند باي    "مؤشر سوق سهم     ذ زمن طوي ادي من اب     . مؤشر اقتصادي قي دم آت ة في      "ويق المؤشرات القيادي

بالد     نطاق  الذي آتبه واحد من أفضل الخبراء في        " التسعينات ة ات        " Moore"األعمال في ال ة عن أهمي جاهات  دراسة ُمقنع
صادية  رات اقت سلع آمؤش سندات وال هم وال عار األس ة، وسوف   . أس واق الثالث ي األس ي ف ل الفن ق التحلي ن تطبي ن الممك وم

  " العالقة بين األسهم والعقود المستقبلية: "نتطرق إلى المزيد من التفاصيل عن هذا الجانب في الفصل السابع عشر
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  محلل فني أم محلل للرسم البياني؟
ل         : عديد من األلقاب التي يمكن إطالقها على الذين يستخدمون التحليل الفني          يوجد ال  اني، ومحل ل للرسم البي محلل فني، ومحل

ى           . السوق، والمحلل البصري   ذا         . وحتى وقت قريب، آانت آل هذه األلقاب لها نفس المعن د التخصص في ه ولكن مع تزاي
ات وتعر           د بعض االختالف ة       المجال، أصبح من الضروري تحدي د من العناي ذه المصطلحات بمزي ل ه ل  . يف مث وألن التحلي

د أن     ن الُمعتَق ان م د آ ر، فق د األخي ى العق ة حت وم البياني تخدام الرس ى اس ة عل ي الحقيق د ف ان يعتم ي آ ي"الفن ل الفن " المحل
  .ولكن لم تعد هذه هي الحقيقة في الوقت الحالي. لهما المعنى ذاته" محلل الرسم البياني"و
  

سم ا وعين      تنق ى ن ي إل ل الفن ستخدمي التحلي ن م ضة م دة العري ين     : لقاع ين الفني دين، والمحلل اني التقلي م البي ي الرس محلل
  . ويوجد هنا نوع من التداخل ويخلط المحللين الفنيين بين هذين النوعين إلى حد ما. اإلحصائيين

  
ام           ه أداة                وسواء آان محلل الرسم البياني التقليدي يستخدم العمل اإلحصائي إلتم سبة ل اني بالن ر الرسم البي ه أم ال، يعتب  تحليل

ك              . عمل أساسية وأي شيء آخر ليس إال شيء ثانوي         ا؛ وذل ا م ر موضوعي نوًع ل غي اني تحلي ولكن يبقى تحليل الرسم البي
ة             ل الفردي ارة المحل ى مه ا عل د في معظمه ة تعتم ة      . ألن النجاح في تلك الطريق ذه الطريق ى ه ق عل ذلك، ُيطَل ن "ول ل  ف  تحلي

  .؛ ألن قراءة الرسم البياني تعتبر فن إلى حد آبير"الرسم البياني
  

او  ك، يتن ن ذل يض م ى النق صائي أو الكم لوعل ل اإلح ا  ي المحل ها واختباره ى قياس ل عل ادئ الموضوعية ويعم ذه المب   ه
نظم        .وتحسينها بغرض تطوير نظم التداول اآللية      تم برمجة ال اذ  وأ وت ى حاسب آل        ج نم داول إل ة          الت ه إشارات آلي تج عن ي ين

 العنصر    من ص التخل و أ ل تقلي ووالغرض من ذلك ه   . هذه النظم بين البسيط وبين بالغ التعقيد      نطاق  ويتدرج  . ع البي وللشراء أ 
ة لأل   وسواء استخدم. ليكون أآثر علمية البشري في عملية التداول    م أم ال،     هؤالء اإلحصائيين الرسوم البياني سعار في عمله

  .نهاية محللين فنيين طالما أن عملهم يقتصر على دراسة حرآة السوقفي الفهم 
  

ة                سمى بطريق ا ت ة أو م ة اآللي صندوق األسود  "ويمكن تقسيم هذا النوع من المحللين إلى من يفضل األنظم ، ومن يفضل   "ال
ى     وتستمر هذه المجموعة األ   . استخدام تكنولوجيا الحاسب اآللي لتطوير المؤشرات الفنية بشكل أفضل         سيطرة عل خيرة في ال

  . تفسير هذه المؤشرات، وعلى عملية صنع القرار أيًضا
  

 لوآأحد الطرق للتمييز بين محلل الرسم البياني والمحلل الفني اإلحصائي، يمكن القول بأن آل محلل للرسم البياني هو محل       
ادل في            وعلى الرغم   . فني، بينما ال يمكن اعتبار آل محلل فني آمحلل للرسوم البيانية           ذين المصطلحين بالتب من استخدام ه

  . هذا الكتاب، إال أنه ال بد من تذآر أن تحليل الرسم البياني يمثل منطقة واحدة من القاعدة العريضة للتحليل الفني
  

  مقارنة مختصرة بين التحليل الفني في األسهم والعقود المستقبلية
ي يُ         ل الفن ى األسهم           من الشائع السؤال عن إذا ما آان التحلي ا عل ق به ي ُيطَب ة الت نفس الطريق ستقبلية ب ود الم ى العق ق عل . طَب

ات الملحوظة                   م    . واإلجابة هنا هي نعم وال، حيث أنهما يتفقان في المبادئ األساسية، ولكن يفرق بينهما بعض االختالف د ت وق
ك   تطبيق التحليل الفني ألول مرة في التنبؤ في سوق األسهم، ثم في سوق العقود المست               ستخدم معظم األدوات     . قبلية بعد ذل وُت

ـ  )البار(األساسية في آًال منهما، مثل رسم األعمدة البياني  ذي  ) point and figure chart(، والرسم البياني المسمى ب وال
اه،             وط االتج داول، وخط م الت اني، وحج م البي ي الرس سعر ف اذج ال زمن، ونم اس ال ط دون قي عار فق ة األس ح حرآ يوض

ة المتوسطو ذب ، )Moving Averages(ات المتحرآ رات التذب ّم. )oscillators( ومؤش ادئ وإذا أل ك المب رد بتل  أي ف
سوق اآلخر              قاألساسية في أًيا من سوق األسهم أو سو          ادئ في ال ذه المب ق ه ن يجد صعوبة في تطبي ستقبلية، ل ود الم .  العق

ر               وعلى أي حال، هناك بعًضا من أوجه االختالف العامة التي ترج           ستقبلية أآث ود الم ة األسهم عن العق ى اختالف طبيع ع إل
  . من اختالف األدوات نفسها

  
  
  
  

  ) Pricing structure (نظام التسعير
ه في األسهم         ًدا من ر تعقي ه أآث ستقبلية بكون ود الم سعير في العق ادير     .  يتصف نظام الت لعة بوحدات ومق سعير آل س تم ت وي

رة،                   فعلى سبيل المثال، يتم ال    . مختلفة سنت لكل حظي تسعير في أسواق الحبوب بالسنت لكل مكيال، وفي أسواق المواشي بال
ة    د آل سوق من             . وفي أسواق الذهب والفضة بالدوالر لكل أوقي ة بتفاصيل عق ى دراي اجر أن يكون عل ى آل ت ين عل ويتع

د، والحد األ        : أسواق المال، والتي تتضمن    ادة في       العملة التي يتم التعامل بها، وقيمة آل عق دار الزي ى والحد األقصى لمق دن
  . السعر وقيمتها
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  مدة صالحية العقود
 1999على سبيل المثال، ينتهي عقد سند الخزانة لشهر مارس           . على عكس األسهم، يكون للعقود المستقبلية تاريخ استحقاق       

اريخ استحقاقها  وتكون العقود المستقبلية النموذجية صالحة للتداول لمدة عام ونصف ا    . 1999في مارس    ذلك،  . لعام قبل ت ول
سلعة وفي نفس الوقت             داول نفس ال د     . يكون هناك ست أشهر مختلفة في أي وقت من العام يتم فيها ت ك، ال ب ى ذل اًءا عل وبن
داولها                      د من تجنب ت ذه     (وأن يكون التاجر على دراية بالعقود التي من الممكن تداولها والعقود التي الب تم توضيح ه سوف ي

ع      ). ة في مكان آخر من هذا الكتاب      النقط ة توق شاآل لعملي سعر  نطاق  وتتسبب العقود المستقبلية المحدودة الصالحية في م ال
ة                        . على المدى الطويل   ى رسوم بياني ستمرة للحصول عل اك حاجة م ة، تكون هن وحالما يتم التوقف عن تداول العقود القديم

ى     .  بالعقد الذي انتهى تاريخ استحقاقه آثيًرا     جديدة، حيث ال يتم استخدام الرسم البياني الخاص        د من الحصول عل ولذلك، الب
ة من              . رسوم بيانية خاصة بالعقود الجديدة مع المؤشرات الفنية الخاصة بها          اوب في استخدام الرسوم البياني ويجعل هذا التن

ر صعوبة    سبة لمستخدمي الكمب   . الحفاظ على تسلسل الرسم البياني أمًر أآث ذلك بالن ات      وآ ى بيان ستلزم الحصول عل وتر، ي ي
  . تاريخية عن تاريخ استحقاق بعض العقود القديمة على سبيل المثال الكثير من الوقت والتكاليف

  
  )Margin (الهامش

امش،                    ريعتبر هذا الفرق هو األآث     ستقبلية بنظام اله ود الم ع العق داول جمي تم ت ستقبلية، حيث ي ود الم  أهمية بين األسهم والعق
ل من        والذي   د     % 10عادًة ما يكون أق ة العق ذا       . من قيم ات ه امش   ومن متطلب تم مضاعفة رأس        ) Margin(اله ل أن ت القلي

ام                     شكل ع داول ب ائج الت ى نت ر عل أثير أآب اه ذات ت . المال باالقتراض، حيث تكون حرآات السعر الصغيرة نسبيا في أي اتج
وبمعنى آخر، إذا تحرك     . شكل سريع عند تداول العقود المستقبلية      مبالغ آبيرة من المال ب     ةولذلك، من الممكن جني أو خسار     

ساوي  ) Margin( هامش   التاجر؛ وذلك ألن التاجر يحددةيتضاعف ربح أو خسار % 10السعر هبوًطا أو صعوًدا بنسبة        ي
صغيرة، يجعل عامل مضاعفة رأ                        . من قيمة العقد  % 10 ى في األسواق ال أثير حرآات األسعار حت سبب تضاعف ت س وب

ه                      المال باالقتراض من أسواق العقود المستقبلية أسواًقا سريعة التغير في حرآتها في بعض األحيان وذلك بعكس ما هي علي
ه           . في الحقيقة  ا بأن ك الخسارة         " خسر "فعلى سبيل المثال، عندما يقول شخص م أن تل ذآر ب ستقبلية، ت ود الم في أسواق العق

ام األول    % 10قيمتها   ة   . في المق د                 ومن وجه االقتراض في تزاي ال ب سبب عامل مضاعفة رأس الم ي، يت ل الفن  نظر التحلي
آما يكون تحديد توقيت نقاط الدخول الخروج بشكل صحيح   . أهمية التوقيت في أسواق العقود اآلجلة أآثر من أسواق األسهم         

سوق         تغناء     .عملية حرجة في تداول العقود المستقبلية، آما أنها عملية أآثر صعوبة من تحليل ال سبب؛ ال يمكن االس ذا ال  وله
  . عن مهارات التداول باستخدام التحليل الفني للنجاح في تداول العقود المستقبلية

  
  اإلطار الزمني

سبب عامل مضاعفة رأس                                ك ب ه في أسواق األسهم؛ وذل ه أقصر من ستقبلية بأن ود الم يتميز اإلطار الزمني في أسواق العق
ى            . وجود رقابة شديدة على الصفقات    المال باالقتراض والحاجة إلى      وعلى العكس يميل المحللين الفنيين في سوق األسهم إل

وعلى ذلك، من الممكن   . فحص صورة السوق ذات األفق األوسع، والتعامل مع اإلطارات الزمنية التي يهتم بها تاجر السلع 
وعلى النقيض من .  أشهرةخالل ثالثة أو ستأن يتحدث المحلل الفني في سوق األسهم عن الوضع الذي سيكون عليه السوق          

الي،                  و  أذلك، يتطلع تجار العقود المستقبلية إلى معرفة وضع األسعار في السوق خالل األسبوع الت ا في       مو الي الي، وربم  الت
ا                . وقت الحق من فترة الظهيرة مثال      دى، ومنه ك المتوسط المتحر   وقد يستلزم هذا األمر استخدام أدوات توقيت قصيرة الم

)Moving Average (   ال ى سبيل المث تم استخدام        .  عل ا من ي  Moving(المتوسط المتحرك   وفي سوق األسهم، غالب
Average (تم استخدام     .  يومن لخمسين ومائتي سلع، ي  الخاص  ) Moving Average(المتوسط المتحرك   وفي أسواق ال

ة  ) Moving Average(المتوسط المتحرك   استخدام أما في أسواق العقود المستقبلية، يتم . بما يقل عن أربعين يوم  ألربع
  . وتسعة وثمانية عشر يوًما

  
  )Timing (التوقيت

سوق إال بحل جزء من              لالتوقيت هو آ   اه الصحيح لل د االتج ستقبلية، حيث ال يمكن تحدي ود الم داول العق  شيء في عملية ت
وم        . مشكلة التداول  ذا هو الفيص          ة أو عد   أما إذا أخطأ التاجر توقيت نقطة الدخول بي ائق، يكون ه رابح والخاسر      ل دق ين ال .  ب

اه الصحيح واستمرار الخسارة في                     سير في االتج وعلى الرغم من أن السير في االتجاه الخاطئ للسوق أمًرا سيًئا، إال أن ال
ستقبلية                    ود الم داول العق ى مت اط وضغط عل القول أن التوقيت     ومن الجدير     . الوقت ذاته من أآثر األمور التي قد تسبب إحب ب

  . غالًبا ما يكون متعلًقا بالتحليل الفني بطبيعة الحال؛ وذلك ألن التحاليل األساسية ال نادًرا ما تتغير بشكل يومي
  

  مؤشرات ومتوسطات السوق
". 500ستاندرد آند بور    "الصناعي ومؤشر   " زداو جون "يعتمد سوق األسهم بقوة على تحرك مؤشرات السوق مثل متوسط           

وة أو ضع               وبا اس ق وم بقي ي تق ة الت تم استخدام المؤشرات الفني ل مؤشر       فإلضافة إلى ذلك، ي ذي يمث ل الخط ال سوق، مث  ال
ة          سعر            ى، وأعل  "NYSE"الصعود والهبوط على مدى فترة زمنية معين ا ال ي يصل إليه ستويات الت ة    .  وأدنى الم ومن ناحي

سلع            أخرى، تستخدم أسواق السلع بعض المقاييس مثل مؤشر األسع           صادر عن مكتب أبحاث ال ستقبلية ال ا يرآز    . ار الم آم
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سعر في سوق                             يس اتجاهات ال ي تق ة الت تم استخدام المؤشرات الفني تحليل سوق السلع على حرآة السوق الفردية حيث ال ي
  .  سوق سلع نشط فقط20السلع على نطاق واسع، وذلك في ظل وجود حوالي 

  
  أدوات التحليل الفني 

ه       على الرغم من أ    سلع، إال أن ق في أسواق ال ن أغلب أدوات التحليل الفني التي تم تطويرها في سوق األسهم لها نفس التطبي
على سبيل المثال، ليس لنماذج الرسم البياني في سوق العقود اآلجلة نفس الهيئة التي تكون                . ال يتم استخدامها بنفس الطريقة    

هم ي سوق األس ا ف ود ا. عليه ار العق د تج ا يعتم ى  آم د عل ي تؤآ صير والت دى الق ى مؤشرات الم ر عل شكل اآب ستقبلية ب لم
  . وسوف يتم نقاش هذه الفروقات مع المزيد منها في جزء الحق من هذا الكتاب. إشارات التداول القصير المدى بدقة

  
د       ي في األسهم يعتم ل الفن ة، وهي أن التحلي ود اآلجل ين األسهم والعق رق أساسي آخر ب اك ف ًرا، هن ى  وأخي ر عل ر بكثي أآث

ة           . استخدام مؤشرات اإلحساس السائد وتحليل تدفقات األموال       وم بمراقب ومن الجدير بالذآر أن مؤشرات اإلحساس السائد تق
داول        تثمار، ومتخصصي صالة الت وتكمن  . أداء مجموعات مختلفة في السوق مثل تجار الكميات الصغيرة، وصناديق االس

ى أساس                       األهمية األآبر لمؤشرات اإلحساس    ك عل ا، وذل الي سواء صعوًدا أو هبوًط سوق اإلجم اه ال  السائد في قياسها التج
أما تحليل تدفقات األموال فيشير إلى وضع السيولة لمجموعات . النظرية القائلة بأن الرأي الغالب غالًبا ما يكون رأي خاطئ     

  .  المؤسسية الكبيرةتمختلفة مثل صناديق االستثمار أو الحسابا
  

ة        روق العقود اآلجلة، يعتبر التحليل الفني هو أآث       وفي س  سعر دق ة ال ل حرآ رأي            .  تحالي ة ال رغم من استخدام نظري ى ال وعل
  . المعاآس إلى حد ما، إال أن الترآيز األآبر يقع على تحليل االتجاه األساسي وعلى تطبيق المؤشرات الفنية التقليدية

  
  بعض النظريات النقدية لطريقة التحليل الفني

ي                        ل الفن ة التحلي ق بطريق شة تتعل ام في أي مناق شكل ع ئلة ب ل من األس ذاتي،            . تظهر القلي األداء ال ؤ ب ذه األمور التنب ومن ه
سعر            ستقبلي لل اه الم ع االتج ة لتوق وم         . وإمكانية استخدام بيانات السعر التاريخي ة تق أن الرسوم البياني د ب ول الناق ا يق ادًة م وع

ك         بإخبارنا عن وضع السوق، ولكن     د ذل سوق بع ه ال ول     .  ال يمكنها إخبارنا بالوضع الذي سيكون علي ا، حان الوقت لق وحالًي
اه  " راندوم ووك"وتناقش نظرية . بأن الرسم البياني ال يمكنه أن يخبرك بأي شيء إن لم تتمكن من قراءته             إمكانية تغلب اتج

د     " التوقع على استراتيجية     ةاألسعار أو تقني   اظ بالعق شراء واالحتف ى          " . ال اج إل ا تحت إن جميعه ئلة ف ذه األس ة ه ًرا ألهمي ونظ
  . إجابة

  
  التنبؤ باألداء الذاتي

اس        ين معظم الن ذاتي ضجة ب ؤ ال د            . يثير السؤال عن التنب ا يعتق ة مم ل أهمي ه أق سؤال، إال أن ذا ال ة ه رغم من أهمي ى ال وعل
زات استخدام          وربما تكون أفضل طريقة لإلجابة على هذا السؤال هي اقتباس جزء          . الناس  من النص الذي يناقش بعض ممي

  . نماذج الرسم البياني
ة          . انتشر استخدام معظم نماذج الرسم البياني خالل السنوات األخيرة         • ى دراي ومن المالحظ أن العديد من التجار عل

هر موجات    وهذا ما يخلق ما يسمى بالتنبؤ باألداء الذاتي، حيث تظ         . تامة بهذه النماذج ويستطيعون التصرف معها     
 " االتجاه التنازلي"و" االتجاه التصاعدي" نتيجة لنماذج عمن الشراء أو البي

ذه           • غالًبا ما يكون تكون النماذج في الرسم البياني عملية ذاتية، حيث لم تنجح أي دراسة في إجراء قياس حسابي له
 )تويلز ات ال(وتوجد حرفية في عقلية الشاهد للرسم البياني . النماذج

  
اني     .  آًال من هذين النقدين النقد اآلخر،  بل أن النقد الثاني يلغي األول آليةً             يعارض اذج في الرسم البي ة  "فإذا آانت النم ذاتي

ت، وهو                      "في عقلية الشاهد  "و" التكون بشكل آامل   شيء في نفس الوق ، فمن الصعب تخيل آيف يشاهد آل شخص نفس ال
نهم                  .األمر الذي يقوم عليه التنبؤ باألداء الذاتي        ولذلك، ال يمكن لنقاد الرسم البياني استخدام آًال من الطريقتين، حيث ال يمك

أن آل شخص سوف يتصرف           ه من الواضح ب نقد الرسم البياني على أنه في منتهى الموضوعية، في الوقت الذي يكون في
ه       ، ثم يقو  )وهي النظرية التي تتسبب في تكون نموذج السعر       (بنفس الطريقة وفي نفس الوقت       مون بنقد الرسم البياني على أن

  . في منتهى الذاتية
  

ة         ا                 . والحقيقة هي أن الرسم البياني هو عملية ذاتي ن في حد ذاته اني ف راءة الرسم البي ر ق ة         (وتعتب من الممكن أن تكون آلم
ذا الموضع       " مهارة" ة الو             ). أآثر دقة في ه ا تكون في غاي ا م اني قلم اذج الرسم البي رغم من أن نم ى ال ضوح، إال أن  وعل

شك          . محللي الرسم البياني المتمرسين دائًما ما يتفقون على التفسيرات التي تقدمها هذه النماذج             اك عنصر ال ا يكون هن ودائم
اقض مع بعضها                                 . والتناقض ا تتن ا م ة والتي غالًب ي المختلف ل الفن د من طرق التحلي اك العدي اب، هن ذا الكت وآما يأتي في ه
  . البعض
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سوق                    وحتى إن اتفق     دخل آل من في ال يس من الضروري أن ي سوق، فل ة ال ع واحد لحرآ معظم المحللين الفنيين على توق
ًرا،                . بنفس الطريقة وفي نفس الوقت     سوق مبك دخول في ال اني وال فمن الممكن أن يحاول البعض أن يسبق إشارة الرسم البي

سعر    رنموذج أو مؤش آسرفي الوقت الذي من الممكن أن يدخل البعض آخر فيه بالشراء عند              ، وتنتظر فئة أخرى تراجع ال
د ال سر بع راءك ذ أي إج ل أن تتخ ر    . قب بعض اآلخ ى ال ا يتحل امرة بينم ي المغ دخول ف ار ال ر يحب بعض التج ى آخ وبمعن
سوق أو                               . بالصبر بعض اآلخر استخدام أوامر ال ا يفضل ال سوق، بينم دخول في ال د ال اط الوقف عن بعض نق آما يستخدم ال
إن    . ويفضل البعض التداول على المدى الطويل، بينما يفضل البعض اآلخر التداول اليومي           . هذه األوامر  حد ل  عوض ذلك ف ول

  . احتمالية اتخاذ جميع المحللين الفنيين نفس اإلجراء بنفس الطريقة وفي نفس الوقت أمر غير وارد أبًدا
  

ة الحال  " ذاتي التصحيح "أن يكون هذا التنبؤ وحتى وإن آان التنبؤ باألداء الذاتي مسألة هامة، فمن الممكن            ى  . بطبيع وبمعن
سوق أو تغيي                      ى ال أثير عل ه في الت ون علي دأ تصرفهم المتفق ى يب ة حت ى الرسوم البياني وة عل ساره رآخر، يعتمد التجار بق .  م

ة أو ربم  اوحالما يدرك التجار بأن هذا هو م     ديل وسائل    ا آان يحدث، فإنهم يتوقفون عن استخدام الرسوم البياني  يقومون بتع
ا        . التداول الخاصة بهم  ام، أو االنتظ ل االزدح ا قب اذ إجراء م دة أطول من    رعلى سبيل المثال، قد يحاول التجار اتخ أجل   م

إن                    . الحصول على مزيد من التأآيد     ب، ف ى المدى القري ذاتي في حدوث مشكلة عل األداء ال ؤ ب سبب التنب ولذلك، حتى وإن ت
  .صحيح نفسهاتجاه السعر سيعيد ت

  
ازلي أو التصاعد                سوق التن ى ال اظ عل تم الحف ه ي ار أن اك      يآما ال بد من األخذ في عين االعتب دما يكون هن ذي يحدث عن  ال

وة                        ق الق سوق عن طري ة في ال ة هام انخفاض في العرض والطلب، حيث ال يمكن للمحللين الفنيين التسبب في حدوث حرآ
  .ذا آان هذا األمر صحيًحا، ألصبح جميع المحللين الفنيين أغنياء بسرعة جًداوإ. المجردة الناتجة عن بيعهم وشرائهم

  
ي                          ي اإللكترون داول الفن ة الت ل الستخدام أنظم د الهائ ويزيد عن أهمية محللي الرسم البياني تلك األهمية التي تكمن في التزاي

م برمجة         وهذه األنظمة بطبيعتها تقوم بتتبع اتجاه السعر      . في أسواق العقود اآلجلة    د ت ه ق ي أن ذي يعن  بشكل أساسي، األمر ال
د   . آل هذه األنظمة لتحديد االتجاهات الرئيسية للسعر  ستقبلية، وتزاي وفي ظل تزايد حرفية إدارة األموال في سوق العقود الم

ة ال يتتبعون سوى           سيط   تريليونات الدوالرات وصناديق االستثمار الخاصة، فإن أغلب مستخدمي هذه األنظمة الفني دار ب مق
ذه           . من اتجاهات السعر الموجودة    ل ه سبب مث ة ت د احتمالي وألن عالمية سوق العقود المستقبلية ال تزال محدودة للغاية؛ تتزاي

ن                    . األنظمة في انحراف حرآة السعر على المدى القصير         ا ل سعر، فإنه ات في ال ذه االنحراف ل ه ى وإن حدثت مث ولكن حت
  . تتسبب في حدوث حرآات أساسية في السعرتكون إال على المدى القصير ولن

  
ا، إال                 ونعود مرة أخرى للقول بأنه حتى وإن آانت المبالغ المالية المرآزة التي تستخدم مثل هذه األنظمة مشكلة في حد ذاته
سوق في نفس                                اذ نفس اإلجراء في ال ة في اتخ ذه األنظم ع ه  أن السعر سيعيد تصحيح نفسه مرة أخرى؛ ألنه إذا بدأت جمي

  .  دقةلالوقت، فإنه في استطاعة التجار إجراء تعديالت عن طريق إنشاء األنظمة الخاصة بهم سواء آانت أآثر أو أق
  

اني             ي خاص               . وبشكل عام، يتم تصنيف التنبؤ باألداء الذاتي على أنه نقد للرسم البي ى يصبح أي نظام فن ذلك، وحت ونتيجة ل
  . ير على األحداث، فال بد وأن يكون نظام جيد جدابالتنبؤ نظام شائع لدرجة أن يبدأ في التأث

  
  التنبؤ بالمستقبل؟أجل هل يمكن استخدام الماضي من 

ستقبل                      ؤ بالم ة في التنب ات التاريخي ة      . غالًبا ما ُيثار سؤال عن مدى جدوى استخدام البيان اد طريق ر نق ومن المدهش أن يثي
ة     التحليل الفني مثل هذه النقطة؛ ألن طريقة التنبؤ ال        ات التاريخي ى دراسة البيان ا    . معروفة تعتمد بالكامل عل ا، م سؤال هن وال

   البيانات اآلخر التي يتم التعامل معها؟ عهو نو
  

يضع علم اإلحصاء فرًقا بين اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستنتاجي، حيث يشير اإلحصاء الوصفي إلى التقديم المصور             
م األ  ى رس سعر عل ات ال ل بيان ات، مث يللبيان اني القياس دة البي ة،   . عم ادئ العام ى المب شير إل تنتاجي في صاء االس ا اإلح أم

تنتاجا    ات            توالتنبؤات، أو االس ذه البيان تنتاجها من ه تم اس ي ي وان اإلحصاء            .  الت سعر تحت عن اني لل ع الرسم البي ذلك يق ول
  .  االستنتاجيالوصفي، بينما يقع أداء المحللين الفنيين على هذه البيانات تحت عنوان اإلحصاء

  
 مالحظات من    عالخطوة األولى في التنبؤ هي معرفة المستقبل االقتصادي، أو تجمي         : "وآما تشير احد النصوص اإلحصائية    

ى دراسة                       ). فرويد وويليامز " (الماضي د عل ذي يعتم ا، وال سل وقتًي ل المتسل ويعتبر تحليل الرسم البياني شكل آخر من تحلي
ستمر      .  آل أشكال تحليل التسلسل الوقتي      يحدث في  االماضي، وهذا هو م    ذي ي د ال وتعتبر البيانات التاريخية هي النوع الوحي

  . في تتبعها أي فرد، وال يمكننا التنبؤ بالمستقبل إال عن طريق تصور تجارب الماضي في المستقبل
  



 

 21

ى أساس م            ي عل ل الفن ستقبل في التحلي ؤ الم اهيم إحصائية  ولذلك، يتم استخدام البيانات التاريخية لتنب ام أي شخص   . ف وإذا ق
ات                   ى البيان د عل ذي يعتم ؤ ال بمناقشة هذا النوع من التنبؤ الفني، فسوف يناقش مدى صالحية آل شكل آخر من أشكال التنب

  . التاريخية، والتي تتضمن جميع التحاليل األساسية واالقتصادية
  

  نظرية الحرآة العشوائية
سعر        تطورت نظرية الحرآة العشوائية ونشأ     سل   "ت في المجتمع األآاديمي، وتقول بأن تغيرات ال شكل متسل ستقلة ب وأن " م

سعر      ستقبلي لل اه الم ة عشوائية       . تاريخ السعر مؤشر ال يمكن االعتماد عليه لتحديد االتج سعر هي حرآ ة ال صار، حرآ باخت
ا   آما تعتمد هذه النظرية على نظرية السوق الفعالة والتي تقول    . وال يمكن التنبؤ بها     بأن األسعار تتقلب بعشوائية حول قيمته

والتي  " الشراء واالحتفاظ بالعقد  "آما تقول النظرية بأن أفضل استراتيجية يمكن تتبعها في السوق هي استراتيجية             . الحقيقية
  . تعارض أي محاولة للتغلب على السوق

  
ع          وعلى الرغم من الشك حول وجود درجة معينة من العشوائية في جميع األسواق             ، إال أنه من غير الواقعي تصديق أن جمي

ر المدروسة           . الحرآات في السوق هي حرآات عشوائية    ي تثبت أن المالحظة غي اط الت ذه النقطة هي أحد النق وقد تكون ه
ستخدم،                     ل الم ات أي شيء في عق والتجربة العملية أآثر فائدة من التقنيات اإلحصائية المتطورة، والتي لديها القدرة على إثب

ا إحساس       . أو عدم القدرة على عدم إثبات أي شيء     ى أنه وال بد من األخذ في عين االعتبار أنه يمكن تعريف العشوائية  عل
شاف وجود                 . سلبي بعدم القدرة على اآتشاف النماذج المنتظمة لحرآة السعر         ى اآت اديميين عل د من األآ درة العدي أما عدم ق

  . يست موجودة بالفعلهذه النماذج، ال تعتبر إثبات على أنها ل
وعادًة ما يثير األآاديمي جداًال حول إذا ما آان التجاه السوق فائدة لمحلل السوق أو التاجر الذي يكون مجبوًرا على التعامل              

إن أي لمحة          . مع العالم الواقعي الذي تكون فيه اتجاهات السوق واضحة جًدا          ذه النقطة، ف وإذا آان للتاجر أدنى شك حول ه
ي اني  عرضية ف م البي ن الرس اب ع شوائيا ( أي آت اره ع تم اختي اب ي شكل  ) أي آت سعر ب ات ال ود اتجاه سوف توضح وج
سعرية                      . تصويري ذه االتجاهات ال ل ه ة العشوائية وجود مث وبالتالي، السؤال هنا هو آيف يوضح المتتبعون لنظرية الحرآ

س أو األسبوع الماضي ليس له أي دخل فيما قد يحدث           في الوقت الذي تظهر فيه األسعار مستقلة، بمعنى أن ما حدث يوم أم            
  غًد؟ وآيف يشرح هؤالء تلك األرباح الناتجة عن استخدام األنظمة التي تتبع اتجاه السعر؟ اليوم أو

  
في أسواق العقود المستقبلية الخاصة بالسلع في        " الشراء واالحتفاظ "على سبيل المثال،  آيف يمكن التوقف عن استراتيجية          

يعلم التجار                    الوقت  الذي يمثل التوقيت فيه عامًال حرًجا؟ وهل يمكن االحتفاظ بصفقات الشراء في السوق التنازلي؟ وآيف س
اه؟ وآيف                          دون اتج ى األسعار، وآانت ب اد عل بالفرق بين السوق التصاعدي والسوق التنازلي إن لم يكن من الممكن االعتم

  ام األول، وأنه على هذا األساس سوف يتم تطبيق االتجاه؟يمكن القول بأن السوق التنازلي موجود في المق
  

ة العشوائية                ة الحرآ ل         . من غير المؤآد أن الدليل اإلحصائي لديه القدرة على إثبات نظري إن مجتمع التحلي ى أي حال ف وعل
شوائية   رك بع واق تتح رة أن األس ا فك رفض تمام ي ي ن   . الفن ل فل شوائية بالفع رك بع واق تتح ت األس إذا آان ؤ ف ون التنب يك

ى اإلطالق           دًيا عل ي مج ل الفن إن فرضية                      . باستخدام التحلي ي، ف ل الفن ة التحلي ات جدوى طريق ة عدم إثب ى محاول ًدا عل وبعي
وعلى أي حال، يعتقد األآاديميون بأنه  . السوق الفعالة تقترب من مقدمة التحليل الفني التي تقول أن األسواق تحسم آل شيء             

ًدا      ال يوجد طريقة لالستفادة    سرعة ج ذه المعلومات ب إال .  من مميزات المعلومات المتاحة، ألن األسواق بإمكانها حسم مثل ه
ل أن ُيعرف             سوق قب وم بحسم سعر ال ة تق وبكل وضوح، يعترف    . أن التحليل الفني يعتمد على آون معلومات السوق الهام

دم جدوى م رب، وع سعر عن ق ة ال ة حرآ ى مراقب اديميون بوجود حاجة إل ل األآ ات التحلي اح من معلوم ي أرب ة جن حاول
  .األساسي، وذلك خالل المدى القصير على األقل

  
ا                       وم عليه ي تق وأخيًرا، يبدو أن أي عملية تظهر بشكل عشوائي وال يمكن توقعها في نظر هؤالء الذين ال يفهمون القواعد الت

ادي        فعلى سبيل المثال، يظهر في طبعة المخطط الكهربائي للقل         . هذه العملية  ر من الحرآات العشوائية للشخص الع ب الكثي
سبة      د بالن شوائية بالتأآي رات ع ست تغي ى ولي ا معن ذا المخطط له ي ه أة ف رات المفاج ع التغي ر متخصص، إال أن جمي الغي

ذين ال يمتلكون                      . للطبيب المتمرس   ة عشوائية لهؤالء ال ا حرآ ة بأنه ة األسواق المالي الي، من الممكن أن تظهر حرآ وبالت
دريج                    . لوقت لدراسة قواعد سلوك السوق    ا ة العشوائية بالت م الحرآ اني، يتالشى وه راءة الرسم البي ارة ق . فعندما تتحسن مه

  . ونأمل أن يحدث ذلك من خالل قراءة األقسام العديدة التي يحتويها هذا الكتاب
  

ذي يتضمن         آما أنه يوجد أمل للعالم األآاديمي حيث بدأت الجامعات األمريكية الهامة في ا             سلوآي وال آتشاف علم التمويل ال
  .عوامل علم النفس البشري، والذي يعتبر العنصر األساسي في التحليل الفني

  
  
  



 

 22

  مبادئ التحليل الفني العالمية
اب            12عندما تم نشر الطبعة األولى من هذا الكتاب منذ           ي وضحها الكت ي الت ل الفن  عام، تم استخدام العديد من أدوات التحلي

ستقبلية   في أس  ل اتجاهات األسعار في أسواق                         . واق العقود الم ستخدم في تحلي ذه األدوات ُت د الماضي، آانت ه وخالل العق
هم ال          . األس ناديق الم ى ص ى عل ة، وحت واق العالمي ع األس ى جمي اب عل ذا الكت ي ه ذآورة ف د الم تخدام القواع ن اس ويمك

د الماضي آقطاع                 ومن الجدير بالذآر أن آل ما يميز سوق األ        . االستثمارية ى شعبية واسعة خالل العق سهم هو حصوله عل
  .وفي نهاية هذا الكتاب، سوف نستعرض آيفية تحديد القطاعات الهامة وتلك التي تطبق أدوات التحليل الفني. استثماري
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  انيــــــصل الثـــــــــالف
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  الفصلمقدمة 
ن   ًال م س آ شارلز داو "Charles Dow أس ونز"  Edward Jones و" ت رآة" إدوارد ج  & Dow Jones ش

Company"  ومبني   زداو جون ام   "  آند آ ا                    . 1882ع ر مم أن آثي ة ب ين والطالب في األسواق المالي ويعترف أغلب المحلل
سلة من        " داو"وآان ". داو"د أصله إلى النظريات التي افترضها    يسمى بالتحليل الفني اليوم يعو     اره في سل شر أفك ام بن د ق ق

ي صحيفة   ا ف ي آتبه صحفية الت ات ال تريت"االفتتاحي ار  ". وول س ة بأفك ى دراي ين عل ين الفني ب المحلل وم، أغل " داو"والي
ل      " داو"وحتى اآلن، ال تزال نظرية      .سواء من يعرف مصدرها أومن ال يعرف      " األساسية هي حجر األساس لدراسة التحلي

دة والتي من المفترض أن                              ة الجدي اثر المؤشرات الفني وتر المتطورة، وتك ا الكمبي ة تكنولوجي ى في مواجه الفني، وذلك حت
  . تكون ذات أداء أفضل

  
هًما    أول معدل لحرآة سوق األسهم والذي يتألف من أسعار إغالق إحدى            " داو"،  نشر    1884في الثالث من يوليو    :  عشر س

ة، وشرآتين صناعيتين             سكك الحديدي ي            " داو"وراود  . منها تسعة شرآات خاصة بال ذه المجموعة الت أن ه ا ب إحساس وقته
ة                      صادية في الدول ة االقت افي الحال اس مدى تع د لقي ام     . تتضمن إحدى عشر سهًما هي مؤشر جي " داو"، حدد    1897وفي ع

 سهم، ومؤشر مكون من 12شكل أفضل، حيث أنشأ مؤشر صناعي مكون من         مؤشرين فقط لقياس هذا التعافي االقتصادي ب      
 سهم، وهو عدد األسهم   30، تزايدت األسهم في المؤشر الصناعي لتكون       1928وفي عام   .  سهم لشرآات السكك الحديد    20

ذه األسه   " وول ستريت" Wall Streetوقام المحررين في صحيفة . الموجودة إلى يومنا هذا ة ه م عدة مرات   بتحديث قائم
ام  . 1929خالل أعوام متتالية، وأضافوا مؤشر المنافع عام        شورات      1984وفي ع سنوية األلف لمن ل ال ذي يقاب ، "داو"، وال

ين      ".  آند آومبنيزداو جون"الفضي لشرآة " جراهام"قدمت جمعية المحللين الفنيين درع       ة المحلل ا جاء عن جمعي ووفًقا لم
ر      . التحليل االستثماري نطاق  ه الجائزة لمساهمته المستمرة في      هذ" تشالز داو "الفنيين، استحق    باإلضافة إلى أن مؤشره يعتب

  .هو المقياس األساسي لنشاط سوق األسهم، واستمر هذا المؤشر آأداة حيوية للمحللين الفنيين بعد موته بثمانين عاًما
  

ه     " داو"ولسوء حظنا، لم يكتب     ل وفات ه قب اب عن نظريت دًال م  . أي آت ك، دوَّن  وب سلوك     " داو"ن ذل اره الخاصة ب ع أفك جمي
ي     1903وفي عام   . في أوانها " وول ستريت "سوق األسهم في صورة سلسلة من المنشورات نشرتها صحيفة           ، العام الذي يل

ه  وفى في ذي ت ام ال ام "داو"الع ه. اس" ، ق سون. اي وان " نيل اب بعن ي آت االت ف ذه المق ع ه ي " بتجمي اء المضاربة ف ألف ب
ة    " ريتشارد روسيل "أما  ". نظرية داو "هو أول من آتب عبارة      " نيسون"وفي ذلك الكتاب، آان     ". سهماأل والذي آتب مقدم

نفس   " فرويد"في سوق األسهم ومساهمة " داو"، فقد قارن بين مساهمة 1978الكتاب لطبعة    م ال ام   .  في عل ، 1999وفي ع
دات    ) في الصحيفة وخليفته  " داو"مساعد  " (ويليام بيتر هاميلتون  "قام   وان          " داو"بتصنيف معتق اب آخر بعن شرها في آت ون

  .1932والتي ُنشرت عام " داو"بتطوير نظرية " روبرت ريا"آما قام ". مقياس سوق األسهم"
  

ق  د" داو"طّب سكك الحدي صناعي ومؤشر ال ماها بالمؤشر ال شأها وس ي أن ى مؤشرات سوق األسهم الت ه النظري عل . عمل
التحليلية على جميع مؤشرات السوق، وسوف نقوم في هذا الفصل من هذا الكتاب       " داو"كن تطبيق أفكار    وعلى أي حال، يم   

ي           " داو"بمناقشة ستة من قواعد نظرية       ل الفن ا سنتعرض    . األساسية وآيف أن هذا القواعد تناسب الدراسة الحديثة للتحلي آم
  .لتشعبات هذه القواعد في فصول الحقة من الكتاب

  
  ألساسيةالقواعد ا

  
  : المؤشرات تحسم آل شيء -1

ة ماضي                د   " وول ستريت "يتمثل ملخص المعامالت التي تجري في بورصة األسهم في ملخص معرف القريب والبعي
ستقبل ى الم ه عل ى المؤشرات . وتطبيق د حاجة لإلضافة إل ل بعض اإلحصائيين–ولكن ال توج ا يفع شرح -آم ي ت  الت

سلعة والت ام مؤشر سعر ال ي أو  مجموعات أرق داول األجنب م الت صرف، أو حج ي سعر ال ات ف ة والتقلب صفيات البنكي
  ). 41-40هاميلتون، صفحة (آل ذلك في اعتبارها " وول ستريت"وتأخذ بورصة . المحلي أو أي شيء آخر

  
بشكل  مألوًفا؟ أن تمثل القاعدة القائلة بأن األسواق تعكس آل عامل تواجهه والذي يعكس العرض والطلب                 اهل يبدو هذ  

اب                          ذا الكت ا في الفصل األول من ه ي، والتي ذآرناه ل الفن ة التحلي ذه      . عام، القاعدة األساسية في نظري ق ه تم تطبي وي
سوق،     ى مؤشرات ال ة     النظرية عل ا في األسواق الفردي رغم من أن األسواق     ). individual markets(آم ى ال وعل

وارث            زالزل والك ى حسم         المالية ال يمكنها أن تتنبأ بحدوث ال درة عل ديها الق ل أن تحدث، إال أن ل ة األخرى قب الطبيعي
  .مثل هذه األحداث سريًعا، وغالًبا ما تستوعب تأثيرها في لحظة ويظهر ذلك على حرآة السعر

  
  
  
  



 

 25

  السوق له ثالث اتجاهات -2
سعر   " ودا"، حيث عّرف  "داو"، ال بد وأن نوضح معناه بالنسبة ل         ∗) Trend (قبل مناقشة سلوك اتجاه السعر     اه ال اتج

ق    التصاعدي بأنه الوضع الذي يغلق فيه السعر األعلى التالي عند مستوى أعلى من السعر األعلى الذي يسبقه، وأن يغل
سبقه     ذي ي ى ال سعر األدن ًضا من ال ى أي ستوى أعل د م الي عن ى الت سعر األدن سعر   . ال اه ال ل خط اتج ى آخر، يمث وبمعن

سعر         . لمتصاعدةالتصاعدي نموذج من القمم والقيعان ا      اه ال ا خط اتج وبالعكس، يتم تعريف القمم والقيعان التنازلية بأنه
  .ال يزال يشكل حجر األساس في تحليل اتجاه السعر" داو"ومن الُمالحظ أن تعريف . التنازلي

  
سية للتجار حول الع                   " داو"ويعتقد   ة النف ى الحال الم، حيث آتب   بأن قواعد الفعل ورد الفعل في األسواق المالية تعود إل

إن                      ": "داو" ه، ف ى سعر ل ا من أعل رب سهم م دما يقت توضح حرآة األسعار في الماضي أنه في عدد من الحاالت وعن
ه               د وصل إلي ان ق هذا يعني أن السعر سوف ينخفض انخفاض معتدل، ثم يعود مرة أخرى ويقترب من أعلى مستوى آ

  ). 43نيلسون، صفحة ". (ون ُمعّرض لالنخفاض أآثروإذا تراجع السعر بعد هذه الحرآة، فإنه يك. قبل ذلك
  

سعر مكوّ    " داو"ويعتبر   اه ال انوي          بأن خط اتج د الث ا بع انوي وم ة أجزاء، الجزء األساسي والث ، )األصغر (ن من ثالث
انوي أ                        ار، والث سعر األساسي التي اه ال ل اتج ه، حيث يمث ار البحر وأمواجه وتموجات ا بتي ل   و والتي قارنه المتوسط يمث

  .ألمواج التي تصنع التيار، أما خطوط اتجاه السعر األصغر فتتصرف مثل التموجات الصغيرةا
  

ار           اه التي د اتج ل تحدي سعر األساسي     (ويمكن للمحل اه ال ا               ) اتج شاطئ تصل إليه ى نقطة في ال ق مالحظة أعل عن طري
ك ا     . األمواج ع تل ار يتب إن التي ى نقطة     . لموجة وإذا وصلت موجة ما إلى نقطة أعمق من السابقة، ف دما تتراجع أعل وعن

ا    . من آل موجة، تكون هذه إشارة إلى تغير اتجاه التيار وتراجعه    وبعكس تيارات المحيط الحقيقية، والتي يكون انتهائه
  . بأن تيارات السوق تستمر ألآثر من ساعات، وقد تمتد لعدة أعوام" داو"ور مسألة ساعات، تّص

  
ى         ويمثل االتجاه الثانوي حرآة تصح  ابيع إل ة أس انوي من ثالث ذا الخط الث ستمر ه يح لخط االتجاه الرئيسي، وعادة ما ي

داول                  . ثالثة أشهر  ة خط الت ين حرآ ين ثلث وثلث راوح ب دار يت ذه بمق ة ه ة التصحيح الفوري ام، تتراجع حرآ شكل ع وب
  . من الحرآة السابقة% 50السابقة، وتتكرر غالًبا هذه الحرآة بنسبة 

  
اه القصير المدى    (، عادة ما يستمر خط االتجاه األصغر "داو "ووفًقا لنظرية  ابيع     ) أوخط االتج ة أس ل من ثالث دة أق . لم

انوي          اه الث ذبات لخط االتج شكل        . ويمثل خط االتجاه القصير المدى تذب اه ب ادئ الخاصة بخط االتج اقش المب وسوف نن
  ". خطوط االتجاهالمبادئ األساسية ل"أآثر تفصيًال في الفصل الرابع من هذا الكتاب 

  
   بثالثة مراحلخطوط االتجاه الرئيسية تمّر -3

ة                       " داو"رآز   ة مراحل مختلف ى ثالث ادًة عل سية، والتي تأخذ وضعها ع اه الرئي ة  : في دراسته على خطوط االتج مرحل
ستثمر          . تراآم التداول، ومرحلة المشارآة العامة، ومرحلة تفرق التجار        ال الم داول إقب راآم الت ة ت ى   وتمثل مرحل ين عل

ستثمرين            درك هؤالء الم ازلي، ي اه التن ًذا االتج الشراء المعتمد على المعلومات المجمعة، فعندما يكون خط االتجاه متخ
ار              سيئة "في هذه الحالة بأن السوق قد أستوعب تأثير آل األخب ه معظم                ". ال دأ في ذي يب ة، وال شارآة العام ا وجه الم أم

ار     متبعي التحليل الفني في المشارآة مع        سرعة وتتحسن األخب دم ب بعضهم البعض، فيحدث عندما تبدأ األسعار في التق
سعر       . االقتصادية وأخيًرا، تأتي مرحلة التفرق عندما تقوم الصحف بشكل متزايد ومستمر بنشر القصص التي تساعد ال

د    ت، وعن ن أي وق ضل م صادية أف ار االقت ون األخب دما تك ك عن صاعدي، وذل اه الت اذه االتج ى اتخ م عل د حج ما يتزاي
ة  شارآة العام ي     . التوقعات والم ستثمرين ف دأ بعض الم اه، يب رة من مراحل خطوط االتج ة األخي ذه المرحل وخالل ه

سوق         (بالقرب من المستويات المنخفضة في السوق التنازلي        " التجمع أو التراآم  " عندما ال تكون هناك فئة أخرى في ال
  . ا في التفرق قبل أن تبدأ أي فئة أخرى في البيع، ثم يبدءو)ترغب في الشراء في ذلك الوقت

  
ة و ة نظري ر طلب وت واف"يعتب ة" الي ة مراحل مختلف ى ثالث صاعدي إل سوق الت سيم لل و تق سيم ه ذا التق سر . ه وت"وف " الي

 وفي الفصل الثالث عشر من        . بأنه يحتوي على ثالثة حرآات تصاعدية أساسية      " داو"السوق التصاعدي ُبناًءا على نظرية      
ي وضعها                ة أوجه الت ين الثالث شابه ب ين الموجة     " داو"هذا الكتاب، سوف نوضح عن قرب وجه الت سوق التصاعدي، وب لل

  ".اليوت"الخماسية لنظرية 
  
  
  

                                                 
∗ Trend للتعبير عنه دائًما" اتجاه السعر"أو " اتجاه"، سوف يتكرر هذا المصطلح آثيًرا في هذا الكتاب، وسوف نستخدم آلمة "ترند" أو اتجاه أو .  
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  المؤشرات تؤآد بعضها البعض -4
ان           دل ع              " داو"بوضعه لمؤشر القطاع الصناعي، ومؤشر قطاع المواصالت، آ ة ألي إشارة ت ه ال يوجد أهمي ى  يقصد بأن ل

د   " داو"ويعتقد . سوق التصاعدي أو السوق التنازلي إال إذا أعطى المؤشرين نفس اإلشارة، مؤآدين بعضهم البعض   ه الب بأن
اه التصاعدي أو استمراره              اذ االتج سوق في اتخ . وأن يتغلب آًال من المؤشرين على القمة الثانوية السابقة للتأآيد على بدأ ال

حدوث اإلشارتين بشكل متزامن، إال أنه أدرك بأن الوقت األقصر بين حدوث اإلشارتين يعني         أنه ال بد من     " داو"ولم يعتبر   
ا         " داو"وعندما ينحرف أي من المؤشرين عن اآلخر، يفترض              . تأآيد أقوى  زال قائًم سابق ال ي اه ال ومن الجدير    . أن االتج

. اإلشارات آلها حدثت إذا ظهرت إشارة واحدة      وحدها هي التي تقول بأنه يمكن اعتبار أن         " اليوت واف "بالذآر أن نظرية    
  . سوف نغطي المبادئ األساسية لتأآيد االتجاه أو انحرافه" نماذج االستمرار"وفي الفصل السادس من هذا الكتاب 

  
  حجم التداول يؤآد اتجاه السعر -5
اه     عامل ثانوي ولكن في نفس الوقت، اعت∗" فوليوم"أو ) Volume(أن حجم التداول  " داو"اعتبر   د اتج ام لتأآي بره عامل ه
اه األساسي             " داو"وبشكل مبسط، ذآر    . السعر ذا األساس،    . ال بد وأن يتزايد حجم التداول في نفس اتجاه خط االتج ى ه وعل

نخفض لألسفل                  دما ت تقلص عن ى، وي ع األسعار لألعل دما ترتف سي، عن . يتزايد حجم التداول في خط االتجاه التصاعدي الرئي
ى                 وفي خط االتجاه ا    ع لألعل دما ترتف تقلص عن نخفض األسعار لألسفل، وت دما ت ذآر أن  . لتنازلي، يتزايد حجم التداول عن وي

اب      . قد اعتمد في تحديد إشارات البيع والشراء الصحيحة على أسعار اإلغالق          " داو" ذا الكت حجم  "وفي الفصل السابع من ه
داول   . المتعلقة به " داو"فكار  ، سوف نغطي موضوع حجم التداول وأ      "التداول والحقوق المفتوحة   وتساعد مؤشرات حجم الت

اقص                    د أو تن داول في تزاي ان حجم الت ا آ ذه المعلومات              . المتطورة اليوم على تحديد إذا م ة ه ك بمقارن د ذل وم التجار بع ويق
  . بحرآة السعر ليروا إذا ما آان آًال منهما يؤآد اآلخر

  

  
اه                ". ودا"نظرة طويلة المدى على نظرية      ) 1-2(شكل   ستمر اتج ى ي د حت سكك الحدي صناعة وال اع مؤشري ال د من ارتف اني، الب في هذا الرسم البي

  .السعر التصاعدي
 
  من المفترض استمرار خط االتجاه في مساره حتى يعطي إشارات مؤآدة على انعكاسه -6

ة في        سبق وأن تطرقنا إلى هذه النقطة في الفصل األول من هذا الكتاب، حيث يشكل هذا االعتقاد                 أساس الطرق الحديث
ى االستمرار            . تتبع خط االتجاه   ل إل ة يمي اه الحرآ ول اتج سوق، والتي تق ويتعلق هذا االعتقاد بالقانون المادي لحرآة ال

اه                ذا االتج ر ه ة تغي وة خارجي أتي ق ي المتاحة للتجار، والتي               . في اتجاهه إلى أن ت ل الفن ويوجد عدد من أدوات التحلي
ستويات        . بمختلف المهام لتحديد إشارات انعكاس االتجاه في السوق       تساعدهم في القيام     ذه األدوات دراسة م وتتضمن ه

ة   الدعم والمقاومة، ونماذج السعر، وخطوط االتجاه، و بعض   ).Moving Averages(المتوسطات المتحرآ  ويمكن ل

                                                 
 " فوليوم"للتعبير عن الـ " حجم التداول" سوف نستخدم في هذا الكتاب مصطلح  ∗
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داول             رة النخفاض زخم الت ة      . المؤشرات أن تعطي إشارات مبك اه مخالف ا أن          وال يمكن لالتج ذه المؤشرات، آم  آل ه
  . اختالفها عن بعضها البعض عادًة ما يعني أن خط االتجاه سوف يستمر

  

  
  

د     )1النقطة  (1997مع بداية عام ": داو"مثال على وجود تأآيدين الستمرار اتجاه السعر حسب نظرية ) 2-2(شكل   سكك الحدي د مؤشر ال ، أآ
ام           .مبكر للمؤشر الصناعي  آسر  على احتمالية حدوث     ايو من نفس الع سجيل مؤشر       )2النقطة  ( وفي شهر م ى ت صناعي عل د المؤشر ال ، أآ

  . السكك الحديد ألعلى سعر جديد
  

ة       "داو"ومن أآثر المهام صعوبة والتي تواجه المتبعين لنظرية    ى التفرق درة عل ر، هو الق ذا األم ، أو أًيا من المتبعين له
د في     بين التصحيح الثانوي الطبيعي والذي يحدث لخ       ط االتجاه القائم، وبين اإلشارة األولى التي تدل على بدأ اتجاه جدي

اه   " داو"وغالًبا ما يحدث خالف بين متبعي نظرية        . االتجاه المعاآس  . أنفسهم عندما يعطي السوق إشارة بانعكاس االتج
  . آيف أن هذا الخالف يفرض نفسه)  ب2-3(و)  أ2-3(ويوضح الشكلين 

  
شكلين  سوق ) ب2-3(و) أ 2-3(يوضح ال ي ال ين ف يناريوهين مختلف شكل . س ي ال ى  )  أ2-3(ف اع إل أن االرتف ظ ب الح

ى النقطة              . A أقل من النقطة القمة السابقة       Cالنقطة   ك إل د ذل سعر بع ين      . Bوبالتالي، ثم انخفض ال اتين القمت وتعطي ه
وفي بعض   ). Sالنقطة  (Bستوى النقطة والقاعين المنخفضين إشارة واضحة بالبيع عند النقطة التي تم اخترقها على م   

  ".انتقال ضعيف"األحيان، ُيشار إلى هذا النموذج من االنعكاس بأنه 
  

ى النقطة      . A في منطقة أعلى من القمة السابقة C، تقع القمة العليا  ) ب 2-3(وفي الشكل    ك إل د ذل سعر بع ثم انخفض ال
B .         ة ين لنظري ذا االنخ    " داو"وال يعتبر بعض المتبع أن ه دعم       آسر   فاض هو     ب ، لتكون إشارة     S1واضح لمستوى ال

يس        لويشير هؤالء بأن االحتمال الواضح هو وصو      . واضحة للبيع  ا، ول ر انخفاًض ستويات منخفضة أآث ى م سعر إل  ال
ا        ر انخفاًض ة أآث سجل ارتفاع           . إلى مستويات مرتفع سعر سوف ي أن ال دون ب ى النقطة      اويعتق نخفض عن       E إل  والتي ت

نخفض عن النقطة      ولذلك. Cالنقطة   ل النقطة     . D، فهم يتطلعون إلى انخفاض السعر إلى نقطة ت ؤالء، تمث سبة له وبالن
S1إشارة بيع في ظل تكون ارتفاعين منخفضين وانخفاضين منخفضين .  
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ي   ، Bالنقطة آسر ، وتمكن السعر من  A في االرتفاع إلى مستوى أعلى من النقطة         Cيوضح الشكل فشل النقطة     ) أ2-3(شكل   ذي يعن األمر ال
  . Sعن المستوى " بيع"بأن هناك إشارة 

  

  
  

نجح في        A قد ارتفع إلى مستوى يعلو عن مستوى النقطة            Cالحظ أن السعر عند النقطة      )  ب 2-3(شكل   ل أن ي . Bمستوى النقطة   آسر  ، قب
د المستوى            " داو"وبالتالي يرى بعض المؤيدين لنظرة       ع عن ارة بي ا ينت   S1بأنه يوجد إش د           ، بينم ل عن د مستوى أق ة عن بعض حدوث قم ظر ال

  .  S2، قبل أن يحكموا على االتجاه بأنه اتجاه تنازلي بداية من المستوى Eالنقطة 
  
  

ال الضعيف         ". انتقال غير ضعيف  "بأنه  )  ب 2-3(وُيشار إلى نموذج االنعكاس الموضح في الشكل         ذآر أن نموذج االنتق وي
ويوضح آًال  ).  ب 2-3(ًفا من نموذج االنتقال الغير ضعيف الموضح في الشكل          يعتبر أآثر ضع  ) أ2-3الموضح في الشكل    (

  .  نفس السيناريو في السوق التنازلي)  ب2-4(و)  أ2-4(من الشكلين 
  

  استخدام أسعار اإلغالق وخطوط المؤشرات
  
سابقة، أو  ويعتقد بأنه ال بد من إغالق المؤشرات عند مستوى . بشكل آبير على سعر اإلغالق" داو"اعتمد   أعلى من القمة ال

ر   . عند مستوى أقل من القاع السابق     ه، ال يعتب ات        " داو"وفي الوقت ذات وم الواحد اختراق ي تحدث خالل الي ات الت االختراق
  . صحيحة
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  ).B1عند المستوى  (Bتظهر إشارة شراء عندما تجاوز السعر المستوى الذي تقع عنده النقطة )  أ2-4(الشكل 
  

  
  

  ) B2(و) B1(عند المستويين " شراء"تظهر إشارتي )  ب2-4(شكل 
  

ى                   ان عل عندما يتحدث التجار عن الخطوط في المؤشرات، فإنهم يشيرون إلى النماذج التاريخية التي تحدث في بعض األحي
شار       . الرسوم البيانية  ا ُي ادًة م ذبات  وعادة ما تلعب مجاالت التداول الجانبية هذه دوًرا في مراحل التصحيح، وع ا بالتذب . إليه

  ". المستطيل"وفي اآلونة األخيرة، ُيشار إلى مثل هذه النماذج الجانبية بـ 
  

  "داو"بعض النظريات النقدية لنظرية 
د  على مدى عدة أعوام بفعالية للتعّر" داو"تم استخدام نظرية     ف على األسواق التصاعدية والتنازلية، إال أنها لم تسلم من النق
سبة        . كعلى الرغم من ذل    سعر يتحرك بن أن ال ول ب ة يق ذه النظري ة     % 25 -% 20وقد تم توجيه نقد له تمكن من معرف ل ال قب

شراء        البيع أو ال سبة يكون                           . وجود إشارة ب ذه الن ة به د مرور الحرآ ى اإلشارة بع د من التجار أن التعرف عل ر العدي ويعتب
وم     "زداو جون"وعادًة ما تحدث إشارة الشراء حسب نظرية    . متأخر جًدا  اه التصاعدي، حيث يق في المرحلة الثانية من االتج

ى           . القمة السابقة كسر  السعر ب  وعند هذه المرحلة أيًضا، تبدأ أنظمة التحليل الفني التي تتعلق بتتبع خط االتجاه في التعرف عل
  . خطوط االتجاه القائمة والمشارآة فيها

  
ل                " داو"ن  ورًدا على هذا النقد، البد وأن يتذآر جميع التجار بأ          سعر قب اه ال اه خطوط اتج ه اتج ه معرف ًدا بنظريت م يقصد أب ل

ى        ية، والتعرف عل ة األساس حدوثها، بل أنه آان يقصد التعرف على ظهور األسواق التصاعدية األساسية واألسواق التنازلي
ـ       . حرآات السوق الهامة   ك         " زداو جون  "وتفيد الدراسات الُمتاحة الخاصة ب ؤدي تل ه ت أن نظريت د     ب شكل جي ة ب ومن  . الوظيف

ام  ى 1920ع ة  1975 إل ت نظري ع  " داو"، تمكن ي تتب صناعي     % 68ف ر ال ا المؤش ام به ي ق ات الت ن الحرآ ر  م ومؤش
ور    "من حرآات المؤشر المرآب      % 67المواصالت، و  د ب تاندرد آن ارون  : المصدر " (500س اب ب ك، يمكن    ). آت ومن ذل

ة             شل نظري وا ف ذين زعم وم            "داو"القول بأن هؤالء ال ة المفه سوق، ينقصهم معرف ة في ال ان الحقيقي م والقيع د القم  في تحدي
  . األساسي لفلسفة تتبع االتجاه
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  األسهم آمؤشرات اقتصادية
  

ن الواضح أن  ي  " داو"م ة ف ة الحقيقي د أن القيم ان يعتق ه آ هم، إال أن اه سوق األس ع اتج ي توق ه ف تخدام نظريت صد اس م يق ل
ة        نظريته هي استخدام اتجاه سوق       صادية العام اس لألوضاع االقت ة              . األسهم آمقي ة اإلعجاز في رؤي ا رؤي ا، يمكنن ومن هن

ان                     . وعبقريته" داو" وم، آ سعر الي ع ال ة توق ر من طريق شكيل جزء آبي من أول من أدرك   " داو"فاإلضافة إلى تمكنه من ت
  . فائدة مؤشرات سوق األسهم آمؤشر اقتصادي رائد

  
   العقود المستقبليةعلى تداول" داو"تطبيق نظرية 

  
ذ  اره " داو"أخ ي اعتب ه -ف ى وضع نظريت ل عل دما عم هم-عن لوك مؤشرات األس ل  .  س م العم ان معظ ذي آ ت ال ي الوق فف

ه       وم ب ذي يق داول               " داو"األصلي ال ين ت ة ب ات الهام اك بعض الفروق ستقبلية، آانت هن سلع الم ود ال ى عق ام عل ق ه ه تطبي ل
قد افترض أن أغلب المستثمرين يتتبعون خطوط االتجاه الرئيسية فقط، وأنهم           " داو" وآان   .األسهم وتداول العقود المستقبلية   

ر   . أغراض خاصة بالتوقيت فقطأجل يستخدمون الحرآات التصحيحية والمتمثلة في خطوط االتجاه المتوسطة من           ا اعتب آم
ك، من الواضح         . ميةبأن خطوط االتجاه القصيرة أو خطوط االتجاه القصيرة المدى غير ذات أه           " داو" وعلى العكس من ذل

اه المتوسطة أو خطو                 لبأنه ليس هذا هو الحا     ه التجار خطوط االتج ع في ذي يتتب ستقبلية، وال ود الم اه  ط في سوق العق  االتج
ة أو    ا آبيراويصرف هؤالء التجار مقدار. المتوسطة المدى، بدال من خطوط االتجاه الرئيسية    ذبات الفرعي ام للتذب  من االهتم

ن ا دى م صيرة الم تأجل لق ة بالتوقي اه   . األغراض المتعلق تمرار خط اتج ستقبلية اس ود الم ي سوق العق اجر ف ع ت وإذا توق
شراء                    ستويات المنخفضة القصيرة المدى آإشارة لل دها عن الم ه يبحث عن دة شهرين، فإن وفي خط   . تصاعدي متوسط لم

ة       . صغيرة آإشارة للبيع  االتجاه المتوسط التنازلي، يستخدم التاجر االرتدادات ال       اه القصير ذو أهمي وبالتالي، يكون خط االتج
  .بالغة في سوق العقود المستقبلية

  
  " داو"طرق جديدة الستخدام مؤشرات 

  
ر  . الصناعي آمؤشر للسوق" زداو جون"خالل المائة عام األولى من ظهوره، آان يتم استخدام مؤشر          إال أن ذلك آله قد تغي

وب    سادس من أآت ام  في ال ق مؤشر    1997ر لع دأ تطبي دما ب ود     " داو"،  عن ستقبلية وعق ود الم داول العق ى ت ى عل رة األول للم
الصناعي، بينما بدأ تداول عقود     " زداو جون "حيث بدأت لجنة شيكاغو للتجارة بتطبيق أول عقد مستقبلي على مؤشر          . الخيار

ار )DJXوالذي ُيرمز إليه بالرمز     (الصناعي  " داو"الخيار على مؤشر     ك،    .  في لجنة شيكاغو لعقود الخي ى ذل وباإلضافة إل
ى متوسط  ار عل ود الخي داول عق دأ ت الرمز (لقطاع المواصالت " داو"ب ه ب ز إلي ذي ُيرم ى متوسط ) DJTAوال داو "وعل

ي ، بدأت البورصة األمريكية ف1998وفي يناير من عام   ). DJUAوالذي ُيرمز إليه بالرمز     (لقطاع المرافق العامة    " زجون
هًما الخاصة بمؤشر                               ين س ي تحاآي الثالث تثمار الت ر وحدة صناديق االس اس، والتي تعتب تثمار في الم تداول صناديق االس

ين                . الصناعي" داو" . وباإلضافة إلى ذلك، تم عرض صندوقين من صناديق االستثمار اعتماًدا على أسهم شرآات داو الثالث
داول اآلن باستخدام                  ليشعر بالسعادة ل  " داو"وبالتأآيد، فقد آان     تم الت شافه، ي ى اآت ان عل رن من الزم م علم بأنه بعد مضي ق

  ". داو"، وتتم ممارسة التداول باستخدام نظرية "داو"مؤشرات 
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  الخالصة
  

راءة   ". داو"قدم هذا الفصل من هذا الكتاب نظرة سريعة نسبًيا ألآثر األوجه أهمية في نظرية            اب،   ومع التقدم في ق ذا الكت ه
ي، وستجد أن أغلب              " داو"يتضح لك بأن فهم وتقدير نظرية       وف  س ل الفن ق بالتحلي تعتبر حجر أساس قوي ألي دراسة تتعل

ي تتضمن        . األصلية" داو"ما سيتم مناقشته في هذا الكتاب بعد ذلك يتكيف مع نظرية             تعريف  : حيث تنشا أغلب األدوات الت
ى حجم                        خط االتجاه القياسي، وتصنيف خط اال       سير معن ه، وتف اه وانحراف د خط االتج ادئ تأآي ة مراحل، ومب ى ثالث اه إل تج

  ".داو"التداول، واستخدام الحرآات التصحيحية النسبية؛ جميعها تنشأ من نظرية 
  

ة                      ادئ نظري ازة لمب ى نظرة ممت اب، بإمكانك الحصول عل ذا الفصل من الكت ا في ه ي ذآرناه وباإلضافة إلى المصادر الت
  ).ماجي& إدوارد (في آتاب التحليل الفني التجاهات سوق األسهم " داو"
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  الثــــــــــصل الثـــــــــالف

  
  بنية الرسم البياني
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   الفصلمقدمة
اني          هذا الفصل من الكتاب موجه للقراء الذين ليست لديه         دة البي ة رسم األعم ة بني واع          . ∗ م دراي شة األن دأ في مناق وسوف نب

ومي                     اني الي دة البي يوًعا وهو رسم األعم ة ش ر الرسوم البياني ى أآث د  . المختلفة من الرسوم البيانية المتاحة، ثم نرآز عل وبع
اني                    ى الرسم البي ا عل سعر وتطبيقه ات ال راءة بيان ة ق تت   .ذلك، سوف نتطرق إلى آيفي ا س وق     آم داول والحق م إضافة حجم الت

ذها أو       عقود الخيار والعقود المستقبلية السارية المفعول  ()Open interest (المفتوحة م صاحبها بتنفي م يق ين ول اريخ مع  بت
آما سيتم توضح االختالفات بين أنواع رسوم األعمدة البيانية، والتي تتضمن الرسوم التي تشتمل على مدى أطول                  ). إنهائها

ى بعض األدوات                    ).  األعمدة األسبوعية والشهرية   رسوم( دء في النظر إل ى استعداد للب ك، سنكون عل ا ننتهي من ذل وحالم
ادم     صل الق ي الف وم ف ذه الرس ى ه ا عل تم تطبيقه ي ي ة الت ة    . التحليلي وم البياني ة بالرس ى دراي م عل ذين ه راء ال سبة للق وبالن

  .ًدا، ويمكنهم االنتقال إلى الفصل الذي يليه مباشرةوتكوينها، من الممكن أن يكون هذا الفصل مبدأي ج
  

  ) Type of charts (أنواع الرسوم البيانية
ي  ر هو أآث)Daily bar chart (من المعروف أن رسم األعمدة اليومي ل الفن إال .  أنواع الرسوم البيانية استخداًما في التحلي

اني        أنه يوجد أنواع أخرى من الرسوم البيانية التي يستخدمها         اني المسمى      المحللون الفنيين، مثل رسم الخط البي والرسم البي
ـ   اني            ) point and figure chart(ب ة البي شموع الياباني زمن، ورسم ال اس ال ط دون قي ة األسعار فق ذي يوضح حرآ وال

شكل  . والذي يعتبر أآثر حداثة   ومي قياسي     ) 3-1(ويوضح ال اني ي دة بي ذا الرسم    . رسم أعم ذآر أن اسم ه اني برسم   وي  البي
امود رأسي                 ذا الرسم بع ى             . األعمدة يرجع إلى انه يتم تمثيل آل يوم في ه اح واإلغالق وأعل ذا الرسم أسعار االفتت دم ه ويق

ا سعر                           . سعر وأدنى سعر   ى سعر اإلغالق، أم امود الرأسي إل ة في الجانب األيمن من الع صغيرة الواقع ة ال وتشير العالم
  . ة الواقعة إلى يسار العامود فهو العالمة الصغيراالفتتاح

  
تم توصيل أسعار                 .آيف يبدو السوق مع رسم الخط البياني      ) 3-2(ويبين الشكل    ة، ي وع من الرسوم البياني ففي هذا الرسم الن

بعض ضها ال ة ببع ر   . اإلغالق اليومي ي أآث عار اإلغالق ه أن أس ة ب وم البياني ة الرس ي دراس د بعض التخصصين ف ويعتق
اني        األسعار أهمية خال   إن الخط البي ذلك ف ومي، ول شاط     رهو أآث  ) أو سعر اإلغالق  (ل التداول الي اس ن اييس صحة لقي  المق

  . السعر
  

  
  

  .نموذج لرسم أعمدة بياني، حيث يمكثا العامود الواحد حرآة السعر لمدة يوم آامل) 1-3(شكل 
  

                                                 
  . دائًما" الرسم البياني"وسوف نستخدم في هذا الكتاب مصطلح ". الشارت"أو " Chart"الرسم البياني أو  ∗
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  .  أسعار اإلغالق المتتاليةيمثل هذا النموذج خط متصل يصل بين. نموذج لرسم بياني خطي) 2-3(شكل 
  

ـ         اني المسمى ب ة، والرسم البي ة    ) point and figure chart(ويظهر النوع الثالث من الرسوم البياني ذي يوضح حرآ وال
شكل   ي ال زمن ف اس ال ط دون قي عار فق شكل  ). 3-3(األس ن ب سعر، ولك ة ال دم نفس حرآ وع يق ذا الن ة أن ه ن مالحظ ويمك

ر  ضغوط أآث ّون و. م ذايتك امود     ه ا الع ادلين وهم امودين متب ن ع م م امود X الرس دة  . O والع ل األعم عار Xوتمث  األس
ويكون تحديد إشارات البيع والشراء على هذا الرسم أآثر دقة وسهولة من رسم              .  األسعار المنخفضة  Oالمرتفعة، واألعمدة   

واع األخرى            . العامود البياني  ة من األن اب             وسوف   . آما أن هذا النوع أآثر مرون ذا الكت  يغطي الفصل الحادي عشر من ه
  . والذي يوضح حرآة األسعار فقط دون قياس الزمن) point and figure chart(والرسم البياني المسمى بـ 

  
  ) CandleSticks (الشموع اليابانية

  
د أصبح اس                     ة، وق دة البياني ًدا خالل      تعتبر رسوم الشموع اليابانية البيانية هي نسخة يابانية من رسوم األعم ائًعا ج تخدامها ش

ة            سجلها               . األعوام األخيرة بين المتخصصين الغرب في الرسوم البياني ي ت ع أسعار الت ة نفس األرب شموع الياباني سجل ال وت
، إال  )low (، وأدنى سعر    )high (، وأعلى سعر   )open (، وسعر االفتتاح  )close (سعر اإلغالق : رسوم األعمدة التقليدية  

السعر اليومي  نطاق  يقدم  ) يسمى بالظل (ففي الشموع اليابانية،  يوجد خط رفيع        . ختلف عن رسم األعمدة   أن الشكل المرئي ي   
ويسمى الجزء األآبر من العامود بجسم الشمعة الحقيقة، ووظيفته هي قياس المسافة بين سعر              .من أعلى سعر إلى أدنى سعر     

 االفتتاح، يكون لون جسم الشمعة الحقيقي هو اللون األبيض          وإذا آان سعر اإلغالق أعلى من سعر      . اإلغالق وسعر االفتتاح  
و                      ). إيجابي( شمعة الحقيقي هو الل ون جسم ال اح، فيكون ل ل من سعر االفتت ). سلبي ( األسود  نأما إذا آان سعر اإلغالق أق
  ). 3-4انظر الشكل (
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دة من   ). Points and figures(رسم بياني من نوع ) 3-3(شكل  ادل األعم وعي  الحظ تب ل عامود    X وO ن ل    X، حيث يمث سعر، ويمث اع ال  ارتف
  . ويقدم هذا النوع من الرسوم البيانية إشارات دقيقة للبيع والشراء.  انخفاضهاOالعامود 

  
ة      ومن المالحظ أن المتخصصين في الرسوم      . وتعتبر العالقة بين سعر اإلغالق واالفتتاح هي مفتاح رسوم الشموع الياباني

شموع                         البيانية يلقون  د شعبية ال ى تزاي ك إل د يرجع ذل  انتباًها أآثر إلى عالمة االفتتاح الصغيرة في رسم األعمدة البياني، وق
ة                . اليابانية دة التقليدي ى  . ومن الجدير بالذآر أنه يمكن استخدام الشموع اليابانية في آل شيء تستخدمه في رسوم األعم وبمعن

ًضا في رسم                     آخر، أن جميع المؤشرات وجميع أدوات التحل       دة يمكنك استخدامها أي ستخدمها في رسم األعم يل الفني التي ت
شهري                     . الشموع اليابانية  اني األسبوعي وال دة البي ة تكون رسم األعم ذا الفصل آيفي ان الحق من ه . وسوف نوضح في مك

اب     . ويمكنك تطبيق آل ذلك على رسم األعمدة البياني      ذا الكت ش "ويقدم الفصل الثاني عشر من ه ة ال د من   " موع الياباني مزي
  . التوضيح لرسوم الشموع اليابانية
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اني     ) 3-4(شكل   شمعة                            . نموذج لرسم شموع يابانية بي ر ال سعر، حيث تعتب اح وإغالق ال ين سعر افتت ة ب شمعة يتحدد حسب العالق ون ال الحظ أن ل
  .البيضاء نموذج إيجابي، والسوداء تمثل نموذج سلبي

  
  ريتمي المقياس الحسابي واللوغا

  
ة            سعر الحسابية واللوغاريتمي اييس ال ة      . من الممكن رسم الرسوم البيانية باستخدام مق ة اللوغارتمي ز الرسوم البياني د تتمي وق
ويظهر في    ). 3-6 و 3-5انظر الشكل   . (عن غيرها بالنسبة لبعض أنواع التحليل، وخاصة تحليل االتجاه المدى الطويل جًدا           

ففي المقياس الحسابي، يبين مقياس السعر العمودي وجود مسافات متساوية بين           .  من المقياسين  الفرق بين آالً  ) 3-5(الشكل  
د           . وحدات السعر  ساوية البع اس الحسابي مت ال أن آل نقطة في المقي ذا المث ل     . والحظ في ه زان اللوغاريتمي، تق وفي المي

ين       .نسبة تزايد المسافة آلما ازداد مقياس السعر       سافة ب ساوى الم ين النقطة       2 و 1 النقطة    حيث تت سافة ب ، ألن 10 و5 مع الم
ين النقطة            . آًال منهما يمثل نفس االزدواج في السعر       اس الحسابي ب سافة في المقي ال، تكون الم  هي  10 و5على سبيل المث

سافة الثاني                    55 و 50نفس المسافة بين النقطة      سعر في الم د ال ا يزي سعر، بينم سبة   ، وتمثل المسافة األولى تضاعف في ال ة بن
على سبيل المثال،   . وتظهر األسعار في المقياس اللوغاريتمي بمسافات متساوية لنفس الحرآات المتساوية نسبًيا          . فقط% 10

دين   . 80 إلى   40 أو 40 و 20، ويكون لها نفس المسافة بين       %100 زيادة بنسبة    20 إلى   10تمثل الحرآة من     ويستخدم العدي
ة ال          ة الحسابية                 في سوق األسهم الرسوم البياني ستقبلية الرسوم البياني ود الم ستخدم أسواق العق ا ت ة، بينم سمح  . لوغاريتمي وت

  . )3-6(الخاصة بالرسوم البيانية بوجود آال النوعين من القياس آما هو واضح في الشكل " السوفت وير"أنظمة 
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زان        الحظ تساوي المسافات    . مقارنة بين الميزان الحسابي واللوغاريتمي    ) 3-5(شكل   سبية في المي سافات الن رات الم في الميزان على اليسار، وتغي
  ). اللوغاريتمي(اآلخر على اليمين 

  
  بنية رسم األعمدة البياني اليومي
ل   . من خط السعر وخط الوقت  يتكّون  ببساطته البالغة، و)Daily bar chart (يتميز رسم األعمدة البياني اليومي حيث يمث

سفلي من الرسم    . دم السعر، ويمثل المحور األفقي محور الوقت      يق االمحور الرأسي مقياس   ويتم تسجيل التواريخ في الجزء ال
وم                . البياني وآل ما على مستخدم الرسم البياني فعله هو رسم خط رأسي في اليوم المناسب يصل ما بين أعلى سعر خالل الي

م رسم إشارة صغيرة أفقية على يمين هذا الخط الرأسي      ، ث )التداول اليومي نطاق  ويسمى هذا الخط ب   (وأدنى سعر خالل اليوم   
  ).3-7انظر الشكل . (لتحديد خط اإلغالق اليومي

  

  
  

كل  سعر       ) 3-6(ش وازين ال ين م تخدام ب رق االس ح ف دى يوض ل الم وذج طوي زان      . نم تخدام المي ح اس ين يوض ى اليم م عل ظ أن الرس الح
ه      . زان الحسابي التقليدياللوغاريتمي، بينما يوضح الشكل األيسر استخدام المي    اريتمي ل زان اللوغ اني باستخدام المي الحظ أيًضا أن الرسم البي

  . أداء أفضل على مدى أآثر من ثالثة أعوام
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اح،                         سعر عن سعر االفتت ذا ال ز ه تمكن من تميي ى ال ي تحدد سعر اإلغالق إل صغيرة الت ك اإلشارة ال ويرجع سبب رسم تل
وحالما ينتهي نشاط التداول اليومي، نتجه إلى اليمين للبدء في           .  على يسار الخط الرأسي    والذي يسجله راسمي الرسم البياني    

ام في األسبوع، حيث ال                . رسم خط رأسي آخر يمثل نشاط التداول في اليوم التالي          وغالًبا ما يستخدم الرسم البياني خمس أي
ا           ومتى أغلقت البورصة خالل أسبو    . يتضمن هذا الرسم األجازة األسبوعية     وم فارًغ ذا الي ان ه رك مك ل  . ع التداول، ُيت وتتمث

  ). 3-7انظر الشكل . (مهمة األعمدة المرسومة أسفل الرسم البياني في قياس حجم التداول
  

  ) Volume (حجم التداول
اني             دة البي الي           . يعتبر حجم التداول من المعلومات الهامة التي يتضمنها رسم األعم داول الحجم اإلجم ل حجم الت شاط  ويمث لن

ة في سوق                   التداول لسوق ما في يوم ما، حيث يمثل العدد اإلجمالي من العقود المستقبلية خالل اليوم، وعدد األسهم المتداول
ويعني ارتفاع خط    . ويتمثل حجم التداول في بخط رأسي أسفل الرسم البياني وفوق عامود السعر األفقي            . األسهم خالل اليوم  

وم     حجم التداول ليوم ما آثافة ا      ذا الي داول له ذا                      . لت داول له ة الت داول انخفاض آثاف ي صغر خط حجم الت ى العكس، يعن وعل
شكل         . اليوم ا ال ا يظهر لن داول آم -7(ويمدنا هذا المقياس الرأسي في أسفل الرسم البياني بالمعلومات الالزمة حول حجم الت

3 .(  
  

  
  

اح     . تحرك السعر خالل اليوم الواحدنطاق ث يقيس آل عامود نظرة مقربة على رسم األعمدة البياني اليومي، حي  ) 3-7(شكل   د سعر االفتت تم تحدي ي
أما األعمدة التي تقع باألسفل، تمثل حجم . عن طريق رسم إشارة صغيرة على يسار العامود، بينما تمثل اإلشارة الصغيرة على اليمين سعر اإلغالق

  .التداول خالل آل يوم
  

  )Open interest (العقود المستقبلة المفتوحة
وم، سواء آانت             ة الي سوق في نهاي تمثل العقود المفتوحة العدد اإلجمالي للعقود المستقبلية التي يحتفظ بها المضاربين في ال

وألننا نتعامل مع سوق العقود المستقبلية،  فإن آل عقد شراء هو عقد           . عقود بيع أو عقود شراء، ولكنها ال تشمل االثنين مًعا         
و                      و. بيع أبًضا  ع أو عق ود البي ا عق ود، إم ذه العق شراء دلذلك فإنه يكفينا معرفة العدد اإلجمالي لنوع واحد من ه ا   .  ال ادة م وع

  ). 3-8انظر الشكل . (تكون العقود المفتوحة على هيئة خط أسفل منحنى السعر، وفوق مؤشر حجم التداول مباشرة
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بينما يمثل الخط المتصل في المنتصف . ألعمدة باألسفل حجم التداول اإلجمالي اليوميرسم بياني يومي لعقد مستقبلي، تقيس فيه ا) 3-8(شكل 
  .إجمالي الحقوق المفتوحة في سوق العقود المستقبلية

  
  مقارنة بين أعداد العقود المفتوحة وحجم التداول الفردي واإلجمالي في العقود المستقبلية

ستقب   ود الم ة للعق وم البياني ستخدم متخصصي الرس داول    ي م الت الي لحج دد اإلجم ود الع ك العق ين لتل ين الفن لية والمحلل
سلع                       . والعقود المفتوحة  رد لل وعلى الرغم من أن هذه األرقام متاحة لكل شهر، إال أن األرقام التي تخص آل سوق منف

  . وبوجد سبب جيد لذلك. بتم استخدامها في األغراض المتعلقة بالتوقع
  

ًدا                    في المراحل المتقدمة من فت     ود المفتوحة صغيرة ج داول والعق ا يكون حجم الت ادًة م وتكتمل  . ح العقود المستقبلية، ع
اريخ استحقاقها        ى موعد ت رة أخرى     . هذه األعداد عندما تصل هذه العقود إل دأ في االنخفاض م ومن الملحوظ أن   . وتب

ولذلك، فإن تزايد عن  .  من تاريخ تنفيذهاالتجار تبدأ في الخروج من الصفقات المفتوحة عندما تبدأ العقود من االقتراب           
اه     ى اتج أثير عل ه أي ت يس ل داول ل ة الت ع نهاي داولها وانخفاضها م ن ت ى م ة األول هر القليل ي األش ستقبلية ف ود الم العق

سلع                  ستقبلية لل ود الم ا العق سم به زة تت ذا األمر مي ر ه ك        . السوق، وإنما يعتب ام؛ وذل شكل ع ام ب ذه األرق تم استخدام ه وي
توفر . (عطاء االستمرارية الالزمة لحجم التداول وعدد العقود المفتوحة، وإعطاء هذه األرقام قيمتها في عملية التوقع           إل

  ). الرسوم البيانية لألسهم األرقام العامة لحجم التداول، ولكنها ال تتضمن عدد العقود المفتوحة
  

  قبلية لمدة يوم واحدتأخر تسجيل حجم التداول والعقود المفتوحة في العقود المست
أخر د      يت وم واح دة ي ستقبلية لم العقود الم ة ب ة الخاص ود المفتوح داول والعق م الت سجيل حج ع  .  ت د وأن يقن ذلك، الب ول

ام                              ذه األرق سجيل ه تم ت ا ي ادًة م وم، حيث ع ذا الي ا له ام وتحليله المتخصص في الرسم البياني بتأخر تحصيل هذه األرق
و      د ي ًدا                  خالل ساعات بع أخر ج ة يكون مت شرها في الصحف المالي داول، إال أن ن ام     . م الت ى أي حال، تكون األرق وعل

صباحية                 شرها في الصحف ال تم ن م ي د إغالق األسواق، ث داول     . الخاصة بحجم التداول ُمتاحة بع ام حجم الت وم أرق وتق
ة أو أق  بإعطاء فكرة للمحللين الفنيين في سوق العقود المستقبلية عن ما إذا آان نش              ضعًفا  لاط التداول اليومي أآثر آثاف

اليوم                   . عن اليوم األسبق   ستقبلية الخاصة ب ود الم ى أسعار العق وفي الصحف الصباحية، يتمكن القارئ من الحصول عل
شكل رسمي في           . السابق، باإلضافة إلى أرقام حجم التداول      ود المفتوحة تكون متاحة ب أي أن أرقام حجم التداول والعق

وم ا  شرها  الي سبق ن ذي ي دد         . ل شكلة، حيث يكون الع ذه الم إنهم ال يواجهون ه ين في سوق األسهم، ف سبة لمحلل ا بالن أم
  . اإلجمالي لحجم التداول ُمتاًحا بشكل فوري في هذا السوق
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  قيمة أعداد العقود المفتوحة وحجم التداول للعقود المستقبلية
تقبلية بإعطاء معلومات ذات قيمة، حيث تخبرنا بأآثر العقود الصالحة          تقوم أعداد العقود المفتوحة في سوق العقود المس       

ود                          . ألغراض التداول  ر عدد من العق ا أآب ي يكون فيه ى األشهر الت داول محصوًرا عل وآقاعدة عامة، يكون نشاط الت
ود المفتوحة؛                       ا عدد العق ل فيه ي يق سليم الت اع      المفتوحة، ويتجنب التجار تداول هذه العقود في أشهر الت ك ألن ارتف  وذل

  . عدد العقود المفتوحة يعني بأنه يوجد اهتمام أآبر في أشهر معينة والتي تنتهي فيها صالحية العقود المستقبلية
  

  رسم األعمدة البياني األسبوعي والشهري
ة                    رة زمني ى سبيل    . لقد رآزنا آثيرا على رسم األعمدة البياني اليومي، إال أن رسم األعمدة يمكن تطبيقه على أي فت فعل

المثال يقيس رسم األعمدة البياني خالل الفترات التي تقل عن اليوم الواحد؛ أعلى سعر وأدنى سعر والسعر الحالي في                     
سعة أشهر من    ىويقوم رسم األعمدة البياني اليومي بتغطية ما يعادل ستة إل  . الفترات التي تكون أآثرها خمسة دقائق       ت

ة   . أطول يتم استخدام رسم األعمدة األسبوعي والشهري      نطاق  سعر ل وفي تحليل اتجاه ال   . حرآة السعر  تم تغطي وسوف ت
اب                     ذا الكت امن من ه إن       . قيمة استخدام هذه الرسوم البيانية الخاصة بالمجاالت األطول في الفصل الث ى أي حال ف وعل

  ).3-10، 3-9( انظر الشكل. تكوين وتحديث الرسوم البيانية لكل الفترات الزمنية لها نفس الطريقة
  

  
  

وعن  . رسم األعمدة البياني األسبوعي لمؤشر الدوالر األمريكي، حيث يمثل العامود الواحد بيانات السعر الخاصة بأسبوع آامل              ) 3-9(شكل  
  .طريق ضغط هذه البيانات، تكون هناك إمكانية بتحليل اتجاهات السعر على المدى األطول، عادة ما يصل إلى خمسة أعوام

  
سعر خالل أسبوع               في رسم األ   شاط ال امود الواحد ن ين آل       . عمدة األسبوعي يمثل الع شهري، يب دة ال وفي رسم األعم

  . عامود حرآة السعر خالل شهر آامل
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شهر آامل                     ) 3-10(شكل   سعر الخاصة ب ات ال وعن  . رسم األعمدة البياني الشهري لمؤشر الدوالر األمريكي، حيث يمثل العامود الواحد بيان

  . هذه البيانات، تكون هناك إمكانية بتحليل اتجاهات السعر على المدى األطول، عادة ما يصل إلى عشرين عامطريق ضغط
  

  
ك من  شهري وذل بوعي وال اني األس م البي ي الرس زة ف سعر مرآ ة ال دى أجل وتكون حرآ ى م سعر عل اه ال ل اتج تحلي

سعر ل    شاط ال بوعي ن اني األس م البي ن أن يوضح الرس ن الممك ول، فم اني   أط م البي د الرس وام وأن يزي سة أع دة خم م
ى مدى أطول،               . الشهري عن عشرين عاما    ى دراسة األسواق عل اني عل ارئ الرسم البي وتساعد هذه التقنية البسيطة ق

  .وهي القيمة التي غالبا ما يفقدها عند استخدام الرسم البياني اليومي بمفرده
  

  الخالصة
داول                    واآلن علمنا آيف يتم تكوين رسم العمدة       سعر وحجم الت ة مصادر أساسية للمعلومات وهي ال دمنا ثالث  البياني وق

ة ود المفتوح ذه   . والعق سجل ه اني ي م البي ذآر أن الرس ا ت ن علين ات ولك ذه البيان سير ه تعداد لتف ى اس الي نحن عل وبالت
ة بمفرد              ا قيم يس له ي ل اة الرسم الت ل فرش ا وال يمكن صنع صور     البيانات فقط وهي قيمة قليلة في حد ذاتها فهي مث ه

د                     . جميلة إال بأيدي فنان موهوب     ان في ي اذ األرواح إذا آ ه إنق ذي يمكن وقد يكون من األفضل مقارنة ذلك بالمشرط وال
وعلى هذا السياق من الممكن أن يصبح    . جراح ماهر والذي قد يكون ذا خطورة في أيدي أغلبنا وليس عديم الفائدة فقط             

ى       . ة في مهارة توقع حرآة السوق وذلك عند فهم القواعد  الرسم البياني مفيدا للغاي    الي سوف نتطرق إل وفي الفصل الت
  .بعض المبادئ األساسية الخاصة باتجاه السعر والتي نعتبرها حجر األساس لتحليل الرسم البياني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 42

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رابعـــــــــــــــــصل الـــــــــــــــــالف
  

  م األساسي التجاه السعرالمفهو
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   تعريف اتجاه السعر
ي                  )Trend ( اتجاه السعر  يعتبر مفهوم  ع األدوات الت ر جمي سوق وتعتب ل ال  مفهوم أساسي لتطبيق طريقة التحليل الفني لتحلي

اني   م البي ارئ الرس ستخدمها ق سعر  (ي اذج ال ة، ونم دعم والمقاوم ستويات ال ة الم، و)Patterns (م طات المتحرآ توس
)Moving Averages( ،ذا   .........)  وخطوط االتجاه هي أدوات تساعد على قياس اتجاه السوق بغرض المضاربة في ه

ول            . االتجاه ي تق شائعة الت رات ال سوق           "وغالبا ما نسمع التعبي اه ال ا في نفس اتج سعر       ال"،  "ضارب دائم اه ال  تعارض اتج
  . وتصنيفه السعراتجاهواآلن سوف نتطرق إلى تعريف " قكهو صديالسعر اتجاه "، أو"أبدا

  
ولكن قبل  .  هو ببساطة اتجاه السوق والطريق الذي يتحرك فيه إال أننا نحتاج إلى تعريف أآثر دقة                السعر اتجاهبمعنى عام،    

سوق                            ز حرآات ال اه ، حيث تتمي ام في أي اتج سلة   آل شيء علينا قول بأن األسواق ال تتحرك في خط مستقيم بشكل ع  بسل
ة                  . من الخطوط المتعرجة   ان واضحة للغاي م وقيع سلة من التموجات مع قم شكل  . وتتمثل هذه الخطوط المتعرجة في سل ويت

ا                        انبي فإنه شكل ج اتجاه السوق من اتجاه هذه القمم والقيعان؛ فسواء آانت هذه القمم والقيعان تتحرك لألعلى أو لألسفل أو ب
ا باتج سوقتخبرن ذا ي. اه ال ى ه فوعل ن تعري سلة ممك ه سل صاعدي بأن اه الت صاعدية، و االتج ان الت م والقيع اه ن القم االتج

ان ا              م والقيع ة، والقم ان التنازلي ا           التنازلي بأنه سلسلة من القمم والقيع ى أنه ا عل ة يمكن تعريفه انبي   ألفقي اه الج انظر  .( االتج
  ). أ و جـ4-1الشكل 

  

  
  

  .القمم والقيعان متصاعدةمثال على اتجاه تصاعدي، فيه )  أ4-1(شكل 
  

  
  

  .مثال على اتجاه تنازلي، فيه القمم والقيعان تنازلية)  ب4-1(شكل 
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  ".دون اتجاه"مثال على اتجاه جانبي فيه القمم والقيعان أفقية، وغالًبا ما ُيشار إلى السوق في هذه الحالة بأنه )  جـ4-1(شكل 
  

  
  

صورة                    مثال على اتجاه تنازلي تحول    )  د 4-1(شكل   سار ال ازلي في الجزء األول من ي اه التن وخالل  .  إلى اتجاه تصاعدي، حيث يظهر االتج
  .  1997 آان االتجاه جانبي قبل أن يتحول إلى اتجاه تصاعدي مع صيف 1997 وأبريل 1996الفترة بين أبريل 

  
ا          مختلفة ثالث اتجاهات يتحرك   ا    ، حيث ذآرنا تعريف آال من خط االتج انبي  ه التصاعدي والتن رغم    ف. زلي والج ى ال عل

من أن معظم الناس تعتقد بأن األسواق تتحرك دائما في اتجاه تصاعدي أوفي اتجاه تنازلي، إال أن األسواق تتحرك في     
ة األسعار                  . ثالثة اتجاهات، تصاعدية وتنازلية وجانبية     ك ألن حرآ ذه االتجاهات وذل ين ه ومن الهام أن ندرك الفرق ب

ل، وي  اترة لثلث الوق   تكون ف  ى األق ه ب      ت عل شار إلي ذي ي ي ال ّون النموذج األفق وع من      نطاق  تك ذا الن داول ويعكس ه الت
سبي                            وازن الن ة من الت وى العرض والطلب في حال الحرآة الجانبية فترة من التوازن في مستوى السعر حيث تكون ق

ة      (  وراء تجد أن نظري ى ال ذاآرتك إل و عدت ب ال   " داو"ول وذج ب ذا النم ى ه ا   ). خطأشارت إل رغم من تعريفن ى ال وعل
ا                     ا بأنه شائع اإلشارة إليه ه من ال انبي إال أن اه ج اه   للسوق الفاترة بان اتجاهها اتج دون اتج ع  .  سوق ب ة  معظم  وتتب أنظم

ي بأ          وأدوات التحليل الفني   ذي يعن ا، األمر ال شكل أساسي من                السعر بطبيعته م تصميمها ب د ت ه ق ي    أجل   ن األسواق الت
صاعدي  شكل ت رك ب ة    تتح ي حال واق ف دخل األس دما ت ازلي، وعن اه "  أو تن دام االتج ة   " انع ذه األنظم ل ه ون عم يك

انبي و يمر      . واألدوات عادة ضعيفا جدا أو أنها ال تعمل على اإلطالق        اه الج سوق ذات االتج وخالل هذه الفترات من ال
ار الذين يعتمدون على أنظمة التحليل الفني       فيها التجار الذين يعتمدون على التحليل الفني بإحباط آبير ويخسر فيها التج           

ا               ه وبالت وم بمهمت اه ليق ذ ال يكمن في      لبشكل آبير، وذلك ألن نظام تتبع االتجاه يحتاج إلى وجود اتج شل عندئ إن الف ي ف
م تصميمه من                      ق نظام ت ذي يحاول تطبي ا             أجل   النظام نفسه، بل أنه في التاجر ال ة يكون فيه اه في بيئ أسواق ذات اتج

  .ق عديم االتجاهالسو
  

سوق في     .  وهناك ثالثة قرارات تواجه التاجر وهي الشراء أو البيع أو الوقوف جانبا بدون فعل شيء     دما يكون ال وعن
تراتيجي    ةحالة من التصاعد تكون استراتيجي     رار         ة الشراء هي االس ة يكون الق ة تنازلي دما يكون في حال ضلة، وعن  المف

سوق                أما عن . الثاني هو القرار الصائب    ا في ال الوقوف جانب ار الثالث ب إن الخي ة ف ة جانبي سوق حرآ ة ال دما تكون حرآ
  .بدون فعل شيء عادة ما يكون هو القرار األآثر حكمة

  
  االتجاه له ثالثة أنواع

سعر  ثالثة اتجاهاتباإلضافة إلى وجود   ا في الفصل               لل د ذآرناه ا ق واع آن ة أن ى ثالث اه إل تم تصنيف االتج ا ي ادة م ، ع
اب وهي      الساب انوي و         :ق من هذا الكت اه الث اه األساسي واالتج اه    االتج ة، يوجد     . قصير المدى   االتج  عدد ال   وفي الحقيق

ائق وساعات            التي تندم  محدود من االتجاهات   ذي يغطي دق اه القصير المدى وال ة من االتج ج مع بعضها البعض، بداي
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ام    إلى االتجاه طويل المدى الذي ي     ة ع دة خمسين أو مائ ين خط        . ستمر لم ين الفني ى أي حال، يصنف معظم المحلل وعل
  .  اتجاهي آيفية تعريف آل محلل فني لكلاالتجاه إلى ثالثة أنواع، إال أنه يوجد بعضا من الغموض ف

  
ة       فعلى   ال، تصنف نظري ه       " داو:"سبيل المث ى أن سي عل اه الرئي ام الواحد                االتج د عن الع ا يزي ى م د إل اه يمت وألن .  اتج

دة    ق العقود المستقبلية تعمل في فترات أقصر من المستثمرين في سوق األسهم فسوف تقلل           التجار في أسوا   ذه الم  من ه
تجاه المتوسط  االآما قام داو بتعريف. واق السلعاالتجاه الرئيسي إلى أي فترة تزيد عن ستة أشهر في أس          التي يمتد فيها    
ك في            اتجاه يمتد من ثالثة أسابيع إلى عدة أشهر        أو الثانوي بأنه   ق ذل ستقبلية     ، ومن الممكن تطبي ود الم ا  . أسواق العق أم

  .االتجاه القصير المدى فعادة ما يكون بمدة تقل عن األسبوعين أو الثالثة أسابيع
  

ر     ويصبح آل اتجاه جزء من         الي األآث اه الت ال يكون         .  طوال  االتج ى سبيل المث ا فعل اه   ا المتوسط تصحيحً    هاالتج  لالتج
سي ي . الرئي اهوف ل أن   االتج هرين قب دة ش سه لم صحيح نف صيرة لت رة ق سوق لفت دى يتوقف ال ل الم صاعدي الطوي  الت

ا بارتفاعات وانخفاضات                      . يستأنف طريقه التصاعدي   تم تعريفه سه من موجات أقصر ي انوي نف ألف التصحيح الث ويت
اني أ  ا من  اتجاه جزءً  الفكرة عدة مرات، حيث يكون آل        هذه   روتتكر. قصيرة المدى  اه ث ألف     طو اتج ه يت ا ان ه، آم ل من

  ). أ وب4.2انظر الشكل (  أقصر اتتجاهمن ا
  

ان التصاعدية       االتجاه الرئيسي هو     ) أ 4-2(في الشكل    م والقيع ك في القم نعكس ذل اط  ( اتجاه تصاعدي آما ي ، 2، 1النق
اه   ولكن الحظ ب    . التصاعدي األساسي االتجاه  تصحيح متوسط داخل    ) 3-2( ويمثل الشكل التصحيحي    . )4،  3 أن االتج
أن     Cفي النقطة   . A، B، C)( قام باخترق االتجاه لألسفل في ثالثة موجات أصغر  ) 2-3( ل ب رى المحل د ي اه   ق االتج

ازلي وفي         االتجاهات  الرئيسي ال يزال في وضع تصاعدي على الرغم من أن            المتوسطة والقصيرة المدى في وضع تن
ة  اه ف 4النقط ة خطوط الخاصة باالتج صاعدي أصبحت الثالث درجات  . ي وضع ت ين ال رق ب م الف م أن نفه ن المه وم

م يكن من المستحيل                  االتجاه  فعندما يتم طرح السؤال عن      . االتجاه  المختلفة من    في هذا السوق يكون من الصعب إن ل
  . اإلجابة حتى معرفة أي اتجاه يتحدث عنه السائل

  

  
  

. التصاعدي األساسي  االتجاه  1,2,3,4توضح النقاط . والثانوي، والقصير المدىاألساسي : مثال على ثالث مراحل من االتجاه)  أ 4-2(شكل  
اه التصاعدي األساسي      3 و2ويمثل الجزء الواقع بين   انوي التصحيحي لالتج اه الث ى اتجاهات قصيرة         .  االتج انوي إل اه ث سيم آل اتج تم تق وي

  . 3 و2 اتجاهات قصيرة المدى لالتجاه الثانوي الواقع بين C و B  وAعلى سبيل المثال، تمثل االتجاهات التي تصل بين النقاط . المدى
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ة تصحيحية قصيرة     . 1997خالل عام ) على مدار عام(االتجاه األساسي باألعلى هو اتجاه تصاعدي      ) ب4-2(شكل   خالل هذه الفترة، حدثت حرآ
تكونت ثالثة اتجاهات ). ثالثة أشهر(أغسطس إلى نوفمبر آما حدثت حرآة تصحيحية متوسطة المدى استمرت من شهر        . المدى خالل شهر مارس   

  . قصيرة المدى خالل فترة عمل االتجاه المتوسط المدى
   

  . عن طريق تعريف تصنيف الثالثة اتجاهاتولكن من الممكن اإلجابة على هذا السؤال بالطريقة التي تمت مناقشتها 
  

سبب اخ                ك ب سوق، وذل ا في ال اهم دائًم وم الخاص ب     ويتزايد سوء التف اه   تالف المفه د التجار   االتج ذ   . عن سبة للتجار ال ين فبالن
وم  .  أسابيع غير ذات أهمية    ةال تكون حرآة السعر خالل عدة أيام أو عد        يضاربون على المدى الطويل،      أما بالنسبة لتجار الي

اه تصاعدي       ةالواحد، قد يكون يؤلف تزايد السعر لمدة يومين أو ثالث          ال .  أيام خط اتج درجات           وبالت م ال ًدا فه م ج ي، فمن المه
  . والتأآد من وجودها في آل أنواع التداولالتجاه المختلفة ل

  
دة أشهر          االتجاه  على  االتجاه  وبشكل عام، يرآز أغلب المتتبعين لطريقة تتبع         ستمر لع د ي ذي ق تم    . المتوسط، وال ا ي ادًة م وع

ذا الخط              التجاه  اففي  . القريب المدى ألغراض خاصة بالتوقيت    االتجاه  استخدام   تم استخدام توقف ه التصاعدي المتوسط، ي
  . لفترات قصيرة المدى في الدخول في صفقات شرائية

  
  ) Support and resistance (الدعم والمقاومة

ان هو         االتجاه في المناقشة السابقة عن   م والقيع ذه القم اه ه ان، وأن اتج م والقيع ، ذآرنا أن السعر يتحرك في سلسلة من القم
ة في نفس              .  يحدد اتجاه السوق   يلذا دعم والمقاوم وم ال واآلن يمكننا إعطاء اسم مناسب أآثر لهذه القمم والقيعان، وتقديم مفه

  . الوقت
  

دعم           سه، حيث         . تسمى القيعان، أو أدنى مستويات يرتد عنها السعر، بمستويات ال شرح نف ذا المصطلح ي ومن الواضح أن ه
ا       ةو المنطق أىيشير إلى أن الدعم هو المستو    شراء قوًي ام بال سوق، حيث يكون االهتم  التي تقع أسفل الرسم البياني لحرآة ال
رة أخرى           . جًدا للتغلب على ضغط البيع     ى م د لألعل تم    . ونتيجة لذلك، يتردد السعر في مواصلة االنخفاض ويرت ا ي ادًة م وع

  . التعرف ُمسبًقا على أي مستوى دعم بأنه أدنى سعر مرتد سابق
  ).  أ وب4-3لشكل انظر ا(
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ستويات           4و2يمثل المستوى   . مثال يوضح مستوى الدعم والمقاومة في االتجاه التصاعدي       ) أ4-3(شكل   ثالن م ا يم ذان آان ستويي دعم، والل  م
  .  لألسفل مستويي مقاومة، واللذان آانا يمثالن قمتان سابقتين ارتد عنها السعر3 و1ويمثل المستوى . منخفضة ارتد السعر عنها لألعلى

  

  
  

  . مثال يوضح مستويات الدعم والمقاومة في االتجاه التنازلي)  ب4-3(شكل 
  

و عك        ة فه سعر أو المنطق          سأما مستوى المقاوم ل مستوى ال ا، ويمث دعم تماًم ة       ة ال اني لحرآ وق الرسم البي ع ف ي تق  الت
ى أي مستوى           وعاد. السوق، حيث يتغلب ضغط البيع على ضغط الشراء، ويتراجع السعر المرتفع           تم التعرف عل ًة ما ي

دة سابقة المرت ة ال ه القم ة بأن شكل . مقاوم ي ال اط 4.3وف ل النق ة3 و1 أ، تمث ستويات مقاوم ذآر أن .  م ومن الجدير بال
ة نموذج تصاعدي         االتجاه  وفي  .  اتجاه تصاعدي   يوضح  أ 4.3الشكل   ا  . التصاعدي، تشكل مستويات الدعم والمقاوم أم

  . مستويات مقاومة فوق السوق4 و2 مستويات دعم تحت السوق والنقاط 3 و1 تمثل النقاط التنازلي،االتجاه في 
  

التصاعدي، تمثل خطوط المقاومة فترات توقف مؤقتة في هذا االتجاه التصاعدي، وعادًة ما يتجاوز االتجاه               االتجاه  في  
اف اال        االتجاه  وفي  . نفس النقطة  ة إليق دعم آفاي ازلي، ال تكون خطوط ال ا       التن د يمكنه ه ق ستمر، إال أن شكل م نخفاض ب

  . إيقافها بشكل مؤقت على األقل
  

استمرار  أجل   فمن   . فهًما آامالً االتجاه  فهم مفهوم   أجل  ومن الضروري جًدا فهم واستيعاب مفهوم الدعم والمقاومة من          
سبقه، وأن                    ذي ي دعم ال  يكون آل مستوى    أي خط اتجاه تصاعدي، ال بد أن يكون آل مستوى دعم أعلى من مستوى ال

ل   االتجاه وإذا جاء االنخفاض التصحيحي في . مقاومة أدنى من مستوى المقاومة الذي يسبقه    التصاعدي عند مستوى أق
اه  من االنخفاض السابق، فمن الممكن أن يكون ذلك إشارة تحذيرية بانتهاء             ذا الخط    لالتصاعدي أو تحو  االتج اه ه  اتج

ى         اه التصاعدي إل اه   من االتج ل     ااالتج ى األق انبي عل سعر ب     . لج ام ال ة        كسر   وإذا ق ٍذ احتمالي دعم، تظهر عندئ مستوى ال
  . من االتجاه التصاعدي إلى االتجاه التنازلياالتجاه بانعكاس 
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ك       االتجاه  وفي آل مرة تكون فيها قمة المقاومة السابقة في وضع االختبار، يكون فيها               التصاعدي في وضع حرج؛ وذل
دعم         ةلب على القمة السابقة في االتجاه التصاعدي، أو قدر        ألن فشل السعر في التغ      األسعار على االرتداد من مستوى ال

اه      ةالتنازلي، عادًة ما يكون هو اإلشاراالتجاه  في   ر اتج ى من تغي ة األول اه   التحذيري ائم االتج وفي الفصل الخامس    . الق
ا               اني             والسادس من هذا الكتاب عن نماذج السعر، سوف نرى آيف يمكن اختب ة من خالل الرسم البي دعم والمقاوم ر ال

وم                   االتجاه  ومعرفة إذا ما آان      ذي تق د حجر األساس ال ة، وآيف يعتم في طريقه لالنعكاس، أم أنه في حالة توقف مؤقت
  . عليه نماذج السعر على مستويات الدعم والمقاومة

  
ى مستوى       ، حيث يمكنك مالحظة االتجاه  أمثلة على انعكاس    )  جـ - أ 4-4(في الشكل    شلت في التغلب عل  أن األسعار ف

، قبل أن تنعكس اتجاهها لألسفل للتغلب على أدنى مستوى سابق             ) أ 4-4(، وذاك في الشكل     )3النقطة(المقاومة السابق   
اه  ومن الممكن التعرف ببساطة على هذا االنعكاس في  . 4عند النقطة    ة    االتج دعم والمقاوم ستويات ال ة م د  . بمراقب وعن
  . موضوع نماذج السعر، سوف نعرف هذا النوع من النموذج المنعكس بالقمة المزدوجةتغطيتنا ل

  
  آيفية انعكاس أدوار الدعم والمقاومة

ه الوضع ال يكون                       ابق، إال أن آنا قد عرفنا مستوى الدعم على أنه أدنى مستوى سابق، والمقاومة بأنها أعلى مستوى س
ال ذا الح ى ه ا عل ى أآ. دائًم ذا إل ا ه ارة ويقودن ة إث دعم والمقاوم كال ال ر أش امث ارض لالهتم ي تع يوًعا، والت ا ش  وأقله

  . القواعد االعتيادية للدعم والمقاومة
  

  
د النقطة         5فشل السعر عند النقطة     . مثال على انعكاس االتجاه   ) أ4-4(شكل   سعر عن رق مستوى    3 في تجاوز ال م اخت ل أدنى    4، ث ذي يمث  وال

  .  االتجاه إلى اتجاه تنازلي، يسمى هذا النموذج بالقمة المزدوجةسعر سابق، وبالتالي فقد انعكس
  

  
  

عادة ما تكون اإلشارة األولى لتكون القاع المزوج هي قدرة السعر على ). تكون قاع مزدوج(مثال على نموذج عاآس لالتجاه )  ب4-4(شكل 
سعر من         وتم التأآيد . 3 فوق المستوى الذي تقع عنده النقطة        5الصمود عند النقطة     دما تمكن ال  4مستوى  آسر   على تكون القاع المزدوج عن

  . لألعلى
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سمبر       1998في شهر يناير  ). قاع مزدوج (مثال على نموذج عاآس لالتجاه      )  د 4-4(شكل   دعم المتكون في دي ى مستوى ال  عادت األسعار إل
ة وارتد منه لألعلى مرة أخرى، مكونً  ) والذي يمثل أدنى سعر خالل هذا الشهر      ( ة   آسر  ومع  . ا بذلك مستوى دعم للمرة الثاني لمستوى المقاوم
  . لألعلى فقد تأآد ذلك بدأ اتجاه تصاعدي جديد) الذي يمثل قمة السر المتكونة في منتصف النموذج(
  

وبمعنى آخر، يصبح  .  بمقدار آبير نوًعا ما، تنعكس أدوارهم وتصبح العكسةمستوى الدعم أو المقاوم آسر  فعندما يتم   
ة      مست شة بعض األمور                      . وى المقاومة دعًما، ومستوى الدعم مقاوم د مناق د يكون من المفي ك، ق م سبب حدوث ذل ولفه

  . النفسية التي تقع وراء ظهور مستويات الدعم والمقاومة
  

  سيكولوجية الدعم والمقاومة
سام                     ة أق ى ثالث سوق إل شارآين في ال سم الم ا نق ر، دعم شراء، وأصحاب    أصحاب صفقات   : لنتمكن من توضيح األم  ال

ود            . صفقات البيع، وغير المشارآين    ويتمثل أصحاب صفقات الشراء في التجار الذي قاموا بشراء عقود، وأصحاب عق
سوق،        رالبيع هو التجا  د خرجوا من ال ا ق وا إم سوق فيكون  الذي اتخذوا جانب بيع هذه العقود، أما الغير مشارآين في ال

  .هخذ و لم يقرروا الجانب الذي سيتمأو أنه
  

. ودعونا اآلن نفترض بأن السوق يبدأ في اتخاذ طريقه لألعلى من منطقة دعم، حيث تتذبذب األسعار بعًضا من الوقت                 
دعم      (عندها يكون أصحاب عقود الشراء       دمون من عدم              ) الذين قاموا بالشراء عند منطقة ال سرور، وين ة من ال في حال

ذه ا            د ه ود عن ة إقبالهم على شراء المزيد من العق رة أخرى،                . لمنطق دعم م ة ال ى نفس منطق سوق إل اد ال الي، إذا ع وبالت
ع          .  يزيدون من عدد صفقات الشراء     مفإنه ود البي وة  دأو يزي (وعند ذلك الحين، يدرك أصحاب عق ى   )  شكهم بق أنهم عل ب

ذه             ىوالسؤال اآلن هو إل   . (الجانب الخاطئ من السوق    دعم ه ة ال ذه     أي مدى سوف يؤثر ابتعاد السوق عن منطق ى ه  عل
ل  د قلي ة بع ذه النقط شة ه ى مناق ود إل ا سوف نع رارات؟ إال أنن ى  ). الق اض إل ع لالنخف ود البي ل أصحاب عق واآلن يأم

  .المنطقة التي قاموا فيها بالبيع ليتمكنوا من الخروج من السوق عندها
  

دخل      : أما الذين يتخذون الخط الجانبي في السوق، فينقسمون إلى مجموعتين          م ت في أي صفقات، ومجموعة       مجموعة ل
سبب أو آلخ         ك ل ابق، وذل دعم في وقت س ة ال د منطق ا عن ي دخلته شراء الت صفية صفقات ال إن  . رقامت بت الطبع، ف وب

ى                     أملون في الحصول عل ا ي ه، آم المجموعة األخرى تلوم نفسها بشدة على تصفية عقود الشراء في وقت سابق ألوان
  . وى الذي قاموا فيه ببيعهافرصة أخرى إلعادة هذه الصفقات عند المست

  
دخول                       رر ال ى وتق أما المجموعة األولى التي لم تقرر الدخول في السوق، تدرك في ذلك الوقت بأن األسعار تتجه لألعل

شراء             ة لل دة تالي شراء        . في السوق بالشراء عند أول فرصة شراء جي سوق بال ع مجموعات في ال ر األرب الي، تقري وبالت
دعم عند االنخفاض القادم،     القرب      . أي أنهم لديهم مصلحة واحدة عند منطقة ال ة الحال، إذا انخفضت األسعار ب وبطبيع

  . من هذه المنطقة، سوف يتجدد الشراء من األربع مجموعات لدفع األسعار لألعلى
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ذه   ويأخذ أغلب التداول مكانه في منطقة الدعم هذه التي تكون أآثر أهمية من غيرها؛ وذلك ألن جميع المشارآين                    في ه
دعم أو منطق    . المنطقة لديهم مصلحة واحدة فيها     ة ال ة طرق   ةومن الممكن تحديد آمية التداول في منطق ة بثالث :  المقاوم

  . أخذ التداول مكانه عند هذه المنطقة من حيث الحداثةفآمية الوقت المقضي هناك، حجم التداول، أو آي
  

ة             فإذا طال وقت فترة التداول عند منطقة الدعم والمق         ر أهمي ة تصبح أآث ذه المنطق إن ه ة، ف ال، إذا    . اوم ى سبيل المث عل
ة                إن منطق ى، ف ل أن تتحرك لألعل ام قب ة ازدح ابيع في منطق ة أس دة ثالث داولها لم اتخذت األسعار االتجاه الجانبي في ت

  .الدعم هذه تصبح أآثر أهمية من المنطقة التي تستغرق فيها فترة التداول ثالثة أيام
داول هو طريق     يعتبر حجم ا    ة          ةلت دعم والمقاوم ة ال اس أهمي داول               .  أخرى لقي ة ذات حجم ت د منطق دعم عن إذا تكون ال ف

ة من                                 ر أهمي ذه أآث دعم ه ة ال الي تكون منطق داولها، وبالت م ت د ت مكثف، فإن هذا يشير إلى أن عدد آبير من الوحدات ق
شاط             ومن الجدير بالذآر أن الرسم    . المنطقة التي يقل فيها حجم التداول      يس ن ذي يق شكل وال وع النقطة وال اني من ن  البي

دها                        ي تتكثف عن ستويات الت د الم التداول خالل اليوم الواحد له فائدة خاصة في تحديد هذه المستويات، حيث يقوم بتحدي
  . عندها الدعم والمقاومةيتكّون حرآة التداول، وبالتالي يحدد المستويات التي 

  
رة                 أما الطريقة الثالثة الخاصة ب     رة األخي داول في الفت ا الت ا    . تحديد الدعم والمقاومة هي الكيفية التي حدثت به حيث ألنن

صفقا             ل، أو ال دوها بالفع ي عق صفقات الت سوق وال دخول     تنتعامل مع ردود أفعال التجار لحرآات ال شلوا في ال ي ف  الت
  .  األقوىلفيها؛ فإن نشاط التداول األآثر حداثة، يصبح هو التداو

اع                    واآلن دع  دًال من االرتف اض، ب ا لالنخف ال    . ما نغير األوضاع بشكل آامل، ونتخيل بأن األسعار في طريقه ي المث فف
د من                            ة آل انخفاض في األسعار بالمزي سوق في مقابل شارآين في ال ع الم السابق، تسبب رد الفعل المشترك من جمي

وعلى أي حال، فعندما تبدأ األسعار في   .  لالرتفاع، وذلك ألن األسعار آانت في طريقها  )وبالتالي تكون الدعم  (الشراء  
اموا                 ذين ق ع ال درك جمي ا، حيث ي إن رد الفعل يكون العكس تماًم سابقة، ف دعم ال ة ال اض، وتتحرك تحت منطق االنخف

اً   سماسرة       . بالشراء عند هذه المنطقة حينئٍذ بأنهم قد ارتكبوا خطئ ة ال د رغب ستقبلية، تتزاي ود الم سبة لتجار العق  في  وبالن
ن   د م امش المزي ال ) Margin(اله رأس الم ود         . ل داول العق ا ت سم به ي يت ال الت ضاعفة رأس الم ة م ًرا لطبيع ونظ

ادة      يهم زي ث عل ة، حي دة طويل سائرهم لم اظ بخ ار االحتف ن للتج ستقبلية، ال يمك امش الم والهم، أو ) Margin(اله ألم
  .  من صفقاتهم الخاسرةجالخرو

  
ستويات          وفي المقام األول، يعود ال  د الم شراء عن ى سيطرة أوامر ال سابقة إل دعم ال ة ال سبب الذي من أجله تكونت منطق

واآلن تحولت جميع أوامر الشراء في السوق إلى أوامر بيع عند المستويات المرتفعة؛ وذلك الن               . المنخفضة في السوق  
ة هو أ       . الدعم قد تحول إلى مقاومة     ر أهمي سا      نواألمر األآث ة ال ة المقاوم ة، والتي أخذ       –بقة   منطق ر حداث ة األآث المنطق

ة              -أآبر قدر من التداول مكانه عندها      ة مقاوم ا أصبحت آمنطق وة اآلن ألنه ر ق ع       .  أصبحت أآث واآلن سوف تعمل جمي
الكين ألي        –العوامل والتي تدعمها الثالث فئات في السوق     ر م شراء، والغي ود ال شراء، وأصحاب عق ود ال أصحاب عق

  .دعلى األسعار للحد من االرتفاع المتواصل أو االرتدا على وضع سقف -صفقات
  

اهيم                            سعر وبعض المف اذج ال اني لنم ارئ الرسم البي ا في سبب استخدام ق ر ملًي ة والتفكي ومن المفيد التوقف لفترة مؤقت
ل ضر          . األخرى مثل الدعم والمقاومة، وعملها بالفعل     ا تمث ى أنه اذج ال يرجع إل ذه النم ة هي أن عمل ه ًبا من  والحقيق

ة، أو بع           ا تعطي صوًرا عن            ضالسحر الناتج عن بعض الرسوم البياني ا تعمل ألنه ا، ولكنه  الخطوط المرسومة عليه
سوق                   اًءا  . حقيقة ما يقوم به المضاربين في السوق، وتتيح لنا فرصة التعرف على ردود أفعالهم تجاه ما يحدث في ال وبن

سوق    ةني هو دراسعلى ذلك، يمكننا القول بأن تحليل الرسم البيا         للسيكولوجية البشرية وردود أفعال التجار ألوضاع ال
رات المختصرة والتي تفحص                . المتغيرة ة والتعبي ى المصطلحات الفني رة عل ولسوء الحظ، فإننا نميل إلى االعتماد بكث

ة سريعة    القوى التي تقع وراء تكون الصور في الرسوم البيانية في المقام األول؛ وذلك ألننا نعيش في ظل     أسواق مالي
سعر،                          . التحرك اني لل ى الرسم البي ة عل دعم والمقاوم ستويات ال د م ا سبب تحدي ود إليه آما يوجد أسباب سيكولوجية يع

  . وسبب استخدامنا لها في التنبؤ بحرآات السوق
  

  تحول الدعم إلى مقاومة والعكس 
ست                آسر   إذا تم    ذا الم سبًيا، يتحول ه ر ن دار آبي العكس        أي مستوى دعم بمق ة، وب ى مستوى مقاوم ى    . وى إل النظر إل وب

شكل                  ) أ 4-3(، والذي يماثل الشكل     ) جـ - أ 4-5(الشكل   ع في ال ديل، نالحظ أن األسعار ترتف ، ب مع إضافة بعض التع
ة   . ا، أو فوقه 1 الذي يتوقف عند أعلى نقطة في القمة التي تقع عند النقطة 4، ورد الفعل في النقطة   ) أ 5-4( ل القم وتمث
د النقطة   1سابقة عند النقطة    ال ة    3 مستوى مقاومة، ولكن حالما تم اختراقها بالموجة المنتهية عن ذه المقاوم ، أصبحت ه

والتي آونت مستوى     (1آما تحولت جميع عمليات البيع التي تقترب من أعلى نقطة في الموجة           . السابقة مستوى دعم  
ة سوق) المقاوم راء تحت ال ات ش ي ا. أصبحت اآلن عملي شكل وف عار، ) ب4-5(ل اض األس ا انخف ر فيه ذي يظه ، وال
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سوق         ) والتي آانت مستوى دعم سابق تحت السوق       (1أصبحت النقطة    مستوى مقاومة فوق السوق يعمل على تغطية ال
  . 4عند النقطة 

  

  
  

. 4 فقد أصبح مستوى دعم عند النقطة  قد تم اختراقه لألعلى، وبالتالي1في االتجاه التصاعدي هذا، الحظ أن مستوى المقاومة )  أ4-5(الشكل 
  .آقاعدة عامة، تعمل قمم السعر السابقة آمستويات دعم عند حدوث حرآات تصحيحية تليه

  
  

  
  

ذا                           ) ب4-5(شكل   د ه ى بع سعر لألعل د لل دما ارت ه وعن د اختراق ة بع ى مستوى مقاوم دعم إل ازلي الموضح، تحول مستوى ال اه التن في االتج
  .4 إلى مستوى مقاومة عند النقطة 1ول مستوى الدعم السابق عند النقطة الحظ آيف تح. االختراق
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ام  آسر حالما تم  . مثال على انعكاس أدوار الدعم والمقاومة     )  جـ 4-5(شكل   . ، أصبح يعمل آمستوى دعم    1997مستوى المقاومة في بداية ع
  . مستوى المقاومة السابق، والذي أصبح اآلن مستوى دعم جديدوعندما انخفض السعر في العام التالي، وجد مستوى دعم يقع تماًما عند 

  
ة   . آنا قد ذآرنا في موضع سابق بأن ابتعاد األسعار عن مستوى الدعم والمقاومة يزيد من أهمية هذه المستويات         د حقيق وتزي

سبًقا             ال،     . هذا األمر عندما تكون مستويات الدعم والمقاومة هذه قد تم اختراقها م ى سبيل المث ستويات          عل ا أن م د ذآرن ا ق  آن
ط  ىذو معن  آسر   الدعم والمقاومة تنعكس أدوارها إذا تم اختراقها         ان ال       .  فق ذي يحدد إذا آ ا ال ن، م  أم ال؟ ىذو معن كسر  ولك

ة      كسر من ال% 3وآمقياس عام، يستخدم محلل الرسم البياني        دعم والمقاوم ستويات ال راق، وخاصة لم آمعيار ألهمية االخت
رر       %. 1تتطلب مستويات الدعم والمقاومة القصيرة المدى نسبة أقل من ذلك، مثل            وقد  . األساسية وفي الحقيقة، ال بد وان يق

دما     . آل محلل لنفسه نسبة يحدد بها أهمية االختراق        ا عن نعكس أدوراه ومن المهم تذآر دائًما أن مستويات الدعم والمقاومة ت
  . لسوق بأنهم قد ارتكبوا خطًئايتحرك السوق إلى مدى آافي ليقتنع المشارآين في ا

  
  أهمية األرقام المحورية آمستويات دعم ومقاومة

ا  اع أو انخف اف ارتف ة إليق ام المحوري ى األرق ل إل اك مي ام  ضهن ة األرق ي أهمي اد ف ى االعتق ار إل ل التج ث يمي سعر، حي  ال
ل  ة، مث ضاعفات  (100، 75، 50، 25، 20، 10المحوري ذه ا ). 1000وم ل ه الي تعم ستويات  وبالت ة آم ام المحوري ألرق
ة  دعم والمقاوم سيكولوجية"ال ام   ". ال ذه األرق ن ه القرب م اح ب ي األرب دء ف ي الب ة ف ذه المعلوم تخدام ه اجر اس ان الت وبإمك

  .المحورية
  

ام     . وآمثال جيد على هذه الظاهرة، يمكننا وضع سوق الذهب تحت المالحظة             ي ع ى         1982فف ة إل سوق التنازلي ، وصلت ال
ام                $300مستوى   ع األول من ع سوق في الرب ع ال وق مستوى        1983، ثم ارتف ى ف ى      $ 500 إل نخفض إل ل أن ي مباشرة، قب

د        1987وفي عام   . 400$ سعر عن رة أخرى   $ 500، توقف ال ام     . م ى    1990ومن ع ذهب في آل         1997 إل شل سعر ال ، ف
ى وج        " زداو جون "وآان مؤشر   . $400مستوى  كسر  محاولة له ل   ا إل شير دائًم د مضاعفات         الصناعي ي التوقف عن ل ب ود مي

1000 .  
  

ال،   . وآتطبيق على هذا المبدأ، البد من تجنب وضع أوامر خاصة بالتداول عند هذه األرقام المحورية نفسها               فعلى سبيل المث
ام                  وق األرق إذا حاول التاجر الشراء في سوق تنازلي على المدى القصير في اتجاه تصاعدي عام، فإنه سيضع أمر الشراء ف

سوق من الكسب                   . محورية الهامة مباشرة  ال تمكن ال د ال ي ة، فق ام المحوري ذه األرق د ه وألن باقي التجار يحاولون الشراء عن
ة              .هناك ام المحوري ذه األرق ع تحت ه ى، سوف يضعون أوامر البي داد لألعل أما التجار الذين يتطلعون إلى البيع عند أي ارت

رة اط  . مباش د وضع نق صبح العكس صحيًحا عن ل   وي ودة بالفع صفقات الموج ة ال ى حماي دف إل ي ته سارة والت ف الخ .  وق
  .وآقاعدة عامة، ال بد من تجنب وضح نقاط الوقف الخاصة بالحماية عند األرقام المحورية ذاتها
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ع تكون                        ة، وفي صفقات البي ام المحوري شراء تحت األرق وبمعنى أخر، ُتوضع نقاط الوقف الخاصة بالحماية في صفقات ال
سبًقا        -ويعتبر اهتمام السوق باألرقام المحورية    . ذه األرقام فوق ه  ا م ا والتي أشرنا إليه ة منه ر أهمي ك األآث  أحد  -وخاصة تل

  . سماته التي قد تساعد على عملية التداول، والتي يأخذها التاجر الماهر في التحليل الفني في عين اعتباره دائًما
  

  ) Trend lines (خطوط االتجاه
د  و خ واآلن وبع ة، وه األدوات الفني ستودعنا الخاص ب ضيف حجر أساسي آخر لم ا ن ة، دعون دعم والمقاوم ا ال  طأن فهمن

اه شكل  . (االتج ر ال ـ- أ4-6انظ ي       ).  ج ي الت ل الفن سط أدوات التحلي ن أب ر م ي يعتب اه األساس ط االتج أن خ ول ب دأ الق ونب
ي       ر األدوات الت ة  يستخدمها محلل الرسم البياني، آما أنه من أآث ع بالقيم ه       . تتمت اه التصاعدي بأن ا تعريف خط االتج ويمكنن

شكل                     خط مستقيم متجًها إلى األعلى باالتجاه األيمن على طول أدنى مستويات مرتدة آما يظهر الخط المستقيم الواضح في ال
ى طول الق            طأما خط االتجاه التنازلي، فهو خ     ). أ6-4( ا يظهر         مستقيم متجًها إلى األسفل باالتجاه األيمن عل ة آم م المرتفع م

  . ب )4-6(في الشكل 
  

  
  

سعر                . مثال على خط اتجاه تصاعدي    ) أ4-6(شكل   ا ال د عنه ي ارت ستويات المنخفضة الت اه       . يقع خط االتجاه التصاعدي أسفل الم م رسم خط االتج ت
د عل                3 و 1التصاعدي مؤقًتا بين النقطتين      سعر، ولكن للتأآ ا ال د عنه د من         حيث توجد أدنى مستويات ارت ان الب اه التصاعدي آ ى صحة خط االتج

  ).   5عند النقطة (اختبار هذا الخط لمرة ثالثة 
  

  
  

ين   . خط اتجاه تنازلي تم رسمه فوق قمم السعر التنازلية        )  ب 4-6(شكل   ين نقطت م  ). 3 و1(لرسم خط االتجاه التنازلي المؤقت، تم رسم هذا الخط ب ث
  . للتأآد من صحته)5النقطة (تم اختباره عند نقطة ثالثة 
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تم رسم االتجاه التصاعدي متجًها لألعلى، على الجهة اليمنى حيث يصل بين أدنى مستويات ارتد . خط اتجاه تصاعدي طويل المدى  )  جـ 4-6(شكل  
  .  بدون اختراق، ارتد السعر مرة أخرى عن هذا الخط، وبالتالي حافظ على هذا الخط1998ومع بداية عام ). انظر إلى السهم(عنها السعر 

  
  

  رسم خط االتجاه
ة            ادًة تجرب د يكون من الضروري ع تشبه عملية الرسم الصحيح لخطوط االتجاه أي سمة أخرى يتسم بها الرسم البياني، وق

 طوفي بعض األحيان، قد يلزمنا إعادة رسم خط االتجاه الذي يظهر بأنه هو الخ             . رسم خطوط مختلفة إليجاد الخط الصحيح     
  . أنه يوجد بعض اإلرشادات المفيدة في البحث عن ذلك الخط الصحيحالصحيح، إال

اه          ى وجود اتج ل عل اك دلي ستويات         . أوًال وقبل آل شيء، ال بد وان يكون هن ل من م ى األق ين عل اك اثن ى أن يكون هن بمعن
ى األو                            سعر األدن ى من ال اني أعل ى الث سعر األدن سعر، وأن يكون ال ا ال د عنه ي ارت ى الت اه    السعر األدن ل، لرسم خط االتج

ستقيم      . التصاعدي شكل  . وبالطبع، فإننا نحتاج إلى نقطتين لرسم أي خط م ي ال د       )  أ4-6(فف م تتكون عن ال، ل ى سبيل المث عل
ى من النقطة                                 اه لألعل سعر في االتج دأ ال دما ب د تكون إال بع د ق ى المرت سعر األدن أن ال ة ب ة آافي اني ثق ، 3محلل الرسم البي

  . 3 و1ن رسم خط اتجاه تصاعدي تحت النقطتين وحينها فقط تمكن م
 للتأآيد على االتجاه التصاعدي قبل رسم خط  2قمة السعر عند النقطة   آسر  وعند بعض محللي الرسم البياني، ال بد وأن يتم          

اه سبة . االتج صحيحية بن ة ت بعض اآلخر حرآ د 3-2للموجة % 50ويطلب ال ع عن ي تق ة الت سعر من القم رب ال  أو أن يقت
ذآرها هي أن                      . 2نقطة  ال وعلى الرغم من أن هذا المقياس قد يختلف من محلل إلى آخر، إال أن النقطة األساسية التي يجب ت

د صالح لرسم                            ى سعر مرت ه أدن المحلل يرغب في التأآد بشكل آافي بأن أدنى سعر مرتد قد تكون بالفعل قبل أن يصنفه بأن
ا          وبالتالي، حالما يتم تحديد مست    . خط االتجاه  ستقيم يصل بينهم ا رسم خط م ويين متصاعدين من أدنى األسعار، يمكن حينه

  . وسحبه لألعلى باتجاه اليمين
  

  االنعكاس المؤقت وخط االتجاه الصحيح
اه مؤقت  دينا خط اتج د، يكون ل ذا الح د ه ة . وعن رة ثالث ذا الخط لم سعر ه د وأن يالمس ال اه، الب د صحة خط االتج ولتأآي

شكل    . اد السعر عن هذا الخط لألعلى  إضافية، وذلك بارتد   اه التصاعدي في      )أ4-6(وبالتالي، نالحظ في ال نجاح لخط االتج
د النقطة  ار عن ذا الخط5االختب دها صحة ه د عن ي تتأآ شكل .، والت ين ال د )   ب4-6(ويب ه القواع ل في ازلي وتتماث اه تن اتج

ار        . المطبقة على االتجاه التصاعدي      اه في االختب د النقطة      وينجح خط االتج ين            . 5 عن ى نقطت اج إل ا نحت والخالصة هي أنن
  . لرسم خط االتجاه، ونقطة ثالثة للتأآد من صحة هذا الخط

  
  آيفية استخدام خط االتجاه

حالما يتم تأآيد خط االتجاه عند النقطة الثالثة، ويواصل االتجاه اتجاهه األصلي، فإن خط االتجاه هذا يصبح مفيًدا جًدا وسط                   
ة                     . تعدد الطرق   ى االستمرار في الحرآ ل إل اه المتحرك سوف يمي إن االتج اه، ف اهيم األساسية الخاصة باالتج . وآأحد المف

د                      ين، أو مع ل مع اه مي ا يفرض االتج ه حالم ر، فإن ذا األم ى ه ى نفس        لوآاستدالل عل ادًة عل ه يحافظ ع سرعة، فإن ين لل  مع
ا             وحينئٍذ، ال يساعد خط االتجاه فقط على تحديد أ        . االنحدار ة ويخبرن ر أهمي طراف األشكال التصحيحية، وإنما قد يصبح أآث

  .بالوقت الذي يتغير عنده االتجاه
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صب                        اه التصاعدي أو ي اه التصاعدي خط االتج  حعلى سبيل المثال، غالًبا ما يالمس االنخفاض التصحيحي المؤآد في االتج

إن خط            وألن نية التاجر عند االتجاه التصاعدي هي الش       . قريًبا منه جًدا   راء عند المستويات التي تقع عندنا األسعار األدنى، ف
ة شراء                  الي آمنطق سوق، ويمكن استخدامه بالت ازلي            . االتجاه هذا يمثل حد دعم تحت ال اه التن ا يمكن استخدام خط االتج آم

  ).أ وب4-7انظر الشكل . (البيعأجل آمنطقة مقاومة من 
  

شراء       وطالما أن السعر لم يخترق خط االتجاه، يمك        ى أي حال، نالحظ أن       . ن استخدامه في تحديد مناطق البيع وال آسر  وعل
صفقات             )  ب - أ 4-7( في الشكل    9خط االتجاه عند النقطة      ع ال يشير إلى تغير االتجاه، األمر الذي يستدعي الخروج عن جمي

  .ت التحذيرية المبكرة لتغير االتجاهخط االتجاه آأحد أفضل اإلشاراآسر وغالًبا ما يتم اعتبار . الواقعة في االتجاه السابق
  

  
  

ة شراء                     )  أ 4-7(شكل   ذا الخط آمنطق ة من ه ستويات المنخفضة القريب ال، يمكن      . حالما تكون االتجاه التصاعدي، يمكن استخدام الم ذا المث وفي ه
دة               7 و 5استخدام النقطة    شراء الجدي د من صفقات ال دخول في مزي سمى النقطة   .  آمناطق لل ى       بنقطة تص  9وت شير إل ي ت شراء، والت فية صفقات ال

  .  انعكاس االتجاه التصاعدي
  

  
  

  .  إلى انعكاس اتجاه هذا الخط9السعر لهذا الخط عند النقطة آسر ويشير .  آمناطق بيع7 و5من الممكن استخدام النقطتين )  ب4-7(شكل 
  

  آيفية تحديد مدى أهمية خط االتجاه
اه    دعونا اآلن نناقش بعض األمور التي تت       ذا                     . علق بخط االتج ى ه ة عل اه؟ اإلجاب ة خط االتج ذي يحدد مدى أهمي ا ال أوًال، م

اره                  م اختب السؤال هي إجابة ثنائية، حيث تعتمد أهمية خط االتجاه على طول الخط الذي لم يتم اختراقه، وعدد المرات التي ت
ال   فيكون خط االتجاه الذي تم اختباره ثماني مرات بنجاح على سبيل الم            . فيها ى صحته         -ث ر عل ذي يعب اه     -األمر ال  خط اتج

ة من            . أآثر أهمية من الذي تم اختباره ثالث مرات فقط    ر أهمي سعة أشهر أآث أثيره لت ستمر ت اه الم ًضا، يكون خط االتج وأي
  .الخط الذي استمر تأثيره لمدة تسعة أسابيع أو تسعة أيام
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  خطوط االتجاه تتضمن حرآة السعر بأآملها
ومي   نطاق   تدة البياني، يتم رسم خطوط االتجاه فوق أو تح        في رسم األعم   سعر الي اني          . ال ي الرسم البي ويفضل بعض محلل

ى               إجراء موحد؛ فعل اره آ رسم خط االتجاه عن طريق توصيل أسعار اإلغالق فقط بعضها ببعض، إال أن هذا ال يمكن اعتب
ل       مالرغم من أن سعر اإلغالق هو أه        ه يمث وم، إال أن وم        سعر خالل الي سعر خالل الي شاط ال سيط من ن ة   .  نموذج ب ا تقني أم

ا          نطاق  تضمين   ا أنه ل، آم ومي بالكام سعر الي شاط ال واء ن السعر اليومي في عملية رسم خط االتجاه، فهي تقنية تضمن احت
  ). 4-8انظر الشكل . (من أآثر التقنيات استخداًما

  

  
  

  . التداول اليوميطاق نالبد أن يتضمن الرسم الصحيح لخط االتجاه ) 4-8(شكل 
  

   الصغيرة لخط االتجاه آيفية التعامل مع االختراقات
اه األصلي،          كسر  في بعض األحيان يقوم السعر ب      دها في االتج ق بع  خط االتجاه خالل اليوم، إال أنه على الرغم من ذلك يغل

شكل  . (لخط االتجاه أم ال    حقيقي   آسر  ليترك المحللين بذلك في حالة من الشك والتساؤل حول إذا ما آان ذلك               ). 4.9انظر ال
الرغم من                   اآيف يبدو هذ  ) 4-9(يظهر الشكل    ق ب وم، ويغل  الوضع، حيث ينخفض السعر دون مستوى خط االتجاه خالل الي

 يوجد إمكانية إلعادة إمداد هذا الخط في نفس     لولكن السؤال الذي يطرح نفسه عندها هو ه       . ذلك فوق هذا الخط التصاعدي    
  االتجاه؟

  

  
  

 السعر خالل اليوم في إصابة المحلل الفني بالشك حول إذا ما آان هذا الخط ال يزال صحيًحا، أم إذا ما آسر في بعض األحيان، يتسبب ) 4-9(شكل 
تمك          . آان األمر يتطلب رسم خط اتجاه جديد       ن من  وآحل وسط لذلك، يمكن الحفاظ على خط االتجاه المرسوم، ورسم خط اتجاه جديد متقطع، حيث ن

  . تحديد أيهما هو الخط الصحيح
  

ان يكون من األفضل تجاهل               ي بعض األحي ذا الوضع؛ فف ولسوء الحظ، ال يوجد قاعدة ثابتة وصارمة يمكن إتباعها عند ه
  .الصغير، خاصة إذا أثبتت حرآة السوق الالحقة أن خط االتجاه األصلي ال يزال قائًماكسر هذا ال

  
  جاه؟الصحيح لخط االتكسر ما هو ال

ان،  . هذا الخط خالل اليوم  آسر  آقاعدة عامة، يعتبر اإلغالق خلف خط االتجاه أآثر أهمية من مجرد             إال أنه في بعض األحي
افي         آسر  قد ال يكون هناك      ر آ ين بتوظيف عدد              . خط االتجاه واإلغالق خلف هذا الخط غي ين الفني وم أغلب المحلل ذلك، يق ل
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ذر         متنوع من معايير السعر والوقت في مح  ي تن ة الت اه الصحيحة، واإلشارات الخاطئ ات خط االتج اولة للفصل بين اختراق
اه هو      آسر   يدل على أن     رهو معيا % 3بنسبة  كسر  وآأحد األمثلة على معايير السعر، يعتبر ال      . بتغير خط االتجاه   خط االتج

اه ذات ا     آسر   أجل   ويتم استخدام هذا المعيار بشكل أساسي من          . صحيحآسر   ه يتطلب      خطوط االتج ا أن لمدى األطول، آم
سبة      آسر   ومن الجدير بالذآر أن قاعدة      . على األقل % 3خط االتجاه وارتفاعه عن سعر اإلغالق بنسبة        آسر   اه بن خط االتج

  . ال يتم تطبيقها في بعض العقود المالية المستقبلية، مثل أسواق أسعار الفائدة% 3
  

د         على سبيل المثال، إذا اخترقت أسعار الذهب خط           اه تصاعدي أساسي عن ذا         $400اتج ق األسعار تحت ه د وأن تغل ، ال ب
ده ال  % 3الخط بنسبة    اه         (كسر  من مستوى السعر في المكان الذي حدث عن ة، يكون اإلغالق تحت خط االتج ذه الحال في ه

ار        ). $388 د، أو عن  $12بمقدار   ا يتضح أن معي دار           آسر   آم ه بمق ذا الخط واإلغالق تحت ار    ال يمكن اعت   $ 12ه اره معي ب
سبة   كسر مالئم للتداول على المدى القصير، والذي قد يكون ال   اه بن ه   % 1واإلغالق تحت خط االتج ار مناسب ل ل  . معي وتمث

اني في سوق األسهم ال                   . أحد معايير السعر أيًضا   % 1قاعدة الـ    ل الرسم البي ر محل د يعتب دار  كسر   وعلى سبيل المثال، ق بمق
دها    . االختراقات األقل من ذلك   صحيح، وتجاهل   آسر  نقطة آاملة    وباإلضافة إلى ذلك، توجد بعض الحاالت التي يتوقف عن

ات    التداول عند استخدام أي نوع من هذه الفالتر، فعندما يكون الفلتر صغير جًدا، فإنه ال يكون مفيًدا في تقليل تأثير االختراق
ل أن تعطي إشارة       وإذا آان الفلتر آبيًرا جًدا، سوف يتم فقدان الكثير          . الخاطئة ة قب ة األولي رة  . صحيحة آسر  من الحرآ وم

سمح     رأخرى نقول بأنه يتعين على التاجر تحديد أي نوع من الفالتر هو األآث   اه، والتي ت  مناسبة لكل مدى من خطوط االتج
  . بوجود بعض االختالفات في األسواق الفردية

  
سب      آسر الذي يتطلب (عر  لفلتر السلومن ناحية أخرى، يعتبر فلتر الوقت هو البدي    ة سعرية محددة أو بن اه بكمي  ةلخط االتج

دة                   .  الوقت الشائع االستخدام   رويعتبر فلتر اليومين هو فلت    ). معينة اه لم سعر خلف خط االتج ق ال د وأن يغل وبمعنى آخر ال ب
د صحة         ك لتأآي اه   آسر   يومين، وذل الي، ل  . خط االتج ق     كسر   وبالت د وأن تغل اه تصاعدي،  ال ب  األسعار تحت خط    خط اتج
ذآر أن قاعدة     . ليوم واحد في عين االعتباركسر وعلى ذلك، ال يمكن أخذ ال     . االتجاه لمدة يومين متتاليين    -1ومن الجدير بال

اه األساسية                  آسر  وقاعدة اليومين يمكن تطبيقها في عملية       % 3 يس في خطوط االتج ة، ول ة الهام دعم والمقاوم ستويات ال م
د حدوث إشارة                  آما يوجد فلتر    . أيًضا ك بهدف تأآي اه األساسي وذل ة خلف خط االتج وقتي آخر يتطلب اإلغالق يوم الجمع

  . أسبوعية لالختراق
  

  آيفية انعكاس أدوار خطوط االتجاه
ا                          تم اختراقه ا ي ة تصبح العكس حالم دعم والمقاوم ستويات ال أن م ذه        .  آنا قد ذآرنا في وقت سابق ب ق نفس ه ويمكن تطبي

ى خطو    اهالقاعدة عل شكل   . (ط االتج ـ- أ4-1انظر ال صاعدي     ).  ج اه الت ى آخر، يتحول خط االتج دعم  (وبمعن ى ) خط ال إل
ة  (مستوى مقاومة عادًة حالما يتم اختراقه بشكل صحيح، آما يتحول خط االتجاه التنازلي               ا       ) خط المقاوم ى خط دعم حالم إل

ان       ولذلك يكون من األفضل رسم خط االتجاه   . يتم اختراقه بشكل صحيح    در اإلمك اني بق ى الرسم البي ين عل ممتًدا باتجاه اليم
رة أخرى         . وحتى وإن حدث وتم اختراقه   ة م دعم والمقاوم اه دور ال ومن المدهش أن نرى إلى أي مدى تلعب خطوط االتج

  .في المستقبل، ولكن بشكل عكسي
  

  المتضمنات القياسية لخطوط االتجاه
اذج        من الممكن استخدام خطوط االتجاه في تحديد   ى نم ادمين عل ًرا في الفصلين الق ا آثي  أهداف السعر، والتي سنتحدث عنه

  . األسعار
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سعر ب      . تحول إلى مستوى مقاومة   ) مستوى دعم (مثال على خط اتجاه تصاعدي      )  أ 4-10(شكل   وم ال د أن يق ا يعمل      كسر  بع ادًة م دعم، ع مستوى ال
  . آمستوى مقاومة عند حدوث أي ارتفاع للسعر

  

  
  

  . غالًبا ما يتحول خط االتجاه التنازلي إلى مستوى دعم بعد اختراقه لألعلى)  ب4-10(شكل 
  

  
  

في هذا الرسم البياني، تحول خط االتجاه إلى مستوى مقاومة بعد اختراقه، وذلك عندما . مثال على خط اتجاه قد انعكس دوره أيًضا)  جـ4-10(شكل 
  . ارتفع السعر بعد االختراق

  
ا مع                      وفي الحقيقية،  ه هن  فإن بعض أهداف السعر تنبع من نماذج السعر المختلفة والتي تشبه نموذج السعر الذي سوف نغطي
سافة     آسر وآما ذآرنا قبل ذلك، حالما يتم   . خطوط االتجاه  دار م اه بمق خط االتجاه، عادة ما تتحرك األسعار خلف خط االتج

  . الجانب اآلخر من خط االتجاه قبل انعكاسهتتساوى مع المسافة العمودية التي حققتها األسعار على 
  

، )يتم القياس عموديا  (فوق خط االتجاه التصاعدي     $ 50وبمعنى آخر، إذا تحرآت األسعار في اتجاه تصاعدي سابق بمقدار           
دار               سعر بمق ع انخفاض ال ا من المتوق ه           $ 50يكون حينه د اختراق اه بع ًضا تحت خط االتج ذا        . أي الي من ه وفي الفصل الت

ي يمكن                           الك ة الت اه هي نفس الطريق ى خط االتج ذه القاعدة القياسية المستخدمة عل تاب، سوف نرى على سبيل المثال أن ه
سافة من        " هيد آند شولدرز  "استخدمها على نموذج السعر المشهور       د "المنعكس، حيث تكون الم ى   " الهي يكالين "إل هي  " الن

  . نفس المسافة خلف هذا الخط عندما يتم اختراقه
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  ) Fan Principle(قاعدة المروحة 
د     و قاع ا، وه دير باهتمامن اه ج ط االتج ر لخ تخدام آخ اك اس د هن ةةيوج شكل . ( المروح ر ال ـ- أ4-11انظ ي بعض )  ج فف

د  ان، بع سر األحي اه      آ ط االتج ى خ دة عل رى عائ رة أخ ع م ل أن ترتف يًال قب عار قل نخفض األس صاعدي، ت اه الت ط االتج خ
شكل    ). والذي أصبح خط مقاومة بعد عملية االختراق(سفل التصاعدي القديم من األ  اع   )  أ 4-11(ونالحظ في ال ة ارتف آيفي

ى الخط          اني               . 1األسعار وفشلها في التغلب عل اه ث الي من الممكن رسم خط اتج اه     (وبالت ه     )2خط االتج م اختراق ذي ت ، وال
  . أيًضا

  
  
  
  

  
  

ًضا أن الخطين        . الخط الثالث إلى انعكاس االتجاه    سر  آمثال على قاعدة المروحة، حيث يشير       )  أ 4-11(شكل   د     3و1الحظ أي ا ق م اختراقهم ذين ت  ال
  . تحوال إلى مستويا مقاومة

  

  
  

اه التصاعدي      آسر مثال على قاعدة المروحة باألسفل، حيث يعتبر      )  ب 4-11(شكل   ى االتج سعر إل اه ال الحظ أن  . الخط الثالث إشارة بانعكاس اتج
  .  تم اختراقهما قد تحوال إلى مستويا دعم الذين2 و1الخطين 
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ى تحول     آسر  عادًة ما يشير . في هذا الرسم البياني، تم رسم شكل المروحة بحيث تالمس ثالث قمم سعرية متتالية      )  جـ 4-11(شكل   الخط الثالث إل
  .  اتجاه السعر إلى االتجاه التصاعدي

  
ى   آسر وعادة ما يكون ). 3الخط (ط اتجاه ثالث   وبعد فشله لمرة الثانية في االرتفاع، يمكن رسم خ         هذا الخط الثالث إشارة إل

اه   ) 3الخط (خط االتجاه التنازلي الثالث    آسر   ب، يعتبر    4-11وفي الشكل   . أن األسعار تتجه لألسفل    إشارة بظهور خط اتج
ا مس                  . تصاعدي جديد  م اختراقه ي ت دعم الت ى خطوط     وفي هذه األمثلة، يمكنك مالحظة آيف أن خطوط ال د تحولت إل بًقا ق

ذآر أن مصطلح     . مقاومة، وأن المقاومة قد تحولت إلى دعم    ى مظهر الخطوط     " قاعدة المروحة  "ومن الجدير بال يرجع إل
أن        . التي تتشكل بالتدريج، والتي تشبه المروحة      ا ب ا هن ذآر دائًم م أن نت  ةالخط الثالث هو إشار    آسر  وأخيًرا، ال بد من المه

  .  االتجاهصحيحة النعكاس خط
  

  أهمية الرقم ثالثة
ة        أجل  عند فحص الثالثة خطوط التي تتكون من         رقم ثالث ر أن نالحظ آيف يظهر ال تطبيق قاعدة المروحة عليها، من المثي

ستخدم  . في الغالب في دراسة التحليل الفني، وأهمية الدور الذي يلعبه في العديد من طرق التحليل الفني              فعلى سبيل المثال، ت
دة ية  قاع ه أساس ة أوج ازلي ثالث سوق التن صاعدي وال سوق الت ون لل ا يك ادة م ة خطوط، وع ة ثالث ة ( المروح ، "داو"نظري

، وتوجد  )سوف يتم تغطية موضوع الفجوات في وقت الحق   (، آما يوجد ثالثة أنواع من الفجوات        ")اليوت واف "ونظرية  
د  "، ونموذج   "تريبل توب "القمة الثالثية   : ة االستخدام، مثل  ثالثة قمم بارزة في بعًضا من نماذج السعر المنعكسة والشائع          هي

اه               "آند شولدرز  ة من خط االتج واع مختلف انوي، وصغير     (، آما يوجد ثالثة أن اه         )أساسي، وث ة اتجاهات لخط االتج ، وثالث
واع من المثلث             )تصاعدي، وتنازلي، وجانبي  ( ة أن ام، توجد ثالث شكل ع ستمرة ب سعر الم اذج ال ة،  (ات ، ومن بين نم المتطابق

ة صاعدية، والتنازلي ات )والت ة مصادر للمعلوم د ثالث ا يوج ة(، آم ود المفتوح داول، والعق م الت سعر، وحج ان ). ال ا آ ومهم
  . التحليل الفنينطاق السبب، فإن الرقم ثالثة يلعب دوًرا بارًزا جًدا في 

  
  االنحدار النسبي لخط االتجاه

ة من درجة             . يًئا هاًما أيًضا  يعتبر االنحدار النسبي لخط االتجاه ش      فبشكل عام، تقترب خطوط االتجاه التصاعدية األآثر أهمي
ى سعر أو أدن               .  درجة 45انحدار مقدارها     45 بدرجة انحدار      ىويقوم بعض محللي الرسم البياني برسم خط ينحدر عن أعل

ات           45قدار  ويذآر أن الخط المنحدر بم    . درجة، ويستخدمون هذا الخط على انه خط اتجاه أساسي         ان من احد التقني  درجة آ
 بنسبة معينة تتوازن فيها ض، حيث يعكس هذا الخط الوضع الذي ترتفع فيه األسعار أو تنخف"جان. دي. دبليو"التي يفضلها   

  .السعر والوقت بشكل مثالي
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اه شديد     ). 2انظر الخط رقم ( درجة تقريًبا    45غالًبا ما تظهر خطوط االتجاه الصحيحة بدرجة انحدار مقدارها          ) 4-12(شكل   ان خط االتج أما إذا آ
أما إذا آان خط االتجاه يميل إلى االستواء أآثر، فإن هذا يعني أن خط    ). 1انظر الخط   (االنحدار، فإن هذا يعني أن هذا الخط غير قابل لالستمرارية           

 درجة عن القمة أو القاع، آخطوط  45اه ذات درجة انحدار مقدارها لذلك، يستخدم المحللون الفنيون خطوط االتج   . االتجاه ضعيًفا جًدا ومشكوك فيه    
  . اتجاه أساسية

  
  

اه شديد االنحدار      ان خط االتج شكل  1انظر الخط   (وإذا آ شكل       )4-12 في ال ع ب سعر يرتف ى أن ال ادًة إل شير ع ذا ي إن ه ، ف
ل لالستمرارية             د يكون     . متسارع للغاية، وان هذا االرتفاع المنحدر الحالي لن يكون قاب شديد االنحدار        آسر   وق ذا الخط ال ه

ًدا       ). 2الخط  ( درجة   45ليس إال رد فعل لخط اتجاه أآثر قابلية لالستمرار ينحدر بدرجة             سط ج اه منب ان خط االتج ا إذا آ أم
  .، فقد يشير ذلك إلى أن خط االتجاه التصاعدي ضعيف جًدا وال يمكن الوثوق به)3خط االتجاه (
  

  تجاه آيفية تعديل خطوط اال
اه عفي بعض األحيان تتطلب خطوط االتجاه بعض التعديل لتناسب تباطؤ أو تسار  شكل   . ( خط االتج أ 4-14 و4-13انظر ال

ل   آسر على سبيل المثال، آما يظهر في الحالة السابقة، إذا تم           ). وب اه أق خط اتجاه منحدر، فمن الممكن حينها رسم خط اتج
خط  آسر   3.14ويظهر الشكل . بساط، فمن الممكن إعادة رسمه بزاوية أآثر انحداًرا    وإذا آان خط االتجاه شديد االن     . سرعة

  ).2الخط (، وآيف أن ها الوضع يتطلب رسم خط اتجاه أقل سرعة )1الخط (اتجاه أآثر انحداًرا 

  
  

شديد االنحدار هو إشارة على تحول خط خط االتجاه الآسر غالًبا ما يكون ). 1الخط(مثال على خط اتجاه تصاعدي في غاية االنحدار ) 4-13(شكل 
  ). 2خط (االتجاه التصاعدي إلى خط اتجاه تصاعدي أيًضا لديه قابلية أآثر لالستمرار 

  
داًرا                 ) 1الخط  (، يظهر خط االتجاه األساسي      )أ4-14(في الشكل    ر انح ة أآث ادة رسمه بزاوي م إع ساط، وت الخط  (شديد االنب

إن      .ع، فيتطلب رسم خط منحدر  أما خط االتجاه التصاعدي المتسار    )2 سعر، ف ة ال ًرا عن حرآ أما خط االتجاه الذي يبتعد آثي
  . استخدامه يكون قليًال جًدا في تتبع االتجاه
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ر انحدارا                     ا أآث ان بزواي اه في بعض األحي د من خطوط االتج وعن  . وفي حالة تسارع خط االتجاه، من الممكن رسم العدي
ون خطوط ا  دما تك ي الشخصية عن ى أداه أخرى  تجربت وء إل ن اللج ن الممك دارا خطوط ضرورية فم ر انح اه األآث  -التج

   – ) Moving Average(المتوسط المتحرك 
  

  
  

وبالتالي، من الممكن  . ، حيث يشير هذا الخط إلى اتجاه تصاعدي شديد البطء    )1الخط  (مثال على خط اتجاه تصاعدي منبسط للغاية        )  أ 4-13(شكل  
  .ر صحة لالتجاه التصاعديآخط أآث) 2الخط (رسم 

  

  
ر        . خط االتجاه التصاعدي في الرسم البياني يتطلب رسم خطوط اتجاه أآثر انحداًرا          )   ب 4-13(شكل   داًرا هو الخط األآث ر انح ر الخط األآث ويعتب
  .أهمية

  
ى ا                         درة عل ي هي الق ل الفن ة من أدوات التحلي واع المختلف د من األن ر األدوات   ومن أحد المميزات الستخدام العدي ار أآث ختي

ا ال                         . مالئمة لوضع ما   ة، ولكنه دا في أوضاع معين ي والتي تعمل جي ل الفن وفي هذا الكتاب قمنا بتغطية جميع أدوات التحلي
ي                   . تعمل جيدا جدا في أوضاع أخرى      ل الفن ا، باستطاعة المحل ي يمكن الرجوع إليه وبتوفر مستودع من أدوات التحليل الفن

سارع     . ريع واالنتقال إلى أداه أخرى قد تعمل بشكل أفضل في الوضع المعطى           تغيير أداة ما بشكل س     ويعتبر خط االتجاه المت
اه   ) Moving Average(المتوسط المتحرك  الحاالت التي يكون فيها دهو أح  أآثر فائدة من رسم سلسلة من خطوط االتج

  .األآثر انحدارا
  

اه      وألن هناك  درجات مختلفة من  االتجاه والتي يمك         اك حاجة لوجود خطوط اتج ن أن يكون لها تأثير في أي وقت، فإن هن
ددة       ى                        . مختلفة لقياس هذه االتجاهات المتع ل أدن اط تمث ربط نق اه التصاعدي األساسي ب وم خط االتج ال، يق ى سبيل المث فعل
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ر حساس              ة  األسعار في االتجاه التصاعدي األساسي، في الوقت الذي يمكن فيه استخدام خط أقصر وأآث ذبات الفرعي . ية للتذب
  ) 4-15انظر الشكل .(ويمكن لهذا الخط القصير قياس حرآات السعر على المدى األقصر

  

  
  

ذي         1يمثل الخط  . خطوط اتجاه مختلفة توضح الدرجات المختلفة لالتجاه   ) 4-15(شكل   اه التصاعدي األساسي، وال ال الموضح خط االتج  في المث
اه التصاعدي األساسي       ل الخطوط      .يوضح االتج ة   4 و3 و 2 وتمث صاعدية ثانوي ا الخط   .  اتجاهات ت اه ذو المدى األقصر     5أم ل االتج ضمن  ( فيمث

  .ومن هنا يتضح لنا أن المحللين الفنيين يستخدمون أآثر من خط اتجاه في الرسم البياني الواحد). االتجاه الثانوي األخير
   

  ) The Channel Line(خط قناة السعر 
اه     يعتبر خط قناة ا    ات خط االتج ي بعض   . لسعر أوخط االرتداد آما ُيسمى في بعض األحيان، وتقنية مفيدة أخرى من تقني فف

اة  –األحيان تنحصر األسعار بين خطين متوازيين        ه يوجد       .  خط االتجاه األساسي وخط القن ي بأن ل الفن درك المحل دما ي وعن
  .قناة، فمن الممكن استخدام هذه المعلومة للربح

  
سبية      ويتميز خط  ساطته الن اة بب اه التصاعدي   .  القن ي االتج شكل   ( فف اه تصاعدي      ) أ4-16انظر ال وم أوال برسم خط اتج ، نق

  .أساسي يصل بين أدنى المستويات
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آخط  (، يمكننا رسم خط القناة )3و1بين النقطتين (حالما نتمكن من رسم خط االتجاه التصاعدي األساسي    . مثال على خط قناة   )  أ 4-16(شكل  
  . ، والذي يكون موازي لخط االتجاه التصاعدي األساسي)2النقطة (عند أول قمة سعر ) تقطعم
  

  
  

، 2تم رسم خط قناة السعر باالتجاه التنازلي عند تكون أول قاع عند النقطة         . مثال يوضح خط قناة السعر في االتجاه التنازلي       )  ب 4-16(شكل  
  . غالًبا ما يستمر السعر محصوًرا بين هذين الخطين داخل هذه القناة). 3 و1بين (ساسي وذلك بشكل متوازي من خط االتجاه التنازلي األ

  

  
  

ي    .  عام25الحظ آيف أن األسعار تتذبذب بين الحد العلوي والسفلي من قناة السعر الممتدة على مدار )  جـ4-16(شكل   سعر الت م ال تكونت قم
  .  عندما المس الحد السفلي من القناة1997آما ارتد السعر عام . ًما من القناة عند الحد العلوي تما1993، 1989، 1987حدثت عام 

  
، والذي يكون موازيا لخط االتجاه التصاعدي األساسي،          )2النقطة  (وبعد ذلك نقوم برسم خط منقط من أول قمة بارزة           

د      وإذا وصل االرتفاع ا. بحيث يتجه آال من الخطين لألعلى اتجاه اليمين، مكونين قناة          اة وارت ى خط القن سعر إل لتالي لل
اة         )4عند النقطة   (منه   اك قن د يكون هن اه األساسي                . ، حينها ق ى خط االتج رة أخرى إل د  ( وإذا انخفضت األسعار م عن

ازلي  . ، حينها تكون هناك قناة موجودة )5النقطة   شكل  ( ويمكن تطبيق نفس هذه الحقيقة على االتجاه التن ، )  ب4-16ال
  .الطبع في االتجاه المعاآسولكن يكون ذلك ب
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. الحد السفلي من القناةكسر غالًبا ما يكون فشل السعر في الوصول إلى الحد العلوي من قناة السعر إشارة مبكرة على احتمالية قيامه ب         ) 4-17(شكل  
ام ب         5الحظ أن السعر فشل عند النقطة        اه التصاعدي األساسي    خط االت كسر   في الوصول إلى الحد العلوي من قناة السعر، ثم ق سفلي من    (ج الحد ال

   .لألسفل) القناة
  

دء في صفقات                             اه التصاعدي األساسي للب وال بد أن القارئ سوف يالحظ قيمة هذا الوضع، حيث يمكن استخدام خط االتج
ر من التجار خط ا      . آما يمكن استخدام خط القناة لجني األرباح على مدى قصير         . شراء جديدة  ستخدم الكثي د ي دء   وق اة للب لقن

ة            يلة مكلف د يكون وس د يكون خطرا وق سائد ق اه ال . صفقات بيع، على الرغم من أن التداول في االتجاه المعاآس وخط االتج
ر  آسر وفي حالة خط االتجاه األساسي األطول، تبقى القناة بدون      وغالبا ما تنجح عند اختبارها، وعندئذ تصبح هذه القناة أآث

  . ليهاأهمية ويمكن االعتماد ع
  

ا،   آسر خط االتجاه األساسي إلى حدوث تغير هلم في االتجاه، إال أن      آسر  يشير   اآس تمام خط القناة التصاعدي له معنى مع
  .الحد العلوي لالتجاه التصاعدي سببا لزيادة صفقات الشراءآسر ويرى بعض التجار . حيث يشير إلى تسارع االتجاه القائم

  

  
  

اه األساسي،    ) 5عند النقطة (الحد العلوي من قناة السعر    آسر  سعر من   عندما يتمكن ال  ) 4-18(شكل   يقوم المحلل الفني بإعادة رسم خط االتج
وبسبب تسارع االتجاه التصاعدي، فاألغلب . 5-3 بشكل موازي للخط    6-4بمعنى آخر، تم رسم الخط      . بحيث يجعله موازي لخط القناة الجديد     
  . اعدي أيًضاأن يتبع ذلك تسارع خط االتجاه التص
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 3بين (عندما فشل السعر في الوصول إلى الحد العلوي من قناة السعر، وتم رسم خط اتجاه تنازلي يصل بين قمتي السعر المتنازلتين     ) 4-19(شكل  
  ) 5 و3بحيث توازي الخط الواصل بين  (4، تم حينها رسم خط اتجاه تنازلي مؤقت من النقطة )5و
  

ة أخرى الستخ ي وتوجد طريق سعر ف شل ال دما يف اه، عن ى ضعف االتج شير إل ارة ت ى إش اة، وهي التعرف عل دام أداة القن
اة ى خط القن شكل . الوصول إل ي ال اة  ) 4-17(ف ة القن ى قم ي الوصول إل عار ف شل األس ون ف د يك ة(ق د النقط ارة ) 5عن إش

ة،     .  التصاعدي األساسي   خط االتجاه آسر  تحذيرية مبكرة بان االتجاه في حالة انعكاس، ويزيد ذلك من فرص             وآقاعدة عام
د                   فإن الفشل في أي حرآة لها قناة السعر في الوصول ألحد جانبي القناة، يشير عادة إلى أن االتجاه في وضع التحّول، ويزي

  . الجانب اآلخر من القناةآسر ذلك من احتمالية 
  

وق خط     ) 4-19، 4-18لشكل انظر ا(ومن الممكن استخدام القناة أيضا لتعديل خط االتجاه األساسي    فإذا تحرآت األسعار ف
اه              . قناة تصاعدي بقدر آاف، فإن هذا يشير عادة على قوة االتجاه           اني برسم خط اتج ين الرسم البي وم بعض محلل وعندها يق

د    ا هو واض   ( تصاعدي أساسي أآثر انحدارا يبدأ من آخر أدنى مستوى مرتد موازي لخط القناة الجدي شكل   حآم -18 في ال
ديم    ) 4 ط الق ن الخ ضل م دارا أف ر انح د األآث دعم الجدي ط ال ون أداء خ ا يك شاب . وغالب و م ى نح اه  هوعل شل أي اتج إن ف  ف

ة                 وازي لخط المقاوم د م ى سعر ممت د أسفل أخر أدن تصاعدي للوصول إلى الحد العلوي من القناة يبرر رسم خط دعم جدي
  ).4-19 في الشكل نآما هو مبي( الجديد فوق أخر قمتين

  
تم     . وتتضمن خطوط القناة بعض المتضمنات القياسية      ا ي د          آسر   فحالم ا تبتع ادة م ة، فع سعر القائم اة ال سعر ليخرج عن قن ال

د    . األسعار لمسافة تتساوى من اتساع القناة  ي ابتع سافة الت وبالتالي، يمكن للمستخدم قياس اتساع القناة ببساطة، ثم يصور الم
  . بها أًيا من الخطينبها السعر عن النقطة التي اخترق

  
اد        ر، بأن خط االتجاه األساسي هو أآث      موالبد أن نأخذ في عين االعتبار على نحو دائ          الخطين أهمية في القناة، ويمكن االعتم

  . عليه أآثر، أما خط القناة فيكون له االستخدام الثاني بعد استخدام خط االتجاه األساسي
  

  ) percentage retracements( التصحيحات النسبية
ة    د أي حرآ ه بع د الحظت بأن ك ق د وأن ازلي، الب اه التن صاعدي واالتج اه الت ى االتج ابًقا عل ذآورة س ة الم ع األمثل ي جمي ف
ا األصلي                      ا في اتجاهه . لألسعار في السوق، تقوم األسعار بالتراجع بنسبة معينة عن االتجاه السابق، قبل أن تستأنف حرآته

ى الخضو  ات إل ذه الحرآ ل ه ا وتمي ن توقعه ة يمك سبية معين اييس ن سبة . ع لمق صحيح بن ر الت و أف% 50ويعتب ق له  تطبي
ى   100فعلى سبيل المثال، دعونا نفترض بأن السوق يتجه إلى األعلى، وأنه قد ارتفع من مستوى                . معروف لهذه الظاهرة    إل

ى مستوى    وغالًبا ما تساوي الحرآة التصحيحية التالية نصف الحرآة السابقة، وبذلك يت      . 200 سعر إل ل أن  150راجع ال ، قب
شكل              . يستعيد السوق زخم التداول التصاعدي     سوق، وتحدث ب ًدا في ال ة ج ذه الحرآات التصحيحية نزعة معروف ر ه وتعتب

اه       .مستمر صي ي األساسي، أو الفرع  -وأيًضا، يتم تطبيق هذه التصحيحات النسبية على أي درجة من درجات االتج  ر، أو الق
  . المدى
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ث،   -، توجد معايير نسبية أخرى ذات حد أقصى وحد أدنى    %50تصحيح الحرآة بنسبة    وبجانب   دار الثل  وهي التصحيح بمق
ة التصحيحية                  . وبمقدار الثلثين  ى للحرآ ساوي الحد األدن ة أجزاء، حيث ي ى ثالث سعر إل اه ال سيم اتج وبمعنى آخر، يمكن تق

سوق في                   األمر الذي يعني بأنه في      %. 66، والحد األقصى حوالي     33% ا يتراجع ال ادًة م وي، ع اه ق ة تصحيح أي اتج حال
ل              ى األق سابقة عل ة ال ساوي ثلث الحرآ ان                . حرآة تصحيحية ت إذا آ باب؛ ف دة أس اجر لع ًدا للت ة ج ة هام ذه المعلوم ر ه وتعتب

سبة                    سوق بن % 50-33التاجر يتطلع إلى الشراء في منطقة تحت السوق، يمكنه حينها حساب المنطقة التي تبتعد عن سعر ال
  ). أ وب4-20انظر الشكل . (واستخدامها آإطار عام لإلشارة إلى وجود فرص شراء

  

  
  

رة أخرى        )  أ 4-20( شكل ه م ستأنف اتجاه ال تصحيح     . غالًبا ما يقوم السعر بالتصحيح عن االتجاه السابق بمقدار النصف قبل أن ي ذا المث يوضح ه
  .  الحد األدنى للتصحيح، والثلثين هو الحد األقصى لهيعتبر التصحيح بنسبة الثلث هو %. 50السعر بنسبة 

  
، والتي تصبح منطقة حرجة؛ فإذا استمر االتجاه السابق، يتوقف التصحيح           %66ويتمثل معيار التصحيح األقصى عند نسبة       

اه التصاعدي أو منطق         . عند نقطة الثلثين   ع ةوعندها تصبح هذه المنطقة منطقة شراء منخفضة نسبيا في االتج اه    بي  في االتج
 االحتمال القائم يكون لصالح انعكاس االتجاه أآثر من احتمال أن يكون            نوإذا ابتعدت األسعار عن نقطة الثلثين، فإ      . التنازلي

  .عن االتجاه السابق% 100وعادة ما تتراجع األسعار حينئذ بنسبة . ذلك مجرد حرآة تصحيحية
  

سبية      واآلن، يمكن أن تالحظ بأننا قد ذآرنا ثالثة م         ة         -،  %66،  %33،  %50 -عايير تصحيحية ن ذناها من نظري  والتي أخ
شي "ونسب " اليوت ويف"، وعندما نتناول نظرية     ةداو األصلي  ستخدمون       " الفايبوت ة ي ذه الطريق ين له رى أن المتبع سوف ن

ة     إال أنني أفضل دمج آل من الطريقتين وحساب الحد          %. 62،   %88التصحيحات النسبية التي تحدث بنسبة       ى لمنطق  األدن
د  صحيح عن د % 38 -33الت د األقصى عن ة الح ام  %. 66-62منطق ذه األرق ذ متوسط ه ين بأخ ين الفن وم بعض المحلل ويق

  % 60-40ليصلون إلى المنطقة التصحيحية 
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اع التي بدأت أبريل تقيس تصحيح السعر لحرآة االرتف%) 62و % 50و % 38(تمثل الخطوط األفقية ثالث مستويات تصحيحية )  ب4-20(شكل 
والثالث بالقرب % 62، واالنخفاض الثاني عند %38حديث االنخفاض التصحيحي األول عند مستوى . ، وانتهت في أغسطس من نفس العام  1997

  % .50و % 38غالًبا ما تواجه الحرآة التصحيحية دعم في المنطقة بين %. 50من 
  
درك طالب و ان دي ودبلي"ي سي"  ج ام بتق د ق ه ق ان بأن ى أثم اه إل  8/8 ،7/8، 6/8، 5/8، 4/8، 3/8، 2/8، 1/8 –م االتج

ى                %) 62 (5/8،%) 50 (4/8،%) 38 (3/8ووضع جان أهمية خاصة للنسب        اه إل سيم االتج م تق ه من المه ا وجد أن ، آم
  %).66 (2/3%) 33 (1/3 -أثالث

  
  ) Speed resistance lines (خطوط المقاومة السريعة

د  "وقد قام .  خطوط السرعة– تقنية أخرى تدمج بين خط االتجاه والتصحيحات النسبية      دعونا اآلن نتحدث عن    " ادسون جول
وم                               ين مفه ة وب ذه التقني ين ه ل الخط األساسي ب ى أثالث ويتمث اه إل بتطوير هذه التقنية والتي تعتبر تعديل لفكرة تقسيم االتج

ا   ) سرعة الطأو خطو(التصحيح النسبي في آون خطوط المقاومة السريعة     اع أو انخف سبة ارتف اه  ضتقوم بقياس ن أي ( االتج
  ).قياس سرعته

  
ى نقطة في الخط التصاعدي الحالي                    شكل     (وإلنشاء خط سرعة تصاعدي ابحث عن أعل ذه      )  أ 4.21انظر ال وارسم من ه

ك ارسم   . ة أقسامالنقطة خط عامودي باتجاه قاع الرسم البياني إلى حيث يبدأ االتجاه، ثم قّسم الخط العمودي إلى ثالث          وبعد ذل
ين                     ا نقطة الثلث الواحد ونقطة الثلث وفي  . خط اتجاه من بداية االتجاه مرورا بالنقطتين المحددتين على الخط العمودي، وهم

ى                   ين أدن ة ب سافة العمودي اس الم خط االتجاه التنازلي، اتبع نفس الخطوات ولكن بطريقة عكسية، حيث يمكنك أن تكون مقي
ا     ى الخط                  نقطة في االتج ين عل اه مرورا بنقطة الثلث ونقطة الثلث ة االتج اه، وارسم خطين من بداي ة االتج ازلي وبداي ه التن

  )  أ وب 4-21انظر الشكل . (العمودي
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وبعد ذلك، . مثم تقسيم المسافة العمودية بين القمة وبداية االتجاه إلى ثالثة أقسا. مثال على خطوط مقاومة سريعة في اتجاه تصاعدي      )  أ 4-21(شكل  
سوق بحرآات تصحيحية          . 3 و2، ومروًرا بالنقطتين 1تم رسم خطي اتجاه بداية من النقطة   ام ال د قي ذه الخطوط آخطوط دعم عن م  . تعمل ه وإذا ت

  . هذه الخطوط، فإنها تتحول إلى خطوط مقاومة عند ارتداد السعر بعدها لألعلىآسر 
  

  
  

  . تنازليخطوط السرعة في االتجاه ال)  ب4-21(شكل 
  

د من رسم خطوط            رسعر أعلى جديد في االتجاه التصاعدي أو سع       يتكّون  في آل مرة     ازلي، ال ب اه التن  أدنى جديد في االتج
ى نقطة               ).  سعر جديد  ىألنه يوجد اآلن أعلى سعر جديد أو أدن       ( جديدة   اه إل ة االتج وألن خطوط السرعة يتم رسمها من بداي

تم               الثلث ونقطة الثلثين، فمن الممك     ي ال ي ذه هي إحدى الحاالت الت سعر وه ة ال ن أن تتحرك خطوط االتجاه هذه خالل حرآ
ة                                   تم رسمها خالل حرآ ا ي ى األسعار وإنم ستويات أعل وق م ى األسعار أو ف ستويات أدن اه تحت م فيها رسم خطوط االتج

  .السعر
  

سفلي              إن تصحيح الجانب ال سه ف ة تصحيح نف وي       وإذا آان االتجاه التصاعدي في مرحل د خط سرعة العل ادة عن يتوقف ع
سفلي               ) 2/3خط السرعة   (  سرعة ال وإن لم يكن االتجاه التصاعدي في مرحلة تصحيح نفسه فإن األسعار تنخفض إلى خط ال
سابق       آسر  وإذا تم   ). 1/3خط السرعة (  اه ال ة االتج ى بداي وفي  . الخط السفلي فمن المحتمل أن تستمر األسعار حتى تصل إل

ك إشارة                            آسر  لي يشير   االتجاه التناز  د يكون ذل ه فق م اختراق ذي إذا ت وي وال اع للخط العل ة االرتف ى احتمالي سفلي إل الخط ال
  .لالرتفاع إلى قمة االتجاه السابق

  
اه، تعك  لوآما هو الحا  ا      س في جميع خطوط االتج تم اختراقه ا ي ا حالم سرعة أدواره م   .  خطوط ال الي إذا ت الخط  آسر  وبالت

ذا    1/3ال لعملية تصحيح االتجاه التصاعدي، وانخفضت األسعار إلى خط  خ ) 2/3خط  (العلوي   إن ه اك، ف  وارتفعت من هن
ستويات  كسر  هذا الخط العلوي فإن هذه تعتبر إشارة لوجود احتمالية ل         آسر  وعندما يتم   . الخط العلوي يصبح حاجز مقاومة     م

  . ه التنازليويتم تطبيق نفس هذا المفهوم على االتجا. األسعار األعلى القديمة
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  )Gann and Fibonacci fan lines ("جان"وخطوط " فايبوتشي"خطوط مروحة 

ويتم رسم خطوط   " جان"وخطوط " فايبوتشي"الخاصة بالرسم البياني برسم خطوط مروحة " السوفت وير  "تسمح برامج   
سرعة         " فايبوتشي"مروحة   ه خط ال ذي رسمنا ب دا أن خطوط     . ال ا ع شي " وفيم تم " الفايبوت ا   ي % 62و% 38 رسمها بزواي

م             (  ذه النسب في الفصل رق ن جاءت ه شرح من أي وت ويف    "13وسوف ن ة الي ل خطوط   "). نظري والتي  " (جان "وتتمث
ا        ") دبليو دي جان  "سميت بعد وفاة تاجر السلع األسطوري        ا     نفي خطوط االتجاه المرسومة من القمم أو القيع ارزة بزواي  الب

ة   ال معين ر الخط ال  . امتث ة قياسها    ويعتب ا    45مرسوم بزاوي ة أو ق ر خطوط    ع درجة من أي قم ة ومن  " جان " هي أآث أهمي
ا قياسها            " جان "الممكن رسم خطوط       اه التصاعدي بزواي ا خطوط   .  درجة 75 درجة و 3/4 و63المنحدرة خالل االتج أم

ا قياسها        " جان" سعة       .  درجة  15 درجة و   1/4 و 26المنبسطة فيمكن رسمها بزواي ة من       ومن الممكن رسم ت  خطوط مختلف
  ".    جان"خطوط 

        
سرعة، حيث من المفترض أن تعمل                   " فايبوتشي"و" جان"ويتم استخدام خطوط     ا خطوط ال بنفس الطريقة التي ُتستخَدم به

الي               آسر  وعندما يتم   . آخطوط دعم خالل حرآات االتجاه باالتجاه التنازلي       ى الخط الت نخفض األسعار إل ا ت خط ما، عادًة م
تكون مثيرة للجدل في بعض األحيان؛ وذلك ألنه حتى وإن عِمَلت " جان"وعلى الرغم من ذلك، فإن خطوط      . يقع تحته الذي  

ذي سيعمل آخط من خطوط                      سبًقا من الخط ال د م شكك   ". جان "أحد هذه الخطوط بالشكل المطلوب، فال يمكنك التأآ ا ي آم
  . ابعض محللي الرسم البياني في جدوى رسم خطوط هندسية مطلًق

  
  )Internal trendlines (خطوط االتجاه الداخلية

وبدًال . تختلف خطوط االتجاه الداخلة على خط االتجاه العادي، حيث ال تعتمد هذه الخطوط على قمم وقيعان شديدة الوضوح                 
ة               ان الداخلي م والقيع ان  من ذلك ويتم رسم خطوط االتجاه الداخلية خالل حرآة السعر، وتصل بين عديد من القم در اإلمك . بق

م      سبة له دة بالن اه ويجدونها مفي وع من خطوط االتج ذا الن ة ه اني مراقب ي الرسم البي ستطيع بعض محلل شكلة . وي وتكمن م
ين     خطوط االتجاه الداخلية في آون رسمها يعتمد على الخيال، بينما تتميز قواعد رسم خطوط االتجاه المألوفة والتي تصل ب

  ).  جـ4.21انظر الشكل . (نها أآثر دقةالقمم والقيعان البارزة بكو

  
ان  . مثال على خط اتجاه داخل تم رسمه داخل حرآة السعر     )  جـ 4-21(شكل   م والقيع ذا     . يصل هذا الخط بين أآبر عدد ممكن من القم م ه م ري د ت وق

  . 1997، وعمل آمستوى دعم خالل ربيع 1996الخط مع بداية عام 
  

  )reversal days(أيام االنعكاس 
ي     يع ل الفن د من األسماء        . تبر يوم انعكاس االتجاه وحدة بنائية هامة أخرى من وحدات التحلي شكل العدي ذا ال ى ه ق عل وُيطل

شرا -األخرى ع أو ال اع، أو ذروة البي اس الق وم انعك ة، أو ي اس القم وم انعك اس األساسيء ي وم االنعك ذا . ، أو ي ل ه وال يمث
ك،    . ه قد يتمتع باألهمية في سياق عدد من المعلومات الفنية األخرى          التكوين أهمية آبيرة في حد ذاته، إال أن        وقبل توضيح ذل

  . سوف نتطرق إلى تعريف يوم االنعكاس أوًال
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؛ فإذا آان انعكاس لقمة فيمكن تعريفه بشكل عام على أنه تكون أعلى مستوى جديد في   عويحدث االنعكاس أما عند قمة أو قا      
د       . ق عند مستوى أقل في اليوم ذاته    االتجاه التصاعدي، يتبعه إغال    ا عن د له ى مستوى جدي وبمعنى آخر، تسجل األسعار أعل

وم  صاعدي خالل الي اه الت ي خط االتج ا ف ا (نقطة م القرب منه اح أو ب د نقطة االفتت ك عن ون ذل ا يك ادة م نخفض ) وع م ت ث
وم انعكاس ا  . األسعار لتغلق عند مستوى أقل من نقطة إغالق اليوم السابق     د خالل        أما ي ى مستوى جدي و تكون أدن اع، فه لق

  . اليوم ويتبعه إغالق عند مستوى أعلى
  

ى المدى القريب                  نطاق  ويعتبر اتساع    اه عل اقتراب انعكاس االتج ويوضح  . التداول خالل اليوم وآثافة حجم التداول إشارة ب
ى مستوى            ويمكنك أن   . آيف يبدو يوم انعكاس القمة ويوم انعكاس القاع       )  ب -  أ  4-22(الشكل   ًال من أدن أن آ تالحظ أيًضا ب

تثنائي     نطاق وأعلى مستوى في يوم االنعكاس يتفوقان على         اليوم االس سمى ب ا ي ذلك م رغم   . اليوم السابق، مكونان ب ى ال وعل
وفره              شكل   . (من أن اليوم االستثنائي ال يعتبر من متطلبات يوم االنعكاس، إال أنه يعطيه أهمية أآبر في حال ت  4-22انظر ال

  ). جـ
  

ُيشار إلى يوم انعكاس القاع في بعض األحيان بذروة البيع، وعادة ما يكون ذلك انعكاس إيجابي مثير لقاع الحرآة التنازلية،                   
داول                           ة حجم الت سوق وسط آثاف ى الخروج من ال شراء المحبطة عل ع صفقات ال اب    . حيث ُيجَبر أصحاب جمي سبب غي ويت

ا                   ضغط البيع بعد ذلك في حدوث فراغ في ا          اع األسعار سريًعا لمأله ى ارتف ؤدي إل ذي ي األعلى، األمر ال سوق ب ا  . ل ويمكنن
ائي                 اع نه ه وضع ق وم ال يمكن القول بأن ذروة البيع تعتبر من أفضل األمثلة على يوم االنعكاس، وعلى الرغم من أن هذا الي

  . للسوق التنازلي، إال أنه يكون إشارة على احتمالية تكّون أدنى مستوى هام
  

  
  

  . التداول على اقتراب حدوث هذا االنعكاسنطاق تدل آثافة حجم التداول واتساع . مثال على يوم انعكاس القمة)  أ4-22(شكل 
  
  
  

  
  

  ". ذروة البيع"إذا آان حجم التداول آثيف بشكل ملحوظ، يسمى انعكاس القاع غالًبا عندئٍذ بـ . مثال على يوم انعكاس القاع)  ب4-22(شكل 
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في ذلك اليوم، آانت أسعار االفتتاح "  ذروة البيع" مثال قياسي على يوم انعكاس قمة أو 1997 أآتوبر 28آانت حرآة السعر يوم )  حـ4-22(شكل 

 يوجد آما. وزاد من أهمية هذا اليوم عامود حجم التداول الطويل جًدا والذي يدل على آثافته الشديدة      . منخفضة للغاية وأسعار اإلغالق مرتفعة للغاية     
  ). الحظ القاعين المشار إليهم بأسهم(يومين آخرين يمثالن يومي انعكاس أيًضا 

  
  االنعكاسات األسبوعية والشهرية

ا     ون فيه ي يك شهري، والت بوعي وال اني األس دة البي م األعم ي رس شكل واضح ف اس ب وذج االنعك ن نم وع م ذا الن ر ه يظه
وم   نطاق ي، يمثل آل عامود ففي الرسم البياني األسبوع   . االنعكاس أآثر أهمية   ه ي التداول خالل أسبوع آامل، ويسجل إغالق

ة الل      . الجمع ضة خ ستويات منخف د م سوق عن داول ال ون ت دما يك وي عن د العل بوعي للح اس األس ق االنعك الي، يتحق وبالت
ستوى إغ  ى من م ستوى أعل د م ة عن وم الجمع عار ي ق األس م تغل د، ث ستوى جدي ى م ذلك أدن ا ب بوع، مكوًن ة األس الق الجمع

  .السابقة
  

اني                    ويعتبر االنعكاس األسبوعي أآثر أهمية من االنعكاس اليومي، ويرجع ذلك إلى أسباب واضحة يراقبها محلل الرسم البي
  .وعلى نفس السياق، تتميز االنعكاسات الشهرية بكونها أآثر أهمية. عن قرب

  
  ) Price Gaps(فجوات السعر 

داول                يمكن تعريف فجوات السعر ببساطة       و من الت اني تخل دة البي اه التصاعدي      . على أنها مناطق في رسم األعم ي االتج فف
سابق، تحدث فجوة في الرسم                 وم ال على سبيل المثال، عندما تفتتح األسعار اليوم بمستوى فوق أعلى سعر سجله التداول الي

دما يكون أع                     سعر عن ازلي، تحدث فجوة ال اه التن وم، وفي االتج ى سعر سجله         البياني خالل الي ل من أدن ومي أق ى سعر ي ل
وتسير فجوات السعر في الجانب التصاعدي إلى قوة السوق، بينما تشير هذه الفجوات في الجانب                  . التداول في اليوم السابق   

اني األسبوعي أو        . التنازلي عادًة إلى ضعف السوق   ل في الرسم البي ى المدى الطوي ومن الممكن أن تظهر هذه الفجوات عل
  . ، وحينها تصبح أآثر أهمية، إال أن تكونها في رسم األعمدة البياني اليومي يعتبر أآثر شيوًعاالشهري

  
   أنواع فجوات السعر

سعر       واع من فجوات ال ة أن اك ثالث ام     -هن اه الع سعرية   )Breakaway gap ( فجوة االنحراف عن االتج ة ال  ، فجوة الحرآ
)Runaway gap( وفجوة نهاية االتجاه ،)Exhaustion gap (  
  

ادة                :فجوة االنحراف عن االتجاه العام     ام، وع ال نموذج سعري ه  عادًة ما تحدث فجوة االنحراف عن االتجاه العام عند اآتم
سوق             ة في ال تم           . ما تكون هذه الفجوة إشارة ببداية حرآة هام سوق، ي دما ينتهي نموذج سعري أساسي في ال خط  آسر  فعن

وع              . م عن االتجاه  المقاومة غالًبا وسط فجوة انحراف عا      ذا الن أي أن االختراقات األساسية لمناطق القمة أو القاع هي منشأ ه
سبب . من الفجوات ن الممكن أن يت سر وم وة  آ ي حدوث فج اه، ف اس االتج ى انعك شير إل ذي ي سي ، وال اه الرئي خط االتج

  . االنحراف عن االتجاه العام
  

ام و  اه الع وة االنحراف عن االتج ا تحدث فج ادًة م فع داول مكث م ت ود . سط حج ن أن تع ن الممك ا؛ فم تم مًاله ا ال ي وغالًب
ا     )االتجاه التصاعديآسر في حالة (األسعار إلى الحد العلوي من الفجوة      ، ومن الممكن أن تغلق جزء من الفجوة، لكن غالًب
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ا يعمل    .  هذه الفجوة وآقاعدة عامة، يصبح حجم التداول أآثر آثافة بعد ظهور مثل. ما يبقى جزء من الفجوة فارًغا   ادًة م وع
ك            د ذل ي تحدث بع سوق التصحيحية الت د حرآات ال اطق دعم عن ه من     . الحد العلوي لهذه الفجوات آمن ى أي حال، فإن وعل

ذه                              ع الحاالت تحت ه سعر في جمي اه التصاعدي؛ ألن إغالق ال ذه الفجوات خالل االتج المهم أال تنخفض األسعار تحت ه
  ). أ، ب4.23انظر الشكل . (عفالفجوة يعتبر إشارة بالض

  

  
  

ة      )  أ 4-23(شكل   ال نموذج سعر أساسي                     . شكل يوضح أنواع الفجوات الثالث ى اآتم ام إل اه الع شير فجوة االنحراف عن االتج ة     .ت ا فجوة الحرآ أم
سعر                ة ال ا وسط حرآ ان م ية       )السعرية فتحدث في مك الفجوة القياس سمى ب ذلك ت د اال          ). ول اه عن ة االتج ا فجوة نهاي ا فجوة       أم اه التصاعدي، فيليه تج

تم               . في خالل أسبوع  ) لالتجاه التنازلي (لالنحراف عن االتجاه العام      سعرية ال ي ة ال ام، وفجوة الحرآ الحظ أيًضا بأن فجوة االنحراف عن االتجاه الع
  . ملئها في حالة االتجاه التصاعدي

  
  

 يقفز هذا السعر لألعلى في مكان ما وسط الحرآة، ليكوِّن         بعد أن يتحرك السعر في طريقه لفترة ما،        :فجوة الحرآة السعرية  
ذي      . يسمى بفجوة الحرآة السعرية) أو سلسلة من الفجوات(بذلك نوع ثاني من الفجوات     ذه الفجوة عن الوضع ال وتكشف ه

ان اال            . يكون عليه السوق عندما يتحرك بجهد ضئيل وبحجم تداول معتدل          سوق إذا آ وة ال ى ق ذه الفجوة عل دل ه اه هو   وت تج
ا              اه هو االتج ان االتج ازلي  هاالتجاه التصاعدي، ويشير إلى الضعف إذا آ دعم تحت              .  التن وع من الفجوات آ ذا الن ويعمل ه

ا        ا غالًب تم مأله ة، وال ي سوق للحرآات التصحيحية التالي ا   . ال ا هو الح ر        لوآم ام، يعتب اه الع  في فجوة االنحراف عن االتج
  . ة إشارة سلبية في االتجاه التصاعدياإلغالق تحت فجوة الحرآة السعري
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ويشير انخفاض األسعار تحت هذه الفجوة . يظهر في المربع األول في الرسم البياني فجوة نهاية االتجاه بالقرب من نهاية االرتفاع           )  ب 4-23(شكل  
ازلي   أما المربع الثاني، فيوضح فجوة الحرآة السعرية، ونجد أنها قد ظهرت في منت            . إلى تكون قمة   ع الثالث فجوة        . صف االتجاه التن ويوضح المرب

  . ويشير ارتفاع السعر بعد هذه الفجوة إلى ارتفاع األسعار بعد ذلك. نهاية االتجاه أيًضا ولكن بالقرب من نهاية االنخفاض
  

اه                    ا في االتج اس       .وتسمى هذه الفجوة أيًضا بفجوة الميزان وذلك ألنها تحدث غالًبا في نقطة المنتصف تقريًب ق قي  وعن طري
اه األصلي     آسر   المسافة التي يبتعد بها االتجاه من نقطة          اه     (االتج ة حدوث االتج ذي من             )بداي دار ال يم المق ، من الممكن تقي

  . المحتمل أن تمتد به الحرآة وذلك عن طريق مضاعفة المسافة التي ابتعد بها فعًال
  

تم          يظهر هذا النوع األخير من الفجوا     : فجوة نهاية االتجاه   ه، وي سوق هدف ت بالقرب من نهاية حرآة السوق؛ فبعد أن يحقق ال
وعين اآلخرين من الفجوات       سعرية        (التعرف على الن ة ال ام، وفجوة الحرآ اه الع ل   )فجوة االنحراف عن االتج دأ المحل ، يب

اه        دم األسعا               . الفني في توقع ظهور فجوة نهاية االتج اه التصاعدي، يكون تق ة االتج القرب من نهاي ه      وب ى في نهايت . ر لألعل
ومين أو خالل أسبوع                      ى األسفل خالل ي ا إل ر حرآته دأ األسعار في تغيي دما  . وبعد ذلك يتالشى هذا التقدم سريًعا، وتب وعن

  .تغلق األسعار تحت هذه الفجوة األخيرة في االتجاه التصاعدي، يكون ذلك إشارة قوية بتحول االتجاه إلى االتجاه التنازلي
  

  ) The Island reversal (رياالنعكاس الجز
سمى بنموذج االنعكاس الجزري         ا ي دما تتكون فجوة       . ينتج عن حدوث فجوة نهاية االتجاه تكون م ان، عن ي بعض األحي فف

اه      نضيق لمدة يومين أو أسبوعي نطاق نهاية االتجاه التصاعدية، يصبح تداول األسعار في   ى االتج ل أن تتحول الفجوة إل  قب
ل          ومثل هذ . التنازلي ا مث رة "ا الوضع يجعل حرآة السعر وآأنه اه   " جزي ى       . ُمحاطة بالمي اه إل ة االتج اه فجوة نهاي د اتج وعن

ى                               ادًة إل ذا ع شير ه ى األسفل، يكتمل نموذج االنعكاس الجزري، وي ام إل اه الع األعلى بعد اتجاه فجوة االنحراف عن االتج
شكل    . (تمد على مكان األسعار من بناء االتجاه العام       وبالطبع، فإن مدى أهمية هذا االنعكاس تع      . انعكاس االتجاه  -23انظر ال

  ) جـ4
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ة            "االنعكاس الجزري "تكون الفجوتين الظاهرتين في الرسم البياني اليومي أعاله قمة          )  جـ 4-23(شكل   القرب من نهاي اع ب ، حيث تظهر فجوة ارتف
عادة ما يشير اآتمال فجوات السعر إلى تكون قمة . بع الثاني بعدها بثالث أسابيعارتفاع السعر في المربع األول في الرسم، وفجوة انخفاض في المر

  .هامة على الرسم البياني
  

  الخالصة
ذه    ضمن ه اني، وتت م البي ل الرس ا حجر األساس لتحلي ي أعتبره ية والت ي األساس ل الفن صل أدوات التحلي ذا الف ي ه دمنا ف ق

اه وا: األدوات ة، وخطوط االتج دعم والمقاوم ام ال سريعة، وأي ة ال صحيحية، وخطوط المقاوم ات الت سب الحرآ وات، ون لقن
وفي آل طريقة من طريق التحليل الفني والتي سوف نغطيها في الفصول القادمة، سوف يتم استخدام                . االنعكاس، والفجوات 

آخر شكل أو ب اهيم واألدوات ب ذه المف ستعدون اآل . ه ا م د، فإنن شكل جي اهيم ب ذه المف ا له د فهمن م وبه اذج الرس ة نم ن لدراس
  . البياني
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  الفـــــــــــــــصل الخــــــــــــــــــامس
  

  النماذج األساسية النعكاس اتجاه السعر في الرسم البياني
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   الفصلمقدمة
دعم،             . تي تعتبر أساس االتجاه   ، وال "داو"آنا قد تطرقنا في وقت سابق نظرية         ل ال اه، مث اهيم األساسية لالتج نا المف آما درس

ود المفتوحة           داول والعق ة،          . والمقاومة، وخطوط االتجاه، وقدمنا حجم الت الخطوة التالي ام ب ستعدون اآلن للقي ا م الي، فإنن وبالت
  .  السابقةوهي دراسة نماذج الرسوم البيانية، والتي نعتقد بأنها مبنية على المفاهيم

  
ة                              ان التصاعدية أو التنازلي م والقيع سلة من القم ه سل اه بأن د وضعنا تعريف لالتج اب، ق إذا  . في الفصل الرابع من هذا الكت ف

ازلي                       اه يكون تن إن االتج ة، ف دنا   . آانت هذه القمم والقيعان تصاعدية، فإن االتجاه يكون تصاعدي، وإذا آانت تنازلي ا أآ آم
ادمين    . ي اتجاه جانبي لفترة معينة من الوقتعلى أن السوق يتحرك ف   وسوف يكون اهتمامنا أغلب الوقت خالل الفصلين الق

  . بحرآة السوق الجانبية هذه
  

رة من                   اه فت ومن الخطأ افتراض أن معظم التغيرات في االتجاه هي أمور مفاجأة، حيث تتطلب عادًة هذه التغيرات في االتج
اه              وتكمن المشكلة . التحول االنتقالي  ي بعض    .  في أن هذه الفترات من التحول االنتقالي ال تمثل دائًما إشارة بانعكاس االتج فف

ذي                      اه الموجود، وال ة أو تماسك في االتج رة توقف مؤقت انبي بفت اه ج األحيان تشير هذه الفترات التي يكون فيها االتجاه اتج
  .يستأنف االتجاه األصلي حرآته بعدها

  
  )Price patterns (نماذج السعر

أوًال وقبل آل شيء، ما هي       . تقودنا دراسة هذه فترات التحول االنتقالي، والتوقعات التي تقوم عليها إلى قضية نماذج السعر             
سلع، ويمكن                                 سعر الخاصة باألسهم أو ال ة لل ات تظهر في الرسوم البياني سعر هي صور أو تكوين اذج ال سعر؟ نم نماذج ال

  . مة تنبؤية خاصةتصنيفها إلى فئات مختلفة، ولها قي
  

  continuation (2 ( واستمراري 1)reversal ( انعكاسي:نوعي نماذج السعر
ية             . انعكاسية واستمرارية : هناك نوعين أساسيين من نماذج السعر      اذج االنعكاس شير النم وعين، ت ذين الن دل أسماء ه ا ت وآم

شي   . بأنه يوجد انعكاس هام في االتجاه يأخذ مكانه        ة أخرى، ي رة        ومن ناحي سوق في فت ى أن ال سعر االستمرار إل ر نموذج ال
ة أو البي                   شراء المكثف ستأنف            عتوقف مؤقتة، وانه من المحتمل أن يصحح أوضاع ال ى المدى القصير، والتي ي  المكثف عل

سعر مبكرً     . االتجاه بعدها مساره األصلي    اذج ال وعين من نم در  والنقطة الحاسمة هنا في القدرة على التمييز بين هذين الن ا ق
  . اإلمكان خالل تكون النموذج

  
تخداًما        ية اس عر انعكاس اذج س سة نم ر خم ى أآث رق إل وف نتط صل، س ذا الف ي ه ين  : وف رأس والكتف وذج ال د  "نم د آن هي

ولدرز ضيب   "ش ان الق م وقيع ة، قم ان المزدوج م والقيع ة، القم ان الثالثي م والقيع بايك"، القم وذج ). Vأو حرف " (س والنم
سه   . يالحلقي أو الدائر   سعر نف ه        : وسوف ندرس تكون ال ة التعرف علي اني، وآيفي ى الرسم البي ه عل ة تكون ك،   . آيفي د ذل وبع

  .حجم التداول المصاحب، وتضمنات القياس: سنقوم بأخذ فكرة عن أمرين آخرين مهمين وهما
  

شك     . يلعب حجم التداول دوًرا تأآيدًيا هاًما في جميع نماذج السعر          ا  والتي يوج  (ففي حاالت ال ر منه ، من الممكن أن   )د الكثي
وق في نموذج       يكون نموذج حجم التداول المصاحب لبيانات السعر عامل يساعد على اتخاذ القرار ومعرفة إذا ما يمكن الوث

  .السعر أم ال
  

د الحد األدن            ى تحدي ل عل ساعد المحل سعر، والتي ت ى من  باإلضافة إلى ذلك، فإن هناك تقنيات قياسية معينة ألغلب نماذج ال
اجر                     . أهداف السعر  ساعدة الت ذه األهداف بم وم ه ة، تق ة الالحق ذه األهداف من حجم الحرآ ه ه رب في ذي تقت وفي الوقت ال

  . لتحديد نسبة المخاطرة
  

ا                    درس منه اذج االستمرارية، وسوف ن سعر وهي النم اذج ال اني من نم وع الث : وفي الفصل الخامس، سوف نتطرق إلى الن
الم، و ات، واألع ستطيالت المثلث اد، والم ستطيلة، واألوت ات الم ي   . الراي ة ف رات توقف مؤقت ادًة فت اذج ع ذه النم وتعكس ه

  .االتجاه الموجود، ويتم تصنيفها عادًة آنماذج متوسطة ونماذج صغيرة، ونماذج أساسية
  

  النقاط المشترآة بين جميع نماذج السعر االنعكاسية
ية      سعر االنعكاس اذج ال ي دراسة نم دء ف ل الب اذج      قب ذه النم ع ه ين جمي شترآة ب ة الم اط التمهيدي ية، توجد بعض النق األساس

  : االنعكاسية

                                                 
  .  النموذج االنعكاسي هو النموذج الذي ينعكس قيه اتجاه السعر بعد خروج السعر منه، عن ذلك االتجاه الذي آان عليه قبل تكّونه 1
  . بعد خروج السعر منه.) آما آان قبل تكّون النموذج(مر فيه اتجاه السعر النموذج االستمراري هو النموذج الذي يست 2
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 . ُيشتَرط وجود اتجاه سابق في أي نموذج سعر انعكاسي .1
 .خط اتجاه هامآسر غالًبا ما تكون اإلشارة األولى لقرب انعكاس االتجاه هي  .2
 . النموذج األآبر يشير إلى حرآة الحقة أآبر .3
 .من نماذج القيعانكسر  النماذج المرتبطة بالقمة أقصر في مداها الزمني وأآثر ُعرَضة للعادًة ما تكون .4
 .عادة ما تكون للقيعان مجاالت سعر أصغر، وتستغرق وقًتا أطول في التكون .5
 . عادة ما يكون حجم التداول أآثر أهمية في الجانب العلوي .6

  
اه       يعتبر وجود اتجاه سابق شرط       :الحاجة إلى اتجاه سابق    د وأن يكون اتج  الزم وضروري ألي نموذج انعكاسي، حيث ال ب

اه،                  . أساسي في السوق يقوم بعكسه      ذا النموذج اتج سبق ه م ي ة، ولكن إذا ل ذا النموذج َعَرضًيا في الرسوم البياني ويظهر ه
اذج    وتعتبر معرفة األماآن . حينها ال يكون هناك ما يقوم السوق بعكسه، ويكون هذا النموذج مشكوك فيه          ا نم التي تكون فيه

  . السعر أآثر قابلية للتكون في االتجاه هي أحد العوامل األساسية في معرفة النموذج
  

ا    . وتعتبر التضمنات القياسية هي النتيجة الطبيعية لهذه النقطة التي تشير إلى حتمية وجود اتجاه سابق لينعكس    د ذآرن ا ق وآن
أما هدف السعر األقصى فيمثل االمتداد اإلجمالي      . ا بالحد األدنى من أهداف السعر     مسبًقا بأن أغلب أدوات القياس الفنية تمدن      

سعر   إن الحد                              . لحرآة ال ة، ف سعر األساسي في القم سوق التصاعدي األساسي، وتكون نموذج ال ة ال م تصحيح حرآ إذا ت ف
ى   % 100األقصى لحرآة السعر المحتملة إلى االتجاه التنازلي ستكون حرآة تصحيحية بنسبة    من السوق التصاعدي، أو إل

  . النقطة التي بدأ منها
  

ذآر  . خط اتجاه هامآسر  تتمثل اإلشارة األولى لالنعكاس الوشيك لالتجاه في      :خطوط االتجاه الهامة  آسر   ولكن ال بد وأن تت
أحد خطوط    سر  آ خط اتجاه أساسي ال يعتبر بالضرورة إشارة بانعكاس االتجاه، حيث من الممكن أن يكون                 آسر  دائًما بأن   

ة إذا                         ك ومعرف د ذل ه بع االتجاه التصاعدية األساسية إشارة لبدأ نموذج سعري في االتجاه الجانبي، والذي يمكن التعرف علي
ان يتصادف     . ما آان نموذج انعكاسي أم نموذج استمراري        ام نموذج       آسر  وفي بعض األحي اه األساسي مع إتم خط االتج

  . السعر
  

ي اح ر، يعن وذج األآب ةالنم ر للحرآ ة أآب ة : تمالي ستخدم آلم دما ن ر"عن ى "أآب شير إل ا ن اع"، فإنن ساع"و" ارتف وذج " ات نم
ال النموذج                اء واآتم ة   . السعر، حيث يقيس االرتفاع سرعة حرآة النموذج، ويمثل االتساع الوقت المطلوب لبن د أهمي وتتزاي

 بمعنى أن يتأرجح السعر في      –جم نموذج السعر أآبر     نموذج السعر، وتزداد حرآة السعر المحتملة بعد النموذج آلما آان ح          
   –، وأن يستغرق وقًتا أطول في تكونه )سرعة تغير الحرآة(أوسع داخل النموذج نطاق 

  
سعر                           اع نموذج ال ى ارتف اب عل ذين الفصلين من الكت ة األمر في ه ذه      . تعتمد األدوات الفنية للقياس في حقيق ق ه تم تطبي وي

وعادة ما يتم استخدام الرسم البياني . رسوم األعمدة البيانية، والتي تستخدم معايير قياس عموديةالطريقة بشكل أساسي على    
سعر       " النقطة والشكل "من نوع    ة لرسم               . في عملية قياس االتساع األفقي لنموذج ال تم استخدام أداة معين ة ي ذه الطريق وفي ه

  . وهدف السعر الالحقعة قوية بين اتساع القمة أو القا تفترض وجود عالقيهذا الرسم البياني ُتعَرف بالحساب، والت
  

ان م والقيع ين القم ات ب ة لل : االختالف ر ُعرَض ي، وأآث داها الزمن ي م صر ف ة أق اذج القم ون نم ا تك ادة م سر ع اذج ك ن نم م
وباإلضافة . هاآما تكون تذبذبات السعر داخل نماذج القمم في مجاالت سعر أآثر اتساًعا، وتكون أآثر حدة في حرآت .القيعان

ان داخل             . إلى ذلك، تستغرق نماذج القمم وقًتا أقل للتكون        وعلى العكس من ذلك، عادة ما تكون حرآة السعر في نماذج القيع
ان                . أصغر، إال أنها تستغرق وقًتا أطول للتكون        نطاق   اذج القيع ى نم ا يكون من األسهل التعرف عل ادًة م سبب، ع ذا ال وله

سعر   نوعلى الرغم من ذلك، هناك ما يجعل نماذج القمم لها قيمة أيًضا وهو أ          . نماذج القمم والتداول عندها أآثر من      اه ال  اتج
دخول            . إلى االنخفاض يكون أسرع من اتجاهه إلى األعلى        ر إذا تمكن من ال وال أآث ربح أم اجر أن ي وبالتالي، باستطاعة الت

د                د ال اه التصاعدي         في صفقات بيع في سوق االتجاه الهبوطي أآثر من ربحه عن شراء في سوق االتج . خول في صفقات ال
أة                                 ين مخاطرة ومكاف اة ب ة بتعويض الخوض في المخاطر، حيث يكون آل شيء في الحي آت آفيل . وهنا نالحظ أنه المكاف

  .ويتضح هذا األمر من آون نماذج القمم تتميز بأنها أصعب للتداول فيها، إال أنها تستحق هذا المجهود
  

ر عامل              :ول بأهمية أآبر عند الجانب العلوي     يتمتع حجم التدا   ه يعتب ا أن سوق، آم اه ال ا اتج ادًة متتبًع داول ع  يتزايد حجم الت
د ملحوظ في حجم                                     سعر تزاي ال في نموذج ال د وأن يصاحب آل اآتم سعر، حيث ال ب اذج ال ع نم تأآيدي هام الآتمال جمي

داول اس اال    . الت ى النعك ل األول ي المراح ه ف ال، فإن ى أي ح اه     وعل وق االتج ي س ة ف داول أهمي م الت ون لحج اه، ال يك تج
ا باألسفل           . التصاعدي رغم من    . ويكون لدى السوق طريًقا لالنخفاض حالما يجد المضاربين على االنخفاض طريًق ى ال وعل

ذا األمر ال يكون              د انخفاض األسعار، إال أن ه داول عن شاط الت د ن ًما أن محللي الرسم البياني يفضلون التأآد من تزاي .  حاس
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شكل ملحوظ خالل                      داول ب د حجم الت م يتزاي إذا ل والخالصة، أن ارتفاع حجم التداول في نماذج القيعان يعتبر شيًئا أساسًيا، ف
داول           . السعر للجانب العلوي، يكون نموذج السعر حينها نموذج مشكوك فيه         آسر   ى حجم الت وسوف نتطرق بنظرة أعمق إل

  .في الفصل السابع من هذا الكتاب
  

  ∗) Head and Shoulders Patterns(" الرأس والكتفين"النموذج االنعكاسي 
ه        اد علي وذ  -دعونا اآلن نلقى نظرة مقربة على أآثر النماذج االنعكاسية شهرة وأآثر نموذج يمكن االعتم رأس   "ج وهو نم ال

ه من       وسوف نقضى المزيد من الوقت مع هذا النموذج تحديًدا نظًرا ألهم          .االنعكاسي" والكتفين ا يحتوي ه، ولتوضيح آل م يت
ن تتطلب                           . تفاصيل الي ل ية األخرى، وبالت سعر االنعكاس اذج ال ذا النموذج ونم ين ه سيطة ب ات ب ه ال يوجد إال اختالف آما أن

 .شرًحا واسًعا
 

 سبق وأن   في جميع نماذج السعر، يمثل نموذج السعر االنعكاسي الهام هذا تكرير إضافي لمفاهيم االتجاه التي      لآما هو الحا  
د               . قمنا بدراستها في الفصل الرابع     ان التصاعدية في فق م والقيع سلة من القم دأ سل في االتجاه التصاعدي األساسي، عندما تب

سبي             .زخم التداول، يفقد هذا االتجاه مستوياته لفترة ما        وازن ن ا  . وخالل هذا الوقت، تكون قوى العرض والطلب في ت وحالم
د،          آسر يتم اآتمال هذا الشكل، يتم    ازلي جدي اه تن شأ اتج م ين ة ث داول التاريخي ان مجاالت الت مستويات الدعم الواقعة عند قيع

  .فيه قمم وقيعان تنازليةيتكّون والذي 
  

ين " قمة نموذج ىواآلن دعونا نرى آيفية تطبيق هذا السيناريو عل        شكل   " (الرأس والكتف  Aفي النقطة   ).  أ وب5-1انظر ال
ة             ع آما هو متوق    ينبثق االتجاه التصاعدي   ة            .  مع عدم وجود أي إشارة بوجود قم ستويات مرتفع ى م داول إل د حجم الت ويمت

ى النقطة          . جديدة، األمر الذي ُيعتبر أمًرا طبيعًيا      ر          Bثم قام السعر بانخفاض تصحيحي إل ل، ويعتب داول أق ك مع حجم ت  وذل
وي خالل    آسر اني النبيه بأن حجم التداول عند       قد يلحظ محلل الرسم البي     Cوعند النقطة   . هذا أمًرا متوقًعا أيًضا    الجانب العل

ل        .  قليًال من حجم التداول عن االرتفاع السابقل هو أق Aالنقطة   ه، إال أن محل رة في حد ذات ة آبي ر أهمي وال يحمل هذا التغي
  .الرسم البياني يكون مستمر في الحذر عند هذه المرحلة

  
  
  

  
  

عند نفس االرتفاع تقريًبا، وترتفع الرأس ) E و A(، حيث يقع آًال من الكتف األيمن واأليسر "الرأس والكتفين"مثال على قمة نموذج )  أ5-1(شكل 
اني  . عنهما) Cالنقطة  ( سعر تحت مستوى خط           . الحظ آثافة حجم التداول عند تكون آل قمة في الرسم البي وذج مع إغالق ال ذا النم ال ه د اآتم يتأآ

الحد األدنى النخفاض السعر بعد تكون هذا النموذج هو االنخفاض بنفس مقدار المسافة العمودية ). 2الخط رقم " (يك الينالن"الرقبة، أو ما يسمى بـ 
  . قبل أن يواصل انخفاضه مرة أخرى" النيك الين"غالًبا ما يرتد السعر خالل ذلك إلى خط ". النيك الين"الواقعة بين رأس النموذج وخط 

  

                                                 
 . للتعبير عن هذا النموذج في هذا الكتاب") الرأس والكتفين"نموذج (سوف نستخدم مصطلح  ∗
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رأس                  " الرأس والكتفين "وذج  قمة نم )  ب 5-1(شكل   ة ال ى من قم سر أعل سعر    . على الرسم البياني، حيث يظهر الكتف األيمن واألي داد ال الحظ ارت
  "  النيك الين"إلى خط ) عند السهم الصغير(
  

ى النقطة            ر، وهو استمرا               Dوبعدها تبدأ األسعار في االنخفاض إل ا أآث ًرا مقلًق ه يحدث أم ا د       ر، إال أن ى م ون  االنخفاض إل
اه تصاعدي تعمل آمستوى دعم                     . Aأعلى نقطة في القمة السابقة عند النقطة         ا في أي اتج تم اختراقه وتذآر أن القمة التي ي

ا دون النقطة             . عند الحرآة التصحيحية الالحقة    ى م د االنخفاض إل د             Aوعندما يمت د سابق عن ى سعر مرت رب من أدن  ويقت
  .ه التصاعدياالتجاكسر ، يكون هذا تحذير آخر بBالنقطة 

  
ادًرا               Eويرتفع السعر مرة أخرى إلى النقطة        ، ويكون حجم التداول هذه المرة أقل من المستويات السابقة، وبالتالي ال يكون ق

د النقطة                  (Cعلى الوصول إلى أعلى نقطة في القمة السابقة عند النقطة            ر عن اع األخي ذا االرتف تم تصحيح ه  من   Eسوف ي
ى                    ) D إلى   C من النقاط    النصف إلى ثلثي االنخفاض    ى نقطة عن أعل ع أعل د وأن ترتف اه التصاعدي، ال ب والستمرار االتج
د النقطة              . نقطة حققها االرتفاع السابق    اع عن سعر في االرتف شل ال د النقطة              Eأما ف سابقة عن ة ال ى القم ، فيحقق   C ليصل إل

  . التنازليةمنصف ما يتطلبه بدأ اتجاه تنازلي جديد وهو القم
  

الخطر     Dعند النقطة ) 1الخط (الخط التصاعدي األساسي لألسفل  آسر  لك، يتم   وعند ذ  ِدًثا إشارة أخرى ب ادًة، ُمح ولكن  .  ع
ه اآلن هو أ              ا نعرف ى         نعلى الرغم من آل هذه اإلشارات التحذيرية آل م اه التصاعدي إل ساره من االتج ر م د تغي اه ق  االتج

  .فقات الشراء، إال أنه ال يعتبر آافًيا للدخول في صفقات بيع جديدةوقد يكون هذا آافًيا لتصفية ص. االتجاه الجانبي
 

   ُيتِمم النموذج∗)Neckline ("النيك الين"خط الرقبة آسر 
دين                         رين مرت ستويين أخي ى م تواًء تحت أدن ر اس اه أآث ين   (عند ذلك، من الممكن رسم خط اتج ذا     )D و Bالنقطت سمى ه ، وي

ى             ). 2 الخط   انظر" (النيك الين "الخط بخط الرقبة     ى األعل رغم من      (وينحدر هذا الخط بشكل عام في نماذج القمم إل ى ال عل
يالً                ازلي قل اه التن ان، وينحدر لالتج ا في بعض األحي ر ال ). أنه يكون أفقًي اطع لخط   كسر  ويعتب ن  "الق  لهو العام  " النيك الي

ا  كسر وعندما يقوم السوق ب". الرأس والكتفين"الحاسم في تكون قمة      اط     خط االتج د النق اع عن رق   D وBه في الق ه يخت ، فإن
ة       م، ويكمل بذلك ما هو الز     Dبذلك خط الدعم عند النقطة       ان تنازلي تم التعرف    .  لبدأ اتجاه تنازلي جديد، وقمم وقيع دها ي وعن

اط                 د النق ة عن د     . F و E و D و Cعلى االتجاه التنازلي عن طريق تكون أعلى وأدنى المستويات التنازلي د أن يتزاي  حجم  وال ب
ى من    ةوال يعتبر االرتفاع الحاد في حجم التداول التنازلي ذو أهمي  ". النيك الين "آسر  التداول عند     آبيرة في المراحل األول
  . تكون القمة

  
  الحرآة المرتدة

د   ىو إلأ" النيك الين"عادًة ما تتطور الحرآة المرتدة للسعر والذي تمثل ارتداد السعر إلى قاع خط       سابق   أدنى مستوى مرت
ة  د النقط ة  (Dعن ة )Gانظر النقط د مرحل ك بع سر ، وذل ن"خط آ ك الي ستويين  "الني ذين الم ن ه ًال م صبح آ دها ي ، وعن

                                                 
  "الرأس والكتفين" الخاص بنموذج Necklineأو " خط الرقبة"للتعبير عن " النيك الين"سوف نستخدم هنا مصطلح  ∗
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وقد ُيساعد حجم   . وال تحدث هذه الحرآة المرتدة دائًما، أو أنها تكون مجرد ارتداد بسيط في بعض األحيان              . مستويي مقاومة 
ن  "األولي لخط   كسر  رتداد؛ فإذا آان ال   التداول في هذه الحالة على تحديد حجم اال        ا          " النيك الي ل حينه ف، تق داول مكث وسط ت

ازلي               اه التن ى االتج ر عل داول يعكس وجود ضغط آبي شاط الت د ن ك ألن تزاي دة؛ وذل ة المرت ذه الحرآ ا . فرص حدوث ه أم
دة  فإنه يزيد من احتمالية حدوث ا     " النيك الين "األولي لخط   كسر  انخفاض حجم التداول عند ال     ى أي حال،     . لحرآة المرت وعل

ة                  يصاحب هذا االرتداد حجم قليل للتداول، وحينها يصاحب االستئناف الالحق لالتجاه التنازلي الجديد نشاط تداول أآثر آثاف
  . بشكل ملحوظ
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  الخالصة
  : عند القمة"  والكتفينالرأس"واآلن يمكننا تحديد المكونات األساسية لنموذج 

 اتجاه تصاعدي سابق .1
 . Bويتبعه انخفاض تصحيحي إلى النقطة ) Aالنقطة (أيسر يصاحبه حجم تداول أآبر آثافة " آتف" .2
 ). Cالنقطة (ارتفاع إلى أعلى مستويات جديدة ولكن مع حجم تداول أقل آثافة  .3
 ). Dالنقطة ( من القمة المرتدة السابقة ويقترب) Aعند النقطة (انخفاض يتحرك إلى ما دون القمة السابق  .4
ة                       ) Eالنقطة  (ارتفاع ثالث    .5 ى قم شل في الوصول إل شكل ملحوظ، بحيث يف ل ب داول قلي رأس "يصاحبه حجم ت " ال

 ).Cالنقطة (
 ".النيك الين"اإلغالق تحت خط  .6
 . جديدةوذلك بعد انخفاض السعر إلى مستويات) Gالنقطة " (النيك الين"القيام بحرآة مرتدة إلى خط  .7

  
ة الوسطى           ا القم م محددة، تكون فيه ة قم ذا النموذج هو تكون ثالث دو واضًحا في ه ا يب رأس (وم ى من  ) ال ين"أعل " الكتف

ن   "خط   آسر   ولكن ال يكتمل هذا النموذج إال مع        ). E و Aالنقطتين  ( شكل حاسم   " النيك الي ار        . ب ومن الممكن استخدام معي
سبة كسر ال سب% (3-1بن ة قلةأو بن ذه مختلف شكل قطعي تحت خط )يًال عن ه رتين ب ن"، أو اإلغالق م ك الي دة "(الني قاع

ة            آسر  وحتى يأخذ   .لمزيد من التأآيد على اآتمال هذا النموذج      ) اليومين اك احتمالي ه الصحيح، تظل هن االتجاه التنازلي مكان
  .جاه التصاعدي عند نقطة ماهذا نموذج غير حقيقي، وأنه قد يتم استئناف االت" الرأس والكتفين"بأن يكون نموذج 

  
  أهمية حجم التداول 

ة تطور نموذج                      لآما هو الحا   ا في عملي  مع جميع نماذج السعر األخرى، يلعب حجم التداول المصاحب للنموذج دوًرا هاًم
ة            ". الرأس والكتفين " ة الثاني رأس "وآقاعدة عامة، ال بد وأن تتكون القم ل من       " ال داول أق سر " الكتف "بحجم ت ى  . األي وعل

شراء                         رة بانخفاض ضغط ال ر إشارة مبك ه يعتب ا، إال أن ر الزًم م إشارة من حجم      . الرغم من أن هذا األمر ال يعتب أتي أه وت
سابقتين،               )الكتف اليمنى (التداول خالل تكون القمة الثالثة       ين ال ، حيث ال بد وأن يكون حجم التداول حينها أقل آثافة من القمت

ن  "خط   آسر   عند  وبعدها يتزايد حجم التداول      ا           "النيك الي رة أخرى حالم د م م يتزاي دة، ث ة المرت نخفض خالل الحرآ م ي ، ث
  . تنتهي الحرآة المرتدة

  
د        . وآما ذآرنا مسبًقا، تقل أهمية حجم التداول خالل تكون القمم في السوق        د عن داول في التزاي دأ حجم الت د وأن يب ولكن ال ب

ان             . د سيستمر في طريقه   نقطة ما إذا آان االتجاه التنازلي الجدي       د تكون القيع ر عن ويلعب حجم التداول دوًرا أآثر أهمية بكثي
  ". الرأس والكتفين"في السوق، وهذا ما سنقوم بمناقشته قريًبا، ولكن قبل هذا سوف نناقش أدوات قياس نموذج 

  
  إيجاد هدف للسعر 

النقطة  " (الرأس"طريق قياس المسافة الرأسية من      تعتمد طريقة الوصول إلى هدف للسعر على ارتفاع النموذج، وذلك عن            
C ( ى خط ن"إل ك الي ا خط "الني ي اخترقه دأ من النقطة الت ي تب سافة الت م فحص الم ن"، ث ك الي ال ".الني بيل المث ى س وعل

ين    . 80 وخط النيك الين يقع عند النقطة 100نفترض أن قمة الرأس تقع عند النقطة       ة ب سافة العمودي ة  وبالتالي تكون الم  قم
ين وهو    ين النقطت رق ب ن هو الف ك الي رأس وخط الني اك  . 20ال ي أن هن ذا يعن ازلي عن  20وه اه التن د في االتج  نقطة تبتع

ن       ه خط النيك الي ذي اخترق إذا آانت نقطة    . المستوى ال د      آسر  ف ع عن ن تق شكل    (82خط النيك الي إن هدف   ) أ5.1في ال ف
   ).62=20- 82 (62االتجاه التنازلي يصبح مستوى 

  
ى لالنخفاض              اس طول الموجة األول أي ( وهناك طريقة فنية أخرى تقوم بنفس المهمة وتتميز بسهولتها إلى حد ما وهي قي

ر   ) Dإلى النقطة  cالمسافة بين النقطة  ثم مضاعفة الناتج وفي آال الحالتين، يكون االرتفاع األآبر للنموذج أو لسرعة التغي
أخوذ من                      وآنا  . يعني وجود هدف أآبر للسعر     اس الم اب أن القي ذا الكت ع من ه اه    آسر   قد ذآرنا في الفصل الراب خط االتج

ين   " يكون مشابه للقياس المستخدم في نموذج        رأس والكتف ا                  ". ال ي يقطعه سافة الت ة الم د رؤي ك عن ومن الممكن مالحظة ذل
ذا                        وق ه ا ف ي قطعه سافة الت ساوي الم ا ت ا   السعر تحت خط النيك الين المخترق وآيف أنه ك     . الخط تقريب ى ذل وباإلضافة إل

ى            اني عل دة البي سعر في رسم األعم سوف نتمكن من خالل دراستنا لنماذج السعر من توضيح آيفية اعتماد أغلب أهداف ال
سعر                  . مدى ارتفاع أو مدى سرعة حرآة نماذج السعر المختلفة         اع نموذج ال اس ارتف رة قي ك سوف نوضح فك اء ذل وفي أثن

  . طة االختراقوفحص المسافة من نق
  

سعر           ة ال د حرآ ا تمت ا م ه غالب ك ألن ومن المهم أن نتذآر أن تحديد الهدف بهذه الطريقة يعتبر الحد األدنى لهدف السعر؛ وذل
اك               . إلى ما بعد هذا الهدف     ا آانت هن د إذا م دا في تحدي دا ج ر مفي ى للهدف يعتب د الحد األدن إن تحدي وعلى الرغم من ذلك ف
ة لتحر  ة آافي دة احتمالي ي صفقة جدي دخول ف رر ال ة تب سوق بحرآ ة  . ك ال دار الحرآ سعر فيكون بمق ا الهدف األقصى لل أم

ة   .، ياالنعكاسية100 إلى 30فإذا تحرك السعر في االتجاه التصاعدي من النقطة     . السابقة ألقصى في االتجاه التنازلي من قم
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ة التصاعدية، منخفض      ة للحرآ ى النقطة    نموذج السعر بحدوث حرآة تصحيحية آامل ذلك إل رة أخرى  30ا ب ى   .  م اء عل وبن
  . ذلك، يكون من المتوقع انعكاس أو تصحيح نماذج السعر االنعكاسية 

  
  تعديل أهداف السعر

اس                          ل طرق القي ار، حيث ال تمث عند محاولة الوصول بالسعر إلى الهدف، ال بد من أخذ عدة عوامل أخرى في عين االعتب
فعلى .  سوى الخطوة األولى–" الرأس والكتفين" ريقة التي ذآرناها مسبقا والخاصة بنموذج        مثل الط  –الفنية لنماذج السعر    

ة تصاعدية                         ستويات خالل حرآ ى الم سبيل المثال، أين تقع مستويات الدعم الهامة والتي تحدث نتيجة ارتداد السعر عن أدن
ذه  . عند هذه المستوياتسابقة في السوق؟ تظهر هذه المستويات عند توقف السوق التنازلي مؤقتا            ويتحقق الهدف األقصى له

ستويات          . من الحرآة التصاعدية السابقة   % 100المستويات بحدوث حرآة تصحيحية نسبتها       ولكن السؤال هنا  أين تظهر م
ة               % 66و% 50الحرآة التصحيحية التي تمثل      دعم الهام ستويات ال . ؟ تقع هذه المستويات غالبا تحت السوق وتعمل عمل م

ة المدى                           أما اه طويل اك أي خطوط اتج را، هل تكون هن  بخصوص فجوات السعر السفلى فغالبا ما تعمل آمناطق دعم وأخي
  في الجانب السفلي من السوق؟

اذج                         ق نم سعر عن طري د أهداف ال ه تحدي د محاولت ال بد وأن يأخذ المحلل الفني في عين اعتباره البيانات الفنية األخرى عن
د النقطة    30ثال، إذا آان هدف السعر في االتجاه التنازلي يقع عند النقطة فعلى سبيل الم . السعر ام عن  ويوجد مستوى دعم ه

د مستوى                32 دال من مستوى        32، حينها يقوم محلل الرسم البياني بتعديل هدف االتجاه التنازلي ليكون عن ك    . 30 ب ومن ذل
، يكون تعديل هدف   ةالمحدد وبين مستوى دعم أو مقاوم     يمكن القول بأنه عندما يكون هناك تعارض ضئيل بين هدف السعر            

سعر المحددة عن                . السعر إلى تلك مستويات الدعم والمقاومة إجراء أآثر أمنا         ديل أهداف ال وغالبا يكون من الضروري تع
د من                           ي العدي ل الفن ستخدم المحل ة إضافية أخرى، وي ى معلومات فني د الحصول عل ك بع سعر وذل اذج ال  طريق استخدام نم

ذه األدوات مع بعضها                 دمجون استخدام ه األدوات الفنية األخرى لتحقيق ذلك أما المحللين الفنيين األآثر مهارة فهم اللذين ي
  .البعض بشكل مالئم

  
  المنعكس" الرأس والكتفين"نموذج 

أ،يظ . ةذو القم " الرأس والكتفين"المنعكس صورة منعكسة لنموذج " الرأس والكتفين"  يعتبر نموذج    شكل   وآ -2(هر في ال
ل أوسطها     د، توج ) أ 5 رأس " ثالثة قيعان متباعدة يمث ا من         " ال ى حد م ر انخفاضا إل ذي يكون أآث ين " وال ا هو   ".الكتف وآم

ليكتمل النموذج   " النيك ، إال  "، من الضروري حدوث إغالق مؤآد خالل خط         ةذو القم "الرأس والكتفين   "  في نموذج    لالحا
ى خط               .  النموذجين أما طريقة القياس فتتطابق في     ودة إل النيك  " ويختلف هذا النموذج عن النموذج العادي بأنه أآثر ميال للع

اع               )  ب 5-2(التصاعدي انظر الشكل    كسر  وذلك بعد ال  " الين   ة ونموذج الق ين نموذج القم ة ب ويكمن االختالف األآثر أهمي
ة         عذو القا " الرأس والكتفين "في حجم التداول المصاحب لكل نموذج،إال أن  حجم التداول في نموذج              ر أهمي  يلعب دورا أآث

اع                       . في التعرف على هذا النموذج واآتماله      سعر ذات الق اذج ال ة في نم ة عام ر حقيق ذه تعتب ذآر أن ه د  . ومن الجدير بال فعن
ن   ك م داول وذل م الت ي حج نعكس ف ذي ي شراء وال ات ال ي ضغط عملي د ف سوق تزاي ان يتطلب ال ي سوق أجل القيع دء ف الب

  .صاعدي جديدت

  
ادي      " الرأس والكتفين"مثال على نموذج   )  أ 5-2(شكل   وذج الع ة النم رآة لقم وذج م ذا النم د هو حجم     . المنعكس، حيث يعتبر قاع ه االختالق الوحي

اع عن       د االرتف زداد آثا   " رأس"التداول في النصف الثاني من النموذج، حيث يظهر حجم التداول أآثر آثافة عن ا ي وذج، بينم د   النم ة عن خط   آسر  ف
  . عند هذا النموذج المنعكس أآثر شيوًعا منه في النموذج العادي" النيك الين"ويكون االرتداد إلى خط ". النيك الين"
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ن "المنعكس على الرسم البياني، حيث يظهر خط    " الرأس والكتفين "نموذج  )  ب 5-2(شكل   اد     " النيك الي ا هو معت ف، آم داد   . بانحدار طفي د ارت عن
  . تجاوز السعر هذا الخط قليًال، إال أنه استأنف مساره مرة أخرى" النيك الين"عر إلى خط الس
  

ا يكون نقص الطلب أو نق                           ا م ط، حيث غالب ذاتي فق  صويظهر هذا االختالف من إمكانية انخفاض السوق نتيجة للقصور ال
سعر نتيجة للقصور     إال أن عكس ذلك . اهتمامات التجار بالشراء آافيا لدفع السعر إلى األسفل  ع ال غير صحيح حيث ال يرتف

  .الذاتي، وإنما ترتفع األسعار فقط عندما يتفوق الطلب على العرض ويصبح المشترين أآثر من البائعين
  

داول في نموذج            ين   "يشابه نموذج حجم الت رأس والكتف ك النموذج في نموذج         " ال نعكس ذل ذو القم   " الم يتزايد حجم  ةالرأس
د          . ول منه وذلك في النصف األ    داول عن رأس "األمر الذي يعني أن حجم الت د           " ال ه عن ة من ل آثاف سر " الكتف "يكون أق . األي

د    " الرأس"وعلى أي حال، ال يبدأ االرتفاع عند        ه عن داول عن في إظهار تزايد نشاط التداول فقط بل غالبا ما يتزايد  حجم الت
ى  آما يكون حجم التداول ضئي.األيسر" الكتف"االرتفاع من    د حدوث النقطة     " الكتف "ال جدا عند االنخفاض إل األيمن وعن

ن   "الحاسمة عن طريق االرتفاع خالل خط         داول، لتكون                 "النيك الي اد في حجم الت اع الح صاحبها االرتف د أن ي ، والتي ال ب
  .بمثابة إشارة صحيحة

  
ال النموذج      وهذه هي النقطة التي يتميز بها القاع عن القمة، فعند القاع تعتبر آثافة حج              ا  . م التداول عنصر أساسي الآتم آم

م، وال                 د القم داول                أن الحرآة الممتدة عند القيعان تعتبر أآثر شيوعا من حدوثها عن ة وسط حجم ت ك الحرآ د أن تحدث تل  ب
ة  أما بالنسب. وبعد ذلك، ال بد وأن يستأنف السعر اتجاهه التصاعدي الجديد وسط حجم تداول أآثر آثافة   . قليل الكثافة  ة لطريق

  .القياس الفنية عند نموذج الرأس والكتفين المنعكس فتتشابه مع طريقة القياس في نموذج القمة
  

  "النيك الين"درجة انحدار خط 
اريخي وفي        . في القمة قليال في االتجاه التصاعدي" النيك الين "عادة ما ينحدر خط   ذا الخط ت ان يكون ه وفي بعض األحي

اه                 . االنحدار الكثير من االختالف   أحيان أخرى ال يمثل هذا       ى االتج ة إل ن في القم وفي قليل من األحيان ينحدر خط النيك الي
رة  . أيمن ضعيف" آتف"وحينها يكون هذا االنحدار إشارة إلى ضعف السوق، وعادة ما يصاحبه   . التنازلي وعندئذ تطول فت

ن  "يع؛ وذلك ألن إشارة انحدار خط    خط النيك الين للبدء في دخول صفقات ب كسر  انتظار المحلل الفني ل    لألسفل  " النيك الي
أخر    ا ينحدر خط         . تحدث في وقت مت ا م ضعيفة، فغالب اذج ال ا في النم ن  "أم ازلي     " النيك الي اه التن شكل طفيف في االتج . ب

  .       لألعلى يعتبر إشارة إلى قوة السوق" النيك الين" وبالتالي يمكن القول بأن انحدار خط 
  

  المرآبة" س والكتفينالرأ"نماذج 
فعلى سبيل   ". للرأس والكتفين " للتغير ليتحول بذلك إلى نموذج مرآب     " الرأس والكتفين " في بعض الحيان يتعرض نموذج      

اذج       ي بعض النم د تتكون ف ال، ق د يتكرر ظهور    "رأسين"المث س  " الكتف"أو ق ذه   . راأليمن أو األي رغم من أن ه ى ال وعل
ين "وعندما يكون هناك ميل قوي لحدوث تطابق في نموذج  .  تقوم بنفس الوظيفة   النماذج ليست شائعة إال أنها     " الرأس والكتف

ى تكون            " آتف"األمر الذي يعني بأن تكون      . فإن هذه تكون إشارة على تكون النموذج المرآب        شير إل ا ي ادة م أيسر واحد ع
  . فرص تكون آتفين أيمينأيسرين، فإن هذا يزيد من"آتفين "أما في حالة تكون . أيمن واحد" آتف "
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  "الرأس والكتفين"وسائل استخدام نموذج 

ع التجار             " الرأس والكتفين "  نموذج   متلعب وسائل استخدا   داول، فال يفضل جمي ات الت في السوق دورا هاما في جميع عملي
ا   " النيك الين"خط آسر الذين يعتمدون على التحليل الفني انتظار       دة وآم شكل   قبل الدخول في صفقة جدي ، ) 5-3( يظهر ال

شراء                        ى جانب ال دخول إل يبدأ التجار الذين يعتقدون بأنهم قد تعرفوا بشكل صحيح على تكون نموذج الرأس والكتفين، في ال
ى انخفاض الكتف          ة يقومون بالشراء عند حدوث أو إشار        ماأليمن، أو أنه  " الكتف"خالل تكون    اء إل ق االنته ة عن طري  فني

  .األيمن
  

وم بعض ال رأس ويق اض ال ار اآلخرين بانخف ن النقطة (تج ى النقطة Cم ة )  Dإل د حدوث حرآ شراء عن ون بال م يقوم ث
سبتها      اع ن ذا االرتف اه من النقطة          %. 66أو% 50تصحيحية له ع انخفاض خط االتج بعض اآلخر بتتب وم ال ا يق ى   Dبينم  إل

اذج        . وخط االتجاه لألعلى    آسر  ، عند أول    Eالنقطة ذه النم شابه ه دخول في         ونظرا لت وم بعض التجار بال ول، يق شكل معق ب
ويدخل الكثير من التجار في      . األيسر" الكتف" صفقات الشراء في الكتف األيمن، وذلك عندما يقترب من نفس مستوى قاع             

د    " الكتف"صفقات الشراء خالل تكون   األيمن، وإذا أثبتت الصفقات األولى للشراء ربحيتها عند ذلك، يدخل التجار في مزي
ن   "الفعلي لخط    كسر  ن صفقات الشراء عند حدوث ال     م دم  " النيك الي دة بخط         اأو عن ة المرت ن  " تحدث الحرآ د  " النيك الي بع

  .عملية االختراق
  

  غير الصحيح" الرأس والكتفين"نموذج 
ين   "ويكتمل نموذج   " النيك الين "حالما تتحرك األسعار خالل خط       رأس والكتف ود لل         "ال ى األسعار أن تع اطع  ، ال يجب عل تق

ين   "فعند نموذج    . مرة أخرى " النيك الين "مع خط    رأس والكتف وم األسعار ب       ةذو القم  " ال ا تق ن   "خط   كسر   ، حالم " النيك الي
وق خط              سعر الحاسم ف ن   "لألسفل، يعتبر إغالق ال أن ال    " النيك الي ر صحيحة،           كسر   تحذير ب ان إشارة غي األول لألسفل آ

ر صحيح  " ينالرأس والكتف"وحينها ينشأ ما يسمى بنموذج     دو مث       . الغي وع يب ذا الن رغم من أن ه ى ال رأس  " نموذج  لوعل ال
ل    (المعتاد إال أن األسعار تستأنف اتجاهها األصلي في مرحلة ما من تطور هذا النموذج           " والكتفين ا قب ك إم النيك  آسر  وذل

  ).     اختراقه مباشرةدالين أو بع
  

  
  

دخول   ) Eالنقطة  " (األيمن "يستخدم بعض المحليين مرحلة تكون الكتف    ": والكتفينالرأس  "مثال يوضح استخدامات نموذج     ) 5-3(شكل   ة لل آبداي
 Cمن االرتفاع الذي حققه من النقطة  ) بمقدار النصف أو الثلثين(آما توجد فرص للدخول المبكر في السوق عند تراجع السعر        . في صفقات الشراء  

د النقطة      حيث ي  (، أو عند االنخفاض إلى نفس المستوى          Dإلى   سر عن ع الكتف األي د  )Aق د من       . 1الخط  آسر  ، أو عن دخول في مزي ا يمكن ال آم
  . أو عند ارتداد السعر إليه" النيك الين"خط آسر الصفقات عند 

  
  آنموذج قوي" الرأس والكتفين"نموذج 

رة خاصة بنموذج          رأس  "قبل االنتقال إلى نموذج السعر القادم، ال بد من ذآر نقطة أخي ين الكتوال تنا    "ف دأنا دراس د أن ب ، فبع
ة                ية المعروف سعر االنعكاس اذج ال ا أن         ولهذا النموذج بتعريفه آأحد أفضل نم ا، علين اد عليه ي يمكن االعتم اذج الت ر النم أآث

إذا حدث ذلك فإن هذا يكون و. نحذر أيضا من أن هذا النموذج في بعض األحيان آنموذج متماسك أآثر منه نموذج انعكاسي          
  ).نماذج السعر االستمرارية ( سوف نتحدث أآثر عن ذلك في الفصل السادس من هذا الكتاب وآثر منه قاعدة ، استثناء أ
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  ) Triple Tops and Bottoms (القمم والقيعان الثالثية
وذج     ي نم شناها ف ي ناق اط الت ب النق ق أغل ن تطبي ن الممك رأس "م ينوال سعر   " الكتف اذج ال ن نم رى م واع األخ ى األن عل

م     و). a-c 5.4انظر الشكل   (نعكاسية  اال را،       وال تختلف القم ة آثي ان الثالثي وذج،              والقيع ك النم ون، عن ذل ا تتك ا م ذي غالب ال
م أ                ثالث قم رق األساسي في آون ال ا  وحيث يكون الف ا            ن القيع ع غي نفس المستوى تقريب شكل    ( تق ذا  و).  5.4aانظر ال له

ة  " الكتفينوالرأس  "ج نموذوي إذا ما آان هذا النموذج االنعكاسي هالسبب، غالبا ما يختلف محللي الرسم البياني ف    أم أنه قم
  .ثالثية، إال أن هذا الجدال ليس إال جدال أآاديمي؛ ألن آال من النموذجين يؤديان نفس الغرض

  
ة،                    د نقط   وأما عن حجم التداول فالقمة الثالثية فيميل إلى االنخفاض عند أعلى آل نقطة من القم د عن . لألسفل كسر  ة اليتزاي

ذا النموذج   آسر ال تكتمل النقطة الثالثية حتى يتم      و ستويات له ى نح  و. مستوى الدعم الذي يقع بين أدنى الم اآس، ال  وعل  مع
آسر  آاستراتيجية بديلة، من الممكن استخدام   و( بد من إغالق األسعار بين أدنى نقطتين في القاع حتى يكتمل القاع الثالثي  

  .من األساسي أيضا أن يكون حجم التداول آثيفا الآتمال النموذجو) آإشارة لالنعكاس ع قاوأقرب قمة أ
  

  
ة      . فيما عدا أن جميع القمم تقع في مستوى واحد  " الرأس والكتفين"مثال على قمة ثالثية، تشبه نموذج       )  أ 5-4(شكل   ل آثاف داول أق ويكون حجم الت

ذا ال    آسر مكن السعر من ويكتمل هذا النموذج عند يت . عند تكون هذه القمم    سابقين، ويصاحب ه اعين ال داول   كسر  المستوى الذي يقع عنده الق حجم ت
وذج      آسر  ويكون الحد األدنى النخفاض السعر بعد       . أآثر آثافة  ة للنم سافة العمودي دار الم اد أن    . مستوى القاعين هو االنخفاض بمق ر المعت ومن غي

  .يرتد السعر مرة أخرى إلى مستوى االختراق
  

  
  

ذا   . المنعكس فيما عدا أن الثالث قيعان تقع على مستوى واحد  " الرأس والكتفين "مثال على القاع الثالثي، يشبه نموذج       )   ب 5-4(شكل   ر ه آما يعتب
  . لألعلىكسر النموذج مرآة للقمة الثالثية فيما أن حجم التداول يزداد أهمية عند قيام السعر بال
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ا تحت المستوى                 نموذج القاع ال  )  جـ 5-4(شكل   دأ في            12ثالثي االنعكاسي على الرسم البياني، حيث وجدت األسعار دعًم ل أن تب ثالث مرات قب  ل
  . وقد استغرق تكون هذا النموذج في الرسم البياني األسبوعي حوالي عامين آاملين، ألمر الذي يزيد من أهميته. االرتفاع

  
، حيث تعتمد على مدى ارتفاع النموذج، حيث  "الكتفينوالرأس "ي نموذج   آما أن أدوات القياس تشبه تلك التي نستخدمها ف        

ى       كسر   تتحرك األسعار عادة من نقطة ال       ا آحد أدن اع النموذج تقريب دار ارتف نفس مق يس من      و. ب راق، ل ا يحدث االخت حالم
رأس  "ختلف آثيرا عن نموذج        الثالثي ال ي   ع القا وألن القمة الثالثية أ   و. المعتاد أن تحدث حرآة ممتدة إلى نقطة االختراق        ال

  . فلن نتحدث آثيرا عن هذه النقطة" الكتفينو
  

  ) Double Tops and Bottoms (القمم والقيعان المزدوجة
ذا النموذج نموذج    .  المزدوج من أآثر النماذج االنعكاسية شيوعاع القا ويعتبر نموذج القمة المزدوجة أ     رأس  "حيث يلي ه ال

اع واالختالف بين القمة    ، حيث يظهر    ) أ وب  5-5انظر الشكل   (السهولة  ور  من حيث االنتشا  " الكتفينو ا تكون    غالبً و. الق ا م
ى شكل حرف           ي بحرف       و " "Mالقمة المزدوجة عل اع الثالث ك              و". "Wالق ة المزدوجة مع تل ة للقم سمات العام شابه ال تت

ة  القمة الثالثية باستثناء أنها عباوالكتفين والسمات الخاصة بنموذج الرأس      ا نموذج حجم    . رة عن قمتين فقط بدال من ثالث أم
  . في عملية القياسل الحاوالتداول فيكون متشابه مع تلك النماذج األخرى، آما ه

  

  
ويتأآد اآتمال هذا النموذج عندما يقوم السعر . عند نفس المستوى تقريًبا) C و A(في هذا الشكل توجد قمتين . مثال على قمة مزدوجة)  أ5-5(شكل 

، بينما يزداد Cوغالًبا ما يكون حجم التداول أقل آثافة عند تكون القمة الثانية . القاع الذي يقع بين القمتين، وذلك بمقدار يقارب ارتفاع النموذجكسر ب
ويعتبر الحد األدنى . ومن غير المعتاد في هذا النموذج أن يرتد السعر مرة أخرى إلى مستوى االختراق. Dعند النقطة كسر آثافة عند قيام السعر بال
  ).المسافة بين القمتين وخط االختراق(بعد تكون هذا النموذج هو االنخفاض بنفس مقدار ارتفاع النموذج كسر لالنخفاض عند نقطة ال
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ر أه            . مثال على قاع مزدوج، والذي يعتبر مرآة لنموذج القمة المزدوجة          )  ب 5-5(شكل   وذج أآث ذا النم داول في ه د ال  ويكون حجم الت ة عن كسر  مي
  . أآثر شيوًعا في هذا النموذجكسر ويعتبر االرتداد مرة أخرى إلى مستوى ال.  لألعلى

  
  

  
  

 بحدة لألعلى مرتين خالل ثالثة 68مثال على قاع مزدوج على الرسم البياني، حيث يظهر ارتداد السعر في هذا الرسم عن مستوى  )  جـ 5-5(شكل  
  . 80السعر لمستوى المقاومة آسر واآتمل هذا النموذج عند . ني قد حدث في يوم انعكاس لألعلىالحظ أيًضا بأن القاع الثا. أشهر

  
د النقطة                 ) أ 5-5(آما يظهر في الشكل   و د عن ى مستوى جدي د أعل د في       A، يبدأ االتجاه التصاعدي عن ادة تزاي صاحبه ع ، وي

اه تصاعدي       و.  مع تناقص في حجم التداول   Bحجم التداول، ثم ينخفض السعر إلى النقطة         سعر اتج ذا التطور في ال يعتبر ه
د    آسر  من   Cطبيعي، إال أن حتى ال يتمكن السعر بعد ارتفاعه إلى النقطة  سابقة عن رة     و Aالنقطة ال دأ في االنخفاض م يب

ة مزدوجة         . أخرى ارة عن قم ذا عب ول  و. عند ذلك الحين نقول بأنه من المحتمل أن يكون ه اذج  "من المحتمل  "نق ؛ ألن نم
د         آسر   لسعر االنعكاسية ال تكتمل حتى يتم       ا سابقة عن دعم ال دها     و Bنقطة ال سعر بع ق ال ستمر          و. يغل د ي ك، ق ى يحدث ذل حت

  .السعر في اتخاذ االتجاه الجانبي، استعداد الستئناف االتجاه التصاعدي للتصميم
  
ا         و ارزتين في نفس المستوى تقريب ين ب اك قمت ل حجم ال  و. في هذا النموذج يكون هن ة خالل      يمي ر آثاف داول ألن يكون أآث ت

يكتمل النموذج بإغالق السعر المؤآد تحت أدنى نقطة تقع بين القمتين عند    و. أقل آثافة عند تكون الثانية    وتكون القمة األولى    
ازلي      ويصاحب ذلك حجم تداول أآثر آثافة، و،  Bالنقطة   اه التن ى االتج اه إل ى انعكاس االتج ر   و. يكون هذا إشارة عل من غي

  . قبل استئناف االتجاه التنازليكسر لمعتاد أن تحدث الحرآة المرتدة إلى نقطة الا
  



 

 89

  
  

ويشير تكون . في بعض األحيان ال تصل القمة الثانية إلى نفس مستوى القمة األولى تماًما آما في هذا المثال         . مثال على قمة مزدوجة   )  د 5-5(شكل  
دعم   آسر وآانت اإلشارة الحقيقية بتحول االتجاه هي . سي إلى االتجاه التنازليالقمتين خالل شهرين إلى انعكاس االتجاه األسا    46السعر لمستوى ال

  ). انظر داخل المربع في الرسم(
  

  طريقة قياس القمة المزدوجة
سعر من نقطة ال             د       آسر  نقطة  (كسر  تتمثل طريقة القياس القمة المزدوجة في انخفاض ال ين عن ين القمت ع ب ي تق ة الت المنطق

اع أول           و. بنفس مقدار ارتفاع النموذج   ) Bلنقطة  ا اس ارتف ة   "آطريقة أخرى للقياس، من الممكن قي  Aالنقطة   " (ساق تنازلي
ى  ة   ) Bإل د النقط ين عن ة الوسطى للقمت ن المنطق دأ م ذي يب ازلي ال اه التن اس طول االتج م قي اع و.  Bث ي الق اس ف تم القي ي

  .عاآسلكن في االتجاه الموالمزدوج بنفس الطريقة، 
  

  التغيرات التي تطرأ على نموذج السعر المثالي
الي،               شكل المث سوق            وعادة ما تختلف األمثلة الحقيقية في السوق عن ال ة ال ل حرآ ق بتحلي ي تتعل ك في أغلب األمور الت . ذل

ا، حيث من الممكن أن                              سعر تمام ة المزدوجة في نفس مستوى ال  ال تصل   فعلى سبيل المثال، قد ال تتكون القمتين في القم
سبب في    و. القمة الثانية إلى نفس مستوى القمة األولى، إال أن هذا ال يجعل من هذا النموذج نموذج مشكوك فيه            د يت لكن ما ق

ك                 نحدوث مشكلة لهذا النموذج فعال هو أ        ترتفع القمة الثانية عن القمة األولى بشكل ملحوظ، حيث من الممكن أن يظهر ذل
لتجنب حدوث مثل هذه المشكلة يمكن استخدام بعضا       واستئناف لالتجاه التصاعدي    و صحيح،   تصاعديآسر  في البداية آأنه    

  .من معايير الفصل التي ذآرناها قبل ذلك
  

  تأآيد صحة النموذج 
ل   ي تمث سابقة والت ة ال وق القم اني اإلغالق ف م البي ي الرس شترط أغلب محلل ة المزدوجة صحته، ي وذج القم ى يثبت نم حت

ط        كسر  ال من أن يقوم ب    مستوى مقاومة بد   وم فق ة خالل الي د من صحة                و. هذه القم يلة للتأآ سعر آوس من الممكن استخدام ال
من الممكن أيضا استخدام الوقت لتأآيد صحة النموذج      و% ) 2و% 1مثل  (النموذج آاستخدام النسبة التي يخترق بها السعر        

سعار فوق أعلى نقطة من القمة األولى ليومين متتاليين لتكون  آخر أن تغلق األى بمعن ولمدة يومين، أ  كسر  آاستخدام قاعدة ال  
وم                        و. قهذه إشارة على صحة االخترا     سابقة ي ة ال وق القم سعر ف د يتطلب األمر إغالق ال آمثال آخر على استخدام الوقت ق

  . صحة النموذجلألعلى إشارة يمكن االعتماد عليها لتأآيدكسر من الممكن أيضا أن يكون حجم التداول عند الو. الجمعة
  
ل من عدد           و على الرغم من أن هذه الوسائل المستخدمة لغرض تأآيد صحة النموذج ال تكون مؤآدة النجاح دائما إال أنها تقل

ذلك واإلشارات الخاطئة التي تحدث غالبا، ففي بعض األحيان تكون هذه الوسائل مفيدة   ذلك ال  . في أحيان أخرى ال تكون آ ل
ة              واحتماالت،  ويقة أنه يتعامل مع نسب      بد أن يواجه المحلل حق     ا إشارات خاطئ ذه  وأنه ال بد من أن يمر بأوقات يشاهد فيه ه

  .هي حقيقة التداول ببساطة
  

شكل  . (من غير المعتاد أن تسجل الموجه األخيرة للسوق التصاعدي أعلى سعر جديد قبل أن ينعكس االتجاه                 أ و   5-6انظر ال
  .لمؤشرات التي قد تساعد على الحذر من هذه االختراقات الخاطئةسوف نستعرض في وقت الحق بعض او) ب
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  بكثرة" القمة المزدوجة"استخدام مصطلح 
م أ         " القاع المزدوج والقمة المزدوجة   " يتم استخدام مصطلح     ا تنتهي القم ا م ة، حيث غالب ا وبكثرة في األسواق المالي  ن القيع

ى التراجع عن         يرجع او. المزدوجة المحتملة بأن تكون نماذج خاطئة      ا إل وة بطبيعته ل بق ى أن األسعار تمي لسبب إلى ذلك إل
سعر هي رد فعل طبيعي                    و.  عن أدنى مستوى سابق    د االرتدا والقمة السابقة أ   ى ال ي تطرأ عل رات الت يس  وتعتبر هذه التغي ل

د         و. بالضرورة أن تمثل نموذج انعكاسي بحد ذاتها    ة الب د القم أن األسعار عن ا ب ذآر دائم ذلك، ت ى سعر     ل رق أدن من أن تخت
  . مرتد  سابق قبل أن تتكون القمة المزدوجة

  

  
  

سعر     "خاطئ، والذي يسمى عادة بـ آسر  مثال على   )  أ 5-6(شكل   اع ال ى ارتف خ المضاربين عل ة        ". ف د نهاي شل األسعار عن ان، تف ففي بعض األحي
سابقة             ة ال ستخدم . االتجاه التصاعدي األساسي في تكوين قمة تعلو عن القم ا                  ي ددة، آم ة متع ة إلطارات زمني اني عدة رسوم بياني ي الرسم البي  محلل

  . وقد يتم تصنيف هذا النموذج في الشكل على أنه قمة مزدوجة. يستخدمون فالتر مختلفة للسعر لتجنب الوقوع في هذا الفخ
  

  
  

داول   السعر لألعلى قد صاحبة حجم تداول قليل      آسر  الحظ أن   . خاطئآسر  مثال على   )  ب 5-6(شكل    الكثافة، وصاحب انخفاض السعر بعد حجم ت
  . لذلك، يمكن أن يكون حجم التداول وسيلة لتجنب مثل هذه االختراقات الخاطئة، ولكن ليس دائًما. أآثر آثافة

  
د النقطة            Cبأن السعر عند النقطة      )  أ 5-7(نالحظ في الشكل     سابقة عن ة ال ة     و ،A يتراجع عن القم ة طبيعي ذه حرآ ر ه تعتب

سعر في            و. ر في االتجاه التصاعدي   للسع آسر  عندئذ يصنف العديد من التجار هذه الحرآة بأنها قمة مزدوجة عندما يفشل ال
ى        ة األول د المحاول شكل     . القمة السابقة عن ين ال ازلي            ) ب 5-7(ويب اه التن رة في االتج ذه الفك ه من          و.  نفس ه ذا نجد أن من ه



 

 91

سابقة أ         الصعب جدا لمحلل الرسم البياني تحديد إذا ما        ة ال دا  و آان التراجع عن القم ى سعر سابق ه          د االرت  د مجر  و عن أدن
ة المزدوجة أ   و توقف مؤقت لالتجاه الحالي أ   ا وآان بداية لتكون نموذج القم ة    و.  المزدوج االنعكاسي  ع الق يكون من الحكم

  .عادة انتظار اآتمال النموذج قبل اتخاذ إجراء ما
  

  
  

اه التصاعدي   مثال على تراجع عا)  أ 5-7(شكل   تئناف االتج ة المزدوجة،        . دي للسعر عن القمة السابقة قبل اس ين القم ك وب ين ذل ط ب وال يمكن الخل
  .  لألسفلBمستوى الدعم آسر حيث يتطلب تكون القمة المزدوجة 

  

  
  

اع مزدوج، حيث     مثال على ارتداد عادي للسعر عن أدنى سعر سابق، وتعتبر هذه حرآة طبيعية للسوق، وال يمكن    )  ب 5-7(شكل   ا ق  االعتقاد بأنه
  .من الطبيعي أن يرتد السعر عن المستوى األدنى السابق مرة واحدة على األقل

  
  أهمية الوقت بين القمم والقيعان

ين       ة أهمي ودائما ما يكون حجم النموذج ذ      ر       و، حيث أن طول الفترة الزمنية بين القمت اع النموذج يكون إشارة أآب طول ارتف
اني               و. وث االنعكاس باحتمالية حد  سعر في الرسم البي اذج ال ع نم ى جمي د    و. يمكن تطبيق هذه الحقيقة عل ام ال ب شكل ع أن وب

ا  وتستغرق أغلب النماذج المزدوجة أ      ين أ       المزدوجة الصحيحة شهرً      ن القيع ين القمت ة ب رة زمني ل آفت ى األق اعي وا عل . ن الق
هرين أ  و رة ش ذه الفت ون ه بعض أن تك شترط ال دو (ة ثالثوي شهرية     ق ة ال وم البياني ي الرس وام ف دة أع دة ع ذه الم ون ه  تك
ة ،).األسبوعية و اذج القم ة نم ية ، وصفت أغلب األمثل سعر االنعكاس اذج ال شتنا لنم اع وخالل مناق اذج الق ر نم الي تعتب بالت

  .انعكاسا لنماذج القمة فيما عدا بعض االختالفات العامة التي تطرقنا إليها في بداية هذا الفصل
  
  )Spikes" (المسمار"و)  Saucers" (الصحن"وذجي نم

ان                   ية في بعض األحي ا  وأ" الصحن   " على الرغم من أن هذا ال يحدث باستمرار تأخذ نماذج السعر االنعكاس دائري،   ع الق  ال
اطؤ     و ى التصاعدي          ويبين هذا الشكل مدى التب انبي إل ى الج ازلي إل اه من التن شديدين لتحول االتج درج ال ب من الصع  و. الت

اآس         وبالتحديد، أ " الصحن"معرفة وقت اآتمال هذا      اه المع ا   و.  قياس المدى الذي  قد تتحرك فيه األسعار في االتج ادة م ع
دة أعوام        و ي الشهر وهذا الشكل في الرسم البياني األسبوعي أ      يتكّون   ه       والتي قد تمتد لع ه زادت أهميت د طول ا امت انظر  ( آلم
  ).5-8الشكل 

  
ة       " رالمسما"يعتبر نموذج    ة قليل رة زمني شكل    و. من أصعب النماذج في التعامل معها ألنها تحدث سريعا مع فت ذا ال يحدث ه

سبب في انعكاس          و. عادة في السوق الذي يبالغ في االستمرار في اتجاه واحد          يرجع سبب تكونه إلى صدور أخبار مفاجئة تت
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ومي أ      ي بعض األحيان يكون انعكاس      وفاالتجاه في السوق بشكل غير متوقع         وسط   ي األسبوع  والسعر في الرسم البياني الي
اب                و.  تحذير فقط   إال وحجم تداول شديد الكثافة ما ه      ذا الكت ة من ه ة في الفصول الملحق سوف نحدد بعض المؤشرات الفني

  ).5-9انظر الشكل ( التي يكون فيها السوق خطرا للغاية تالتي قد تساعد على تحديد األوقاو
  

  
  

دائري    " الصحن"ذا الرسم البياني نموذج     يوضح ه ) 5-8(شكل   اع ال اه                . أو الق ى انعكاس االتج شير إل ه ي دريجي، إال أن وذج بطئ وت ذا النم يكون ه
  . وقد استمر هذا القاع لمدة أربع سنوات. األساسي

  

  
  

دًة ما تكون اإلشارة الوحيدة لتكونه هي  وعا. تتكون هذا النموذج وينعكس االتجاه بعدها بدون إنذار سابق.  العكسيVمثال على نموذج   ) 5-9(شكل  
  . ولسوء الحظ، من الصعب التعرف على هذا النموذج قبل أن يحدث. االنخفاض المفاجئ للسعر مع تزايد آثافة حجم التداول
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 الخالصة
  

سعر شيوعا أ                اذج انعكاسية لل رأس   "نموذج   : ا استخدام  وناقشنا في هذا الفصل أآثر خمسة نم ين وال م   ، ا "الكتف ان  ولقم القيع
سمى بنموذج حرف   ا م وأ" المسمار "، نموذج  "الصحن "جالثالثية، نموذوالمزدوجة  ر      و. V  ي اذج، يعتب ذه النم ين ه من ب

ة المزدوجة أ     و" الكتفينوالرأس  "نموذج   ا ونموذج القم ا شيوعا   ع الق اذج إشارة       و.  المزدوج أآثره ذه النم ا تكون ه ادة م ع
صنيف  وهامة النعكاس االتجاه     اذج سعر انعكاسية أساسية          يتم ت ا نم ى          و. ها بأنه سعر تتكون عل اذج ال وع آخر من نم يوجد ن

سعر االستمرارية،       و. تماسكه أآثر من انعكاسه  وتشير إلى قوة االتجاه  والمدى األقصر    اذج ال اذج بنم ذه النم سمى ه هي  وت
  .التي سوف نتطرق إليها في الفصل السادس من هذا الكتاب
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  ـادســــصل السـالف
  نماذج السعر االستمرارية
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   الفصلمقدمة
انبي                           اه الج سعر في االتج ة ال ى أن حرآ شير إل ي ت سوف نغطي في هذا الفصل من الكتاب نماذج السعر االستمرارية، و الت

سعر ا     اه ال ة التج رة توقف مؤقت ر من فت سبق تكون     ليست أآث ذي ي اه ال ي نفس االتج ة ستكون ف ة القادم ائم، و أن الحرآ لق
ى حدوث      لو تختلف نماذج السعر االستمرارية عن تلك النماذج التي تطرقنا إليها في الفص        . النموذج شير إل سابق والتي ت  ال

  .انعكاس في االتجاه األساسي
  

ية           اذج االنعكاس ا                 آما تختلف نماذج السعر االستمرارية عن النم ية وقت اذج االنعكاس ستغرق النم ة، حيث ت رة الزمني  في الفت
ة                            رة زمني ستغرق فت ية فت سعر االنعكاس اذج ال ا نم اه األساسي، أم رات في االتج سبب في حدوث تغي ا و تت أطول في تكونه

  . أقصر في تكونها ويمكن تصنيفها على أنها نماذج قصيرة أو متوسطة المدى
  

 قواعد صارمة حيث دائما ما توجد بعض االستثناءات، حتى في عملية تصنيف              معر باستخدا وال يتم التعامل مع نماذج الس     
ا تعمل في            . هذه النماذج إلى مجموعات    اذج سعر استمرارية، إال أنه ات نم فعلى سبيل المثال، عادة ما تكون نماذج المثلث

عتبر نماذج متوسطة المدى، إال أنها قد تظهر        فعلى الرغم من أن نماذج المثلثات ت      . بعض األحيان عمل النماذج االنعكاسية    
رأس                                سبة لنموذج ال ى بالن اه األساسي، و حت ا في االتج ة المدى وتأخذ مكانه ة طويل في بعض األحيان في الرسوم البياني
  .والكتفين، والذي يعتبر من أآثر نماذج السعر االنعكاسي شيوعا، فإنه يعمل في  بعض األحيان آنموذج استمراري للسعر

  
ين، و إذا ت                          ى فئت ام إل شكل ع سعر ب اذج ال ذا       موإن آانت هناك بعض االستثناءات، فإنه يمكن تصنيف نم ى ه  التعرف عل

  .التصنيف جيدا، فسوف يساعد ذلك محلل الرسم البياني على تحديد االتجاه الذي سيتخذه السوق في معظم الوقت
  

  ) Triangles (المثلثاتنماذج 
ة                            يمكننا البدء  بنموذج الم     ى ثالث سم إل ي تنق ذا النموذج الت واع ه ى أن سعر االستمرارية، والتعرف عل اذج ال ثلث آأحد نم

ازلي    : أنواع رون المثلث       .(المثلث المتطابق الساقين، والمثلث التصاعدي، والمثلث التن اني يعتب ي الرسم البي و بعض محلل
ذا النموذج         واع            )العرضي آنوع رابع   له ذه األن وع من ه واع األخرى و دالالت             ، إال أن آل ن ه شكل يختلف عن األن  ل

  .تنبؤية مختلفة
  

ي   )  جـ 6-1(و  )  ب 6-1(و  )  أ 6-1( توضح األشكال  واع، فف شكل  (أمثلة على هذه األن ّون  ) أ1-6ال المثلث المتطابق   يتك
تنازلي والخط   الهالساقين عن طريق التقاء خطين من خطوط االتجاه في نقطة واحدة، بحيث يكون الخط العلوي في االتجا         

سمى قاعدة المثلث                   . السفلي في االتجاه التصاعدي     اع النموذج و ي يس ارتف سار فيق ى الي ا الخط العمودي عل سمى  . أم و ت
  . نقطة التقاء الخطين على اليمين رأس المثلث

  
اه أف                 يتكّون  أما المثلث التصاعدي ف    ستقيم في  اتج شكل    . قي نتيجة التقاء خط االتجاه التصاعدي باألسفل مع خط م انظر ال

ّون   و على العكس من ذلك      ).  ب 1-6( ي                        يتك ستقيم أفق األعلى مع خط م ازلي ب اء خط تن ق التق ازلي عن طري المثلث التن
  .و اآلن سوف نتطرق إلى آل نوع بالتفصيل. باألسفل

  
  

  
  

اه ف   . مثال على مثلث متطابق الساقين متصاعد)  أ1-6(شكل   ى     . ي نقطة واحدة  الحظ في هذا الشكل التقاء خطي االتج ل الخط العمودي عل ويمث
  اليسار قاعدة المثلث، بينما تمثل نقطة التقاء خطي االتجاه على اليمين رأس المثلث
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سفلي     . مثال على مثلث تصاعدي )  ب 6-1(شكل   اع الخط ال ث، وارتف وذج نموذج تصاعدي      . الحظ استواء الخط العلوي في المثل ذا النم ر ه يعتب
  . بشكل عام

  

  
  
  . يعتبر هذا النموذج نموذج تنازلي. الحظ استواء الخط السفلي للمثلث، وانخفاض الخط العلوي. مثال على مثلث تنازلي)  جـ6-1(كل ش
  

  ) The Symmetrical Triangles (المثلث المتطابق الساقين
ش           سعر، حيث ي اني نموذج استمراري لل ساقين في الرسم البي اه     عادة ما يمثل المثلث المتطابق ال ى توقف االتج ه إل ير تكون

ه األصلي           رى في       . الموجود بشكل مؤقت والذي يستأنف السعر بعده اتجاه ك ن ى ذل ال عل شكل  (و آمث اه  )  أ1-6ال أن االتج
د                           اه التصاعدي بع سعر في االتج ر هو استمرار ال الذي يسبق النموذج هو االتجاه التصاعدي، و بالتالي فإن االحتمال األآب

سعر في                    . جتكون هذا النموذ   ى استمرار ال ة عل ساقين سيكون دالل أما إذا آان االتجاه تنازلي، فإن تكون المثلث المتطابق ال
  . االتجاه التنازلي بعد تكون النموذج

  
ى   ّون  و حت ار أن خط       يتك ى اعتب ل، عل ى األق ية عل اط انعكاس ع نق اك أرب د و أن تكون هن شكل صحيح ال ب وذج ب ذا النم ه

ى       اج إل ل لرسمه       االتجاه يحت ى األق ين عل ى مالمسة           . نقطت اج إل اه، نحت ين من خطوط االتج الي، لرسم خطين متالقي و بالت
سعر في       ا و التي يبدأ عنده    1يبدأ المثلث عند النقطة     )  أ 1-6الشكل  (ففي  . السعر لكل خط منهما مرتين على األقل        تماسك ال

ل من النقطة       3ع إلى النقطة  ثم ترتف2االتجاه التصاعدي، ثم تتراجع األسعار إلى النقطة    د مستوى أق ع عن و ال . 1 والتي تق
  . 3يمكننا رسم خط االتجاه الذي يقع باألعلى  إال بعد انخفاض السعر من النقطة 

  
ة  ة أن النقط دير بالمالحظ ن الج ة 4م ن النقط ى م ع أعل اع  2 تق ع ارتف وذج إال م ن النم سفلي م م الخط ال ا رس ، و ال يمكنن

ساقين                   4ة  األسعار من النقط   ذلك   .  و التي يمكن للمحلل الفني البدء في توقع أن يكون هذا النموذج هو المثلث المتطابق ال و ب
  .و خطين متالقيين من خطوط االتجاه) 1،2،3،4( يكون قد تكّون لدينا أربع نقاط انعكاسية 

  
سع          ى         و في الوقت الذي يتطلب فيه تكّون هذا النموذج وجود أربع نقاط انعكاسية لل ات إل اذج المثلث د من نم اج العدي ر، تحت

ا في    شكل  (ست نقاط انعكاسية آم وين خمس              ) أ1-6ال ان لتك م و ثالث قيع اك ثالث قم أن يكون هن ي ب ذي يعن  ، األمر ال
صاعدي    ه الت سعر اتجاه ستأنف ال ل أن ي ث قب ل المثل عرية داخ ات س ك   ( موج ن تل ن التفاصيل ع د م ذآر المزي وسوف ن

  ").اليوت ويف" داخل المثلثات عندما نتطرق إلى نظرية الموجات السعرية 
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  الحد الزمني لتكّون نموذج المثلث
ة المثلث                               د قم داول في نقطة واحدة عن دما يلتقي خطيّ  الت ة عن ة معين و آقاعدة   . يكتمل تكّون نموذج المثلث بعد مدة زمني

ينة تقع بين ثلثي و ثالثة أرباع االتساع األفقي للمثلث و عامة، ال بد أن يقوم السعر بالخروج عن االتجاه السابق في نقطة مع
ين                ع في أقصى اليم ي تق . يتم قياس هذه المسافة بداية من القاعدة العمودية للنموذج التي تقع في اليسار وحتى قمة المثلث الت

ا     و يمكن قياس هذه المسافة حالما يتم رسم الخطين المتالقيين و ذلك ألنه من الطبيعي أن يلتقي     ديهم الخطين في نقطة م .  ل
ى                آسر  وعندما يتمكن السعر من      ذه إشارة إل ى، تكون ه وي من       آسر   خط االتجاه العلوي من المثلث لألعل نطاق  الحد العل

التداول، أما إذا استمر السعر في التحرك داخل المثلث بعد تجاوزه ثالثة أرباع المسافة بين قاعدة المثلث وقمته، فإن المثلث   
  . فقدان فعاليته،  األمر الذي  يعني أن األسعار سوف تستمر في االتجاه نحو قمة المثلث و ما بعدهيبدأ في 

  
ذا       . و بناء على ذلك نجد أن نموذج المثلث يقدم مزيج متميز بين السعر والوقت            ين حواجز له اه المتالقي ل خطي االتج و يمث

اه           آسر    و يشير     النموذج، بينما تشير نقطة االلتقاء إلى اآتمال النموذج،        تئناف اتج ى اس وي من النموذج إل اه العل خط االتج
ين هدف         ). في حالة إذا آان االتجاه األصلي للسعر هو االتجاه التصاعدي         ( السعر تصاعديا    اه المتالقي آما يمثل خطي االتج

 عشرين أسبوع، يكون من     فعلى سبيل المثال إذا آان اتساع النموذج األفقي هو        . زمني عن طريق قياس مدى اتساع النموذج      
  ).   د1-6انظر الشكل (السعر بين ثالثة عشر وخمسة عشر أسبوًعا آسر المتوقع 

  
  

  
  

ين   (ويبلغ اتساع هذا المثلث . 1997يكون مثلث متطابق الساقين خالل الربع الرابع من عام " Dell"سهم )  د 6-1(شكل   ى اليم سار إل ) قياًسا من الي
  ).انظر الدائرة المرسومة في الشكل(خارًجا عن المثلث في األسبوع الثالث عشر كسر لسعر بالقام ا. ثمانية عشر أسبوًعا

  
سعر                         كسر  و يكون ال   ان يكون ال اه األصلي في بعض األحي ال االتج ى اآتم الحاسم ألي من خطي االتجاه للنموذج إشارة إل

ذا           . لية االختراق للحرآة المرتدة عائدا إلى خط االتجاه الذي تم اختراقه بعد أن تتم عم             اه تصاعدي يتحول ه ان االتج و إذا آ
ه      . الخط الُمختَرق إلى خط دعم     ا  . أما في حالة االتجاه التنازلي بتحّول خط االتجاه السفلي إلى  مستوى مقاومة بعد اختراق آم

راق                تم االخت د أن ي ام بع ة ه ايير ال    . تعمل قيمة المثلث آمستوى دعم أو مقاوم ق مع ة    سر ك و من الممكن تطبي ذه الحال في ه
ذي               . والتي تمت تغطيتها في الفصلين السابقين من هذا الكتاب         اه ال سعر خلف خط االتج ق ال ايير أن  يغل ذه المع و من أهم ه

  . خالل اليومآسر أخترقه و أن ال يكون مجرد 
  

  أهمية حجم التداول
ل آثاف                  د وأن تق ل حجم        عندما تصبح تذبذبات السعر محصورة داخل نموذج المثلث ال ب ا يمي ادة م داول، حيث ع ة حجم الت

د  آسر وعند . التداول إلى االنخفاض في جميع نماذج السعر االستمرارية   خط االتجاه الذي يكتمل به النموذج ال بد وأن يتزاي
د ال      . حجم التداول بشكل ملحوظ    ذه                 كسر   أما الحرآة المرتدة للسعر بع زداد ه م ت داول ث ة ضئيلة من حجم الت صاحبها آثاف  في

  .الكثافة مرة أخرى عند استئناف السعر التجاهه
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ة           ىاألول. أخيرا، ال بد أن نذآر نقطتين هامتين بشأن حجم التداول         و ، أن حجم التداول في االتجاه التصاعدي يكون أآثر أهمي
الستئناف االتجاه آما أن تزايد حجم التداول يعتبر شيء أساسي        . منه في االتجاه التنازلي و ذلك في نماذج السعر االنعكاسية         

ة                     . التصاعدي في جميع نماذج السعر االستمرارية      داول بعناي ة حجم الت داول فهي أن مراقب شأن حجم الت ة ب أما النقطة الثاني
ان                    ى إذا آ ك حت ى أو لألسفل، و ذل سعر لألعل ة ال يعطي إشارة إلى إذا ما آان حجم التداول األآثر آثافة يحدث خالل حرآ

ّون النموذج    حجم التداول منخفًضا     ر                       . خالل تك داول أن يكون أآث ل حجم الت ال يمي ى سبيل المث اه التصاعدي عل ي االتج فف
  .    آثافة خال ل ارتداد السعر لألعلى وأقل آثافة عند ارتداد السعر لألسفل

  
  طريقة قياس مقدار تحرك السعر بعد خروجه عن نموذج المثلث 

ه حواجز نموذج المثلث    هناك عدة طرق لقياس مقدار الحرآة التي يقوم     ة المثلث المتطابق     .  بها السعر بعد اختراق ي حال فف
اس        اع الخط                  . الساقين توجد طريقتين تستخدم بشكل عام للقي اس ارتف اتين الطريقتين في قي ين ه ة األسهل ب ل الطريق و تتمث

ر       ) القاعدة(العمودي عند أوسع جزء في المثلث        شكل  (يوضح  . اقو قياس المسافة التي تبدأ من نقطة االخت سافة  ) 6-2ال الم
  .التي تبدأ من نقطة االختراق

  
د النقطة     (أما الطريقة الثانية فهي رسم خط اتجاه يبدأ من أعلى نقطة من القاعدة               ا مع          ) Aعن ذا الخط متوازي و أن يكون ه

األ              . خط االتجاه السفلي من المثلث     ستهد ف ب ا مستوى م اه التصاعدي    وبالتالي يصبح هذا الخط من القناة العلي و . على لالتج
و في بعض األحيان يصطدم السعر بهذا الخط في نفس الوقت الذي يلتقي             . من الممكن أن تتقابل األسعار مع خط القناة العليا        

  .فيه خطي االتجاه لتكّون المثلث عند القمة
  

  
  

 Aأولها هي قياس مسافة قاعدة المثلث بين النقطة .  الساقينهناك طريقتين لقياس مقدار حرآة السعر بعد خروجه عن المثلث المتطابق         ) 6-2(شكل  
ة           . Cكسر  ، ثم رسم ما يساوي هذه المسافة بدايًة من نقطة ال          Bو   ك بداي سفلي وذل والطريقة األخرى هي رسم خط موازي لخط االتجاه التصاعدي ال

  ).Aالنقطة (من أعلى نقطة في قاعدة المثلث 
  

  ) The Ascending Triangles (المثلث التصاعدي
ة        ه التنبؤي ا دالالت ل منهم ساقين إال أن لك ابق ال ث المتط ن المثل ازلي ع صاعدي والتن ث الت تالف المثل ن اخ رغم م ى ال عل

شكلين     . المختلفة عن اآلخر   ى المثلث التصاعدي      )   أ وب  6-3(و يوضح ال ة عل ذا النموذج نالحظ أن     . بعض األمثل وفي ه
اه تصاعدي             خط االتجاه العلوي خط مستقيم أفقي      ى أن          .  بينما يكون خط االتجاه السفلي هو خط اتج ذا النموذج إل شير ه و ي

ائعين    ر من الب ة بكثي ر آثاف سوق أآث ي ال شترين ف ا يكتمل ب   . الم ادة م وذج تصاعدي وع وذج نم ذا النم ر ه الحد كسر ويعتب
  . العلوي

  
ة    من المثلث التصاعدي والتنازلي عن المثلث المتطابق السا    و يختلف آالً   اك أهمي قين في ناحية هامة جًدا، حيث ال تكون هن

ة تكون واضحة جدً                         دالالت التنبؤي ك ألن ال اه، و ذل ا في أي  للمكان الذي يظهر فيه المثلث التصاعدي أو التنازلي في االتج
تمرار  ى اس ازلي إل شير المثلث التن اه صعودا و ي تمرار االتج ى اس صاعدي إل ّون المثلث الت شير تك ان، حيث ي اه مك االتج

ه          . نزوًال وعلى العكس من ذلك فإن المثلث المتطابق الساقين يعتبر نموذج طبيعي، إال أن هذا ال يعني أن هذا النموذج ليس ل
ذا النموذج                    سابق له اه ال ل االتج ذلك يراقب المحل ر نموذج استمراري، و ل ه يعتب ك ألن ى العكس من ذل قيمة تنبؤية، بل عل

  . ويفترض استمرار هذا االتجاه
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. حجم تداول شديد الكثافةكسر يصاحب هذا ال. نموذج لمثلث تصاعدي اآتمل تكونه عندما تمكن السعر من اإلغالق فوق الخط العلوي)  أ6-3(شكل 
اس طول قاعدة المثلث              . السعر له آسر  آما يعمل الخط العلوي آمستوى دعم بعد         ستهدف بواسطة قي ى  Aمن  (وتم تحديد الحد األدنى للسعر الم  إل

B( ورسم خط ،)كسر مساوي لها بدايًة من نقطة ال) باالتجاه العلويC .  
  
  

  
  

، 3400الحظ استواء الخط العلوي األفقي عند مستوى  . 1997للسكك الحديد نموذج مثلث تصاعدي مع نهاية عام " داو"آّون سهم )  ب6-3(شكل 
  .  النظر عن مكان تكونه في الرسم البيانيويعتبر هذا النموذج نموذج تصاعدي، بغض. وتصاعد الخط السفلي

  
ى استمرار      . و اآلن نعود مرة أخرى إلى حديثنا على المثلث التصاعدي      ّون المثلث لتصاعدي عل فكما ذآرنا مسبًق، يدل تك

ه            آسر  االتجاه التصاعدي، و تكون اإلشارة بذلك عن طريق          ى واإلغالق فوق  .خط االتجاه األفقي العلوي من النموذج لألعل
راق              آسر  وآما هو الحال في أي       د االخت شكل ملحوظ عن د ب داول متزاي ر   . صحيح لألعلى، ال بد أن يكون حجم الت ومن غي

وي من النموذج        ( المعتاد أن تحدث الحرآة المرتدة إلى خط الدعم          ي العل ا تكون وسط حجم       )الخط األفق ، و إذا حدثت فإنه
  .تداول قليل الكثافة

  
  لسعر بعد خروجه عن نموذج المثلث طريقة قياس مقدار تحرك ا

سبيا،                         ة سهلة ن ه حواجز نموذج المثلث التصاعدي طريق تعتبر طريقة قياس مقدار الحرآة التي يقوم بها السعر بعد اختراق
دأ من نقطة                                      ي تب ة الت سافة العمودي اس الم ة من النموذج و قي د أوسع منطق اع النموذج عن اس ارتف ق قي حيث تتم عن طري

  . يعتبر هذا مثال آخر على استخدام نموذج السعر لتحديد المستوى المستهدف األدنى للسعرو . االختراق
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  ظهور المثلث التصاعدي عند القاع

تمراري  وذج اس ر نم ه يعتب رغم من أن ى ال صاعدي، و عل اه الت ي االتج ا ف صاعدي غالب ور المثلث الت رغم من ظه ى ال عل
ان للسعر، إال أنه يظهر عند القاع في بعض األ          ة تطّور للمثلث التصاعدي                   . حي اد رؤي ر المعت ه من غي رغم من أن ى ال وعل

ًضا          آسر  بالقرب من نهاية االتجاه التنازلي، إال أن         اع أي ر إشارة باالرتف شير    . هذا النموذج تعتب وي من      آسر   و ي الخط العل
اه التصاعدي                 ى االتج اه إل ى حدوث إشارة بتحول االتج ذآر أ      . النموذج إل ى المثلث التصاعدي          ومن الجدير بال شار إل ه ُي ن

  .والتنازلي بمثلثات الزاوية اليمنى
  

  ) The Descending Triangles (المثـــلث التنـــــــــازلي
ازلي        ييعتبر المثلث التنازلي صورة عكسية للمثلث التصاعد         ر نموذج تن ا يعتب اه           . ، آم اء خط االتج و يمكنك مالحظة التق

ازلي      ) ب&  أ   6-4(ه األفقي السفلي في الشكل      التنازلي العلوي مع خط االتجا     ذا النموذج      . مكونان بذلك المثلث التن شير ه ي
شترين  ن الم ر م ة بكثي ر بكثاف ائعين أآث ى أن الب ق  . إل سعر عن طري اض ال ارة انخف سر وتحدث إش سفلي آ اه ال خط االتج

داول مكثف  م ت ه وسط حج وذج واإلغالق تحت ة. للنم ان تحدث الحرآ ي بعض األحي سعر و ف صطدم ال ث ي دة، بحي  المرت
  ).خط االتجاه السفلي من النموذج(بمستوى المقاومة 

  
د قاعدة                          اع النموذج عن ي ارتف ل الفن يس المحل أما طريقة القياس فتشبه تلك المستخدمة في المثلث التصاعدي تماما، حيث يق

  . المثلث ، ثم يقيس المسافة التي تبدأ من نقطة االختراق
  

  
  

دار     . الخط المستوي السفلي واإلغالق تحته بحسم     آسر  نموذج لمثلث تنازلي، تأآد اآتماله عندما تمكن السعر من          )  أ 6-4(شكل   اس مق ة قي أما طريق
  . Cكسر ، ثم رسم خط مساوي له بداية من نقطة ال)AB(الحرآة المفترضة بعد خروجه عن المثلث فهي قياس قاعدة المثلث 
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ذي     . 1997خالل خريف " Du Pont"ي في الرسم البياني لسهم تكون مثلث تنازل)  ب6-4(شكل  ازلي ال اه التن سفلي، واالتج الحظ استواء الخط ال
  . السعر للخط السفلي إلى تحول االتجاه إلى االتجاه التنازليآسر وأدى . يتخذه الخط العلوي من النموذج

  
  المثلث التنازلي عند القمة

اد                على الرغم من أن المثلث التنازلي هو       ر المعت ه من غي  نموذج استمراري، وعادة ما يظهر في االتجاهات التنازلية، إال أن
ه          . أن يظهر في االتجاهات التصاعدية     ة يكون     . إال أنه عند حدوث ذلك، فإنه يكون من الصعب التعرف علي ذه الحال و في ه

  . تحّوله إلى االتجاه التنازلياإلغالق تحت خط االتجاه األفقي السفلي إشارة إلى انعكاس االتجاه األصلي و 
  

  مقدار حجم التداول
ّون النموذج و                         ة تك اقص في مرحل داول يتن يتشابه حجم التداول في آال من المثلث التصاعدي و التنازلي في آون حجم الت

سعر خارج النموذج   آسر يتزايد في مرحلة    ل الرسم ا          . ال ساقين، يمكن لمحل ا هو الحال في المثلث المتطابق ال اني  وآم لبي
أن                           ي ب ذي يعن سعر، األمر ال ة ال ذبات حرآ الماهر أن يتحرى التغيرات التي تحدث في نموذج حجم التداول بالتوافق مع تذب
ازلي                    ا في المثلث التن د انخفاضه أم ة عن ل آثاف سعر و أق حجم التداول في المثلث التصاعدي يكون أآثر آثافة عند ارتداد ال

  .ة عند اتجاه السعر لألسفل وأقل آثافة عند االرتدادفإن حجم التداول يكون أآثر آثاف
  

  عامل الزمن في نموذج المثلثات
 و آآخر عامل من العوامل التي تتعلق بنموذج المثلثات نذآر هنا العامل الزمني، حيث يعتبر المثلث نموذج متوسط المدى         

ل من شهر واحد          أما ا . عندما يستغرق تكوينه مدة أطول من شهر واحد وأقل من ثالثة أشهر            ه أق ستغرق تكّون ذي ي لمثلث ال
وذج  ون نم ان يك وذج مختلف،آ د يكون نم ة"فق ا" الراي ه قريب ذي سوف نتطرق إلي وذج . و ال أن نم سبقا، ف ا م ا ذآرن و آم

  . المثلثات يظهر أحيانا في الرسوم البيانية طويلة المدى، وعندها يتم تطبيق نفس األساسيات عليها
  

  ) The Broadening Formation (نموذج المثلث العرضي
سبياً               ادًرا ن وره ن ه مثلث               . يعتبر هذا النموذج نموذج مختلف عن المثلث ويكون ظه ذا النموذج و آأن ة يظهر ه و في الحقيق

اه في نقطة وواحدة، يظهر النموذج                           . تراجع إلى الوراء   شأ عن تالقي خطي اتج و على العكس من نماذج المثلثات التي تن
يوجد خطين منحرفين من خطوط االتجاه مكونين بذلك صورة  ) 6-5(و آما يظهر في الشكل     .  مجرد انعكاس  العرضي بأنه 

  . و يسمى هذا النموذج أيضا بالبوق. تشبه مثلث متسع



 

 102

  
  

م   الحظ تكون  . مثال على نموذج مثلث عرضي تصاعدي، وهو أحد أنواع المثلثات العرضية التي تظهر في االتجاه األساسي        ) 6-5(شكل    ثالث قم
اد،   ). متجاوًزا القاع الثانية(الخط السفلي آسر متصاعدة، وثالث قيعان متنازلة في هذا النموذج، الذي اآتمل مع       ر معت يعتبر هذا النموذج نموذج غي

  . ولحسن الحظ فإنه نادر الحدوث. آما أنه من الصعب التداول أثناء تكونه
  

ن النماذج األخرى، حيث تحتاج نماذج المثلثات األخرى إلى انخفاض حجم            ويختلف نموذج حجم التداول في هذا النموذج ع       
ل حجم               . التداول عندما تكون تذبذبات السعر في منطقة أضيق        أما في النموذج العرضي فإن العكس هو ما يحدث، حيث يمي
ة  هي    و يشير هذا الوضع إلى أن السوق خارج. التداول إلى التزايد عند تذبذبات السعر داخل النموذج       سيطرة وأن العاطف  ال

شارآة                 . التي تتحكم فيه على غير المعتاد      ى وجود م دل عل ه ي ك ألن سوق التصاعدي، و ذل و يظهر هذا النموذج غالبا في ال
وطي، ويظهر                . عامة غير معتادة في السوق     ا يكون نموذج هب ادة م أن النموذج العرضي ع ول ب ك يمكن الق ى ذل وبناء عل

  . لسوق التصاعديعامة بالقرب من نهاية ا
  

  " Pennants"والرايات " Flages"نموذجّي األعالم 
ى       " الرايات"و  " األعالم"يعتبر نموذجي    يالن إل ر و يم شكل آبي من النماذج الشائعة االستخدام، و يتشابه هذين النموذجين ب

  .الظهور في نفس المكان في اتجاه السعر، آما أن لهما نفس معايير حجم التداول و القياس
  

شطة  سوق الن ة ال صيرة لحرآ رة ق ى حدوث تّوقف مؤقت لفت وذجين إل ذين النم ور ه شير ظه ن . و ي إن م ة، ف ي الحقيق و ف
هذا الخط يتكّون و .  حدوث حرآة للسعر تظهر على شكل خط مستقيم حادامتطلبات ظهور هذين النموذجين هو أن يسبقاهم      

الي   ّون   عندما يقوم السعر بارتفاع أو انخفاض حاد، و بالت ل أن          يتك رة قصيرة قب سوق أنفاسه لفت تقط ال ى يل ذا النموذج حت ه
  .يستأنف تحرآه في نفس االتجاه

  
و يعتبر هذين النموذجين من أآثر النماذج االستمرارية للسعر التي يمكن االعتماد عليها، و التي نادرا ما ينتج عنها انعكاس                   

ل    ) ب6-6(و )  أ6-6(ن ويظهر تشابه هذين النموذجين من الشكلي    . في االتجاه  اد قب سعر الح ، حيث يمكن مالحظة ارتفاع ال
ف    داول مكث م ت ط حج ا وس ذين        . تكونهم ل ه سعر داخ ك ال اء تماس وظ أثن شكل ملح داول ب م الت اقص حج ًضا تن ظ أي الح

  . الحد العلوي من النموذج لألعلىآسر النموذجين، ثم تزايد نشاط التداول بشكل حاد ومفاجئ بعد تمكن السعر من 
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. بعد ارتفاع حاد لألسعار، ويمثل توقف مؤقت للسعر قبل االستمرار في اتجاهه األصلي           يتكّون  في االتجاه التصاعدي،    " علم"نموذج  )  أ 6-6(شكل  
سعر    خالل تكون هذا النموذج، تقل آثافة حجم التداول، و). أي أنه ينحدر باالتجاه التنازلي  (ينحدر هذا النموذج عكس االتجاه العام        ام ال د قي تزداد عن

  . هذا النموذج في منتصف حرآة السوقيتكّون عادة ما . خروًجا عن النموذجكسر بال
  

  
  

آما أن حجم التداول يكون أقل آثافة . ، يشبه نموذج  المثلث المتطابق الساقين إال أنه ال يستمر أآثر من ثالثة أسابيع"الراية"نموذج  )  ب 6-6(شكل  
  . من الجدير بالذآر أن حرآة السعر بعد تكّون هذا النموذج هي ضعف الحرآة التي تسبق تكونه.  ذجعند تكّون هذا النمو

  
  " الرايات"و" األعالم"بنية نموذجي 

شكل مستطيل، أو متوازي األضالع، بحيث يكون " العلم"تختلف بنية هذين النموذجين على نحو طفيف، حيث يشبه نموذج      
م "فإذا آان االتجاه التنازلي هو االتجاه العام، يميل نموذج         .  يخالفان االتجاه العام   هناك خطين متقابلين متوازيين    ٍذ  " العل حينئ

  . إلى االنحدار قليًال باالتجاه التصاعدي
  

ر من             " الراية"يمكن التعرف على نموذج      ي أآث ذا النموذج أفق عن طريق رسم خطين متالقيين في نقطة واحدة، ويكون ه
ر           " طابق الساقين المثلث المت "نموذج   د تكون نموذج       . الذي تناولناه مسبًقا، والذي يشبه هذا النموذج إلى حد آبي ة "عن " الراي

  . ، البد من أن يكن حجم التداول ذو آثافة ضئيلة"العلم"أو 
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ابيع                        يتكّون   ثالث أس ين األسبوع وال راوح ب رة تت ا في فت ه  إال. آًال من النموذجين على مدى قصير، حيث يكتمل تكونهم  أن
ا      عندما يكون االتجاه العام هو االتجاه التنازلي، يستغرق تكّون هذين النموذجين فترة أقل حتى يكتمالن، آما أن فترة تكّونهم

وذجين تكون ب      . تتراوح في هذه الحالة بين األسبوع واألسبوعين   ذين النم ال ه ا إشارة اآتم وي من     كسر  أم سعر للحد العل ال
ازلي    آسر أما . عام هو االتجاه التصاعديالنموذج إذا آان االتجاه ال  اه التن تئناف االتج الحد السفلي من النموذج فيشير إلى اس

ة   كسر ويستلزم اآتمال هذين النموذجين أن يتم ال      . إذا آان هو االتجاه العام     د الكثاف داول متزاي اد،    . وسط حجم ت ا هو معت وآم
  ). ب6-7(و )  أ6-7(انظر الشكل . (همية من االتجاه التنازلييعتبر تزايد حجم التداول عند االتجاه التصاعدي أآثر أ

  

  
  

تمرار     ". Caterpillar" في الرسم البياني لسهم     " الراية"مثالين على نموذج    )  ب 6-7(شكل   وذجين قصيران المدى الس يعتبر هذين النموذجين نم
وذج           على" الراية"يمثل نموذج   ". المثلث متساوي الساقين  "السعر، يشبهان نموذج      الجانب األيمن نموذج الستمرار االتجاه التنازلي، بينما يمثل النم

  . اآلخر على الجانب األيسر نموذج الستمرار االتجاه التصاعدي
  

  قياس مقدار حرآة السعر بعد اآتمال النموذج
ًال من نموذجي         م "تتشابه طرقة قياس مقدار حرآة السعر بعد اآتمال النموذج في آ ة "و " العل ذآر    . "الراي ومن الجدير بال

سعر  ة ال ي منتصف حرآ شكالن ف وذجين يت ذين النم ي ضعف   . أوًال أن ه ا ه د اآتمالهم سعر بع ة ال ون حرآ ا تك ا م وغالًب
ة   ). حرآة االنخفاض أو االرتفاع الحادة(الحرآة التي حدثت قبلهما مباشرًة      سافة العمودي وبصورة أآثر دقة، يكمن قياس الم

ي تكون ب    (ية لالتجاه العام الحالي     التي تبدأ من نقطة البدا     ام أو ب   كسر  وهي النقطة الت ة ه اه   كسر  مستوى أو مقاوم خط اتج
ة   (الحد العلوي في حالة االتجاه التصاعدي آسر ، ثم رسم خط آخر بمقدار هذه المسافة يبدأ من نقطة    )هام أو السفلي في حال

  ". الراية"أو نموذج " العلم"لنموذج ) االتجاه التنازلي
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  الخالصة 
  " والراية" العلم"واآلن دعونا نلخص أهم النقاط التي تتعلق بنموذجي 

ادة  -1 ة سعر ح وذجين حرآ ذين النم ًال من ه ّون آ سبق تك اع أو انخفاض(ي د ) سواء ارتف داول متزاي م ت وسط حج
  . الكثافة

راو             -2 ى أسبوعين، وسط           يعتبر تكّون هذين النموذجين داللة على توقف مؤقت للسعر خالل فترة تت ين أسبوع إل ح ب
 . حجم تداول قليل الكثافة

 . آًال من النموذجين في منتصف حرآة السعريتكّون  -3
 . إال أنه يكون أفقي بشكل أآثر" المثلث المتطابق الساقين"نموذج " الراية"يشبه نموذج  -4
 . اه العاممتوازي أضالع متوازي الساقين ينحدر في اتجاه معاآس لالتج" العلم"يشبه نموذج  -5
 . يستغرق تكّون آًال من النموذجين فترة أقصر في االتجاه التنازلي -6
 . يعتبر استخدام هذين النموذجين شائًعا جًدا في األسواق المالية -7

  
  ) Wedge" (الوتد"نموذج 

ّون            " الوتد"يتشابه نموذج    ا هو الحال في        وآ. مع نموذج المثلث المتطابق الساقين في شكله والوقت الذي يستغرقه في التك م
ى نموذج              د "نموذج المثلث المتطابق الساقين، يمكن التعرف عل ـ                  " الوت سمى ب ق تالقي خطين في نقطة واحدة ت عن طري

د عن           " الوتد"أما فيما يتعلق بالوقت الذي يستغرقه نموذج        ". رأس المثلث " ه ال يزي ى شهر آامل إال أن د يصل إل ّون فق للتك
  . وسط المدىالثالث أشهر، أي أنه نموذج مت

  
سفلي        أما ما يميز هذا النموذج عن نموذج المثلث المتطابق الساقين فهو انحداره الملحوظ، والذي يكون في الحد العلوي أو ال

ا هو الحال في نموذج               . منه ة، وآم م "وآقاعدة عام د "، يكون انحدار نموذج        "العل ام         " الوت اه الع اآس لالتج اه مع . في اتج
ازلي      . المنحدر نزوًال، يعتبر نموذج تصاعدي   " وتدال"وبالتالي فإن نموذج     ر نموذج تن . أما النموذج المنحدر صعوًدا، فيعتب

، وبذلك يعتبر هذا النموذج نموذج      )أ6-8(نزوًال بين الخطين المتالقيين في الشكل       " الوتد"ويمكنك أن تالحظ انحدار نموذج      
  .  ينحدر الخطين المتالقيين صعوًدا،) ب6-8(وفي االتجاه التنازلي الموضح في الشكل . تصاعدي

  

  
  

" الوتد"الحظ أن نموذج    . تصاعدي منحدر نزوًال، يمثل خطين متالقيين ينحدران نزوًال بعكس االتجاه التصاعدي العام           " وتد"نموذج  )  أ 6-8(شكل  
  .المنحدر نزوًال عادًة ما يعتبر نموذج تصاعدي
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  . نحدر صعوًدا بعكس االتجاه التنازلي العامتنازلي، أي أنه ي" وتد"نموذج )  ب6-8(شكل 
  

  
  

د "مثال على نموذج     )  جـ 6-8(شكل   ازلي   " وت ام                       "تن اه الع ى، أي عكس االتج وذج لألعل ين في النم منحدر صعوًدا، حيث ينحدر الخطين المتالقي
  . ر صعوًدا هو نموذج تنازليالمنحدر نزوًال هو نموذج تصاعدي، والنموذج المنحد" الوتد"وبالتالي يعتبر نموذج . التنازلي

  
  

  آنموذج انعكاسي" الوتد"نموذج 
ام              " الوتد"غالًبا ما يظهر نموذج      اه األصلي الع ده في االتج سعر بع ستمر ال . في االتجاه العام، ويعمل آنموذج استمراري، ي

اه، إال                يوًعا   وقد يظهر هذا النموذج عند قمة أو قاع في الرسم البياني ويعمل آإشارة بانعكاس االتج ل ش ك أق القرب  .  أن ذل فب
د من أن يكون         . متصاعد " وتد"من نهاية االتجاه التصاعدي، قد يالحظ محلل الرسم البياني ظهور نموذج             ه ال ب ًرا ألن ونظ

ذا النموذج المنحدر                          " الوتد"نموذج   أن ه ا ب ل حينه م المحل ام، يعل اه التصاعدي الع زوًال بعكس االتج االستمراري منحدر ن
د "وعلى العكس من ذلك، يعتبر تكّون نموذج         . نموذج تنازلي وليس تصاعدي   صعوًدا هو    اه        " الوت زوًال في االتج المنحدر ن

  . التنازلي العام إشارة باقتراب نهاية االتجاه التنازلي
  

وذ                                    ة وهي أن نم ي بالقاعدة العام ل الفن زم المحل د أن يلت سوق، الب ة ال ة حرآ ذا النموذج في وسط أو نهاي ج وسواء ظهر ه
  .المنحدر نزوًال هو نموذج تصاعدي" الوتد"المنحدر صعوًدا هو نموذج تنازلي، وأن نموذج " الوتد"
  

  ) The Rectangle formation(نموذج المستطيل 
اء سيره     . في الرسم البياني  " المستطيل"من السهل جًدا التعرف على نموذج        سعر أثن ة لل يعتبر هذا النموذج فترة توقف مؤقت

  ).  جـ6-9(و )  ب6-9(و )  أ6-9(انظر الشكل .  العام، ينحصر فيها السعر بين خطين أفقيين متوازيينفي االتجاه
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ذا النموذج       "داو"ومن وجهة نظر     ". منطقة االحتقان "أو  " التداولنطاق  "أحياًنا بـ   " المستطيل"ُيشار إلى نموذج     سمى ه ، ي
  . أثناء سير السعر في االتجاه العام" تماسك في التداول"رة ومهما آان مسمى هذا النموذج، فهو يعتبر فت". الخط"بـ 
  
  

  
  

ام تصاعدي       " مستطيل"مثال على نموذج    )  أ 6-9(شكل   اه ع ًضا ب        . تصاعدي وسط اتج وذج أي ذا النم سمى ه ه انحصار        نطاق   ي داول، ويظهر في الت
  .آما أنه يسمى بمنطقة تماسك التداول. تداول السعر بين خطين أفقيين متوازيين

  

  
  

داول أن                      . تنازلي" مستطيل"مثال على نموذج    )  ب 6-9(شكل   ى المت ه يجب عل تمراري، إال أن ر نموذج اس وذج يعتب ذا النم رغم من أن ه ى ال وعل
  . يحذر من حدوث أي إشارة تدل على انعكاس دوره إلى نموذج انعكاسي
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انبي      Compaqهم تصاعدي، حيث توقف االتجاه التصاعدي لس" مستطيل"نموذج  )  جـ 6-9(شكل   اه الج ا االتج داول فيه .  لمدة أربع أشهر أتخذ الت
ه التصاعدي      آسر  اآتمل هذا النموذج عندما تمكن السعر من         وذج نموذج     . الحد العلوي  في بداية مايو، واستأنف السعر بعدها اتجاه ذا النم ر ه يعتب

  . استمراري
  

 ويظهر هذا النموذج بشكل خطين أفقيين مستويين بدًال من خطين            .آما يظهر هذا النموذج أثناء سير السعر في اتجاهه العام         
  ". المثلث المتطابق الساقين"متالقيين في نموذج 

  
داول في األسواق            . ويشير إغالق السعر بعد اختراقه الحد العلوي أو السفلي من النموذج إلى اآتماله             والبد من أن يتخذ المت

شكل    . يث ال يمكن أن يتحول هذا النموذج إلى نموذج انعكاسي         المالية حذره في هذا المرحلة تحديًدا، ح       يمكن  )  أ 6-9(ففي ال
  . مالحظة أن تكون القمة الثالثية في النموذج قد تخدع المحلل الفني ويعتقد أنه نموذج انعكاسي حينها

  
  أهمية حجم التداول

ذبات واسعة       يعتبر حجم التداول إشارة هامة البد من أخذها في عين االعتبار عند تكون               اك تذب هذا النموذج، حيث تكون هن
ولذلك، يتعين على المحلل الفني أن يالحظ دائًما تذبذبات السعر التي يصاحبها آثافة في حجم        . النطاق للسعر داخل النموذج   

ة استمر                 ٍذ احتمالي د عندئ د تزي اء انخفاضه، ق اقص أثن سعر وتن سعر في   التداول، فإذا تزايد حجم التداول أثناء ارتفاع ال ار ال
ى                   . االتجاه التصاعدي  ة عل ذه دالل د تكون ه وذج، فق سعر داخل النم د انخفاض ال ة عن زداد آثاف داول ي ان حجم الت ا إذا آ أم

  . انعكاس اتجاه السعر
  

  إمكانية التداول داخل النموذج
تداول، والشراء بالقرب من  النطاق يقوم بعض المحللين بالتداول داخل هذا النموذج، وذلك عن طريق البيع بالقرب من قمة              

سعر                     قاع التداول، حيث يتمكن المتداول بذلك من االستفادة بهذه الطريقة من حدود التداول التي تكون معروفة أثناء تحرك ال
ام                         اه الع سعر لالتج اه ال ة اتج اء مخالف سوق أثن ه من دخول ال ا تمكن ي         . داخل هذا النموذج، آم صفقات الت ذه ال ًرا ألن ه ونظ

ة          نطاق  لمتداول تكون عند حدي     يتخذها ا  سبة مخاطرة مخالف التداول الذي يتحرك فيه السعر داخل هذا النموذج، تقل حينها ن
ًدا             . االتجاه نسبًيا  دة ج داول جي ا إذا  . وإذا استمر تحرك السعر داخل هذا النموذج بدون اختراقه، تصبح هذه الطريقة في الت أم

ي خروًجا عن هذا النموذج، فال يتعين على المتداول الخروج فقط من آخر صفقة الحد العلوي أو السفل   آسر  تمكن السعر من    
د                سعر الجدي اه ال دة مع اتج ذبات       . خاسرة لديه، بل أنه يقوم بالدخول في صفقة جدي اس التذب ذآر أن مؤشر قي من الجدير بال

ذا المؤشر          يمكن أن يكون مفيًدا بشكل خاص أثناء اتخاذ السعر لال         " األوسكيالتورز"المسمى بـ    دة ه تجاه الجانبي، إال أن فائ
ذا                               ا في الفصل العاشر من ه دة أسباب سوف نتطرق إليه تقل عندما يقوم السعر بالخروج عن هذا االتجاه، ويرجع ذلك لع

  . الكتاب
  

ه         " المستطيل"ويفترض بعض المتداولين أن نموذج       د الخروج عن ه بع ر اتجاه سعر ال يغي  .هو نموذج استمراري، أي أن ال
ن                            ل تّك سعر قب اه األصلي لل ان االتج وذج، إذا آ وعلى ذلك، يدخل هؤالء في صفقات شراء بالقرب من الحد السفلي من النم
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القرب                  . النموذج هو االتجاه التصاعدي    ع ب ة في صفقات بي ذه الفئ دخل ه ازلي، ت اه التن أما إذا آان االتجاه األصلي هو االتج
ذا              وهناك فئة أخ  . من الحد العلوي للنموذج    سعر له اذ ال رة اتخ اء فت ا أثن سوق مطلًق رى من المتداولين الذين يتجنبون دخول ال

وفي هذه الفترة التي ينحصر فيها السعر داخل هذا         . واضح للسعر الستئناف عملهم   آسر  االتجاه الجانبي، وينتظرون حدوث     
  . االتجاه ضعيًفا للغايةالنموذج، وال يكون له اتجاه واضح، يصبح أداء األنظمة التي تعتمد على تتبع 

  
  والنماذج األخرى" المستطيل"أوجه التشابه واالختالف بين نموذج 

وذج  ستغرق نم ستطيل"ي وذجي  " الم ي نم و الحال ف ا ه ة أشهر، آم شهر والثالث ين ال راوح ب رة تت ه فت ات"لتكّون و " المثلث
السعر االستمرارية األخرى، حيث يصعب انخفاض   أما فيما يتعلق بحجم التداول، فيختلف هذا النموذج عن نماذج  ". الوتد"

  . آثافة حجم التداول أثناء تحرك السعر داخل هذا النموذج، نظًرا لتذبذب السعر داخل نطاق واسع
  

اع                  اس ارتف وذج، فهي قي ذا النم نطاق  أما الطريقة األآثر شيوًعا والمستخدمة لقياس مقدار الحرآة بعد خروج السعر عن ه
سعر آسر   إلى القاع، ثم رسم خط عمودي يساوي هذا المسافة بدايًة من نقطة              التداول من القمة   ة مع        . ال ذه الطريق شابه ه وتت

سعر       . تلك التي ذآرناها مسبًقا في النماذج األخرى     اذ ال اء اتخ اس المستخدمة أثن وسوف نقوم بالتطرق إلى طرق أخرى للقي
  ". "points and figuresالشكل األفقي، وذلك عندما نغطي الرسم البياني 

  
ا هو                     آسر  من ناحية أخرى، يزيد حجم التداول عند         ًضا آم دة أي ة المرت د تحدث الحرآ وذج، وق ذا النم السعر خروًجا عن ه

ا،                      . الحال في النماذج األخرى    سهل التعرف عليهم ين وي ا خطين أفقي ذا النموذج هم سفلي من ه ونظًرا ألن الحد العلوي وال
اء   (الحد العلوي   آسر  وهذا يعني أنه بعد     . ومة في هذه الحالة واضحة للغاية     تعتبر مستويات الدعم والمقا    مستوى المقاومة أثن
سعر                 ) تحرك السعر داخل النموذج    من النموذج، يصبح هذا الحد بعد اختراقه مستوى دعم قوي عند أي محاولة النخفاض ال

من النموذج، يصبح هذا الحد بعد      ) عر داخل النموذج  مستوى الدعم أثناء تحرك الس    (السعر للحد السفلي    آسر  وعند  . بعد ذلك 
  . اختراقه مستوى مقاومة عند محاولة السعر لالرتفاع بعد ذلك

  
  

  قياس تذبذب السعر
ك في            ا يتضح ذل وازي آم ساوي ومت شكل مت يتم قياس حرآة أو تذبذب السعر عندما يقوم السعر بالتحرك صعوًدا ونزوًال ب

ى يحدث ذل     ).  أ 6-10(الشكل   ة                  وحت ة ومحددة للغاي سعر منظم ة ال د من أن تكون حرآ ة في      . ك، ال ب ذه الطريق وتختلف ه
ل       . القياس عن الطرق األخرى التي ذآرناها مسبًقا       اذج االستمرارية مث م "آما آنا قد ذآرنا في بعض النم ة "و " العل ، "الراي

دار     ومن ناحية أخرى، آنا قد ذآرن. أن هذه النماذج تتكّون في منتصف حرآة السعر       ادًة بمق ى التراجع ع ا أن السعر يميل إل
  . الثلث إلى النصف من حرآته السابقة قبل أن يستأنف اتجاهه

  
شكل           ا هو موضح      ).  أ6-10(وُبناًءا على ذلك، يمكن قياس مدى تذبذب السعر آما هو موضح في ال ل آم وإذا الحظ المحل

ى  Aفي الشكل ارتفاع السعر من النقطة       ه من    B إل م تراجع ى  Bالنقطة  ، ث اع        (C إل دار االرتف ى نصف مق دار ثلث إل بمق
AB(       سعر من اع ال ة ستكون هي ارتف ة القادم ة أن الحرآ ذه الحال ي ه ى C، يفترض ف سافة  D إل دار ضعف الم  AB بمق
  .  عند القاعC بسهولة وذلك عن طريق قياس االرتفاع الذي يبدأ من النقطة B و Aويمكن قياس مقدار الحرآة بين . تقريًبا
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سعر  . في االتجاه التصاعدي  ) أو قياس مقدار تذبذب السعر    (مثال على قياس مقدار حرآة السعر       )  أ 6-10(شكل   تشير هذه النظرية إلى أن ارتفاع ال
اع        CDالتالي   ساوي ضعف االرتف سعر التصحيحية        . AB ي ة ال ا حرآ اع      BCأم ى نصف االرتف ل ثلث إل سعر     AB فتمث تئناف ال ل اس  وتحدث قب
  . اهه التصاعديالتج

  

  
  

  . 82 عند D، والنقطة 62 عند مستوى C نقطة، وتقع النقطة AB 20(في هذا الرسم البياني، يبلغ مقدار ارتفاع السعر )  ب6-10(شكل 
  
  

  االستمراري"الرأس والكتفين"نموذج 
ى نموذج         ين   "آنا قد تطرقنا إل رأس والكتف ذا الك           " ال سابق من ه شيء من التفصيل في الفصل ال ه     ب ى أن اب، ووصفناه عل ت

ة             ذا النموذج                 . أفضل نماذج السعر االنعكاسية، وأآثرها استخداًما في األسواق المالي د يظهر ه ان ق ه في بعض األحي إال أن
  . آنموذج استمراري وليس انعكاسي

  
ا داخل نموذج         " الرأس والكتفين "في نموذج    سعر مع حرآته ا "المستطيل "االستمراري، تتشابه حرآة ال اع   ، فيم دا أن ق  ع

. ، وذلك في حالة االتجاه التصاعدي      )الكتفين(السعر األوسط في النموذج يقع عند مستوى أدنى من القمتين اليمنى واليسرى             
سرى                  ).  أ 6-11(انظر الشكل    ى والي ين اليمن ى من القمت سعر الوسطى أعل ة ال ين (أما في االتجاه التنازلي، تكون قم ). الكتف
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ّون  ي آال الحالتين، يختلف شكل النموذج عن النموذج االنعكاسي في آون النموذج             زف).  ب 6-11(انظر الشكل    عكس  يتك
   .االتجاه المفروض له في حالة انعكاس االتجاه

  
  
  
  

  
  

  . االستمراري في االتجاه التصاعدي" الرأس والكتفين"مثال على نموذج )  أ6-11(شكل 
  

  
  

  . االستمراري في االتجاه التنازلي" نالرأس والكتفي"مثال على نموذج )  ب6-11(شكل 
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اآتمل . 199االستمراري خالل النصف األول من عام " الرأس والكتفين"فيه نموذج يتكّون " جنرال موتورز"الرسم البياني لسهم )  جـ6-11(شكل 
  . تجاه التصاعدي، واستمر السعر بعدها في اال60عند مستوى " النيك الين"هذا النموذج مع إغالق السعر فوق خط 

  
  ) Divergence ( والتباعد)Confirmation (مفهوم التأآيد

سوق   نطاق   يعتبر مفهومي التأآيد والتباعد من المفاهيم الشائعة في           ل ال ومين ونوضح          . تحلي ذين المفه ستعرض ه وسوف ن
ا                  ة تأثيرهم ًرا ألهمي راًرا نظ راًرا وتك ا م ا سنتطرق إليهم رغم م     . معناهما، آما أنن ى ال وم          وعل ا مفه اقش هن ا سوف نن ن أنن

ع  . التأآيد في نماذج السعر، إال أن هذا المفهوم يتم تطبيقه على جميع أوجه التحليل الفني            يشير مفهوم التأآيد إلى مقارنة جمي
  . اإلشارات والمؤشرات الفنية للتأآد من أنها تشير جميعها إلى نفس االتجاه، وأنها تؤآد بعضها البعض

  
بعض                      أما مفهوم التبا   د بعضها ال شلها في تأآي ة وف ى اختالف المؤشرات الفني شير إل د، حيث ي وم التأآي . عد فهو عكس مفه

ة، واحد                 ة في األسواق المالي وم ذو قيم ر مفه ه يعتب وم، إال أن ذا المفه وعلى الرغم من اإلحساس السلبي الذي قد ينتج عن ه
ذا                    وسوف  . اإلشارات التي تحذر مبكًرا من انعكاس اتجاه السعر        شكل أوسع في الفصل العاشر من ه وم ب ذا المفه اقش ه نن

  . الكتاب
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  الخالصة 
اني               اب            . نكون بذلك قد وصلنا إلى طريقة التعامل مع نماذج السعر المتكّونة في الرسم البي ذا الكت ة ه ا في بداي د ان ذآرن وبع

سعر            بأن المحلل الفني يعتمد على السعر، وحجم التداول، والعق         واآلن . ود المفتوحة، نكون قد انتيهنا بذلك من التحدث عن ال
  . سيكون ترآيزنا األآبر على حجم التداول والعقود المفتوحة وتوضيح عالقتها بعملية التحليل
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  الفصل السابع
  حجم التداول والعقود المفتوحة
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  مقدمة الفصل
  

) Open Interest (، والعقود المفتوحة)Volume (السعر، وحجم التداول: يتتبع أغلب المحللين الفنيين هذه األرقام الثالثة
ود                   ى أسواق العق ود المفتوحة عل د يقتصر استخدام العق ا ق ة، بينم ، حيث يتم تطبيق حجم التداول على جميع األسواق المالي

ة                       وآ. المستقبلية ام الثالث ذه األرق د ه ة تحدي اني بأنواعه، وآيفي ة الرسم البي نا قد تطرقنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب بني
الي                    . على هذه األنواع   سليم، إال أن إجم وآنا قد ذآرنا بأنه حتى مع توفر بيانات حجم التداول والعقود المفتوحة في أشهر الت

ى جنب مع               . عملية التوقع هذه األرقام هي التي يتم استخدامها في         ويقوم المحلل الفني في سوق األسهم بتحديد السعر جنًبا إل
  . حجم التداول على الرسم البياني

  
داول     وفي  . وحتى هذا الفصل من هذا الكتاب، آانت المناقشة األغلب تدور حول حرآة السعر، مع ذآر بسيط لدور حجم الت

  . داول، والعقود والمفتوحة ودورها في عملية التوقعهذا الفصل سوف نلقي نظرة أقرب إلى حجم الت
  

  حجم التداول والعقود المفتوحة آمؤشرات ثانوية 
م       ة، وأن حج ر أهمي و األآث سعر ه ول أن ال ستطيع أن نق ب، ن ا المناس ي مكانه ة ف ود المفتوح داول، والعق م الت بوضع حج

ر حجم       . ا آمؤشرات مؤآدةالتداول، والعقود المفتوحة ذات أهمية ثانوية، ويمكن استخدامه       ذين المؤشرين، يعتب ين ه ومن ب
  . التداول هو األآثر أهمية

  
  حجم التداول

ى  . هو عبارة عن عدد الوحدات التي يتم تداولها في فترة معينة من الزمن            ونظًرا ألننا سوف نطبق حديثنا في هذا الفصل عل
ى           ومي      الرسم البياني اليومي، فإن اهتمامنا األآبر سيكون مرآز عل داول الي ومي عن            .  حجم الت داول الي تم رسم حجم الت وي

  ) 1-7(انظر الشكل . طريق خطوط عمودية على الجانب السفلي من الرسم البياني لحرآة السعر اليومية
  
  

  
  

دوائر    (الحظ ازدياد طول أعمدة حجم التداول عند ارتفاع السعر          ) 7-1(شكل   داول المحددة ب ي أن حجم     األ). انظر إلى أعمدة حجم الت ذي يعن مر ال
  .التداول التصاعدي يؤآد على ارتفاع السعر

  
داول            . آما يمكن رسم أعمدة حجم التداول في الرسم البياني األسبوعي للسعر           امود الواحد حجم الت وفي هذه الحالة، يمثل الع

  .  الشهريوال يتم استخدام حجم التداول عادًة في الرسم البياني. األسبوعي لحرآة السعر األسبوعية
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  العقود المفتوحة في العقود المستقبلية 
ة   )7-2(وفي الشكل . العقود المفتوحة هي إجمالي عدد العقود المفتوحة في نهاية اليوم          ات حرآ ، يمثل الخط الواقع تحت بيان

ود المفتوحة ال            . السعر عدد العقود المفتوحة يومًيا     داول والعق ا        من الجدير بالذآر أن بيانات حجم الت تم اإلعالن عنه رسمية ي
األمر الذي يعني بأن المتداول يتعرف على أدنى وأعلى سعر، وسعر اإلغالق   . في نهاية آل يوم، وبالتالي فإنها تتأخر يوًما 

  . في نهاية يوم التداول، ويتعرف على البيانات الرسمية لحجم التداول وعدد العقود المفتوحة الخاصة باليوم السابق
  

د الواحد     .  المفتوحة، إجمالي عدد عقود البيع أو الشراء المفتوحة، وليس مجمع آليهما      وتمثل العقود  وافر في العق والبد أن يت
د واحد     أجل   بائع ومشتري؛ أي أنهما يتضامنان من         تح عق راءة                . ف ود المفتوحة ق ود المفتوحة عدد العق ات العق سجل بيان وت

اقص             سلبية أو إيجابية، توضح يومًيا إذا ما آان عدد ه          د أم متن سابق متزاي وم ال ود في الي ة       .  ذه العق دة من معرف وتمكن الفائ
  . عدد هذه العقود يومًيا في أن المتداول يكون لديه دالالت على نفسية المتداولين اآلخرين في السوق

  
رات في عدد الع           ة حدوث التغي سير آيفي ود المفتوحة،   آيف تحدث التغيرات في العقود المفتوحة؟ الستيعاب مدى أهمية تف ق

  . البد أن يفهم القارئ أوًال أن آل صفقة يتم فتحها تساهم في تغير هذا العدد
  

ة           ذه الطرق الثالث ة من ه ، ابازدياده : في آل مرة يتم فيها فتح عقد مكتمل في سوق المال، تؤثر هذه العقود المفتوحة بطريق
  . دوث هذه التغيراتواآلن دعونا نتعرف إلى آيفية ح. أو تناقصها، أو عدم تغيرها

  
  
  

  التغير في عدد العقود المفتوحة  البائع  المشتري
  يشتري عقد شراء جديد
  يشتري عقد شراء جديد
  يشتري عقد بيع قديم
  يشتري عقد بيع قديم

  يبيع عقد بيع جديد
  يبيع عقد شراء جديد
  يبيع عقد بيع قديم

  يبيع عقد شراء قديم 

  يتزايد
  ال يتغير
  ال يتغير
  يتناقص

  
  
  

د         د جدي اك عق الي يكون هن دة، وبالت دخل المشتري في       . في الحالة األولى، يدخل البائع في صفقة جدي ة، ي ة الثاني وفي الحال
وبالتالي، عندما يدخل متداول في صفقة جديدة ويخرج اآلخر من      . صفقة جديدة، إال أن البائع يخرج عن صفقة شراء قديمة         

ذي                 . عدد العقود صفقة أخرى، ال يكون هناك بذلك تغير في          ائع هو ال ة، إال أن الب ة الثاني وتعتبر الحالة الثالثة هي نفس الحال
ا،           . يدخل في صفقة جديدة هذه المرة، بينما يقوم المشتري بتغطية عقد بيع قديم             دخل في صفقة م داول ي ونظًرا ألنه يوجد مت

ود                        ر في عدد العق ًضا تغي اك أي ائع              و. ويخرج اآلخر من صفقة أخرى، ال يكون هن ًال من الب ة، يخرج آ ة الرابع في الحال
  . والمشتري من صفقات قديمة، وبالتالي يتناقص عدد العقود المفتوحة

  
ود المفتوحة             ا عدد العق د حينه دة، يتزاي ًال    . والخالصة، أنه إذا دخل آًال من البائع والمشتري في صفقة جدي ا إذا خرج آ أم

دة، وخرج اآلخر من صفقة                  . ود المفتوحة منهما من صفقته، يتناقص حينها عدد هذه العق        وإذا دخل أحداهما في صفقة جدي
وم،                  . قديمة، ال يكون هناك تغير في عدد العقود المفتوحة         ة الي ود المفتوحة مع نهاي وبالنظر إلى إجمالي التغير في عدد العق

ه  سوق أم تخرج من ى ال دخل إل وال ت ا آانت األم داول أن يعرف إذا م ستطيع المت ن خال. ي ستطيع وم ات، ي ذه المعلوم ل ه
  . المحلل أن يحصل على بعض اإلشارات الخاصة بقوة أو ضعف اتجاه السعر الحالي

  
  قواعد عامة لتفسير بيانات حجم التداول وعدد العقود المفتوحة

سوق                     ل ال ود المفتوحة لتحلي ام،     .يدمج المحللين في سوق العقود المستقبلية آًال من بيانات حجم التداول وعدد العق شكل ع  وب
ي      ات الت ا بعض االختالف د بينهم ه يوج ة، إال أن ود المفتوح دد العق داول وع م الت ات حج سير بيان ة لتف د العام شابه القواع تت

ا     . سنتطرق إليها  ق بكالهم ي تتعل ة الت ا        . وسوف نبدأ هنا باإلشارة إلى القواعد العام ى آل واحد منهم ك سنتطرق إل د ذل وبع
  . هما مرة أخرىعلى حدا، قبل أن نجمع بين
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  السوق  العقود المفتوحة   حجم التداول  السعر
  تصاعدي
  تصاعدي
  تنازلي
  تنازلي

  مرتفع
  منخفض
  مرتفع

  منخفض

  مرتفع
  منخفض
  مرتفع

  منخفض

  قوي 
  ضعيف
  ضعيف
  قوي

  
الي     ه الح ي اتجاه سعر ف تمرار ال ة اس د احتمالي ة، تزي ود المفتوح دد العق داول، وع م الت ن حج ًال م د آ ان  (إذا تزاي واء آ س

سعر الحالي                    ). تصاعدي أو تنازلي   اه ال ة اتج راب نهاي ا  . أما إذا تناقص آًال منهما، فقد يكون ذلك تحذير من اقت واآلن دعون
  ). 7-2(انظر الشكل . نتطرق إلى حجم التداول، والعقود المفتوحة آًال على حدا

  

  
اء       . يه رسم العقود المفتوحة، وحجم التداول     رسم بياني يومي للعقود المستقبلية للنفط، موضح عل       ) 7-2(شكل   ود المفتوحة أثن اع خط العق الحظ ارتف

  . ارتفاع السعر لألعلى، مما يدل على أنه إشارة تنازلية
  تفسير حجم التداول في جميع األسواق المالية 

ا           ر زي داول األآب داول أو    يقيس مستوى حجم التداول مدى آثافة التداول لحرآة السعر، حيث يعكس حجم الت ة الت دة في آثاف
ع أو           . الضغط اس ضغط البي ى قي ي عل ل الفن درة المحل وعن طريق مراقبة مستوى حجم التداول أثناء حرآة السعر، تزداد ق

آما يمكنه استخدام هذه المعلومات للتأآيد على حرآة السعر، أو لتوخي الحذر من عد               . الشراء الذي يقع خلف حرآة السوق     
  ) 7-4(و ) 7-3( انظر الشكل .مصداقية هذه الحرآة
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ذا ال 1997القمة المتكّونة في نوفمبر كسر يقوم ب" ماآدونالدز"سعر سهم  ) 7-3(شكل   داول     كسر   لألعلى، ويؤآد على صحة ه ة حجم الت د آثاف تزاي
  . وتعتبر هذه إشارة على االتجاه التصاعدي. المصاحب له

  

  
  

نخفض مع انخفاضه    "انتل"ر لسهم تتبع أعمدة حجم التداول حرآة السع    ) 7-4(شكل   سعر، وي ًضا   . ، حيث يرتفع حجم التداول مع ارتفاع ال الحظ أي
  . ارتفاع حجم التداول خالل الثالث أيام األخيرة

  
رة أخرى          (آما يراقب محلل الرسم البياني أي إشارة تدل على التباعد وعدم التأآيد   ة م ذه الكلم رار ه دنا تك د أع ا نحن ق وه

اني، وسط       كسر  ويحدث هذا التباعد عندما يقوم السعر بال      ). اآما ذآرنا مسبقً   لألعلى متجاوًزا أعلى قمة سابقة في الرسم البي
سوق           . حجم منخفض من التداول    شراء في ال سعر      . وتكون هذه إشارة على انخفاض ضغط ال ذلك إذا صاحب انخفاض ال وآ

  . تجاه التصاعديتزايد في حجم التداول، يتزايد حينها قلق المحلل الفني على اال
  

  استخدام حجم التداول في نماذج السعر
خالل شرحنا لنماذج السعر في الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب، آنا قد تطرقنا إلى ذآر حجم التداول عدة مرات                     

وين         " الرأس والكتفين "ففي نموذج   . آمؤشر تأآيدي هام   رأس "يتحرك السعر مسجًال أعلى مستوى جديد لتك وسط حجم    " ال
ن   "تداول قليل الكثافة، مع تزايد هذه الكثافة عند انخفاض السعر باتجاه خط              ة المزدوجة          ". النيك الي ًضا في نموذج القم وأي

اذج   . والقمة الثالثية، شهدنا انخفاض آثافة التداول أثناء تكون آل قمة، وازدياد هذه الكثافة عند انخفاض السعر بعدها    ا نم أم
سعر   .  فالبد أن يصاحبها انخفاض تدريجي في حجم التداول  السعر االستمرارية،  وآقاعدة عامة، ال بد أن يصاحب خروج ال

  ) 7-5(انظر الشكل . صحيًحاكسر تزايد في آثافة حجم التداول إذا آان هذا ال) عند نقطة االختراق(عن النموذج 
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األعلى     . افة التداول في األيام التي يرتفع فيها السعر في النصف األول من هذا الرسم البياني يظهر تزايد في آث          ) 7-5(شكل   ع المرسوم ب وفي المرب
داول            ة الت د في آثاف لبية  (في الرسم البياني، نالحظ انخفاض مفاجيء في السعر وسط تزاي ارة س دما تمكن        ). إش داول عن د حجم الت ًضا تزاي الحظ أي

  . الحد السفلي من نموذج المثلث خارًجا منهآسر السعر من 
  

ا أن   . وفي االتجاه التنازلي، البد من تزايد حجم التداول أثناء انخفاض السعر، وتناقص هذه الكثافة أثناء ارتفاع السعر                 فطالم
  . نموذج السعر مستمًرا، فال بد أن تكون عمليات البيع أآثر آثافة من عمليات الشراء الستمرار االتجاه التنازلي

  
  حجم التداول يسبق السعر

  . ب السعر وحجم التداول مع بعضهم البعض، فإننا نستخدم بذلك أداتين مختلفتين لقياس شيء واحد وهو الضغطعندما نراق
د استمرار          داول عن د حجم الت وعندما تميل األسعار إلى االرتفاع، نالحظ ازدياد عمليات الشراء أآثر من البيع؛ ولذلك يتزاي

ى            . السعر في السير في نفس االتجاه السائد في السوق         سعر، بمعن ة ال سبق حرآ داول ي أن حجم الت ويعتقد المحللون الفنيون ب
اه               سعر في االتج اء سير ال أن انخفاض آثافة حجم التداول أثناء سير السعر في االتجاه التصاعدي، أو ارتفاع هذا الحجم أثن

  . التنازلي يحدث قبل أن يظهر ذلك أثناء انعكاس اتجاه السعر
  

  )On Balance Volume(م مؤشر حجم التداول العا
شراء، حيث أن مجرد النظر           يختبر المحللون الفنيون حجم التداول عن طريق عدة مؤشرات للتعرف على ضغط البيع أو ال

داول         ر  . إلى األعمدة العامودية المرسومة أسفل الرسم البياني ال يكفي دائًما لمالحظة التغيرات التي تحدث في حجم الت ويعتب
داو  ـ     مؤشر حجم الت سمى ب ا ي ام أو م صاره  )ON Balance Volume(ل الع اس     ) OBV(، واخت هو أفضل مؤشرات قي

ام  " الطريق الجديد لألربح في سوق األسهم   "في آتابه " جوزيف آرانفل "وقام  . حجم التداول وأبسطها استخداًما    ، 1963ع
وة             وتكمن ف . بتطوير هذا المؤشر الذي يظهر في الرسم البياني على هيئة خط منحني            ى ق د عل ه يؤآ ائدة هذا المؤشر في آون

  . االتجاه الحالي للسعر، أو أنه يحذر من احتمالية انعكاس االتجاه، وذلك عندما يبتعد عن منحنى حرآة السعر
  

داول           ) OBV(مؤشر  ) 7-6(يوضح الشكل    دة حجم الت دًال من أعم اني ب يمكنك مالحظة مدى سهولة     . في أسفل الرسم البي
الي في          . لتداول باستخدام هذا المؤشر، حيث تتميز بنية هذا المؤشر بسالستها         تتبع اتجاه حجم ا    داول اإلجم يتم قياس حجم الت

ل،                       ى أو أق د مستوى أعل وم عن ذا الي ق ه د أغل سعر ق هذا المؤشر عن طريق أرقام موجبة وسالبة، وذلك حسب إذا ما آان ال
سبب في                ا يت وم م ذا             حيث أن إغالق السعر عند مستوى مرتفع في ي الي بالموجب في ه داول اإلجم ة حجم الت  أن تكون قيم

سالب                     . اليوم داول بال ة حجم الت ى أن تكون قيم ؤدي إل نخفض، في ة        . أما إغالق السعر عند مستوى م ى القيم اظ عل تم الحف وي
  . يومياإلجمالية التراآمية لحجم التداول عن طريق إضافة حجم التداول يومًيا اعتماًدا على اتجاه إغالق السوق ال

  
ـ    ر ال ة مؤش ن أهمي سها   ) OBV(وتكم ه نف ي أرقام يس ف ه ول ي اتجاه ذه     . ف ل ه ع مث ل م وتر يتعام ل الكومبي ذلك، اجع ل

  . الحسابات، ورآز أنت على اتجاه المؤشر
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س                        اه ال عر، تتم متابعة اتجاه هذا المؤشر آما هو الحال مع اتجاه حرآة السعر، فإذا ظهرت سلسلة من القمم أو القيعان في اتج
وبالتالي، عندما يفشل هذا المؤشر في التحرك في نفس            ). OBV(البد أن تظهر هذه القمم والقيعان في خط اتجاه مؤشر الـ            

  . اتجاه حرآة السعر ويبدأ بينهما التباعد، تكون هذه إشارة تحذيرية بانعكاس اتجاه السعر
  

  
  

الحظ مدى سهولة التعرف على انعكاس االتجاه في أآتوبر ). OBV(مؤشر ) Compsq(يمثل المنحنى الظاهر أسفل الرسم البياني لـ       ) 7-6(شكل  
1997 .  

  
  ) OBV(المؤشرات البديلة لمؤشر 
داول      (OBV)على الرغم من أن مؤشر   اس حجم الت وم بقي ه يق  يعمل بشكل جيد، إال أن به بعض مواطن الضعف، ومنها أن

دار         . خالل اليوم الواحد عن طريق قيمة موجبة أو سالبة  ى بمق د مستوى أعل ق عن د أغل سوق ق ولكن إذا افترضنا أن سعر ال
ًضا، إذا                     )نقطة واحدة أو اثنين   (بسيط جًدا    ه؟ وأي وم بأآمل داول بالموجب للي ، فهل يكون هذا األمر سبًبا في أن يكون حجم الت

ل ق                  د سعر أق ق عن ه أغل ك من حجم       افترضنا أن السعر استمر في االتجاه التصاعدي معظم اليوم، إال أن يًال، فهل يجعل ذل ل
ذا              ى ه رات عل ة بعض التغي التداول قيمة سالبة لهذا اليوم بأآمله؟ ولإلجابة على هذه األسئلة، يحاول المحللون الفنيون تجرب

  . المؤشر في محاولة منهم للتمييز بين حجم التداول التصاعدي والتنازلي الحقيقي
  

فإذا آان اتجاه السعر اليومي هو  . داول عندما يكون اتجاه السعر في وضع أقوى       من هذه التغيرات، هي زيادة أهمية حجم الت       
سعر         داول باستخدام مؤشر         . االتجاه التصاعدي، يتضاعف حجم التداول بمقدار ارتفاع ال ة حجم الت د تكون قيم ) OBV(وق

ي       إما سالبة أو موجبة، إال ان المحلل يعطي أهمية أآبر لأليام التي تزداد فيها حرآة ال          ام الت ك األي ة تل ل من أهمي سعر، ويقل
  .يكون تغير السعر فيها ضئيًال

  
داول  م الت دمج حج وًرا ل ر تط كال أآث د أش ة(وتوج ود المفتوح سعر) أو العق ة ال ع حرآ دمج مؤشر . م ال، ي بيل المث ى س عل

سوق        " جيمس سايبت "لـ  " الطلب" ادي لل ستخدم مؤشر   . بين السعر وحجم التداول في مؤشر قي ايوف هيري "وي ود  " ك ب العق
  ). انظر الملحق أ للمزيد من الشرح عن هذين المؤشرين(المفتوحة لقياس التدفقات المالية 

  
سجيل حجم                   تم ت ستقبلية، حيث ي ود الم من الجدير بالمالحظة أيًضا ان حجم التداول في األسهم أآثر فائدة منه في سوق العق

سج             تم ت ا ي الي           التداول في أسواق األسهم مباشرًة، بينم وم الت ستقبلية في الي ود الم ستويات حجم    . يله في سوق العق ا ان م آم
ستويات                  ا  . التداول التصاعدي والتنازلي متوفرة في األسهم، على عكس سوق العقود المستقبلية الذي ال تتوفر فيه هذه الم آم

سهيل استخدام مؤشر ق                     ى ت سعر عل داول في سوق          تساعد سرعة تغير بيانات حجم التداول مع آل تغير في ال اس حجم الت ي
ام بتطويره        "مؤشر التدفق النقدي  "األسهم والُمسّمى بـ     ذي ق ي   "، وال و بيرين سخة المطورة من مؤشر            ". الزل ذه الن ع ه وتتب

(OBV)          ه ة إلي ه أم داخل سوق سواء آانت خارجة من .  مستوى حجم التداول مع تغير في السعر لتحديد اتجاه األموال في ال
ة   ذه الطريق ب ه ب           وتتطل وافر ألغل د ال تت ي ق وتر، والت ي الكومبي ة ف ات خاص داول إمكاني م الت ساب حج ورة لح  المتط

  .المتداولين
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اه                ) OBV(ويكمن الهدف من جميع هذه التغيرات التطويرية لمؤشر          داول المكثف في االتج ان حجم الت ا آ د إذا م في تحدي
ذا المؤشر، إال        . التصاعدي أم التنازلي   دفقات حجم                 وعلى الرغم من بساطة ه ع ت دة لتتب ة جي ه بطريق وم بعمل زال يق ه ال ي  أن

اني،              . التداول في السوق، سواء آان ذلك في األسهم أو العقود المستقبلية           رامج الرسم البي آما يتوفر هذا المؤشر في أغلب ب
ر                    ا أآث ة بينه شكل    . سهولة والتي تسمح أغلبها برسم منحنى هذا المؤشر مباشرة على منحنى السعر، لتصبح المقارن انظر ال

  ). 7-8(و ) 7-7(
  

  
  

آإشارة تحذيرية صحيحة على بدء السعر في اتخاذ االتجاه ) Intel(ومنحنى سعر مؤشر ) OBV(مثال على التباعد بين منحنى مؤشر ) 7-7(شكل 
  . التنازلي

  
  نقاط الضعف في حجم التداول في سوق العقود المستقبلية

ذه          آنا قد ذآرنا قبل ذلك أن من نقاط    سجيل ه أخر ت ستقبلية هي ت ود الم داول في العق  الضعف التي تكمن في بيانات حجم الت
داول في سوق                   . البيانات على الرسم البياني حتى اليوم التالي من التداول         اس حجم الت آما توجد نقطة ضعف أخرى في قي

ود        ع العق داول لجمي ود (العقود المستقبلية وهو أنه يتم قياس إجمالي حجم الت شراء  عق ع وال ا      ) البي دًال من حساب آل منهم ، ب
ع،                            . على حدا  د مستوى مرتف ود عن ة إغالق بعض العق داول في حال والسؤال هنا، آيف يمكن أن يتعامل المرء مع حجم الت

اط الضعف                د  األخرى وبعضها اآلخر عن مستوى منخفض لنفس النوع من العقود وفي نفس اليوم؟ آما تظهر بعض نق  عن
ام               استخدام هذا ا   ام      . لمؤشر في أيام تحديد سعر إغالق األسهم، حيث يكون حجم التداول محدوًدا خالل هذه األي ذه األي وفي ه

سوق                         ائعين في ال ى عدد الب شترين عل وق عدد الم ايير    . تكون هناك داللة واضحة على قوة اتجاه السعر بسبب تف ا للنع ووفًق
ى                 السعر، يعتبر حجم التداول القليل الك     كسر  القياسية ل  سعر إل اه ال ثافة والذي يصاحبه ارتفاع في األسعار إشارة بتحول اتج

ذه                     . االتجاه التنازلي  إال أن انخفاض حجم التداول مع ارتفاع السعر في األيام الذي يكون فيه إغالق السعر محدوًدا يخالف ه
  ). OBV(القاعدة، ويسبب تغير في أرقام مؤشر 
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داول   ) OBV(ر مثال على رسم منحنى مؤش) 7-8(شكل   سعر وحجم الت يوضح  . على رسم األعمدة البياني للسعر  مباشرة، لسهولة المقارنة بين ال
سعر         " ماآدونالدز"في هذا الرسم البياني لشهر سهم       ) OBV(مؤشر   اه ال رة بانعكاس اتج ة مبك اتجاه السعر تصاعدًيا، آما أنه أعطى إشارة تحذيري
  . لألعلى

  
ضعف   اط ال ن نق رغم م ى ال ود     وعل وق العق ي س ستخدًما ف زال ُم ه ال ي داول، إال أن م الت تخدام حج ع اس ر م ي تظه ذه الت ه

  . المستقبلية، آما يستمر المحللين الفنيين في استخدام مؤشرات حجم التداول
  

  العقود المفتوحة في سوق العقود المستقبلية 
لمستقبلية مع ذلك التغير في حجم التداول، إال أنه توجد تتشابه عملية تفسير التغير في عدد العقود المفتوحة في سوق العقود ا        

  : بعض األمور التي تحتاج إلى المزيد من التوضيح
  

ة            - دفقات المالي د الت ى تزاي عند اتجاه السعر في االتجاه التصاعدي وانخفاض عدد العقود المفتوحة، فإن ذلك يدل عل
  ). 7-9(انظر الشكل . هذه إشارة باالتجاه التصاعديفي السوق وتزايد آثافة عمليات الشراء الجديدة، وتعتبر 
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شراء      . ارتفاع منحنى العقود المفتوحة أسفل الرسم البياني يؤآد على ارتفاع أسعار الفضة    ) 7-9(شكل   اطق الخروج عن صفقات ال تتضح من
  .التجاه التنازليفي المربعين المرسومين أقصى يمين الرسم البياني، وهي إشارة على تحول اتجاه السعر إلى ا

  
د عدد                       -2 سبب تزاي اع في األسعار يكون ب ذا االرتف إن ه ود المفتوحة، ف إذا ارتفعت األسعار، وانخفض منحنى العق

صفقات            (صفقات تغطية عقود البيع      ذه ال ة ه ة،     ). حيث ُيجَبر مالكي عقود البيع الخاسرة على تغطي ذه الحال وفي ه
ى    تكون األموال الخارجة من السوق أآثر من تل   سوق إل اه ال ك الداخلة إليه، وتعتبر هذه إشارة تحذيرية بتحول اتج

ع                ة صفقات البي ات تغطي شكل   . االتجاه التنازلي، حيث من المحتمل أن يحدث ذلك فعًال عندما تكتمل عملي انظر ال
)10-7.( 

  

  
  

ا  يصاحب ارتفا . مثال على ارتداد ضعيف لسعر العقود المستقبلية الخاصة بالذهب        ) 7-10(شكل   ع السعر انخفاًضا في منحنى العقود المفتوحة، بينم
وة                 . يصاحب انخفاض السعر ارتفاًعا في منحنى العقود المفتوحة        د من ق ذا يزي إن ه ود المفتوحة، ف ا مع منحى العق أما إذا آان منحنى السعر متوافًق

  . اتجاه السعر
  

أن       في حالة اتجاه األسعار في االتجاه التنازلي، وارتفاع منحنى الع          -3 ا ب ون حينه ون الفني قود المفتوحة، يدرك المحلل
دة               ع الجدي ود البي ة عدد عق ي آثاف ذي يعن سوق، األمر ال ى ال ة إل وال الداخل ك   . هناك آمية جديدة من األم د ذل وعن

ازلي                  اه التن ى االتج انظر  . الحين، تزداد فرص استمرار السعر في االتجاه التنازلي، وتعتبر هذه إشارة بالتأآيد عل
 ) 7-11(ل الشك

و   -4 عار ه ي األس ذا االنخفاض ف إن سبب ه عار، ف اض األس ع انخف ة م ود المفتوح ى العق زامن انخفاض منحن إذا ت
ى                     .  تصفية التجار لعقود الشراء    زداد انخفاض منحن دما ي ازلي خاصة عن اه التن اء االتج ة انته زداد احتمالي وهنا ت

 . الشراءالعقود المفتوحة بداللة اآتمال خروج التجار عن صفقات 
  
  

  : واآلن، لنلخص هذه الفقرة في أربع نقاط
ذا               -1 سعر في ه ى استمرار ال ة عل سعر التصاعدي دالل اه ال ود المفتوحة المصاحب التج ى العق اع منحن ر ارتف يعتب

  . االتجاه
ذا  -2 سعر عن ه ى تحول ال ة عل صاعدي دالل سعر الت اه ال ود المفتوحة المصاحب التج ى العق ر انخفاض منحن يعتب

  . االتجاه
  . يعتبر ارتفاع منحنى العقود المفتوحة المصاحب التجاه السعر التنازلي داللة على تحول السعر عن هذا االتجاه -3
ذا                              -4 سعر في ه ى استمرار ال ة عل ازلي دالل سعر التتن اه ال ود المفتوحة المصاحب التج ى العق يعتبر انخفاض منحن

  . االتجاه
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ود المفتوحة     1997س خالل صيف االتجاه التنازلي لسعر النحا ) 7-11(شكل   ى العق اع في منحن الحظ  . ، حيث يصاحب انخفاض السعر ارتف
  . أن ارتفاع منحنى العقود المفتوحة الذي يصاحبه انخفاض في السعر هو إشارة باالتجاه التنازلي؛ ألنه يعكس آثافة عمليات البيع

  
  مواضع أخرى تظهر فيها أهمية عدد العقود المفتوحة

  :ى ما ذآرناه سابًقا، توجد بعض المواضع األخرى التي تظهر فيها أهمية قياس العقود المفتوحةباإلضافة إل
سعر األساسي                  -1 اه ال ة اتج القرب من نهاي ود المفتوحة ب ى العق ود    (غالًبا ما يكون انخفاض منحن ى العق ع منحن يرتف

 .  السعرإشارة تحذيرية بتغير اتجاه) المفتوحة أثناء سير السعر في اتجاهه األساسي
  
ازلي،         -2 اه التن قد يكون ارتفاع منحنى العقود المفتوحة أثناء تكون قمة في الرسم البياني للسعر إشارة تدل على االتج

ي           دة الت شراء الجدي إذا انخفض السعر على نحو مفاجئ، حيث يعني انخفاضه على هذا النحو بأن جميع صفقات ال
اه التصاعدي            ة االتج صفية       .  هي صفقات خاسرة   دخل فيها التجار مع نهاي ى ت الي، يعمل هؤالء التجار عل وبالت

ان            . حتى ينخفض منحنى العقود المفتوحة    ) الخروج منها (جميع هذه الصفقات     ا نفترض ب ك، دعن ى ذل ال عل وآمث
تذآر . السعر قد سار في االتجاه التصاعدي لبعض الوقت، وأن منحنى العقود المفتوحة في تزايد خالل شهر آامل       

ل أن آ ًضا ب د أي ع جدي د بي د، وعق راء جدي د ش تح لعق ر ف د يعتب وح جدي د مفت سعر .  عق ًضا أن ال ا نفترض أي ودعن
شهر الماضي                 ر آل          . انخفض فجأة وبحدة وسجل سعر أدنى من أقل مستوى سجله خالل ال ك الحين، يعتب د ذل عن

 . عقد شراء جديد مفتوح خالل هذا الشهر هو صفقة خاسرة
  

 
ك           لذلك يصبح السعر تحت ض     شراء الخاسرة تل ع صفقات ال تم الخروج عن جمي الي،  . غط االنخفاض حتى ي وبالت

ع،                                  ات البي ادة عملي ك في زي سبب ذل ى األسفل، ويت دفع األسعار إل ي، حيث تن شكل آل ع ب يتزايد عدد صفقات البي
ود المفتوحة ف             . ويشجع ذلك على انخفاض جديد لألسعار       ى العق اع منحن ر ارتف ك، يعتب ى ذل ة عل سوق  وآدالل ي ال
  . التصاعدي إشارة تحذيرية بانعكاس السعر

  
اه  (ضيق نطاق إذا ارتفع منحنى العقود المفتوحة بشكل ملحوظ أثناء تماسك تداول السعر في            -3 سير السعر في االتج

ى أو لألسفل    كسر   ، فإن السعر يندفع في االتجاه التصاعدي أو التنازلي حالما يقوم بال           )الجانبي يرجع سبب    . لألعل
اه سوف                                ذلك   ا أي االتج م التجار حينه رة، وال يعل ردد والحي ة من الت رة يكون في حال ذه الفت إلى أن السوق في ه

صالح                  . يسلكه السوق  وًدا ل آسر  ويشير ارتفاع منحنى العقود المفتوحة بأن هناك عدد آبير من التجار قد فتحوا عق
ا من   كسر  حالما يتمكن السعر من ال. السعر في اتجاه معين    اه       في أًي ين االتج ز ب ستطيع التجار التميي اهين، ي  االتج
  . الصحيح والخاطيء

  
ع    نطاق دعنا نفترض بأن السعر استمر في التداول في       د ارتف محدود لمدة ثالثة أشهر، وأن عدد العقود المفتوحة ق

د   10بمقدار   تح             .  آالف عق م ف د ت ه ق ي بأن ذا يعن د شراء، و      10ه ع     10 آالف عق د بي ذل   .  آالف عق تمكن   نتيجة ل ك، ي
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ًرا  . المحدود متخًذا االتجاه التصاعدي ومسجًال أعلى مستوى له خالل ثالثة أشهرنطاق هذا ال آسر  السعر من    ونظ
) العشر آالف عقد  (لتمكن السعر من تسجيل أعلى مستوى له خالل ثالثة أشهر، تعتبر جميع صفقات البيع الجديدة                

أ أصحاب   .  صفقات خاسرة-له لمدة ثالثة أشهر   التي اتخذها التجار أثناء انحصار السعر في مجا       - ونتيجة لذلك يلج
اع                        سبب في ارتف ذي يت دة، األمر ال دخول في صفقات شراء جدي هذه العقود إلى تغطية هذه الصفقات الخاسرة بال

ر سعر أآث ع أو معظم العشر آالف صفقة . ال ة جمي ات تغطي ى تنتهي عملي وة حت اع بق ي االرتف سعر ف ستمر ال وي
سفلي من    آسر أما إذا آان  . الخاسرة داول  نطاق  السعر للحد ال ة أشهر     (الت دة ثالث ذي استمر لم ، فسوف يعمل   )ال

شراء  ة صفقات ال ى تغطي ار عل سعر  (التج ع ال ى دف املين عل راق، ع د االخت دة بع ع جدي ي صفقات بي دخول ف بال
  ). لالتجاه أآثر باألسفل

  
سعر من        اه           آسر   إذا تمكن ال دأ في اتج اه، وب صفقات           خط االتج ك خروج التجار عن ال ع ذل ه يتب د، فإن سعر جدي

سوق              . الخاسرة التي آانت في االتجاه الخاطئ من السوق        اه الخاطئ لل صفقات المفتوحة في االتج وتعتبر اغلب ال
اجئ         ) والمفتوحة وسط ارتفاع منحنى العقود المفتوحة     ( ى نحو مف سعر    . نتيجة النعكاس اتجاه السعر عل ساعد ال وي

ة، وهؤالء                 على االستمر  ار في هذا االتجاه الجديد تلك الصفقات الجديدة التي تعتبر تعديل للصفقات القديمة الخاطئ
وة فرصة استمرار       . التجار الذين يقومون بفتح المزيد من الصفقات في االتجاه الجديد الصحيح      ا يتضح ق ومن هن

د خروجه عن          داول ال نطاق  السعر في االتجاه الجديد الذي يتخذه بع ود المفتوحة      الت د عدد العق محصور، إذا تزاي
  ). أو عند تكون نموذج السعر في الرسم البياني(نطاق أثناء انحصار في هذا ال

  
يعتبر تزايد عدد العقود المفتوحة عند انتهاء نموذج السعر في الرسم البياني تأآيًدا على سير السعر في اتجاهه بعد     -4

وذج ك النم ال. الخروج عن ذل بيل المث ى س سعر بعل ام ال ن"خط كسر ، إذا ق ك الي ود " الني دد العق اد ع إن ازدي ف
راق                 ذا االخت ى صحة ه دان عل داول يؤآ ي الحذر           . المفتوحة مع زيادة آثافة حجم الت ل الفن وخى المحل د أن يت والب

يس                     ه، ول ك  هنا، ألن الصفقات التي آانت مفتوحة في االتجاه الخاطيء تعتبر الحافز الذي يدفع السعر في اتجاه تل
د          د              (الصفقات التي تظهر في بداية االتجاه الجدي اه الجدي ة االتج د بداي ة عن ود المفتوحة قليل د  ). حيث تكون العق وق

د                   دما يزي يؤدي هذا االنخفاض في منحنى العقود المفتوحة إلى وقوع قارئ الرسم البياني في خطأ غير مقصود عن
  .  القصيرانتباهه بشدة على منحنى العقود المفتوحة على المدى

  
  

  خالصة القواعد الخاصة بحجم التداول والعقود المفتوحة
شكل أساسي في أسواق             . يتم استخدام حجم التداول في جميع األسواق المالية        -1 أما العقود المفتوحة فيتم استخدامها ب

  . العقود المستقبلية
 . ستقبلية فقطيستخدم حجم التداول اإلجمالي، والعقود المفتوحة اإلجمالية في العقود الم -2
 . إلى زيادة احتمالية استمرار السعر في اتجاهه الحالي) والعقود المفتوحة(يشير تزايد حجم التداول  -3
 . إلى احتمالية تغير اتجاه السعر) والعقود المفتوحة(يشير تناقص حجم التداول  -4
ع    يسبق التغير في حجم التداول ذلك التغير الذي يطرأ على السعر، حيث غالًبا ما ت              -5 ات البي ظهر التغيرات في عملي

 . والشراء في مؤشر حجم التداول قبل ظهورها على حرآة السعر
 . آمقياس أآثر دقة التجاه حجم التداول) OBV(من الممكن استخدام مؤشر  -6
ود المفتوحة إشارة                    -7 ى العق اد في منحن اجئ والح ر االنخفاض المف اه التصاعدي، يعتب سعر في االتج خالل سير ال

 ). ينطبق هذا األمر على العقود المستقبلية فقط(بتغير اتجاه السعر تحذيرية 
د     -8 ة بتزاي ارة تحذيري سعر، إش اني لل م البي ي الرس ة ف ون قم اء تك اد أثن ة الح ود المفتوح ى العق اع منحن ر ارتف يعتب

 ).ينطبق هذا األمر على العقود المستقبلية فقط(الضغط على االتجاه التنازلي
ذا     نطاق ود المفتوحة خالل فترة انحصار السعر في  يقوي ارتفاع عدد العق    -9 ا عن ه ه خارًج ضيق من عملية اختراق

 ).ينطبق هذا األمر على العقود المستقبلية فقط(نطاق ال
داول        -10 ود المفتوحة   (يساعد ارتفاع حجم الت اني، أو أي تطورات            ) والعق وة نموذج الرسم البي د ق ادة تأآي ى زي عل

 .  إلى بداية السعر في اتخاذ اتجاه جديدتظهر على الرسم البياني وتشير
  

  ) blowoffs and selling climaxes (ذروة الشراء وذروة البيع
يعتبر تكون ذروة البيع، أو ذروة الشراء أحد المواقف التي يتحرك فيها السوق بشكل حاد وتظهر عند قمم وقيعان السعر في          

س               م ال د قم شراء عن سوق   الرسم البياني، حيث تظهر ذروة ال سعر       . عر األساسية في ال م ال د قم شراء عن ا تظهر ذروة ال بينم
سوق  ي ال ية ف ود     . األساس ى العق ي منحن اض ف شراء انخف سعر ذروة ال وغ ال صاحب بل ا ي ا م ستقبلية، غالًب ود الم ي العق وف

اجئ  وحالما تظهر ذروة الشراء تلك، يبدأ السعر بعدها في ا         . المفتوحة، وذلك خالل االرتفاع األخير للسعر      الرتفاع بشكل مف
سعر                   ة في ال شكل   . بعد زمن طويل من االرتفاع، ويصاحب ذلك ارتفاع في نشاط التداول، ثم تتكون قمة غير متوقع انظر ال
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أعد . (أما في ذروة البيع، تنخفض األسعار على نحو مفاجئ، وسط تزايد في نشاط التداول، ثم يرتد بنفس السرعة           ). 12-7(
  ) ـ ج4-22النظر إلى الشكل 

  
  

ستقبلية            ) 7-12(شكل   ود الم وة في العق اد في حجم            . قمتين تمثالن ذروة البيع في سعر القه اع ح سعر ارتف اع ال التين، صاحب ارتف ًال من الح في آ
ى مؤ (وتظهر اإلشارة السلبية التي تحذر من انخفاض السعر في انخفاض منحنى العقود المفتوحة       . التداول شر حجم   المتمثل في المنحنى الخطي عل

  )انظر المربعين المرسومين(خالل آًال من الحالتين ) التداول باألسفل
  

   االلتزامات المفروضة على المتداولين
داولين   "ال يمكن لحديثنا عن الحقوق المفتوحة أن يكتمل بدون اإلشارة إلى تقرير       ى المت ة  "االلتزامات المفروضة عل ، وآيفي

العقود      . ية الفنيين لهذا التقرير ألغراض تنبؤية    استخدام محللي أسواق العقود المستقبل     ة التعامل ب ر عن هيئ يصدر هذا التقري
ه            ) CFTC(السلعية المستقبلية    شهر، واآلخر في نهايت ر،    . مرتين خالل الشهر الواحد، احدهم في منتصف ال ذا التقري في ه

واع           ة أن ى ثالث ستخدم       : يتم تقسيم العقود المفتوحة إل ذين ي ار ال صفقات المحتمل خسارتها،       التجار الكب ة ال ات تغطي ون عملي
ار    . والمضاربين الكبار، والتجار الصغار   ستخدم التجار الكب ة صفقاتهم    -ي ذين يقومون بتغطي شكل    -ال ستقبلية ب  األسواق الم

ة               (أساسي للتداول    شرآات التجاري ًضا بأصحاب أسهم ال ة أي ذه الفئ سمى ه ار، فيتضمنون صناديق       ). ت ا المضاربين الكب أم
ة              ة اآللي ى األنظم شكل أساسي عل دون ب ذي يعتم االستثمار في أسواق العقود المستقبلية، وعقود خيار شراء أو بيع سلع، وال

  . أما القسم األخير فيتضمن العامة من التجار، الذي يستخدمون مبالغ قليلة من المال للتداول. التي تتبع اتجاه األسعار
  

  ةمراقبة أصحاب أسهم الشرآات التجاري
ة               "االلتزامات المفروضة على المتداولين   "عند تحليل تقرير     شرآات التجاري أن أصحاب أسهم ال ، يوجد مبدأ أساسي يقول ب

أ            ى خط ا عل ا، وهي أن تضع مكانك في              . غالًبا على صواب، وان التجار الصغار غالًب ود طرحه ي ن رة الت ا تكمن الفك وهن
ال، يظهر في    . ية الكبيرة، وتخالف موقف التجار الصغارمكان هذه الفئة من أصحاب أسهم الشرآات التجار    على سبيل المث

رة في                                ة الكبي شرآات التجاري دخل أصحاب أسهم ال دما ي ك عن سعر، وذل اع ال د ق اه التصاعدي عن السوق إشارة تؤيد االتج
ة في   وفي السوق التصاعدي، تظهر إشا  . صفقات شراء بالكامل، ويدخل صغار التجار في صفقات بيع بالكامل          رة بتكون قم

رة في                  ة الكبي شرآات التجاري دخل أصحاب أسهم ال الرسم البياني للسعر عندما يدخل التجار الصغار في صفقات شراء، وي
  . صفقات بيع

  
  صافي صفقات التجار

ات، وتحد                     ذه االتجاه د  من الممكن دراسة الثالث اتجاهات التي يتخذها الثالث مجموعات في السوق، آما يمكن استخدام ه ي
ة                 . وصول عدد الصفقات من نوع ما إلى ذروتها        وللقيام بذلك، يمكن دراسة صافي عدد صفقات التجار في الرسوم البياني

تمكنك هذه الخدمة من رسم       ). ، حدائق بالم بيتش   32309والتي تنشرها خدمة اتجاه السلع، صندوق بريد        (للعقود المستقبلية   
و       ى               ثالث اتجاهات لصفقات التجار الذين ينتم ك موضًحا عل األعلى، وسوف يكون ذل ا ب ي ذآرناه ثالث مجموعات الت ن لل

ك                   ين تل سهولة ب ة ب ك المقارن يح ل ذي يت الرسم البياني األسبوعي، مسجًال البيانات الخاصة باألربع سنوات األخيرة، األمر ال
واع من التجار آالً                    . البيانات ثالث أن ي يتخذها ال صفقات الت تمكن        وعن طريق التعرف على نوع ال ى حدا، ي ان    " عل نيك ف
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شراء         " نيك شكلين    (صاحب خدمة تقديم هذا النوع من الرسوم البيانية، من تحديد فرض البيع وال ا يظهر ال -14 و 7-13آم
ك المجموعات       ). 7 أما إذا آنت ال تستخدم هذا النوع من الرسوم البيانية، فيمكنك مراقبة التصرف العام لكل مجموعة من تل

  . الثالثة
  

  
  

شراء    )500ستناندرد آند بور   "في هذا الرسم البياني األسبوعي لمؤشر       ) 7-13(شكل   ة إشارات بال ي     (، توجد ثالث صغيرة الت انظر األسهم ال
اني         اطق في الرسم البي دخلون في              ). تشير إلى من رة ي ة الكبي اني أن أصحاب األسهم التجاري يظهر في الخطوط المرسومة أسفل الرسم البي

  . مكثفة، وأن التجار الصغار يدخلون دائًما في صفقات بيع مكثفة عند آل إشارة شراءصفقات شراء 
  

  
  

في  . يظهر في هذا الرسم البياني األسبوعي لسعر العقود المستقبلية للنحاس ثالث إشارات للبيع ُيشار إليها بثالثة أسهم صغيرة               ) 7-14(شكل  
رة               آل إشارة بيع تظهر عمليات الشراء المكثفة من الت         ة الكبي ة من أصحاب األسهم التجاري ة   . جار الصغار، وعمليات البيع المكثف وأثبتت الفئ

  . األخيرة صحتها
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  دور العقود المفتوحة في عقود الخيار
ستقبلية                 ود الم ع   . أثناء حديثنا عن العقود المفتوحة، آان ترآيزنا موجًها إلى دور هذه العقود في أسواق العق ذا ال يمن إال أن ه

ود               . ن دور هذه العقود في أسواق عقود الخيار هاًما أيًضا         بأ ا لكل من عق ويتم رصد البيانات الخاصة بالعقود المفتوحة يومًي
ستقبلية، ومؤشرات األسهم، والمؤشرات             ود الم ك في أسواق العق ك الخاصة بالطلب ، وذل العرض، وتل ار الخاصة ب الخي

ستقبلية يختلف من                     وعلى الرغم من  . الصناعية، والمؤشرات الفردية   ود الم ود المفتوحة في أسواق العق  أن تفسير عدد العق
التين         سوق     -تفسيره عند تطبيقه على عقود الخيار، إال أنها تخبرنا الشيء ذاته في آًال من الح سيولة في ال اس ال ا  .  وهو قي أم
ة  (مقارنة عدد عقود الطلب عن طريقة استخدام العقود المفتوحة في عقود الخيار، يقوم بعض تجار عقود الخيار ب    ذات الدالل

سوق      )ذات الداللة التنازلية  (بعدد عقود العرض    ) التصاعدية سائد في ال اس اإلحساس ال ك لقي ود    . ، وذل ستخدم بعض العق وي
  . اآلخرين حجم العقود بشكل عام

  
  نسب العرض إلى الطلب

نفس الطريق                 ار ب ود الخي ستقبلية        يتم استخدام بيانات حجم التداول في أسواق عق ود الم تم استخدامها في أسواق العق ي ي ة الت
وفي أسواق عقود الخيار،  . واألسهم، حيث يخبرنا حجم التداول في آًال من الحالتين مدى ضغوط البيع أو الشراء في السوق               

ستطيع          . يتم تقسيم أنواع حجم التداول إلى حجم الطلب، وحجم العرض           ى الطلب ن سبة العرض إل ة ن ق مقارن  أن وعن طري
صاعدي     ازلي او الت اه التن ى االتج سوق إل ل ال ة مي دد درج د     . نح ب أح م الطل ى حج رض إل م الع سبة حج اس ن ر قي ويعتب

ار    ود الخي واق عق ي أس داول ف م الت ات حج ية لبيان تخدامات األساس رض،   . االس م الع ى حج ب عل م الطل ب حج دما يغل فعن
ا     اه التصاعدي     وتنخفض نسبة العرض إلى الطلب، فإن داللة ذلك هي ميل تج ى االتج ار إل ود الخي وق حجم    . ر عق ا إذا تف أم

اه                               ى االتج ار إل ود الخي ل تجار عق ك هي دلي ة ذل إن دالل ب، ف ى الطل سبة العرض إل العرض على حجم الطلب، وارتفعت ن
ذا ا                          . التنازلي ع ه ة، وإذا ارتف تم استخدامها آمؤشر للمقارن ى الطلب ي لمؤشر  وعلى ذلك، يمكن القول بأن نسب العرض إل

  . يكون هذا معناه آثافة عمليات البيع في السوق، وإذا انخفض يكون معناه آثافة عمليات الشراء في السوق
  
  

  
  اإلحساس العام لتجار عقود الخيار ودمجه بإحساس المحللين الفنيين

ا إحساس      يستخدم تجار عقود الخيار بيانات العقود المفتوحة وأحجام العرض والطلب بغرض تحديد األوقات ال              تي يغلب فيه
ين  . السوق باتخاذ االتجاه التصاعدي، أو التنازلي   وتعمل هذه البيانات بشكل أفضل عندما ُيدَمج استخدامها مع مقاييس المحلل

سعر       د أغلب                         . الفنيين مثل الدعم والمقاومة واتجاه ال ار، يعتم ود الخي ًدا في سوق عق ام ج ر عامل ه ًرا ألن الوقت يعتب ونظ
  . ه األسواق على التحليل الفنيالتجار في هذ
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  الخالصة 
ع                 تم استخدامه في جمي داول ي نكون بذلك قد انتهينا من شرح مفهوم حجم التداول، العقود المفتوحة، حيث ذآرنا أن حجم الت

ار، أو األسهم          ود الخي ستقبلية، أو عق ا ال . األسواق المالية، سواء آانت أسواق العقود الم ا في      أم تم تطبيقه ود المفتوحة، في عق
ط      ار في عدد من                     . العقود المستقبلية، وعقود الخيار فق ود الخي ستقبلية وعق ود الم داول التجار في بعض العق ًرا لت ولكن نظ

ًضا                        ة أي ع األسواق المالي ًدا في جمي ود المفتوحة مفي د يكون مؤشر العق ه خالل         . أسواق األسهم، فق ذآر، أن ومن الجدير بال
ومي                حديثن اني الي دة البي ى رسم األعم وم             . ا منذ بداية هذا الكتاب، فقد رآزنا عل ا، ونق واآلن، حان الوقت لنتوسع في أدواتن

ى مدى أطول           . باستخدام رسوم بيانية على نطاق زمني أوسع، وليكن األسبوعي والشهري؛ وذلك بغرض القيام بالتحليل عل
  . وهذا ما سنقوم به خالل الفصل التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 130

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امنـــــــل الثـــــــالفص
  الرسوم البيانية طويلة المدى
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  الفصلمقدمة 
ة                            ام بعملي ين، بغرض القي ين الفني ين المحلل يوًعا واستخداًما ب ة ش يعتبر رسم األعمدة البياني اليومي هو أآثر الرسوم البياني

ط     . ليةالتنبؤ والتداول في األسواق الما     ًرا  . وعادة ما يغطي هذا النوع فترة سابقة تتراوح ما بين الست والثماني أشهر فق ونظ
ومي هو                            اني الي دة البي ر رسم األعم دى، يعتب رة القصيرة الم ألن اهتمام أغلب التجار ينحصر على حرآة السعر خالل الفت

  . األداة األساسية لقارئ الرسم البياني
  

ومي  وقد يتسبب اعتماد أغلب الت     سوق القصيرة المدى     -جار على رسم األعمدة البياني الي ة ال شغالهم بحرآ الهم   - وان  في إغف
سوق       ة ال ل حرآ عن منطقة عامة جًدا في الرسوم البيانية، أال وهي استخدام الرسوم البيانية األسبوعية والشهرية للقيام بتحلي

  . على المدى األطول، والتنبؤ بها
  

كامل التجاه السوق على بعض الترآيز على آيفية ارتباط حرآة السوق اليومية بحرآة السوق على     ال بد أن يشمل التحليل ال     
رة                               ى مدى فت سوق عل ة ال ذي يغطي حرآ وم وال اني الي المدى األطول، وهذا ما ال يمكن تحقيقه من خالل متابعة الرسم البي

د من توظيف الرسوم البيان            . قصيرة من الزمن   ة، الب ى مدى أطول من             وإلتمام هذه المهم سعر عل ة ال ي تغطي حرآ ة الت ي
امود الواحد في                  . الزمن ل الع ل، يمث وم آام دار ي ى م سعر عل ة ال ومي حرآ وبينما يمثل العامود الواحد في الرسم البياني الي

والي                   ى الت ل، وشهر آامل عل ويكمن الغرض من    . الرسم البياني األسبوعي والشهري حرآة السوق على مدار أسبوع آام
  . دام هذا النوع من الرسوم البيانية في ضغط حرآة السعر بطريقة تساعد على دراسته خالل فترة أطول من الزمناستخ

  
  أهمية منظور المدى األطول 

ومي وحده                اني الي . تقدم الرسوم البيانية الطويلة المدى منظور على حرآة السوق، مما ال يمكن تحقيقه باستخدام الرسوم البي
ل                            وفي بداية هذا ا    ق التحلي ة تطبي ى أن إمكاني د أشرنا إل ا ق ي في الفصل األول، آن ل الفن لكتاب في مقدمة سيكولوجية التحلي

ى             –الفني على أي إطار زمني للرسوم البيانية         سعر عل ة ال ؤات بحرآ تم استخدامها لوضع تنب ي ي ة الت  ومنها الرسوم البياني
ه          . ها التحليل الفني   تعتبر من أآبر المميزات التي يتمتع ب       -المدى األطول  آما ناقشنا الخطأ الشائع بأن التحليل الفني يتم تطبيق

  . على الرسوم البيانية قصيرة المدى، وأن التنبؤات بحرآة السعر على المدى الطويل تقتصر على المحللين األساسيين
  

ي                   ل الفن ادئ التحلي ة أن مب ة مختلف ستويات       والتي تت   (ويوضح استخدم رسوم بيانية بإطارات زمني اه، وم ل االتج ضمن تحلي
سعر       اذج ال سعر        ) الدعم والمقاومة، وخطوط االتجاه، والنسب التصحيحية، ونم ل حرآات ال ى تحلي ي عل ل الفن ساعد المحل ت

ة                      . على المدى األطول   ر من المعلومات القيم ى الكثي ة المدى إل ة الطويل ولذلك يفتقد أي محلل فني ال يفحص الرسوم البياني
  . رعن حرآة السع

  
  رسم الرسوم البيانية االستمرارية في العقود المستقبلية 

ذها     د تنفي ين موع ل أن يح ام قب صف الع ام ون ى ع ستقبلية إل ود الم داول العق دة صالحية ت د م صالحية  . تمت ذه ال ر ه وتعتب
ابقة                        دة عدة أعوام س ة لم ي في        إ. المحدودة عائًقا أمام المحلل الفني الذي يرغب في دراسة الرسوم البياني ل الفن ال أن المحل

ة، والمؤشرات                شائعة الفردي أسواق األسهم ال يواجه هذه المشكلة، حيث تتوافر هذه الرسوم البيانية الطويلة المدى لألسهم ال
ستقبلية   . العامة، وذلك منذ تاريخ بداية التداول     ود الم والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، آيف يمكن للمحلل الفني في أسواق العق

   الرسوم البيانية على مدى طويل في الوقت الذي تنتهي فيه صالحية العقود في السوق بشكل مستمر؟ دراسة
  

ربط عدد من                  ". االستمرارية"تتلخص اإلجابة هنا في استخدام الرسوم البيانية         ذي ي سيط ال وع الب ة من الن وتعتبر هذه التقني
دما        وع من االستمرارية، فعن ا ن بعض ويعطيه ود بعضها ب الي    العق تم استخدام الت ا ي د م سط  . تنتهي صالحية عق ل أب وتتمث

ذه      -والتي تستخدمها أغلب برامج الرسم البياني     –طريقة لتطبيق هذه التقنية      ل تنفي د قب .  في اختيار أقرب سعر وصل إليه العق
  . تم وصلهم ببعضوعندما يتوقف التداول عند هذا السعر، يتم اختيار أقرب سعر تالي وصل إليه العقد قبل تنفيذه ثم ي

  
  طرق أخرى لرسم الرسوم البيانية االستمرارية

د                 ة بتزوي سبًيا، وهي آفيل سيطة ن ة ب ذها هي طريق تعتبر التقنية المعتمدة على وصل أقرب أسعار تصل إليها العقود قبل تنفي
ة   وعلى الرغم من ذلك، قد يواجه المحلل بعض المشاآل أثن   . المحلل البياني باألسعار بشكل مستمر     ذه التقني . اء استخدامه له

سبب                            د يت الي ق الي، وبالت د الت ومن هذه المشاآل أنه في بعض األحيان يتم تداول العقود المستقبلية بزيادة أو نقصان عن العق
وقد تنحرف األسعار عن مسارها الطبيعي في الرسم         . االنتقال إلى العقد التالي في انخفاض أو ارتفاع حاد في الرسم البياني           

  . ياني أيًضا إذا حدث تغير سريع وعنيف في حرآة سعر العقد قبل تنفيذهالب
  

اني                                  ة في الرسم البي ر الطبيعي ات غي ك االنحراف نجم عن تل د ت ي ق ق لتالشي المشاآل الت ويبتكر المحللين الفنيين عدة طري
ة عن         ومن هذه الطرق أن المحلل يقوم بتحديد سعر العقد قبل تنفيذه بشهر           . للعقود المستقبلية  ار الناجم  أو شهرين لتنجب اآلث
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اني أو          . انحراف السعر في هذا الشهر     وتتجنب فئة أخرى من المحللين تحديد السعر عند اقرب عقد، ويحددون سعر العقد الث
ة                           . الثالث ى أساس النظري ك عل ود المفتوحة، وذل وتتبع فئة ثالثة طريقة رسم سعر العقد بناًءا على نوعية أآبر عدد من العق

  . لقائلة بأن  شهر تسليم العقود المستقبلية هو أفضل شهر يمكن الحصول منه على قيمة السوق الحقيقيةا
  

ة             اني         . آما يمكن رسم الرسوم البيانية االستمرارية عن طريق الوصل بين أشهر معين وي الرسم البي ال، يحت ى سبيل المث عل
صويا "بيانات التاريخية الخاصة بعقود   لشهر نوفمبر، على تلك ال    " فول الصويا "االستمراري لعقود    شهر   " فول ال الخاصة ب
نهم لتجنب                     . نوفمبر من آل عام    ة م ويلجأ بعض المحللين إلى حساب معدل أسعار عدة عقود، أو إنشاء مؤشرات في محاول

  ). سواء باالرتفاع أو االنخفاض(تأثير التغيرات المفاجأة التي تحدث في األسعار 
  

  ) ™ the Perpetual contract (مشروع العقد المستديم
سلع   -رئيس مؤسسة أنظمة السلع " بيتر بيليتير"ابتكر   ات األسهم وال شكلة استمرارية    - المتخصصة في خدمات بيان ًال لم  ح

  ). هو عالمة تجارية مسجلة باسم هذه الشرآة" العقد المستديم( "السعر، ُيسمى بالعقد المستديم 
  

ذا المشروع في           ك عن                     يكمن الغرض من ه سل، ويتحقق ذل شكل متسل ستقبلي ب د الم ة عن أسعار العق ات تاريخي ديم بيان تق
ة             ستقبلية ثابت ة م ة         . طريق رسم سلسلة زمنية تعتمد على فترة زمني ة أو ست أشهر قادم د ثالث تم تحدي ال، ي ى سبيل المث . عل

ا مناسبة          ذا العق       . ويمكن للمستخدم تحديد الفترة الزمنية التي يراه شاء ه تم إن ة             وي ق حساب متوسط قيم ستديم عن طري د الم
  . عقدين مستقبليين خالل الفترة الزمنية المحددة

  
ستقبليين                         دين م ة عق دل قيم ا تكون مع ل أنه سعر، ب ة لل ة الحقيق دة   . وبالتالي ال تعتبر قيمة العقد المستديم هي القيم وتكمن فائ

خدام أقرب سعر من وقت تنفيذ العقد فقط، آما يساعد على استخدام هذا العقد المستديم في التخلص من حاجة المحلل إلى است       
ين             . التخلص من انحراف السعر الحاد والذي ينتج عن االنتقال بين شهور تسليم العقد             ربط ب ر ال ك، يعتب رغم من ذل وعلى ال

سجيل   .أقرب أسعار من سعر تنفيذ العقود المستقبلية يعتبر طريقة أآثر من آافية ألغراض تحليل الرسم البياني        ة ت  أما طريق
سعر         ) طريقة العقد المستديم  (سلسلة مستمرة لألسعار     ة لل ة التاريخي فهي مفيدة أآثر ألنظمة التداول التي تقوم باختبار الحرآ

ود                 " جريج موريس "لـ  " د"ويقدم الملحق   . أو المؤشرات  ا أسعار استمرارية للعق ة به توضيح أآثر لطرق رسم رسوم بياني
  . المستقبلية

  
  التجاهات طويلة المدى في تجنب العشوائيةدور ا

ا توضح استمرار                               ل أنه ط، ب شكل واضح فق ا ب ى االتجاهات فيه سهولة التعرف عل ال تتميز الرسوم البيانية طويلة المدى ب
رار                     نطاق   ذا الق دة  التداول لعدة أعوام أيًضا، فتخيل أنك تتخذ قرارك اعتماًدا على الرسم البياني طويل المدى، وال تغير ه لع
  ! أعوام

  
ي ال           . وتثير مسألة استمرار السعر في اتجاه طويل المدى قضية أخرى، أال وهي العشوائية             ل الفن رغم من أن المحل وعلى ال

ر              د أن يعتب اب الحذر، ال ب سعر، ولكن من ب ستقبلية لل ة الم ؤ بالحرآ يؤيد فكرة أن السوق يسير بعشوائية وأنه ال يمكن التنب
ط   المحلل الفني أي عشوا  ى المدى      . ئية في حرآة السوق على أنها حرآة على المدى القصير فق سعر عل ر استمرار ال ويعتب

سعر هي                                  ة ال أن حرآ زعم ب شوائية، والتي ت ة الع ة الحرآ ة تواجه نظري الطويل والذي قد يصل إلى عدة أعوام حجة مقنع
  .  للسعرحرآة مستقلة بذاتها وال تؤثر حرآة السعر الماضية على الحرآة المستقبلية

  
  النماذج االنعكاسية في الرسم البياني األسبوعي والشهري

ومي            اني الي وتظهر  . تظهر نماذج السعر في الرسم البياني األسبوعي والشهري بنفس الطريقة التي تظهر فها في الرسم البي
ذه         " الرأس والكتفين "أو  " القاع المزدوج "أو  " القمة المزدوجة "نماذج   ًدا في ه ة   بشكل واضح ج ا تظهر    . الرسوم البياني آم
  .  بشكل متكرر في هذه الرسوم البيانية-والتي تعتبر نماذج استمرارية-" المثلثات"نماذج 

  
اه      ستمر إشارات بانعكاس االتج شكل م شهرية واألسبوعية ب ة ال ي الرسوم البياني ة أخرى، تظهر ف بيل . ومن ناحي ى س عل

اه،             المثال، يعتبر ارتفاع السعر إلى أعلى مستوى ج        ديد خالل الشهر في الرسم البياني الشهري نقطة تدل على انعكاس االتج
القرب من مستوى                 ذه اإلشارة ب سابق، خاصة إذا جاءت ه وذلك إذا جاءت بعد إغالق السعر تحت مستوى إغالق الشهر ال

شكل               . دعم أو مستوى مقاومة هام     ية فتحدث ب ة االنعكاس ستمر أما إشارات االنعكاس في الرسوم البياني ر إشارات   . م وتعتب
ة، إال                  ة اليومي ي تظهر في الرسوم البياني االنعكاس في هذه الرسوم البيانية الشهرية واألسبوعية هي نفس تلك اإلشارات الت

  . أنها تتميز في الرسوم البيانية ذات المدى األطول بأنها أآثر أهمية
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  ربط الرسوم البيانية طويلة المدى بالقصيرة المدى 
اه                 ومن ال  ي شامل التج ل فن ه بوضع تحلي هام أن يكون المحلل الفني قادر على دراسة الرسوم البيانية بترتيب معين  يسمح ل
ا                     . السعر درج معه م الت ة المدى ث ة طويل دء بدراسة الرسوم البياني ة في الب ل الرسوم البياني م لتحلي ويتلخص الترتيب المالئ

ة               للوصول إلى القصيرة المدى، وترجع الفائدة        ة مختلف اد زمني . من ذلك إلى إمكانية العمل على الرسوم البيانية من خالل أبع
ا               ي يتوصل إليه تنتاجاته الت ديل اس ى تع وًرا عل دى، يكون مجب اني قصير الم أما إذا بدء المحلل الفني بالنظر إلى الرسم البي

ات المعطاة          ر البيان ا تتغي ل الف        . باستمرار بحسب م ى المحل الي، يكون عل ي الكامل للرسم              وبالت ه الفن ادة وضح تحليل ي إع ن
ل المدى          . البياني اليومي بعد النظر إلى الرسم البياني طويل المدى      اني طوي ى الرسم البي ل إل ى العكس، إذا نظر المحل وعل

ة                    20والذي يرجع إلى     ه وضع وجه سهل علي الي يكون من ال ه، وبالت ه أمام  عاًما ماضية، تكون جميع البيانات متاحة أمام
وحالما يعلم المحلل الفني مكان السوق من وجهة النظر طويلة المدى، فإنه يكون قادًرا على تطبيق وجهة                . نظر مالئمة أآثر  

  . النظر هذه على المدى األقصر
  

ى                      ود إل ذي يع شهري ال اني ال اذج           20وبناًءا على ذلك، البد من النظر أوًال على الرسم البي ر نم ه أآث ذي يتضح ب ا، وال  عاًم
اني      . سم البياني وضوًحا، واالتجاهات الرئيسية، أو مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية  الر ك، يحين دور الرسم البي د ذل وبع

ه            ذه العناصر علي ك       . األسبوعي الذي يعود إلى الخمس أعوام الماضية، ويتم تحديد نفس ه د ذل ز بع م يضيق محور الترآي ث
ذا ال       .  من خالل رسم األعمدة البياني اليومي      ويقتصر على الست أو الثماني شهًرا األخيرة       نطاق  وإذا أراد المتداول تضيق ه

ة                   ا من حرآ ر قرًب ذه الدراسة أآث ا تكون ه ادة م وم الواحد، وع ل عن الي ي تق أآثر، يمكنه دراسة الرسم البياني للفترات الت
  . السعر خالل اليوم

  
  ضخم؟ لماذا يجب تعديل الرسوم البيانية طويلة المدى وفًقا للت

ة المدى              ا أن               . غالًبا ما ُيثار هذا السؤال عند طرح موضوع الرسوم البيانية طويل سؤال، علين ذا ال ى ه ة عل دء في اإلجاب وللب
ة                           : نسال أوالً  رات في قيم تعكس التغي ديلها ل تم تع م ي ل المدى صالحة إن ل اني طوي ان في الرسم البي م والقيع هل تكون القم

  الدوالر األمريكي؟ 
  

ا أن                           من وجهة  باب، أوله دة أس ة المدى لع ة طويل ى الرسوم البياني ديل عل  نظري، ال أعتقد أنه من الضروري إجراء أي تع
سلع                  ة ال اع قيم سبب في ارتف الي، إذا انخفضت   . األسواق نفسها تقوم بالتعديالت الضرورية، آما أن انخفاض العملة يت وبالت

  . ع، وإذا ارتفعت قيمة الدوالر تنخفض أغلب أسعار السلعقيمة الدوالر، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر السل
  

ى                على سبيل المثال، آان ارتفع أسعار السلع بشكل حاد في السبعينات، وانخفاضها في الثمانينات، والتسعينات مثال حي عل
ديل األسعار     . تأثير التضخم  دام   وإذا فرضنا أن أسعار السلع قد سجلت ضعف أو ضعفين في السبعينات، فإن تع  سيعكس انع

ذا التضخم                       . معنى ارتفاع التضخم   ى ه ل واضح عل ان دلي سلع آ اع أسعار ال ا يتضح أن ارتف ا انخفاض أسعار      . ومن هن أم
واآلن هل يمكننا أن نعدل من أسعار الذهب والتي تصل اآلن   . السلع في الثمانيات، فقد عكس انخفاض التضخم لفترة طويلة       

  لتعكس بذلك انخفاض مستوى التضخم؟ ، 1980إلى نصف ما آانت عليه عام 
  

ك                                      شمل ذل سعر يحسم آل شيء، وي أن ال ول ب ي والتي تق ل الفن واة التحلي ى ن أ إل شة، نلج ذه المناق وفي الجزء األخير من ه
ي تطرأ               . التضخم رات الت ود، ومع التغي رات التضخم، والرآ ا مع فت ى التكيف تلقائًي أي أن جميع األسواق المالية قادرة عل
سها             . م العملة على قي  ة نف ى الرسوم البياني د عل د   . أما اإلجابة على السؤال الذي طرحناه في بداية هذه الفقرة، فيعتم ي العدي فف

شهده                 آسر  من األسواق، يفشل السعر في       م ي مستوى مقاومة تاريخي يمتد إلى عدة أعوام سابقة، ثم يرتد عن مستوى دعم ل
انخفاض التضخم منذ الثمانيات قد ساعد على دعم السوق التصاعدي في األسهم       من الواضح أيًضا أن     . من عدة أعوام أيًضا   

  . ويبدو أن هذه األسواق قد تكيفت بنفسها مع التضخم. والسندات
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اني               ) 8-1(شكل   ذا الرسم البي ين ه اني     . انخفاض التضخم يتسبب في انخفاض سعر الذهب، وارتفاع األسهم آما يب ديل الرسم البي تم تع اذا ي ا  فلم  وفًق
  للتضخم، مع أنه متوافق بالفعل؟

  
  

  الرسوم البيانية طويلة المدى غير ُمعّدة ألغراض التداول
ه      ؤ، وتحليل ال تعتبر الرسوم البياني طويلة المدى صالحة ألغراض التداول، حيث يوجد فرق بين تحليل السوق بغرض التنب

د           وتكمن الفائدة من الرسوم البي    . بغرض تسجيل التزامات السوق    ى تحدي انية طويلة المدى في األغراض التحليلية لتساعد عل
ه،                      . اتجاه السعر األساسي، وأهدافه    سوق والخروج من دخول في ال د توقيت ال وال  يعتبر هذا النوع من الرسوم مناسًبا لتحدي

ة                 ة،  ( قصيرة المدى    وال يجب أبًدا استخدامها لهذا الغرض الذي ال يمكن تأديته إلى عن طريق استخدام الرسوم البياني اليومي
  ). وتلك الخاصة بالفترات خالل اليوم الواحد

  
  أمثلة على رسوم بيانية طويلة المدى

ى  8-2األشكال من   (تحتوي الصفحات التالية على أمثلة توضح الرسوم البيانية طويلة المدى            ى    ). 8-12 إل د وضحنا عل وق
اه،             ة، وخطوط االتج دعم والمقاوم ستويات ال سبية، ونقط االنعكاس األسبوعية،             هذه الرسوم م ستويات التصحيحات الن  وم

من الجدير بإعادة التنبيه، انه يمكن تطبيق على الرسم البياني اليومي آل ما يمكن تطبيقه في الرسوم البيانية                  . ونماذج السعر 
ة  وسوف نوضح بعد ذلك في هذا الكتاب مدى فائدة تطبيق المؤشرات الفنية ع    . األسبوعية والشهرية  لى الرسوم البيانية طويل

ة األسبوعية في             ي تظهر في الرسوم البياني المدى، ودورها في إتمام دور هذا النوع من الرسوم، ومدى فائدة اإلشارات الت
ة قصيرة المدى                  اني           . اتخاذ قرارات دخول السوق والخروج منه من خالل الرسوم البياني زان الرسم البي ًضا أن مي ذآر أي ن

اب                          (النصف لوغارتمي  ذا الكت ذآور في الفصل األول من ه ة، واآلخر حسابي، والم سه لوغاريتمي ر أحد مقايي ) الذي يعتب
  . يكون فائدته أآبر عند دراسة اتجاهات السعر في الرسوم البيانية طويلة المدى
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باه الموصالت    "يوضح هذا الرسم البياني لمؤشر      ) 8-2(شكل   ة من           " أسهم أش دة النظرة الفني اني األسبوعي       مدى فائ رى   . خالل الرسم البي ا ن وهن
سابق        % 62عند المستوى التصحيحي    1997توقف انخفاض السعر مع نهاية عام        ع ال ى   (، وارتداده عن مستوى الدعم الذي ظهر في الربي انظر إل
  ). الدائرة المرسومة في الرسم البياني

  

  
  

ام                  في التكون عند خ    1998بدأ القاع مع بداية عام      ) 8-3(الشكل   ين أدنى سعر ع د ب ذي يمت ازلي ال ا تظهر    . 1996 و   1995ط االتجاه التن ومن هن
  . فائدة تتبع السعر من خالل الرسم البياني األسبوعي
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ام        1997يظهر في هذا الرسم البياني الشهر توقف ارتفاع السعر مع بداية عام             ) 8-4(شكل   ًضا ع ا ارتفاعه أي ي توقف فيه  و 1989 عند النقطة الت
  . 1991 هو نفسه أدنى سعر يصل إليه عام 1998آما أن قاع السعر عام . 1993

  

  
  

  . تماًما38 تقع عند مستوى 1995، و1991، و1989يمكن للمستثمر االستفادة من معرفة أن قمة السعر عام ) 8-5(شكل 
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ا       ، هو ن1993 عام   IBMفي هذا الرسم البياني، يظهر أن أدنى سعر سجله سهم           ) 8-6(شكل   ذ عشرين عاًم د  . فس أدنى سعر سجله من ويؤآ
  .على بدء خط اتجاه تصاعدي أساسي جديد) انظر المربع المرسوم في الرسم البياني (1995خط االتجاه عام آسر 

  

  
  

ام  1997 لألعلى  عام 19مستوى آسر  تمكن هذا السهر أخيًرا من      ) 8-7(شكل   في  و.  1993، و1990، و1987 بعد فشله في ذلك مرتين ع
  . 1980 والذي يقترب من قمة السعر التي سجلها عام 28، تراجع السعر عن المستوى 1996آخر عام 
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 1988 سنوات من 10في الرسم البياني الشهري لمؤشر داو جونز والذي استغرق تكونه " الرأس والكتفين"يظهر تكون نموذج )  8-8(شكل 
النيك "خط آسر يكتمل هذا النموذج عند ". الرأس والكتفين"من نموذج " الكتف األيمن "د  آما يظهر نموذج المثلث التصاعدي عن     . 1997إلى  
  . 42عند مستوى " الين
  

  
  

ساقين             ) 8-9(شكل   سهل التعرف         . من السهل التعرف في هذا الرسم البياني على نموذج المثلث التصاعدي متطابق ال د ال يكون من ال ولكن ق
  .عليه في الرسم البياني اليومي
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ه ال أمل     . ، والذي يالمس خط االتجاه التصاعدي الممتد لعشرين عام1994ارتد السعر عن أدنى سعر سجله عام   ) 10-8(شكل   ول أن وهناك من يق
  . وإن آنت ممكن يعتقد ذلك، يمكن إعادة النظر إلى األمثلة السابقة. في تغير اتجاه هذا السعر إلى االتجاه التنازلي

  

  
  

الخط   (1984، وعام 1982خط االتجاه التصاعدي الذي يصل بين أدنى سعر سجله عام آسر  ن السعر في هذا الرسم البياني من        تمك) 11-8(شكل  
  .22.000بالقرب من مستوى ) انظر الدائرة المرسومة في الرسم البياني (1992، وذلك في بداية عام )1رقم 
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ل الخط                 )8-11(هذا هو نفس الرسم البياني في الشكل        ) 8-12(شكل   ذا الرسم، يمث اريتمي، في ه اس اللوغ  خط  1، ولكن هذه المرة باستخدام المقي
ع   (1990 والذي يعتبر يميل بزاوية أآثر حدة من األول فقد تمكن السعر من اختراقه منتصف عام              2أما الخط رقم    . االتجاه التصاعدي  ) انظر المرب

  . خط االتجاه في الرسم البياني ذو المقياس اللوغاريتمي أسرع من الخطيكسر من هنا نستنج أن السعر يقوم ب.  30000عند مستوى 
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  الفصـــــــــل التــــــــــــاسع
  )Moving Averages(المتوسطات المتحرآة 
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   الفصلمقدمة
دًدا في االستخدام        " ) Moving Average(رك المتوسط المتح"يعتبر  ا تع ة استخداًما، وأآثره ر المؤشرات الفني . من أآث

ه، وسهولة قياسه                      سهولة ترآيبت ًرا ل ك نظ وم؛ وذل ة الي سعر اآللي ويتم استخدام هذا المؤشر في العديد من أنظمة تتبع اتجاه ال
اره اني، فمن . واختب م البي ل الرس ار تحلي صعوبة اختب ًرا ل ى ونظ اد عل دون االعتم ي ب ام آل ى نظ ه إل تم تحويل الصعب أن ي

سهل برمجة قواعد    . مؤشرات أخرى ى     ) Moving Average(المتوسط المتحرك   وفي المقابل، من ال ي عل ى نظام آل  إل
و      . الكومبيوتر، والذي يضمن تحديد إشارات محددة بالبيع والشراء        ا  وقد يختلف فيه المحللين الفنيين حول إذا ما آان نم ذج م

ازلي،                 "وتد"أو  " مثلث"على الرسم البياني مثًال هو نموذج        اه التصاعدي أو التن ه االتج داول يغلب علي ، أو إذا آان حجم الت
  . الذي تتميز إشاراته بالدقة" ) Moving Average(المتوسط المتحرك "للجدال عند استخدام نطاق ولكن ال يوجد 

  
ذا المؤشر،         ") Moving Average(حرك المتوسط المت"واآلن سوف نبدأ بتعريف  ة من اسم ه ة الثاني شير الكلم ا ت ، فكم

ساب   اتج  ح و ن ر ه ذا المؤش ر ه ط"يعتب ة" متوس ات معين ساب   . بيان ا ح ال، إذا أردن بيل المث ى س رك "عل ط المتح المتوس
)Moving Average ( " اتج عن    ألسعار اإلغالق لمدة عشرة أيام، نقوم بجمع أسعار إغالق العشرة أيام ثم سمة الن . 10ق

ام                "المتحرك"أما مصطلح    ذا      . ، فيتم استخدامه ألننا نقوم بحساب أسعار اإلغالق آلخر عشرة أي ر حساب ه الي، يتغي وبالت
وتعتبر الطريقة التي ذآرناها بأن يتم حساب متوسط أسعار اإلغالق آلخر عشرة       . المؤشر يومًيا مع آل يوجد تداول جديد 

ى              . ر الطرق شيوًعا لحساب قيمة هذا المؤشر آل يوم        أيام من التداول هي أآث     د، نضيف سعر اإلغالق عل وم جدي وفي آل ي
ى عدد                          سم الحاصل عل م نق ام، ث إجمالي قيمة هذا المؤشر في اليوم السابق، ثم نطرح قيمة إغالق اليوم األول من العشرة أي

  ). أ1-9شكل ) (10(األيام 
  
  

  
  

ور    " لعشرة أيام على الرسم البياني اليومي لسهم ) Moving Average(المتوسط المتحرك تطبيق ) أ1-9(شكل  د ب تاندرد آن يظهر في   ". 500س
صغيرة   ( عدة مرات  ) Moving Average(المتوسط المتحرك هذا الرسم تقاطع خط السعر مع خط  ى     ) انظر األسهم ال ه إل ل أن يتحول اتجاه قب

  . ) Moving Average(المتحرك المتوسط واستمرت األسعار مرتفعة فوق خط . األعلى
  

واع أخرى   .  البسيط لعشرة أيام) Moving Average(المتوسط المتحرك في هذا المثال السابق، استخدمنا  إال أنه يوجد أن
ن   سيطة م ر ب ة  غي طات المتحرآ رق     ).Moving Averages(المتوس ضل الط ول أف ئلة ح ن األس د م د العدي ا يوج  آم

ا حساب متوسطها؟ هل       . ) Moving Average(المتوسط المتحرك الستخدام  ي علين ام الت على سبيل المثال، آم عدد األي
ن      وع م د ن ل يوج دى؟ ه صير الم دى أم ق ل الم ط آوي تخدام المتوس ضل اس ن األف ة م طات المتحرآ  Moving(المتوس

Averages (     سعر و ال الق ه عر اإلغ ل س دها؟ ه ي أح ة، أو ف واق المالي ع األس ي جمي ضل ف ر األف ساب يعتب ضل لح األف
شكل                              واع يعمل ب ذه األن وع من ه ة؟ أي ن المتوسط؟ هل من األفضل استخدام أآثر من نوع واحد من المتوسطات المتحرآ

  بشكل أفضل من أوقات أخرى؟ ) Moving Averages(المتوسطات المتحرآة أفضل؟ وهل هناك أوقات تعمل فيها 
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ت    د اس سها عن ة   خدام هناك العديد من األسئلة التي تطرح نف اقش   ، )Moving Averages(المتوسطات المتحرآ  وسوف نن
  . جميع هذه األسئلة في هذا الفصل، مع طرح أمثلة على االستخدامات الشائعة للمتوسط المتحرك

  
   آأداة فنية انسيابية) Moving Average(المتوسط المتحرك 

الغرض منها التعرف على بداية اتجاه جديد، أو انتهاء  أداة لتتبع االتجاه، ) Moving Average(المتوسط المتحرك يعتبر 
ذا المؤشر    . اتجاه قديم، أو انعكاسه، حيث يتتبع هذا المؤشر اتجاه السعر، ويظهر على شكل منحنى لخط االتجاه               أ ه وال  يتنب

ستنتج عن مؤشر      . بحرآة السوق بنفس الطريقة التي يحاول الرسم البياني استخدامها للتنبؤ   ا ن لمتوسط المتحرك   ا"ومن هن
)Moving Average ( "          اه سوق التج اذ ال ة اتخ ا عن بداي سوق ويخبرن ة ال ُمقاد وليس قائد، حيث يتتبع هذا المؤشر حرآ

  . جديد، إال أن ذلك يكون بعد أن يبدأ بالفعل
  

سعر   متوسط بيا، حيث ينتج عن حسابأداة فنية انسيابية" ) Moving Average(المتوسط المتحرك "يعتبر مؤشر  نات ال
ر سهولة        رسم خط انسيابي   ة أآث سعر األساسي عملي اه ال ي       . ، يسهل من عملة تتبع اتج ذا المؤشر الت ة عمل ه ًرا لطبيع ونظ

الي يكون   . تعتمد على التتبع، يكون هذا المؤشر متأخًرا عن حرآة السعر  ) Moving Average(المتوسط المتحرك   وبالت
رغم من أن   .  لمائتين يوم) Moving Average(المتوسط المتحرك عر من لعشرين يوًما مالزًما أآثر لحرآة الس وعلى ال

ع  ل م ة تق رة الزمني ة) Moving Average(المتوسط المتحرك الفت رة الزمني ذه الفت اء ه ن إلغ ه ال يمك صر، إال أن .  األق
ر  رك ويعتب ن   ) Moving Average(المتوسط المتح سوق م ة ال ساسية لحرآ ر ح و أآث صر ه رك ال األق متوسط المتح

)Moving Average ( تخدام ر ) Moving Average(المتوسط المتحرك  األطول، إال أن اس ون أآث د يك صير ق  الق
ر في بعض     ) Moving Average(المتوسط المتحرك خطورة في بعض األسواق، وقد يكون استخدام  ًدا أآث  األطول مفي

  ). ب1-9انظر الشكل (األحيان 
  

  
  

انبي من أغسطس       ) Moving Average(المتوسط المتحرك  بين مقارنة) 1-9(شكل  اه ج سعر في اتج  لعشرين يوم، ومائتين يوم، أثناء حرآة ال
سعر و     ) Moving Average(المتوسط المتحرك  الحظ تقاطع خط السعر مع . إلى يناير ى ال ًضا أن منحن المتوسط المتحرك    األقصر، والحظ أي

)Moving Average ( المتوسط المتحرك فوق  القصير يقعان)Moving Average (الطويل باستمرار  .  
  

  ما هي األسعار التي نحسب متوسطها؟
ذه األسعار           .  التي طرحناها منذ بداية هذا الفصل، آنا نتعامل مع متوسط أسعار اإلغالق               األمثلةفي   رغم من أن ه ى ال وعل

) Moving Average(المتوسط المتحرك   عند حساب قيمة هي أآثر األسعار أهمية خالل يوم التداول، وأآثرها استخداًما
ذا المتوسط            ين يفضلون استخدام أسعار أخرى لحساب ه بعض      . ، إال أن بعض المحللين الفني ال، يفضل ال ى سبيل المث عل

ق جمع حدي                       ا عن طري ومي   نطاق   استخدام النقطة الوسطى خالل التداول اليومي، والتي يمكن الحصول عليه داول الي الت
ة  . 3، بينما تستخدم فئة أخرى طريقة جميع أدنى سعر مع أعلى سعر وسعر اإلغالق والقسمة على  2سمته على   وق وتميل فئ

وين متوسطين                ) أدنى سعر وأعلى سعر    (ثالثة إلى استخدام نوعين من األسعار        ى حدا، وتك ا عل ًال منهم وحساب متوسط آ
ا متحرآين، ويكون عملهما من خالل المنطقة المحايدة ال      ة، إال أن سعر        . تي تقع بينهم ذه الطرق المختلف رغم من ه ى ال وعل
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د حساب     ذي سنرآز      ) Moving Average(المتوسط المتحرك   اإلغالق ال يزال األآثر استخداًما عن سعر ال ه ال ا أن ، آم
  . عليه بقية هذا الفصل

  
  ) The Simple Moving Average) SMA البسيطالمتوسط المتحرك 

ر   واع    لمتحرك المتوسط ا يعتب ر أن سيط هو أآث ة الب ين    المتوسطات المتحرآ ين الفني ين المحلل وع  . استخداًما ب ذا الن إال أن ه
ا  ).  أيام على سبيل المثال10(يواجه نوعين من النقد، أولهما قصر الفترة الزمنية التي يتم حساب متوسطها في هذا النوع           أم

وم        النقد الثاني فهو انه قيمة هذا المؤشر تتساوى في          ا في آل ي ر في              .  أهميته وم األخي ة الي ساوى قيم ال، تت ى سبيل المث فعل
ام             %. 10لعشرة أيام مع قيمة اليوم األول، حيث تبلغ قيمة آل يوم            المتوسط المتحرك    وم خالل الخمس أي ة آل ي وتبلغ أهمي

  . ث يوم عند حساب هذا المؤشرإال أن بعض المحللين يعتقون أن السعر األآثر أهمية ال بد وأن يكون أحد. بالتساوي% 20
  

   The linearly Weighted Moving Average الخطي المرجِّح  المتوسط المتحرك
ات المستخدمة لحساب                 المتوسط المتحرك   يستخدم المحللون    ة البيان رجيح أهمي ة لحل مشكلة ت الخطي المرجِّح، في محاول

ة   اب هذا النوع من وتتلخص طريقة حس". ) Moving Average(المتوسط المتحرك "  Moving(المتوسطات المتحرآ
Averages (                  ى عشرة أضعاف وم العاشر إل ذا هو            (في مضاعفة سعر إغالق الي ان ه ة إذا آ المتوسط المتحرك    في حال

)Moving Average (ام شرة أي ة أضعاف،  ) لع ى ثماني امن إل وم الث سعة أضعاف، والي ى ت وم التاسع إل ، ومضاعفة الي
ى المضاعفات               . األخيرة تكون األهمية األآبر لألسعار اإلغالق       وبالتالي. وهكذا سمة الحاصل عل تم ق ك ت د ذل م   (وبع  55رق

يس  ). 1+.....+8+9+10 لعشرة أيام وهو مجموعة ) Moving Average(المتوسط المتحرك في حالة  وعلى أي حال، ل
ان  ي إمك ة المتوسط المتحرك ف شكلة تغطي رجِّح تجنب م ة ) Moving Average(المتحرك المتوسط الخطي الم  حرآ

  .  نفسه) Moving Average(المتوسط المتحرك السعر للفترة التي تمثل طول 
  

  ) The Exponentially Moving Average) EMA  المرآبالمتوسط المتحرك
د استخدام   من حل المشكلتين التي يواجهها المحلل ع) Moving Averages(المتوسطات المتحرآة يتمكن هذا النوع من  ن
سيطالمتوسط المتحرك   ذا .   الب تخدام ه د اس ر عن ة األآب ون األهمي  ) Moving Average(المتوسط المتحرك أوًال، تك

ذا المؤشر من                  .  المرّجح  المتوسط المتحرك     للبيانات األخيرة، وبالتالي فإنه يعمل عمل          ه ه ل في ذي يقل ولكن في الوقت ال
وباإلضافة إلى ذلك، بإمكان المستخدم أن يقلل أو . قوم بحساب جميع بيانات الفترة الخاصة به     أهمية البيانات األقدم، فإنه ال ي     

ة                           ى القيم ة إل ذه القيم ومي، وإضافة ه يزيد من أهمية البيانات األخيرة، وذلك عن طريق تخصيص قيمة نسبية آلخر سعر ي
سبقه، بحيث يكون حاصل المجموع هو       ذي ي اليوم ال سبية الخاصة ب ال، يمكن تخصيص   .100الن بيل المث ى س %  10 عل

سبقه       ) 0.90% (90آقيمة نسبية لليوم األخير، و    ) 0.10( ذي ي وم ال ى أن نحدد        . آقيمة نسبية للي تلخص معن ة  % 10وي آقيم
ام األخرى    % 10نسبية لليوم األخير في أننا نرى أن نسبة أهمية اليوم األخير هي              سبة متوسط        . بالنسبة لألي ذه الن ادل ه وتع

ل                          ) 0.05% (5أما إذا حددنا     . م يو 20 ذلك تق ر، وب وم األخي ل للي ة أق ذلك أهمي ا نخصص ب ر، فإنن وم األخي سبية للي ة ن آقيم
ساسية  سبة . ) Moving Average(المتوسط المتحرك ح ذه الن ادل ه  ) Moving Average(المتوسط المتحرك وتع

  ) 2-9(انظر الشكل . ألربعين يوًما
  

  



 

 145

  
ر حساسية من    ) الخط المتقطع ( المرآب ألربعين يوم ) Moving Average(حرك المتوسط المت) 2-9(شكل   Moving(المتوسط المتحرك   أآث

Average ( البسيط ألربعين يوم )الخط المتصل(  
  

د أن            المتوسط المتحرك   ُيسّهل الكومبيوتر آل هذه األمور الخاصة بحساب قيمة          ي تري ، حيث يمكنك ان تختار عدد األيام الت
ضمنه رك ا يت ط المتح د  ....)،40، 20، 10 (المتوس ذي تري وع ال ار الن رّجح، المرآّ (، واختي سيط، الم ك ). بالب ا يمكن آم

  ). واحد أو اثنان، أو ثالثة(اختيار أي عدد من المتوسطات 
  

  استخدام متوسط متحرك واحد 
ديثنا         شيوًعالمتوسطات المتحرآة   البسيط هو أآثر أنواع     المتوسط المتحرك   يعتبر استخدام    اء ح ا، وهو الذي سنرآز عليه أثن

ةعن  ين .المتوسطات المتحرآ ين الفني ستخدم بعض المحلل البيع أو " متوسط متحرك" وي ارات ب ى إش د للحصول عل واح
ومي               المتوسط المتحرك   يكون منحنى   .  الشراء دما يصبح سعر اإلغالق الي سعر، وعن ة ال  على منحنى الرسم البياني لحرآ

، تكون   المتوسط المتحرك    أما إذا أصبح سعر اإلغالق تحت منحنى        . ، تكون هذه إشارة بيع    سط المتحرك   المتوفوق منحنى   
ى يكون                   . هذه إشارة بيع   ين االنتظار حت  في  المتوسط المتحرك     وللمزيد من التأآيد على هذه اإلشارة، يفضل بعض المحلل

  ) 3-9(انظر الشكل . اتجاه حرآة السعر
  

  
  

ى       انخفاض ا  ) 3-9(شكل   سعر عن منحن وبر          المتوسط المتحرك     ل وم في أآت ة              ( لخمسين ي ى الجه اني عل ى الرسم البي دائرة المرسومة عل انظر ال
ى          ). اليسرى ازلي    المتوسط المتحرك   أصبحت إشارة البيع أقوى عندما تحول منحن اه التن ى االتج ى      ( إل ة اليمن ى الجه دائرة المرسومة عل ) انظر ال

  .  إلى االتجاه التصاعدي مع السعرالمتوسط المتحرك حول اتجاه وتأآدت إشارة الشراء عند ت
  

 المتوسط المتحرك ، يصبح منحنى ) أيام10 أو 5( الذي يغطي فترة قصيرة جًدا      المتوسط المتحرك   إذا استخدم المحلل الفني     
د أو سي            . قريًبا جًدا من السعر وقد يتسبب ذلك في تقاطعهما عدة مرات           ذا األمر جي د يكون ه ى       وق ك عل ساعد ذل ء، حيث ي

صفقات          د من ال اليف العموالت         (الدخول في المزي ك من تك د ذل د من            )ويزي ك ظهور العدي تج عن ذل ، وفي نفس الوقت ين
ه ظهور              المتوسط المتحرك   فإذا آان   . اإلشارات الخاطئة   الُمستخَدم قصير المدى وأآثر حساسية لحرآة السعر، فقد ينتج عن

  . جة لبعض الحرآة العشوائية التي تظهر في السعر على المدى القصيربعض اإلشارات الخاطئة نتي
  

 قصير المدى ينتج عنه إشارات خاطئة أآثر، إال أنه يعطي إشارات في وقت مبكر                  المتوسط المتحرك   وعلى الرغم من أن     
ى إشارات                     . من حرآة السعر   اٍف للحصول عل شكل آ ر    وهنا تأتي المشكلة في إيجاد متوسط متحرك حساس ب رة، وغي مبك

  ) 4-9(انظر الشكل . حساس بشكل آاٍف أيًضا لتجنب أغلب اإلشارات الخاطئة التي تنجم عن حرآة السعر العشوائية
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ا              المتوسط المتحرك   ) 4-9(شكل   رة، أم ه يمكن                المتوسط المتحرك      األقصر مدى يعطي إشارات مبك ل المدى  يعطي إشارات أبطأ، إال أن  طوي
والحظ أيًضا إشارة الشراء السابقة .  لعشرة أيام أوًال عند القاعالمتوسط المتحرك الحظ تحول اتجاه منحنى . ثر في صحة اإلشاراتاالعتماد عليه أآ

  ). انظر المربعات المرسومة على الرسم البياني. (ألوانها في نوفمبر وإشارة البيع التي ظهرت في غير أوانها في فبراير
  

ذا األداء يتراجع                        متوسط المتحرك   الوعلى الرغم من أن أداء       ه، إال أن ه سعر في اتجاه اء تحرك ال ل مدى أفضل أثن  طوي
سعر       اه ال رة أطول     المتوسط المتحرك    أي أن   . عند انعكاس اتج ذي يغطي فت رة أطول       ( ال سعر من فت اه ال ع اتج ذي يتتب ) ال

ة انعكاس       الناتج عن تصحيحات السعر قصيرة المدىشوالذي يحافظ على منحناه من التشوي  داول في حال ، فيعمل ضد المت
سعر          المتوسط المتحرك   وبالتالي نصل هنا إلى نتيجة وهي أن        . اتجاه السعر  ة استمرار ال  طويل المدى يعمل أفضل في حال

  .  قصير المدى فيعمل بشكل أفضل عند انعكاس السعرالمتوسط المتحرك في اتجاهه، أما 
  

ين من                       وبالتالي أصبح من الواضح أن استخدام        ه من األفضل استخدام اثن وب، وأن د من العي ه العدي متوسط متحرك واحد ل
   .المتوسطات المتحرآة

  
  استخدام اثنين من المتوسطات المتحرآة

اطع            دما يتق شراء تظهر عن  قصير المدى   المتوسط المتحرك   ُتسمى هذه الطريقة بطريقة التقاطع المزدوج، أي أن إشارة ال
وق  ابًرا ف ط الع رك المتوس دىمتح ل الم تخدام   .  طوي ن اس ال، يمك بيل المث ى س رك عل ط المتح ع  المتوس ام، م سة أي  لخم

ا، واستخدام        المتوسط المتحرك    ام، مع        المتوسط المتحرك      لعشرين يوًم ا    المتوسط المتحرك      لعشرة أي في  .  لخمسين يوًم
ا      المتوسط المتحرك   م فوق    لخمسة أيا  المتوسط المتحرك   الحالة األولى، تظهر إشارة الشراء عند تقاطع         ا، بينم  لعشرين يوًم

ام تحت       المتوسط المتحرك   تظهر إشارة البيع عند تقاطع       ا    المتوسط المتحرك      لخمسة أي ة،      .  لعشرين يوًم ة الثاني وفي الحال
ا     المتوسط المتحرك  لعشرة أيام فوق  المتوسط المتحرك   يكون تقاطع    اه التصاعدي، بينم ا إشارة باالتج  تظهر   لخمسين يوًم

ا   المتوسط المتحرك    لعشرة أيام تحت     المتوسط المتحرك   إشارة االتجاه التنازلي عند تقاطع       رغم من      .  لخمسين يوًم ى ال وعل
ة           االت ظهور إشارات خاطئ ل من احتم أن هذه الطريقة تعطي إشارات أبطأ من استخدام متوسط متحرك واحد، إال أنها تقل

  ). 6-9، 5-9انظر الشكل (
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ام    المتوسط المتحرك      الحظ في هذا الشكل استخدام       .المتوسطات المتحرآة طريقة التقاطع المزدوج والتي تستخدم اثنين من        ) 5-9(شكل    لخمسة أي
وبر، أصبح   .  لعشرين يوًما، والذي يعتبر استخدامه شائًعا في سوق العقود المستقبلية  المتوسط المتحرك   مع   ام   المتوسط المتحرك   في أآت  لخمسة أي
  . مما أعطى إشارة بانخفاض سعر النفط الخام) انظر الدائرة المرسومة على الرسم( لعشرين يوًما المتوسط المتحرك ل أسف
  
  

  
  

 لعشرة أيام أسفل  المتوسط المتحرك الحظ انخفاض .  لعشرة أيام ولخمسين يوًماالمتوسط المتحرك يستخدم متداولي األسهم في الغالب ) 6-9(شكل  
وعلى االتجاه اآلخر، ظهرت إشارة تحول السعر إلى ). انظر الدائرة على اليسار( لخمسين يوًما مما أعطى إشارة بيع في أآتوبر ك المتوسط المتحر

  ). انظر الدائرة على اليمين(االتجاه التصاعدي في يناير 
  
  

  استخدام ثالثة متوسطات متحرآة 
ة     لطريقة، تعتبر   وفي هذه ا  .  تسمى هذه الطريقة بطريقة التقاطع الثالثية      ة عشر     المتوسطات المتحرآ سعة وثماني لخمسة وت

وم هو        . يوًما هي األآثر شيوًعا، خاصة في سوق العقود المستقبلية         ذه المفه ين "وأول من ذآر ه ه   " أل ي   "في آتاب آيف تجن
وان               1972عام  " ثروة في سوق السلع    ه بعن رة أخرى في عمل ره م ة     "، ثم ذآ س   المتوسطات المتحرآ ة وت ة   ألربع عة وثماني

ا  المتوسطات المتحرآة وتختلف . 1974عام " عشر يوًما لجني أرباح أآثر في سوق السلع        ألربعة وتسعة وثمانية عشر يوًم



 

 148

ة عن  سلعالمتوسطات المتحرآ ي سوق ال ا ف سة وعشرة وعشرين يوًم رامج . لخم ن ب د م ستخدم العدي ر"وت سوفت وي " ال
ة   وم البياني ة بالرس طات المتحرالخاص ة المتوس ة      آ تخدام ثالث ة اس ق طريق د تطبي ا عن شر يوًم ة ع سعة وثماني ة وت ألربع

  . متوسطات متحرآة
  

  ألربعة وتسعة وثمانية عشر يوًماالمتوسطات المتحرآة آيفية استخدام طريقة 
 المتحرك  المتوسط  ولهذا السبب، يكون  .  البسيط يتتبع اتجاه السعر عن قرب أآثر المتوسط المتحرك   آنا قد ذآرنا مسبًقا أن      

ا  المتوسط المتحرك  لتسعة أيام، ثم المتوسط المتحرك ألربعة أيام هو األقرب من السعر ويليه       الي،  .  لثمانية عشر يوًم وبالت
 لتسعة أيام، والذي    المتوسط المتحرك    ألربعة أيام فوق     المتوسط المتحرك   يقع  : يكون الوضع في االتجاه التصاعدي آاآلتي     

ع          .  لثمانية عشر يوًما    المتحرك   المتوسطيقع بدوره فوق     ازلي، يق اه التن ام تحت    المتوسط المتحرك    أما في االتج ة أي  ألربع
  ). أ، ب7-9(انظر الشكل .  لثمانية عشر يوًماالمتوسط المتحرك  لتسعة أيام، والذي يقع بدوره تحت المتوسط المتحرك 

  
  

  
  

الحظ ظهور إشارة البيع في نهاية .  لتسعة أيام وثمانية عشر يوًماالمتوسط المتحرك خدام يفضل التجار في سوق العقود المستقبلية است)  أ7-9(شكل 
ا    المتوسط المتحرك    لتسعة أيام تحت     المتوسط المتحرك   عندما أصبح   ) انظر الدائرة األولى  (أآتوبر   شراء في        .  لثمانية عشر يوًم ارة ال وظهرت إش

  . لتسعة أيام فوق المتوسط لمتحرك لثمانية عشر يوًما المتوسط المتحرك  عندما أصبح 1998بداية عام 
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ستقبلية        المتوسط المتحرك يعتبر استخدام مجموعة  )  ب 7-9(شكل   ود الم ًضا في سوق العق ائًعا أي ا ش د  . ة ألربعة وتسعة أيام، وثمانية عشر يوًم عن
 لتسعة أيام، المتوسط المتحرك  أوًال لألعلى وتقاطع منحنى     ) المنحنى المتصل ( ألربعة أيام    المتوسط المتحرك   القاع الظاهر في الرسم، تحول اتجاه       

اه   .  لثمانية عشر يوًماالمتوسط المتحرك   ومنحنى   اطع مع     المتوسط المتحرك   ثم تحول اتج ام وتق سعة أي ا    المتوسط المتحرك    لت ة عشر يوًم  لثماني
فل  ( دائرة باألس ر ال   ). انظ
  

وق        المتوسط المتحرك   التنازلي عندما يصبح    تظهر إشارة الشراء في االتجاه       ام ف ة أي ام     المتوسط المتحرك      ألربع سعة أي  لت
ة عشر     المتوسط المتحرك      لتسعة أيام مع      المتوسط المتحرك   وتتأآد إشارة الشراء عندما يتقاطع      . وثمانية عشر يوًما    لثماني
وق    لمتوسط المتحرك ا ألربعة أيام فوق   المتوسط المتحرك   وبذلك يصبح   . يوًما ويصبح فوقه   دوره ف ع ب  لتسعة أيام والذي يق

داول في                         .  لثمانية عشر يوًما   المتوسط المتحرك    ة تصحيحية، أو تماسك الت سعر بحرآ ام ال د قي ذه اإلشارة عن د تظهر ه وق
بعض اآلخر آإشارة شرا                         . منطقة محصورة  ستخدمها ال ا ي ربح، بينم ي ال ة جن ام بعملي ذه اإلشارة للقي . ءويستخدم البعض ه

  . ومن هنا تتضح المرونة الكبيرة التي يمكن التعامل بها مع قواعد التحليل الفني، ويعتمد ذلك على مدى جرأة المتداول
  

ام أسفل المتوسطين     المتوسط المتحرك   عندما يتحول السعر من االتجاه التصاعدي إلى التنازلي، البد أن يصبح          ة أي  ألربع
وقد يعتبر بعض المتداولين هذا التقاطع األول إشارة آافية للخروج          .  تكون هذه إشارة بيع    المتحرآين اآلخرين أوًال، وبالتالي   

ا           المتوسط المتحرك      لتسعة أيام تحت     المتوسط المتحرك   وإذا انخفض   . من صفقات الشراء   د حينه ا، تتأآ ة عشر يوًم  لثماني
  . إشارة البيع

  
  ) Moving Average Envelopes(للمتوسط المتحرك " المنحنيات الغالفية"

سمى   المتوسط المتحرك من الممكن أن تتضمن االستفادة من    ا ي  استخدام منحنيات غالفية محيطة به، حيث يمكن استخدام م
صاه       )  Percentage envelopes(بالمنحنيات الغالفية النسبية  ى أق سعر إل اه ال ه اتج ذي يصل في أو . والتي تحدد الوقت ال

ة      .  آثيًرا عن السعرالمتوسط المتحرك  ندما يبتعد   بمعنى آخر، يمكنه إخبارنا ع     ات الغالفي وم بوضع المنحني ذلك، نق وللقيام ب
ة    المتوسط المتحرك  فوق أو تحت  منحنى       سبة معين ه بن د عن ستخدم تجار المدى القصير        .  والذي يبتع ال، ي ى سبيل المث عل

وم       الب  المتوسط المتحرك   عن  % 3المنحنيات الغالفية التي تبتعد بنسبة       سعر أحد        . سيط لواحد وعشرين ي دما يالمس ال وعن
د عن       (المنحنيات الغالفية    ي تبتع سبة    المتوسط المتحرك     الت ى المدى                  %)3 بن سعر عل اه ال ى أن اتج ذه إشارة عل ، تكون ه

% 5 بنسبة   أما بالنسبة لمحللي المدى الطويل، فبإمكانهم استخدام المنحنيات الغالفية التي تبتعد          . القصير قد وصل إلى أقصاه    
سبة          المتوسط المتحرك   عن   د بن بوًعا    المتوسط المتحرك     عن   % 10 لعشرة أسابيع، أو التي تبتع ين أس شكل    .  ألربع انظر ال

  ).  ب8-9(، )أ9-8(
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ى الغالفي   .  لواحد وعشرين يومالمتوسط المتحرك عن % 3المنحنيات الغالفية تبتعد بنسبة     ) أ8-9(شكل   اه   يشير خروج السعر عن المنحن أن اتج ب
  . السعر قد وصل إلى أقصاه

  

  
  

يساعد خروج .  لعشرة أسابيعالمتوسط المتحرك عن % 5لمحللي المدى الطويل، يمكن استدام المنحنيات الغالفية التي تبتعد  بنسبة )  ب8-9(شكل 
  .السعر عن أحد المنحنيات الغالفية على تحديد الوقت الذي يصل فيه اتجاه السوق إلى أقصاه

  
  ) Bollinger Bands" (البولنجر باوند"شر مؤ

ة   المتوسط المتحرك من حدين على جانبي يتكّون ، والذي  "جون بولنجر "قم بتطوير هذا المؤشر      ات الغالفي  يشبهان المنحني
ى   " االنحرافات المعيارية"يضع اثنين من " البولنجر باوند "التي شرحناها باألعلى، باستثناء أن       ط المتوس فوق وتحت منحن

ر   . ، والذي يكون عادًة لعشرين يوًما     المتحرك   اري   "ويعتب ع األسعار            " االنحراف المعي ة توزي وم إحصائي يصف آيفي مفه
ين من         . المتوسط المتحرك     حول قيمة    ة   "ويضمن استخدام اثن ات المعياري أن   " االنحراف سعر سوف        % 95ب ات ال من بيان

ة           وآقاعدة عام ". البولنجر باند "تستمر داخل حدي مؤشر      ى منطق شراء المكثف   "ة، يكون السعر قد وصل إل إذا تالمس   " ال
وي من مؤشر  د العل د" من الح ولنجر باون ة "الب ى منطق ا يصل إل ع المكثف"، بينم ن " البي سفلي م د ال ع الح إذا تالمس م

  ).  ب9-9(، ) أ9-9(انظر الشكل . المؤشر
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اير،         .  لعشرين يومالمتحرك المتوسط يحيطان ب" البولنجر بند"حدي مؤشر )  أ9-9(شكل   وبر وين ين أآت انبي ب اه الج سعر االتج اذ ال رة اتخ خالل فت
ى                 ". البولنجر باند "آان السعر متذبذب بين حدي       ين منحن ه التصاعدي، أصبح محصوًرا ب سعر اتجاه ين  المتوسط المتحرك   وعندما استأنف ال  وب

  ". البولنجر باند"الحد العلوي من 
  

  
  

د  .  لعشرين أسبوعالمتوسط المتحرك في الرسم البياني األسبوعي أيًضا، وذلك عن طريق استخدام     " البولنجر باند "مؤشر  يعمل  )  ب 9-9(شكل   عن
  . مالمسة السعر للحد السفلي من المؤشر، تكون هذه إشارة واضحة بارتفاع السعر، وتكون فرصة جيدة للشراء

  
  آأهداف" البولنجر باند"استخدام حدي مؤشر 

سعر عن     " البولنجر باند"الطرق الستخدام  من أسهل    د ال إذا ارت هو استخدام آًال من الحد العلوي والسفلي آأهداف للسعر، ف
سعر            المتوسط المتحرك   وتقاطع مع منحنى    " البولنجر باند "الحد السفلي من     ستهدف ال ذي ي  لعشرين يوم، يكون المستوى ال

سفلي     المتوسط المتحرك   ا إذا تقاطع السعر من  أم. الوصول إليه حينها هو الحد العلوي من المؤشر   لألسفل، فيكون الحد ال
ى                        . هو المستوى المستهدف النخفاض السعر     ين منحن سعر ب ذب ال سوق يتذب وي، ف اه تصاعدي ق سعر في اتج ان ال أما إذا آ

وي من        المتوسط المتحرك     د   " والحد العل ولنجر بان ى            ". الب سعر مع منحن اطع ال ة، إذا تق ذه الحال  المتوسط لمتحرك   وفي ه
  . لألسفل، فتكون هذه إشارة تحذيرية بتحول اتجاه السعر إلى االتجاه التنازلي
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  لسرعة تغير السعر" البولنجر باند"قياس االتساع العرضي بين حدي 
ة   "من ناحية أساسية، وهي أن       " المنحنيات الغالفية "عن  " البولنجر باند "يختلف   ات الغالفي سبة معي    " المنحي د بن ة عن    تبتع ن
ويتقلص، وفًقا لسرعة تغير السعر خالل  " البولنجر باند"، بينما يمتد االتساع العرضي بين حدي المتوسط المتحرك   منحنى  

ين حدي           . العشرين يوًما األخيرة   د   "ويظهر ذلك من تزايد االتساع العرضي ب ولنجر بن ر في        " الب د سعر التغي ة تزاي في حال
سعر          السعر، بينما يتقلص هذا االتساع ع      ر في ال اقص سرعة التغي ين حدي      . ندما تتن سافة ب ذب الم الي، تتذب ولنجر  "وبالت الب

ا أخرى           " باند د أحياًن ا وتتزاي تقلص أحياًن ين حدي         . حيث ت سافة ب د الم دما تتزاي د  "وعن ولنجر بان ى    " الب دان عن منحن ويبتع
ذا          . ي الغالب  تكون هذه إشارة باحتمالية انتهاء اتجاه السعر الحالي ف         المتوسط المتحرك    ين حدي ه أما إذا تناقصت المسافة ب

د         المتوسط المتحرك   المؤشر وتزايد اقترابهما من منحنى       اه جدي اذ اتج سعر في اتخ ومن الجدير   . ، فتكون هذه إشارة ببدء ال
ر   تخدام مؤش ن اس ه يمك ذآر أن د"بال ولنجر بان تخدام   " الب شهري باس بوعي وال اني األس م البي ي الرس ط المتحف  رك المتوس

وم         م استخدامه بالتضامن مع           . لعشرين أسبوع وعشرين شهر بدًال من عشرين ي شكل أفضل إذا ت ذا المؤشر ب ا يعمل ه آم
ذب  كيالتورز"مؤشر التذب ي   " األوس ر ف ذا المؤش شرح ه ف، وسوف ن ع المكث ف والبي شراء المكث اطق ال يس من ذي يق وال

  "). البولنجر باند"يد من طرق استخدام مؤشر  للمز1انظر الملحق رقم . (الفصل التالي من هذا الكتاب
  

  المتوسط المتحرك تمرآز 
ا                     المتوسط المتحرك    يعتبر تمرآز    ي يغطيه رة الت ى  .  هو أصح الطرق اإلحصائية لرسمه، أي رسمه في منتصف الفت عل

ام، ونضع       المتوسط المتحرك   سبيل المثال، نضع     د خمسة أي ام عن د عشرة     لعشرين ي المتوسط المتحرك    لعشرة أي ا عن وًم
تم وضع     المتوسط المتحرك   ونظًرا ألن تمرآز    . أيام سعر، ي المتوسط   ينتج عنه العديد من اإلشارات المتأخرة لتغير اتجاه ال

صفها  المتحرك  ن منت دًال م ا ب ي يغطيه ة الت رة الزمني ر الفت د آخ ز .  عن ا تمرآ ين المتوسط المتحرك أم ستخدمه المحلل  في
  . ي يترقبون دورات السوق األساسيةالدوريين بشكل حصري والذ

  
  بدورات السوق الزمنيةالمتوسطات المتحرآة ارتباط 

رات                د الفت يعتقد العديد من المحللين في األسواق المالية بأن الفترات الزمنية لها دور هام في حرآة السوق، حيث يمكن تحدي
ي؛ أل              شكل تقريب سوق ب ي            الزمنية التي تحدث فيها القمم والقيعان في ال شكل تقريب ة تحدث ب رات الزمني ذه الفت وتحدت  . ن ه

ا                              غ طوله ي يبل ة القصيرة الت رة الزمني ًة من الفت ك بداي زامن، وذل شكل مت ة ب ى     5العديد من الفترات الزمنية المختلف ام، إل  أي
دور       .  عاًما54الفترة الزمنية الطويلة التي يبغ طولها   ذه ال تفادة من ه د عن طرق االس ة في   وسوف نتطرق للمزي ات الزمني
  . الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب

  
ؤثر                     ي ت ة األساسية الت دورات الزمني ين ال ة ب ا في توضيح العالق ة هن دورات الزمني ويكمن الهدف من عرض مقدمة عن ال

رك    ط المتح صحيح للمتوس تخدام ال ين االس سوق، وب ة ال ى حرآ ديل  . عل ن تع ر، يمك ى آخ ة أو بمعن طات المتحرآ المتوس
  . سب من الدورات الزمنية المسيطرة على آل سوقلتتنا

  
ين         ة     ومن هنا تظهر العالقة الواضحة ب ة   المتوسطات المتحرآ دورات الزمني ة         . وال دورة الزمني ر ال ال، تعتب ى سبيل المث عل

ى   وتميل الدورة الزمن  .  يوم تداول  21-20الشهرية هي أشهر الدورات الزمنية في سوق السلع، حيث يبلغ الشهر الواحد              ية إل
ة      . االرتباط بالدورة التالية بشكل متناسق، سواء آانت تلك الدورة التالية أقصر أو أطول مدى        دورة الزمني أن ال ي ب ذا يعن وه

  . التالية األطول تكون ضعف الدورة السابقة، بينما تكون الدورة الزمنية التالية األقصر نصف الدورة السابقة
  

ة       دورة الزمني ين ال شهرية مدى شعبية    وبالتالي، قد تب ة    ال ا،       المتوسطات المتحرآ ام، وعشرين يوًم ام، وعشرة أي لخمسة أي
يس   ث يق ا، حي ين يوًم ر  المتوسط المتحرك وأربع شهرية، ويعتب ة ال دورة الزمني ك ال ا تل شرين يوًم  المتوسط المتحرك  لع

ام هي نصف            لعشرة ايام فهو نصف الع      المتوسط المتحرك   أما  . ألربعين يوًما ضعف العشرين يوم     وم، والخمسة أي شرين ي
  . العشر أيام

  
ة عشر       المتوسط المتحرك   وهي (شيوًعا المتوسطات المتحرآة من الممكن توضيح أآثر      ام، وثماني سعة أي ام، وت ة أي  ألربع

ا            المتوسط المتحرك     يوًما، والتي تعتبر مشتقة من        ام، وعشرين يوًم ام، وعشرة أي دورة        )  لخمسة أي أثيرات ال ق ت عن طري
اورة ة المتج دورات الزمني ين ال قة ب ات المتناس ة، والعالق ى . الزمني ابيع عل ة أس ة ألربع دورة الزمني ساعد ال ا يمكن ان ت آم

  . توضيح مدى نجاح قاعدة األربعة أسابيع التي سوف نأتي إليها في مكان الحق من هذا الفصل
  

  آمتوسطات متحرآة) Fibonacci(" الفيبوناتشي"استخدام أرقام 
ام             "الفيبوناتشي"سلسلة أرقام   " نظرية اليوت وايف  "نناقش في فصل    سوف   أن أرق ا ب شي "، إال أننا نود أن نذآر هن " فيبونات

ة   مالئمة للغاية لتحليل     -....،55،  34،  21،  13-الغامضة   ة         .المتوسطات المتحرآ ى الرسوم البياني ة عل ذه الحقيق ق ه  وتنطب
ام    توسط المتحرك الماليومية واألسبوعية أيًضا، حيث ُيعتبر      شي " لواحد وعشرين يوم هو أحد أرق ا في الرسم    ". فيبونات أم
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سلع                  المتوسط المتحرك   البياني األسبوعي، فقد أثبت      ًال من أسواق األسهم وسوق ال ه في آ ا قيمت وسوف  .  لثالثة عشر يوًم
  . نؤجل المناقشة في تلك األرقام حتى الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب

  
  على الرسوم البيانية طويلة المدىسطات المتحرآة المتوتطبيق 

وعلى الرغم من    . على الرسوم البيانية طويلة المدى    المتوسطات المتحرآة   ال ينبغي على المحلل أن يغفل عن استخدام تقنية          
تخدام   يوع اس ة  ش طات المتحرآ دى  المتوس ة الم ل (طويل رك  مث ط المتح بوًعا   المتوس شر أس ة ع ابيع أو ثالث شرة أس ،  لع

ال تجد  المتوسطات المتحرآة   في أسواق األسهم، إال أن هذه       )  لثالثين يوًما او أربعين يوًما     المتوسط المتحرك   باالشتراك مع   
ع            المتوسط المتحرك     ويمكن استخدام     . آثيًرا من االنتباه في أسواق العقود المستقبلية       بوًعا لتتب ين أس ابيع أو أربع  لعشرة أس

  )10-9(انظر الشكل . لرسم البياني األسبوعي في سوق األسهم والعقود المستقبليةاتجاه السعر الثانوي في ا
  

  
  

  .  ألربعين يوم آدعم للسوق التصاعديالمتوسط المتحرك الحظ عمل .  على الرسم البياني األسبوعيالمتوسط المتحرك تطبيق ) 10-9(شكل 
  

   المتوسط المتحرك بعض مميزات وعيوب 
ذا                        ك  المتوسط المتحر يعتبر   زات ه زة من ممي م مي ذه هي أه اجح، وه داول الن ي تجسد الت ي الت ل الفن  من أقدم أدوات التحلي

آما يتميز هذا المؤشر أيًضا بأنه يستمر متجًها في نفس      . المؤشر، والسبب الرئيسي في آونه أآثر أنظمة تتبع االتجاه شيوًعا         
ق حصوله               آما ي . اتجاه السعر، ويزيد من األرباح ويقلل من الخسائر        اع القواعد عن طري جبر هذا النظام مستخدمه على إتب

  . منه على إشارات محددة للبيع والشراء اعتماًدا على هذه المبادئ
  

اه               سير في اتج رة ال سوق في فت دما يكون ال ه أداءه يكون أفضل عن سعر، فإن ونظًرا الن هذا النظام يعتمد على تتبع اتجاه ال
سعر محصوًرا في      محدد، بينما يكون أداءه في غ      دما يكون ال رة       نطاق  اية الضعف عن انبي خالل فت اه ج ًذا اتج ضيق، متخ

  . زمنية، قد تصل من نصف إلى ثلث الوقت
  

ة                               ى تقني اد عل ت، فمن الخطر االعتم ة من الوق رة طويل د لفت شكل جي  المتوسط المتحرك    ونظًرا ألن هذا المؤشر ال يعمل ب
شل        ففي بعض األس  . بشكل آبير في التداول    سعر، ال يمكن للمتوسط المتحرك أن يف ولكن في   . واق التي يتضح فيها اتجاه ال

ذب                        ل استخدام مؤشر التذب ر، مث ة أآث بعض األوقات قد تكون الطرق المخصصة لالستخدام في فترات انعدام االتجاه مالئم
ـ   وفي الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب، سوف نشرح مؤشًرا فنًيا آخ           ". االوآسيالتورز" سمى ب د   ADXر ُي وم بتحدي  يق

ان                           ا آ ذا المؤشر إذا م األوقات التي يكون للسعر فيها اتجاه، واألوقات التي ينعدم فيها هذا االتجاه في السوق، آما يوضح ه
  ". االوسكيالتورز" أو طريقة المتوسط المتحرك من األفضل استخدام طريقة 

  
  آمؤشرات للتذبذبالمتوسطات المتحرآة 

ذب       المتوسطات المتحرآة   رنة بين اثنين من     تعتبر المقا  اء مؤشر التذب ين من      . هي احد الطرق لبن إن استخدام اثن الي، ف وبالت
ك بالتفصيل في الفصل العاشر      .  يصبح أآثر من طريقة فنية ذات فائدة أثناء التداول      المتوسطات المتحرآة    وسوف نرى ذل
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ًضا،       المتوسطات المتحرآة   ن اثنين من    آما يمكن استخدام طريقة المقارنة بي     . من هذا الكتاب   ذب أي المرآبة لبناء مؤشر التذب
ارب المتحرك               ة بمتوسط التباعد والتق ذه الطريق د "وُتسمى ه ر استخدام         ). MACD" (الماآ ة تعتب ذه الطريق ًرا الن ه ونظ

نت                    ذي س اب وال ذا الكت ه مؤشرات     ألحد مؤشرات التذبذب، فسوف نؤجل شرح هذه الطريقة إلى الفصل العاشر من ه ناول في
  . التذبذب بالتفصيل

  
   على بيانات فنية أخرىالمتوسط المتحرك تطبيق 

راءات       .  على أي بيانات فنية أخرى، أو مؤشر فني آخر         المتوسط المتحرك   من الممكن تطبيق     ى ق فمن الممكن استخدامه عل
د من المؤشرات و                    ى العدي ه عل ا يمكن تطبيق داول، آم ى مؤشرات          . النسب العقود المفتوحة وحجم الت ه عل ا يمكن تطبيق آم

  . التذبذب أيًضا
  

  ) Weekly rule(القاعدة األسبوعية 
ة     . المتوسط المتحرك    هناك أدوات بديلة أخرى يمكن استخدامها لتتبع اتجاه السعر بدًال من              ذه األدوات البديل ومن أفضل ه

ى      ". سبوعيةالقاعدة األ"أو ما يسمى بـ   " قناة السعر األسبوعية  "والناجحة هي    زات عل د من الممي ة العدي وتحمل هذه الطريق
  . الرغم من بساطة استخدامها، والوقت القليل الذي تستهلكه

  
ة                      ى تطوير أنظم د من األبحاث عل ر، ُأجريت العدي د األخي  وفي ظل التطورات التي شهدتها تكنولوجيا الكومبيوتر في العق

ان للم       ا مك ة، والتي ال يوجد به داول اآللي شري   الت م الب شرية أو الحك ة      . شاعر الب ة تصبح في غاي ذه األنظم إن ه الي ف وبالت
ان . التطور  ر، آ ة األم ي بداي ة المتوسط المتحرك وف ذه األنظم ي ه ستخدم ف سيط هو الُم ة .  الب م إضافة طريق ك ت د ذل وبع

ة    طات المتحرآ ي للمتوس ائي والثالث اطع الثن بحت  . التق م أص ة  ث طات المتحرآ ستخدمةالمتوس وع  الم ن الن رّجح" م " الم
  . وتتلخص وظيفة هذه األنظمة في تتبع اتجاه السعر، ثم الدخول في التداول وفًقا التجاه السعر القائم". المرآب"و
  

ة                      ى التغاضي عن بعض الطرق الفني بعض إل ل ال ًدا، يمي ر تعقي ة األآث ة والمؤشرات الفني ام باألنظم د االهتم وفي ظل تزاي
  .  وهي القاعدة األسبوعية-ونحن اآلن نقوم بتوضيح أحد أبسط الطرق الغنية. ل جيد جًداالبسيطة والتي تعمل بشك

  
د هارجت  "، نشرت  1970في عام    وان     " دان آن ا بعن ة آتيًب اجر   "للخدمات المالي ر مالحظات المت م     ". دفت ذا الكتب ت وفي ه

وتر   ق الكومبي ن طري سلع ع داول ال ة ت ضل أنظم ار أف ا تو. اختب ى م اًدا عل دة  واعتم ت القاع اث، آان ذه األبح ه ه صلت إلي
ذا النظام    . األسبوعية هي أفضل األنظمة التي تم اختبارها ومقارنتها بعضها ببعض   شيان  "وقد قام بتطوير ه شارد دون " ريت

  . تداول السلع باستخدام األنظمة اآلليةنطاق والذي يعتبر من الرواد في 
  

ذي أجراه     -تتشابه مع القاعدة األسبوعية " قناة السعر"نظمة التي تفيد بأن أ-آما عزز من تلك االستنتاجات    ر ال  العمل األخي
  ".ويزارد ترايدج"، والرئيس الحالي لـ "دان آند هارجت"، مدير األبحاث السابق في "لويس الآس"
  

ا ج 4، تم إثبات أن 1984 و  1975 نظام تم اختبارها بين      12ومن بين    دة  أنظمة منها فقط هي التي تحقق أرباًح ين   . ي ومن ب
ى أساس  الن عل ان يعم د نظام ة، يوج ذه األربع سر ه ائي  آ اطع الثن ى أساس التق نهم عل د م ل واح ا يعم سعر، وبينم اة ال قن

شر   . للمتوسط المتحرك   ر في      افي مقاليهم   " برورسين "و  " الآس "ون و   " األخي شيال ريفي وفمبر     " فينان ائج   1990في ن ، نت
ومرة أخرى،   .  نظام تداول  23 والتي تمت خاللها مقارنة      1986 و   1976 بين عام    الدارسة التي ُأجريت على بيانات السعر     

وات، و آسر   جاءت أنظمة    ة   القن ة  المتوسطات المتحرآ تنتج  . في المقدم ًرا أن نظام   " الآس "واس سعر هو    آسر  أخي اة ال قن
  . اختياره الشخصي آأفضل نقطة بداية الختبار جميع أنظمة التداول، وتطويرها

  
  

  ربعة أسابيعقاعدة األ
ستقبلية             ود الم سيًطا        . يتم استخدام قاعدة األربع أسابيع بشكل أساسي في سوق العق ذا النظام ب ى ه د عل ر النظام الُمعتم ويعتب

  : للغاية
ابيع                    - ة أس قم بتغطية صفقات البيع، والدخول في صفقات شراء، طالما أن األسعار تمتد إلى اعلى المستويات ألربع

  . آاملة
ستويات خالل                        قم بالخروج    - ى م ى ادن نخفض إل سعر ي ا أن ال ع، طالم دخول في صفقات بي من صفقات الشراء وال

 . أربعة أسابيع آاملة
  

ع أو شراء                     ا، سواء آانت بي دة دائًم وآقاعدة  . ويعتبر هذا النظام استمراري، أي أنه يمكن للمتداول الدخول في صفقات جدي
ام    ة            عامة، تتسم األنظمة االستمرارية بالضعف الع دخول في صفقات خاطئ سوق وال اء في ال ة البق د من احتمالي ، حيث تزي
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اه                      . خالل انعدام االتجاه في السوق     سعر في االتج اء سير ال زآنا قد أآدنا مسبًقا بان أنظمة تتبع اتجاه السعر ال تعمل جيًدا أثن
  . الجانبي، أو عندما ال يوجد هناك اتجاه في السوق

  
ي            ومن الممكن تعديل قاعدة األ     ربع أسابيع لتصبح نظام غير استمراري، حيث يمكن استخدام نفس هذا النظام في إطار زمن

صفقات     ) مثل قاعدة األسبوع أو األسبوعين (أقصر   أغراض الخروج من ال ام ب ع      . للقي ى أخرى، تكون قاعدة األرب أو بمعن
ستلزم  أسابيع ضرورية للدخول في صفقة جديدة، بينما تعطي قاعدة األسبوع أو األسبوع    ين إشارة بانعكاس االتجاه، والذي ي

  . ويتعين على المتداول أن يكون خارج السوق حتى يسجل نظام األربع أسابيع اختراًقا جديًدا. الخروج من الصفقة
  

انب  ونظًرا ألنه نظام لتتبع االتجاه، فإنه يكفل المشارآة في الج      . ويعتمد هذا النظام على مبادئ فنية، إشاراتها آلية وواضحة        
ام      اه ه اليف العموالت              . الصحيح من آل اتج ل تك الي تق ل، وبالت شكل أق دخول في صفقات ب ى ال ة إل ذه الطريق ل ه ا تمي . آم

  . باإلضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق هذا النظام بمساعدة الكومبيوتر أو بدونه
  

اه، وهو         أما النقد األساسي الذي ُيوَجه إلى طريقة القاعدة األسبوعية فهو النقد الذي يتم             ع االتج ق تتب ع طري ى جمي  توجيهه إل
ع                     . أنه ال يمكنه اإلشارة إلى القمم والقيعان       اه أن نظام قاعدة األرب إذن ما الذي يقوم بع نظام تتبع االتجاه؟ من الجدير باالنتب

زة  أسابيع يعمل بنفس الكفاءة التي تعمل بها أغلب أنظمة تتبع االتجاه، آما أنه يعمل بشكل أفضل من العدي            د منها، إال أن المي
  .اإلضافة به هي بساطته المطلقة

  
  التعديالت على قاعدة األربع أسابيع 

ا                 على الرغم من استخدامنا النموذج األصلي لنظام قاعدة األربع أسابيع، إال أنه يوجد العديد من التعديالت التي يمكن تطبيقه
ى      . أنها نظام للتداول  أوًال، ليس من الضروري استخدام هذه القاعدة على         . عليه آما يمكن استخدام اإلشارات األسبوعية عل

د                . السعر، وتحول االتجاه  آسر  أنها مؤشر فني للتعرف على       ا تأآي ى أنه سعر األسبوعية عل ات ال آما يمكن استخدام اختراق
ر قاعدة األسبوع، وقاعدة        .المتوسطات المتحرآة لبعض المؤشرات الفنية األخرى، مثل تقاطعات         األسبوعين أدوات     وتعتب

ا لقاعدة األسبوعين   -السعرآسر  الفردي آتأآيد على المتوسط المتحرك   آما يمكن استخدام تقاطع     . تأآيدية ممتازة   في  - وفًق
  . نفس االتجاه، وذلك بهدف الدخول في صفقة جديدة

  
  تطويل أو تقصير الفترات الزمنية 

ال، يمكن تقليص          . ة في إدارة المخاطر، أو الحساسية     يتم توظيف الفترة الزمنية في تزويد أو تخفيض الرغب         ى سبيل المث عل
الفترة الزمنية إذا أردنا نظام التداول أآثر حساسية، فعندما يرتفع السعر بشكل نسبي، أو عندما يرتفع بشكل حاد، يكون من                      

د دخل في        لنفترض على سبيل ا   . األفضل استخدام فترة زمنية قصيرة ليكون نظام التداول أآثر حساسية          لمثال أن المتداول ق
ى سعر خالل        آسر صفقة شراء اعتماًدا على    د أدن السعر ألعلى سعر خالل أربعة أسابيع لألعلى، ووضع نقطة الوقف عن

ى سعر خالل                           . أسبوعين ماضيين  ّرب نقطة الوقف لتصبح أدن اجر أن يق ٍذ، يمكن للت إذا ارتفع السعر في السوق بحدة عندئ
  .أسبوع سابق

  
لوقت الذي يستمر فيه اتجاه التاجر في االتجاه الجانبي وحتى تظهر إشارة هامة ببدء السعر في اتخاذ اتجاه جديد، من                 وفي ا 

ابيع             ة أس ى ثماني ة إل دة                . الممكن أن يمد التاجر الفترة الزمني دخول في صفقات جدي اجر من ال ذا الت ع ه الي، سوف يمن وبالت
  . خالل مدى أقصر

  
  سابيع بالدورات الزمنية ارتباط قاعدة األربع أ

سلع                     ة في أسواق ال دورات الزمني ة ال ى أهمي ع          . أشرنا في وقت سابق من هذا الفصل إل ة خالل أرب دورات الزمني ر ال وتعتب
ة              ع األسواق المالي ى جمي ه        . أسابيع، أو عشرين يوم هي الدورات الزمنية التي تؤثر عل ود إلي ذي يع سبب ال ك ال ين ذل د يب وق

ذي   ابيع  مدى النجاح ال ع أس غ أرب ي تبل ة الت رة الزمني ه الفت دورات   . تحقق ل ال ي تحلي دأ التوافق ف ذآر أن مب ومن الجدير بال
  . الزمنية يحافظ على العالقة بين الدورات الزمنية المتجاورة

  
ول     سابقة ح شة ال ي المناق رنا ف د أش ا ق ة  وآن طات المتحرآ ق الواضح ب   المتوس شهرية، والتواف ة ال دورة الزمني ى ال ين إل

ة        . لخمسة أيام، وعشرة أيام، وعشرين يوم، وأربعين يوم      المتوسطات المتحرآة    رات الزمني ذه الفت ق نفس ه ا يمكن تطبي آم
ة          على القواعد األسبوعية، إال أن هذه األرقام اليومية تتحول إلى فترات زمنية أسبوعية وتصبح أسبوع، وأسبوعين، وأربع

رقم             وبالتالي، يب . أسابيع، وثمانية أسابيع   سم ال تم ق دما ت شكل أفضل عن ابيع تعمل ب ع أس  4دو أن التعديالت على قاعدة األرب
ة    . فإذا أردنا تقصير المدة الزمنية، فإنها تقل من أربعة أسابيع إلى أسبوعين  . 2، أو ضربه في     2على   دة زمني ا م أما إذا أردن

دة الزمني  . أقصر، فيصبح األسبوعين أسبوع واحد   ابيع      وإذا أردنا تطويل الم ة أس ابيع تصبح ثماني ع أس إن األرب ًرا  . ة، ف ونظ
  . ألن هذه السعر والوقت يتزامنان في هذه الطريقة، يلعب مبدأ التوافق في الدورات الزمنية دوًرا هاًما
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صر       ة أق رات زمني تخدام فت ق اس ن طري ه ع ن تعديل راق، ويمك سيط لالخت ام ب ابيع نظ ع أس دة األرب ر قاع بوع أو (تعتب أس

صفقات      )أسبوعين رة األسبوعين                    .  بغرض الخروج من ال ر حساسية، فمن الممكن توظيف فت اجر نظام أآث ا إذا أراد الت أم
د         . للحصول على إشارات بالدخول في صفقات جديدة       شكل جي ا تعمل ب ابيع إال أنه . وعلى الرغم من بساطة قاعدة األربع أس

  ). 12-9(، )11-9(انظر الشكل 
  

  
  

ابيع  ( يوم 20لسعر التي تمتد إلى    تطبيق قناة ا  ) 11-9(شكل   ة أس سندات     ) أربع ستقبلية لل ود الم ى أسعار العق ع      . عل دما ارتف شراء عن ارة ال تظهر إش
  . والبد أن يقترب السعر من الحد السفلي من القناة لتكون إشارة انعكاس). انظر الدائرة(السعر إلى الحد العلوي من القناة 

  

  
  

ام        ". ستاندرد آند بور"ربعة أشهر على مؤشر   تطبيق قناة طولها أ   ) 12-9(شكل   ة ع اة مع بداي وي من القن انظر   (1995تقاطع السعر مع الحد العل
  . والبد من اقتراب السعر من الحد السفلي من القناة لتكون إشارة بيع. وهي إشارة شراء استمرت لثالثة أعوام) الدائرة

  
  هل نحسن نظام التداول أم ال؟ 

نش "لى من هذا الكتاب نتائج األبحاث التي قام بها      تضمنت النسخة األو   سلة من الدراسات حول       "ميريل لي شر سل ذي ن ، وال
ين         رة ب ستقبلية في الفت ود الم ذه الدراسات     . 1982 و 1978تقنيات التداول اآللية وتطبيقها على أسواق العق ا تضمنت ه آم
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ايير   المتوسطات المتحرآة   اختبار العديد من     سع   آسر   ومع اة ال ة في                قن ى أفضل األدوات الفني ك بهدف الحصول عل ر، وذل
  . ونتجت عن تلك األبحاث قيم لمؤشر ُمحّسن لكل سوق. سوق العقود المستقبلية

  
دًال من استخدام نفس         . تسمح لك أغلب أنظمة الرسم البياني بتحسين أنظمة التداول والمؤشرات الفنية            المتوسط المتحرك    فب

المتوسطات ى سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من الكومبيوتر إيجاد متوسط متحرك، أو عدد من          في جميع األسواق المالية عل    
ة     . التي عملت بشكل أفضل في الماضي في هذا السوق        المتحرآة   ى أنظم سعر   آسر  ومن الممكن تطبيق هذا أيًضا عل اة ال قن

ع          .  أيًضا اليومية واألسبوعية، وعلى جميع المؤشرات الفنية التي يتضمنها هذا الكتاب          سمح خاصية التحسين بتكيف جمي وت
  . المعايير الفنية مع أوضاع السوق المتغيرة

  
ة                       ويرى البعض بأن هذه الخاصية تساعدهم في نتائج التداول، بينما ال يرى البعض اآلخر ذلك، إال أن ذلك يعتمد على الكيفي

اء الصحيح للقيام بالتحسين  هو استخدام الجزء الخاص وآانت األبحاث قد أآدت على أن اإلجر    . التي تم تحسين البيانات بها    
ات         . ببيانات السعر فقط، وذلك الختيار أفضل المعايير، قم اختبار النتائج          ى بيان ليست  "ويساعد اختبار المعايير الُمحسَنة عل

حسين قرار شخصي بحت،   ويعتبر قرار الت. على التأآد من أن النتائج النهائية تقترب من التداول الحقيقي      " من ضمن العينة  
  . وال يعتبر شيء مقدس آما يعتقد البعض
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  الخالصة 
يستخدم اغلب المحللين   . واآلن فلنبسط األمر قليالً   . المتوسط المتحرك   قدمنا في هذا الفصل الكثير من األمور المختلفة حول          

ن  ين م ين اثن ةالفني طات المتحرآ سيط  و، المتوس وع الب ن الن ان م ا يكون ادة م ن أن . ع رغم م ى ال  المتوسط المتحرك وعل
ه يعمل أفضل من          ل واضح يثبت أن ه ال يوجد دلي ائًعا، إال أن سيطالمتوسط المتحرك   المرآب أصبح ش ر  .  الب ر أآث وتعتب

اآلتي        المتوسطات المتحرآة   المجموعات استخداًما في     ستقبلية آ ود الم ة     : في أسواق العق ـ   المتوسطات المتحرآ  18، 9،  4ل
ة   يوم، و20،  5لـ  المتوسطات المتحرآة   يوم، و    ـ  المتوسطات المتحرآ وم 40، 10ل ى       .  ي ر عل د أآث ا أسواق األسهم فتعم أم

ـ المتوسط المتحرك  وم 50 ل ابيع10( ي ن ).  أس تخدام   أجل وم شائع اس ن ال ول، فم دى األط ى الم هم عل ل سوق األس تحلي
طات المتحر ة المتوس ـ آ بوع 40، 30ل وم200أو ( أس ر  ).  ي ا مؤش د "أم ولنجر بان ستخدم "الب ة  ، في طات المتحرآ المتوس

وم وعشرين أسبوع     ل    . لعشرين ي اني        المتوسط المتحرك   ومن الممكن تحوي ى الرسم البي ه عل د تطبيق  لعشرين أسبوع عن
شكل  آسر ناحية أخرى، تعمل أنظمة من .  لمئة يوم، والذي يعتبر مفيًدا أيًضاالمتوسط المتحرك اليومي ليصبح    قناة السعر ب

  . جيد جًدا عندما يكون هناك اتجاه في السوق، ويمكن استخدامه على الرسم البياني اليومي واألسبوعي والشهري
  

   الُمعدَّل المتوسط المتحرك 
ا يعمل   . البطئ والسريع المتوسط المتحرك  هي االختيار بين المتوسط المتحرك من احد المشاآل التي تواجه مستخدم       فبينم

اه              ااحديهم  سوق الواضح االتج اه، يعمل اآلخر أفضل في ال ر واضح االتج سوق غي شكل أفضل في ال ذه    .  ب ويكمن حل ه
  ".  المتكيفالمتوسط المتحرك "المشكلة في تطبيق طريقة ُتسمى بـ 

  
دم  ان"ق ري آوفم ه " بي ي آتاب ة ف ذه الطريق داول األذآى"ه ذه ". الت ا له وم وفًق ة، يق ّدلالمتوسط المتحرك "الطريق "  المع

)AMA (        سوق            . بتعديل مستوى سرعة تغير السعر بشكل آلي في السوق دما يتخذ ال أ عن ويتحرك هذا المؤشر بصورة أبط
سوق               ذا المؤشر مشكلة استخدام         . االتجاه الجانبي، بينما يعمل بشكل أسرع عندما يكون هناك اتجاه واضح في ال ويتجنب ه

ة باستمرار         ( السريع   المتحرك  المتوسط   ا            ) والذي يعطي المزيد من اإلشارات الخاطئ انبي، آم اه ج سعر اتج اذ ال خالل اتخ
  .  البطئ والذي يتأخر في إعطاء اإلشاراتالمتوسط المتحرك يتجنب مشكلة استخدام 

  
ر في     تقارن اتجاه ال )  Efficiency Ratio" (نسبة فعالة"لبناء هذا المؤشر " آوفمان"استخدام  سعر بمستوى سرعة التغي
سريع  (وعندما ترتفع هذه النسبة، يكون االتجاه أعلى من سرعة التغير      . السعر دما  ). معطًيا أولوية للمتوسط المتحرك ال وعن

وعن ). معطًيا األولوية للمتوسط المتحرك البطيء    (تنخفض هذه النسبة، يكون هناك سرعة في تغير السعر أآثر من االتجاه             
  .  بتعديل سرعته تلقائًيا لتصبح مناسبة أآثر لوضع السوق الحاليالمتوسط المتحرك هذه النسبة، يقوم طريق دمج 

  
  

  المتوسط المتحرك بدائل 
ة     ال تعمل    اذ               المتوسطات المتحرآ رات اتخ اء فت د أثن شكل جي ذه المتوسطات ب ت، حيث ال تعمل ه م طوال الوق شكل مالئ ب

شكل أفضل من              ولحسن الحظ، . السعر لالتجاه الجانبي    في   المتوسط المتحرك      توجد مؤشرات فنية أخرى بإمكانها العمل ب
ي  سعر ف ة ال ا حرآ ي تنحصر فيه رة الت ك الفت ددنطاق تل ذب . مح ذه المؤشرات بمؤشرات التذب سمى ه ) Oscillators(ت
  . وسوف نتطرق إليها بالتفصيل في الفصل التالي
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  اشرــــصل العــــالف
  

  "الرأي المعاآس"مؤشرات التذبذب ومبدأ 
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  مقدمة الفصل
  

 آطريقة بديلة لتتبع االتجاه، حيث يعتبر )Oscillators ("األوسكيالتور"في هذا الفصل، سوف نتحدث عن مؤشر التذبذب 
ا اتج               ي ال يوجد فيه اريخي، أو في                   هذا المؤشر مفيًدا للغاية في الفترة الت سعر داخل نطاق ت ذب ال دما يتذب سعر، أي عن اه لل

ذب      . نطاق للتداول، ويكون السوق في وضع ال تعمل فيه أنظمة تتبع االتجاه بشكل جيد              " األوسكيالتور "ويعتبر مؤشر التذب
  . ق اتجاه واضحأداة هامة لتحقيق الربح خالل فترة سير السوق في االتجاه الجانبي أو عندما ال يكون هناك في السو

  
ر أداة ذات          "األوسكيالتور"وال تقتصر قيمة استخدام مؤشر التذبذب    ه يعتب ل أن اريخي، ب سعر في نطاق ت ى انحصار ال  عل

ى المدى              -في حالة استخدامه أثناء اتخاذ السوق التجاه واضح       -قيمة آبيرة    ذروة عل ى ال  لتحذير التاجر من وصول السوق إل
ذب   . )Overbought ( أو ذروة الشراء)Oversold (سمى بذروة البيع  القصير، وهو الوضع الذي يُ       آما يمكن لمؤشر التذب

داول          "األوسكيالتور" ة        ) momentum( من تحذير التاجر من تناقص زخم الت ك في حرآ ل أن يظهر ذل سعر قب اه ال التج
  . لسعرباإلضافة إلى ذلك، يعطي هذا المؤشر أيًضا إشارة باآتمال اتجاه ا. السعر نفسها

  
ه       "األوسكيالتور"سوف نبدأ في البداية بتعريف مؤشر التذبذب         داول وفائدت  وبنيته األساسية، ثم سنتطرق إلى معنى زخم الت

ستقبلية  سوق الم ة ال ؤ حرآ ة تنب ي عملي ذب  . ف ر التذب تخدام مؤش ات اس نقدم تقني ا س كيالتور"آم سطها "األوس ن أب ًة م  بداي
ًدا     ة استخدام مؤشر                         آم . ووصوًال إلى أآثرها تعقي ين تقني ة التناسق ب ى قيم ا سنغطي قضية انحراف المؤشر، باإلضافة إل

ذب  كيالتور"التذب سوق"األوس ع دورة ال ذب   .  م ر التذب تخدام مؤش وف نوضح اس ًرا س كيالتور"وأخي ن "األوس زء م  آج
  . التحليل الفني الكامل للسوق

  
   مع االتجاه"األوسكيالتور"استخدام مؤشر التذبذب 

ة     .  مؤشر فني ثانوي، أي أنه يتبع اتجاه السعر األساسي         "األوسكيالتور"بر مؤشر التذبذب    يعت ى أهمي ولذلك سوف نرآز عل
ذا الفصل                   ذب في ه واع مؤشرات التذب ا ألن اء تناولن اجر أن يكون      . اتجاه السعر المهيمن على السوق أثن ى الت ا يجب عل آم

ذب  ة مؤشر التذب د أهمي درًآا لتزاي كيالت"م ات أخرى"وراألوس ات عن أوق ي بعض األوق ون .  ف ال، ال يك بيل المث ى س عل
د خاطئ في                    "األوسكيالتور"مؤشر التذبذب     مفيًدا عند اقتراب حدوث حرآات السعر الهامة في السوق، بل أنه قد يكون قائ

سوق من حر        . هذه الحالة  اء ال راب انته د اقت دة عن ة الفائ ه ومن ناحية أخرى، يكون هذا المؤشر في غاي ى أي حال،   . آت وعل
اب ذا الفصل من الكت ي ه اط ف ذه النق ى آل ه ى ذروة . سوف نتطرق إل سوق إل اط وصول ال ة نق ا دراس ًرا، ال يمكنن وأخي

ا          . الحرآة، إال إذا تطرقنا إلى اآلراء النقدية       ة دمجه سوق، وآيفي ة في ال سيكولوجية المخالف ولذلك، سوف نتحدث عن دور ال
  . مع تحليل السوق

  
  ؤشرات التذبذبتفسير م

ًرا من واحد                                سير استخدامها ال يختلف آثي بعض، إال أن تف ذب عن بعضها ال ة مؤشرات التذب رغم من اختالف بني على ال
ذب  رات التذب ب مؤش شابه أغل ث تت ر، حي ي   . آلخ ل ف سعر، وتتمث اني لل م البي فل الرس ذب أس ع مؤشرات التذب ر جمي وتظه
ذ            ا في الوقت ال شابكة أفقًي ا            مجموعة خطوط مت زوًال أو جانبًي سعر صعوًدا أو ن اه ال ه اتج ان    . ي يكون في م وقيع زامن قم وتت

سم             . منحنى السعر البياني، مع تلك القمم والقيعان في المؤشر         وتوجد في بعض مؤشرات التذبذب نقطة تقع في المنتصف تق
صفري        وعادًة ما تكون هذه النقطة    . نطاق المؤشر إلى قسمين أفقيين، واحد علوي واآلخر سفلي         ا  .  الوسطية هي الخط ال آم

  . توجد في بعض مؤشرات التذبذب حواجز علوية وأفقية تتدرج من الصفر إلى المائة
  

  قواعد عامة لتفسير حرآة مؤشر التذبذب
ذي      "األوسكيالتور"يصل مؤشر التذبذب   -1 ه، األمر ال سفلي من نطاق  إلى ذروته عندنا يالمس الطرف العلوي أو ال

د        سعر ق اه                         يعني بأن ال سوق في اتج ة تصحيح أو سير ال ه يتوجب حدوث حرآ شكل سريع، وأن ًرا وب تحرك آثي
  . جانبي بعد هذه الحرآة العنيفة

ذب             -2 ع           "األوسكيالتور "يتوجب على التاجر الدخول شراء عندما يصل مؤشر التذب دخول بي سفلي، وال د الحد ال  عن
 . عند مالمسته للحد العلوي

 . نقطة الوسطية منه آإشارة بيع أو شراءيتم استخدام تقاطع المؤشر مع ال -3
  

  . وسوف نرى آيفية تطبيق هذه القواعد العامة عند تطرقنا لكل نوع من أنواع مؤشرات التذبذب
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  أهم ثالثة استخدامات لمؤشر التذبذب
  : أآثر فائدة خاللها"األوسكيالتور"توجد ثالث حاالت يمر بها السوق ويصبح استخدام مؤشر التذبذب 

وي أو الحد         "األوسكيالتور"ح مؤشر التذبذب    يصب -1 القرب من الحد العل ذروة ب ى ال  أآثر فائدة عندنا تصل قيمته إل
ه                        . السفلي منه  وي من ذا المؤشر الحد العل دما يالمس ه شراء عن ه في ذروة ال ا  . وحينها نطلق على السوق بأن بينم

ه          سفلي من دما يالمس الحد ال ع عن ه ذروة البي ه بأن ق علي ر عرضة       وفي . نطل سعر أآث اه ال ة يصبح اتج ذه الحال  ه
  . للتغير

وي أو                     "األوسكيالتور"يعتبر انحراف مؤشر التذبذب      -2 ى ذروة الحد العل د وصوله إل سعر عن ة ال ًدا عن حرآ  مبتع
 . السفلي إشارة تحذيرية هامة

 . اه السعرإشارات بالبيع أو الشراء في اتج) النقطة الوسطية(قد يعطي تقاطع المؤشر مع الخط الصفري  -3
  

  قياس زخم التداول
يس زخم          )momentum (يعتبر مفهوم زخم التداول    ذب، حيث يق  هو المفهوم األساسي الذي يعتمد عليه تحليل مؤشر التذب

رة                         . التداول سرعة تغير السعر    سعر باستمرار في فت رات ال ى تغي ق الحصول عل سوق عن طري داول ال اس زخم ت تم قي وي
ام                 على سبيل ال  . زمنية فاصلة  مثال، لرسم خط زخم التداول لعشرة أيام، فإننا نأخذ حاصل الفرق بين سعر اإلغالق لعشرة أي

صفري لمؤشر                  . من سعر إغالق اليوم األخير     سلب أو اإليجاب حول الخط ال وبعد ذلك، نحدد القيمة الناتجة سواء آانت بال
  : وتكون المعادلة لحساب زخم التداول آاآلتي. التذبذب

  
  * ص–ص = س 

  
  . الماضية* سعر اإلغالق لأليام *" ص"آخر سعر إغالق، و " ص"حيث يمثل الـ 

  
ام الماضية                          ر من سعر اإلغالق للعشر أي ر أآب وم األخي ى آخر، إذا آانت األسعار تتجه            (إذا آان سعر إغالق الي أو بمعن

صفري            )لألعلى وق الخط ال ا إذا آ    . ، تكون القيمة الناتجة بالموجب ويتم تحديدها ف ل من       أم ر أق وم األخي ان سعر إغالق الي
ام الماضية          ى آخر، إذا آانت األسعار تتجه لألسفل             (سعر اإلغالق للعشر أي تم          )أو بمعن سالب وي ة الناتجة بال ، تكون القيم

  . تحديدها تحت الخط الصفري
  

ك ألسباب سوف ي                      داول، وذل شائعة لحساب زخم الت رة ال ا  من الجدير بالذآر أنه العشر أيام هي الفت ا الحًق ى  . تم ذآره وعل
رة  ك الفت ر تل ة غي رة زمني تخدام أي فت ن اس ك، يمك ن ذل رغم م شكل . ال ة ).  أ10-1(انظر ال رات الزمني تخدام الفت تم اس وي

ر حساسية  ) خمسة أيام على سبيل المثال   (األقصر   ة األطول     . للحصول على مؤشر تذبذب أآث رات الزمني ا الفت ل  (أم  40مث
  ).  ب10-1(انظر الشكل . لتذبذب أآثر هدوًءا، حيث تقل فيه سرعة تغير موجات هذا المؤشرفينتج عنها مؤشر ل) يوم
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صفري       )  أ 10-1(شكل   ام حول الخط ال ى            . تذبذب خط زخم التداول لعشرة أي ة عل ى دالل صفري لألعل ًرا عن الخط ال ذا الخط آثي اد ه ر ابتع ويعتب
د من      . آثيًرا عن هذا الخط لألسفل داللة على وصول السوق لذروة البيعبينما يكون ابتعاده  . وصول السوق لذروة الشراء    ه الب ذآر أن من الجدير بال

  . استخدام خط زخم التداول مع اتجاه السعر
  

  
  

وم           )  ب 10-1(شكل   ين ي ام، وأربع رات األسا                  . مقارنة بين خط زخم التداول لعشرة أي دة في مالحظة التغي ر فائ ا أآث ين يوًم ية  ويكون خط األربع س
  ). انظر الدوائر(للسعر 

  
  قياس زخم التداول لمعدالت التصاعد والتنازل 

سوف نتحدث قليًال اآلن حول ما يقيسه مؤشر زخم التداول، حيث يستطيع محلل الرسم البياني دراسة معدالت حرآة السعر                   
ان خط       فإذا آانت . التصاعدية والتنازلية عن طريق تحديد اختالفات السعر لفترة زمنية معينة          اع، وآ ة ارتف  األسعار في حال

دأ     . زخم التداول في حالة ارتفاع أيًضا فوق الخط السعري، فإن هذا يعني بأن االتجاه التصاعدي يتسارع باستمرار                  ا إذا ب أم
ا أسعار اإلغالق هي                         ي حققته ى االرتفاعات الت ي أن أعل ذا يعن إن ه االنحدار التصاعدي لخط زخم التداول في التراجع، ف

داول في          .  أعلى االرتفاعات التي حققتها تلك األسعار خالل العشر أيام السابقة       نفس ه خط زخم الت دأ في ذي يب وفي الوقت ال
ة،                              سير بمعدالت تنازلي ه ي ا، ولكن زال قوًي سعر التصاعدي ال ي اه ال ي أن اتج ذا يعن االنخفاض باتجاه الخط الصفري، فإن ه

  . دي يفقد زخم التداول الخاص به تدريجًيااألمر الذي يعني بدوره أن االتجاه التصاع
  

أما في حالة انخفاض خط زخم التداول تحت الخط الصفري، تكون سعر اإلغالق الخاصة بالعشر أيام السابقة أقل من سعر                     
وفي الوقت ذاته، يتصادف انخفاض       . (اإلغالق الخاصة بالعشر أيام األسبق، ويكون االتجاه التنازلي للسعر ساري المفعول          

د زخم                  ).  لعشرة أيام  المتوسط المتحرك   منحنى   صفري، يتزاي وفي الوقت الذي ينخفض فيه خط زخم التداول تحت الخط ال
ي            . التداول الخاص باالتجاه التنازلي    ل الفن م المحل صفري، يعل اه الخط ال رة أخرى تج اع م وحالما يبدأ هذا الخط في االرتف

  . ول الخاص بهحينها بأن االتجاه التنازلي يفقد زخم التدا
  

ين  رتين زمنيت ى فت سعرية عل ات ال يس االختالف داول يق م الت أن زخ َذآِّر ب ام أن ُن ن اله داول . وم م الت ع خط زخ ى يرتف وحت
ام العشرة الماضية                            ى من سعر إغالق األي ر أعل . لألعلى، ال بد أن يكون أعلى سعر يحققه سعر اإلغالق خالل اليوم األخي

ا         أما إذا آان ارتفاع األسعا     ستٍو حينه . ر بنفس المقدار الذي تحقق خالل العشر أيام الماضية، فإن خط زخم التداول سيكون م
ى وإن استمرت                        دأ في االنخفاض حت داول يب إن خط زخم الت سابقة، ف ام ال ه خالل العشر أي ل من سعر أق وإذا آان ارتفاع ال

سعر        وبناًءا على جميع ما ذآرناه في هذه الفقرة،      . األسعار في االرتفاع   داول لمعدالت تصاعد ال اس زخم الت ة قي  تضح آيفي
  . وتنازله، في حالة ارتفاعه أو انخفاضه أثناء سيره في االتجاه الخاص به

  
  خط زخم التداول آقائد لحرآة السعر

ّون  دائًما ما تأتي حرآة خط زخم التداول آخطوة قبل حرآة السعر، وذلك بسبب الطريقة التي              ذا الخط   يتك ا ه الي  وبا. منه لت
اه                                 ه اتج زال في ذي ال ي ك، في الوقت ال د ذل ة االستواء بع دخل في مرحل فإن هذا الخط يقوم ارتفاع أو انخفاض السعر، ثم ي
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سعر في                       . السعر الحالي سارًيا   ه ال دخل في ذي ي وبعدها، يبدأ خط زخم التداول في التحرك في الجهة العكسية، وهو الوقت ال
  . مرحلة االستواء

  
  التداول مع الخط الصفري آإشارة بيع أو شراءتقاطع خط زخم 

ويستخدم بعض المحللين الفنيين تقاطع هذين الخطين  . نالحظ أن الخط الصفري موجود في الرسم البياني لخط زخم التداول        
ا                رة للحصول على إشارات للبيع أو الشراء، فإذا آان التقاطع من فوق الخط الصفري تكون هذه إشارة شراء، بينما تكون إش

ز  . بيع عند تقاطعه من األسفل   ومن الجدير بالتذآير في هذا الموضع أن االتجاه األساسي للسعر ال بد وأن يكون محط الترآي
اه   . من المحلل الفني، أي أنه ال يوجد عذر للدخول في االتجاه المعاآس التجاه السعر السائد في السوق           ان اتج وبالتالي، إذا آ

صفري من              -تصاعدي، فإن إشارات الشراء التي تظهر       السعر العام هو االتجاه ال     داول مع الخط ال حين يتقاطع خط زخم الت
ي            .  هي التي يجب األخذ بها فقط      -األعلى ع الت أما إذا آان اتجاه السعر هو االتجاه التنازلي، فال يجب األخذ إال بإشارات البي

  ).  ب10-2 أ، 10-2(الشكل انظر . تظهر حين تقاطع زخم التداول مع الخط الصفري من األسفل
  

  
  

آما تتغير القيمة في . خطوط االتجاه في رسم زخم التداول البياني يتم آسرها قبل خطوط االتجاه المرسومة في الرسم البياني للسعر            )  أ 10-2(شكل  
  . زخم التداول قبل تغيرها في سعر السوق، مما يجعله مؤشر قيادي
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ع                            يعتبر بعض التجار    )  ب 10-2(شكل   ارة بي اطع من األسفل إش ا يكون التق ارة شراء، بينم ى إش صفري من األعل اطع مع الخط ال انظر  (أن التق
ل       .  أداة جيدة للتأآيد على تغيرات االتجاه   المتوسط المتحرك   ويعتبر  ). الدوائر المرسومة  داول قب زخم الت اني ل الحظ أيًضا تكون القمم في الرسم البي

  ). أنظر األسهم الصغيرة(السعر 
  

  الحاجة إلى حد علوي وآخر سفلي
ستخدم خط زخم                          ي تواجه م يعتبر غياب حدين ثابتين باألعلى واألسفل في الرسم البياني لزخم التداول من احد المشاآل الت

ة وآنا قد ذآرنا مسبًقا أن مؤشرات التذبذب قادرة على تحديد األوقات التي يصل فيها السوق إلى ذروة البيع أو ذرو                . التداول
ذي يصل                     . الشراء ة الوقت ال ولكن السؤال هنا هو آيف يمكن تحديد أعلى وأدنى نقطة يصل إليها خط زخم التداول، ومعرف

اطق         . فيه السوق إلى الذروة؟ الطريقة الوحيدة للقيام هي الفحص عن طريق النظر المجرد             ى أقصى المن ويمكن التعرف عل
ة  العليا والسفلى في الرسم البياني لزخم التدا   ول عن طريق فحصه خالل الفترة الماضية، والتعرف على المستويات التاريخي

ة في            . التي آان قد وصل إليها قبل ذلك   رات الهام د التغي شكل دوري خاصة بع ة ب ستويات التاريخي ذه الم ر ه ويتوجب تغيي
سعر اه ال سب الطرق لتحد . اتج شكلة، وأن ذه الم ب ه ة لتجن سط طريق ة هي أب ذه الطريق ر ه ذروةوتعتب اطق ال د من انظر . ي

  ). 10-4(، )10-3(الشكلين 
  

  
  

ي تتناسب مع آل           ) 10-3(شكل   داول، والت يمكن للمحلل الفني عن طريق النظر المجرد أن يحدد الحد العلوي والسفلي للرسم البياني لخط زخم الت
  ). انظر الخطوط التاريخية(سوق 
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تحدد األسهم الصغيرة نقاط التحول      .  البياني األسبوعي لسندات الخزانة     أسبوع للرسم  13خط زخم التداول لـ     ) 10-4(شكل  
الحظ تغير االتجاه في خط زخم التداول في آل     . في الرسم البياني للسعر، وذلك بدايًة من وصول السوق إلى مناطق الذروة           

  ). 3 و2 و 1النقاط . (مرة قبل تغير االتجاه في الرسم البياني للسعر
  

  )ROC(ير قياس معدل التغ
سابقة                             ام ال ين من األي دد مع ى سعر اإلغالق لع سبة آخر سعر لإلغالق إل ى سبيل   . لقياس معدل التغير، نقوم بحساب ن فعل

رة              ام العشرة األخي ى سعر إغالق األي . المثال، لحساب معدل تغير التذبذب خالل عشرة أيام، تتم قسمة آخر سعر إغالق عل
  : وتكون المعادلة آالتالي

  
  

  *) س÷ س ( 100= لتغيرمعدل ا
  

ام  * إغالق عدد   * حيث يمثل س إغالق اليوم األخير، و س     ة يصبح المستوى      . من األي ذه الحال  هو المستوى   100وفي ه
ام العشرة الماضية                         . الوسط ى من سعر إغالق األي ر أعل وم األخي ة          (وإذا آان سعر إغالق الي سعر يكون في حال أي أن ال
ل من سعر إغالق              . 100ير الناتجة ستكون أعلى من      ، فإن قيمة معدل التغ    )ارتفاع ر أق وم األخي أما إذا آان سعر إغالق الي

ة لحساب                . (100العشر أيام الماضية، تكون قيمة معدل التغير أقل من           ادالت مختلف ر مع سوفت وي رامج ال ستخدم بعض ب ت
  ). ولكن مهما اختلفت الطريقة، يبقى التفسير هو ذاته. معدل التغير

  
  ؤشر للتذبذب باستخدام متوسطين متحرآينبناء م

ن   ين م تخدام اثن شنا اس د ناق ا ق اب، آن ذا الكت ن ه ي الفصل التاسع م ة ف ع المتوسطات المتحرآ ارات بي ى إش للحصول عل
ى أو أسفل           المتوسط المتحرك     وشراء، حيث يكون تقاطع       األطول مدى إشارة    المتوسط المتحرك    األقصر مدى من أعل

ى  ع، عل واليشراء أو بي ائي من   .  الت ه يمكن أن يكون دمج ثن ا بأن ا ذآرن ة  آم بعض، المتوسطات المتحرآ ع بعضهما ال م
اني مؤلف   . طريقة لبناء مؤشر للتذبذب   ويمكن تطبيق ذلك عن طريق تحديد الفرق بين المتوسطتين المتحرآين على رسم بي

ستطيالت  م اإلحصاء(من م ي عل ادة ف تخدامه ع تم اس ا ي و م ي). وه ر ف ة حول الخط ويظه البة وموجب يم س شكل ق ذا ال  ه
  : وتتمثل استخدامات هذا النوع من أنواع مؤشرات التذبذب فيما يلي. الصفري

  
  . تحديد األماآن التي ينحرف فيها السعر -1
 األقصر مدى    المتوسط المتحرك   تحديد الفرق بين اتجاه السعر الطويل المدى والقصير المدى، وذلك عندما يبتعد              -2

 .  األطول مدىالمتوسط المتحرك ق أو تحت آثيًرا فو
ذب                     -3 اطع مؤشر التذب دنا يتق ه المتوسطين المتحرآين عن اطع في  مع الخط     "األوسكيالتور "تحديد األماآن التي يتق

 . الصفري له
  

دى،     المتوسط المتحرك     األقصر مدى من األعلى أو األسفل مع منحنى          المتوسط المتحرك   وسواء تقاطع منحنى      األطول م
ر    ن ذب حول األخي ى    . الحظ أن األول يتذب الي يعمل منحن صفري في       المتوسط المتحرك   وبالت  األطول مدى عمل الخط ال

ى       المتوسط المتحرك   أي أنه إذا آان منحنى      . مؤشر التذبذب   األطول مدى تكون       المتوسط المتحرك      األقصر مدى يقع أعل
  ). 10-7(، )10-6(، )10-5(انظر األشكال . هذه إشارة ايجابية، وبالعكس

  



 

 166

  
  

ويعطي التقاطع من األعلى واألسفل مع الخط    . خطوط الرسم البياني المؤلف من مستطيالت تقيس الفرق بين المتوسطين المتحرآين          ) 10-5(شكل  
ارة بي       ). انظر األسهم الصغيرة  (الصفري إشارات بالبيع والشراء      ل أن تعطي إش ا قب ر اتجاهه انظر  (ع أو شراء  الحظ بدأ هذه المستطيالت في تغي

  ). الدوائر المرسومة
  

  
  

دائًما .  لخمسين يومالمتوسط المتحرك  لعشرة أيام والمتوسط المتحرك خطوط الرسم البياني المؤلف من مستطيالت تقيس الفرق بين ) 10-6(شكل 
اه   وقد تجد المستطيالت. ما بدأ هذه المستطيالت في تغير اتجاهها قبل أن تعطي إشارة بيع أو شراء            ان االتج  دعمًا عند الخط الصفري في حالة إذا آ

  ). الحظ السهم الصغير الثالث بدايًة من اليسار(هو االتجاه التصاعدي، وتتحول إلى األعلى مرة أخرى 
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ه مع    الحظ تجول اتجاه هذا الرسم ق .الرسم البياني المؤلف من مستطيالت يوضح الفرق بين متوسطين متحرآين أسبوعيين      ) 10-7(شكل   ل تقاطع ب
  . آما يمكنك اآلن مالحظة سهولة تحديد مناطق ذروة البيع والشراء. الخط الصفري

  
ذي             المتوسط المتحرك   وعندما يبتعد منحنيي     ذروة، األمر ال  آثيًرا عن بعضها البعض، يكون السوق قد وصل إلى مرحلة ال

اه           شكل     . يعني بأنه قد حانت فترة التوقف المؤقتة في االتج ستقًرا حيث            ). 10-6(انظر ال سعر م اه ال ب، يبقى اتج وفي الغال
ى  ود منحن ى المتوسط المتحرك يع ى منحن ا إل رة أخرى متجًه دى م دىالمتوسط المتحرك  األقصر م دا .  األطول م وعن

ى نقطة حاسمة            رب                    . يقترب منه، يكون السوق قد وصل إل ال، يقت ى سبيل المث اه التصاعدي عل اه هو االتج ان االتج إذا آ ف
ه           المتوسط المتحرك   حنى  من اطع مع ا عن التق رة أخرى ممتنًع ه م د عن .  األقصر مدى من المنحنى األطول مدى، ولكنه يرت

اه التصاعدي                        سعر التج ع األغلب هو مواصلة ال اطع     . وبالتالي، تكون هذه منطقة شراء مثالية، حيث يكون التوق ا إذا تق أم
  . لمنحنى اآلخر، تكون هذه إشارة بانعكاس اتجاه السعر األقصر مدى لألسفل مع االمتوسط المتحرك منحنى 

  
ة        المتوسط المتحرك     وفي االتجاه التنازلي، عادة ما يكون ارتفاع منحنى          ى منطق ى اآلخر لألعل اه المنحن  األقصر مدى تج

ه         . مثالية للبيع، إال إذا تقاطع معه، حيث يكون التقاطع إشارة بانعكاس اتجاه السعر             ستنتج أن ا ن ين     ومن هن يمكن استخدام اثن
  . ليس فقط لتتبع اتجاه السعر، بل أيًضا لتحديد مناطق ذروة البيع والشراء على المدى القصيرالمتوسطات المتحرآة من 

  
  )CCI(مؤشر القناة للسلع 

في بنية و.  طبيعًيا عن طريق قسمة القيم الناتجة على مقسوم عليه ثابت"األوسكيالتور"من الممكن أن نجعل مؤشر التذبذب      
سلع    اة لل تنتجه   ) CCI(مؤشر القن ذي اس رت "ال د المب سعر الحالي ب   "دونال ة ال ام بمقارن رة  المتوسط المتحرك  ، ق  خالل فت

ذب       ).  يوًما 20عادة ما تكون    (زمنية محددة    يم مؤشر التذب ق      "األوسكيالتور "ثم قام بجعل ق ك عن طري ة، وذل ر طبيعي  أآث
ذب           . حراف بسيط في المؤشر   استخدام مقسوم عليه، معتمًدا على ان      ذب مؤشر التذب  "األوسكيالتور "ونتيجة لذلك، يكون تذب

ى            " المبرت"وقد أوصى   .  باألسفل 100 – باألعلى و    100+ محصوًرا ما بين     ة المؤشر إل اع قيم د ارتف بالدخول شراء عن
  . 100 –، والدخول بيع عند انخفاضه إلى ما دون 100+ ما فوق 

  
ي      ستخدمون مؤشر      ويبدو أن أغلب المحلل ين ي شراء، حيث          ) CCI(ن الفني ع وذروة ال اطق ذروة البي ين من ذب ب آمؤشر للتذب

 هي  100 – هي ذروة الشراء، بينما تعتبر المنطقة الواقعة تحت مستوى             100+ يعتبرون أن المنطقة الواقعة فوق مستوى       
 في السلع، إال أنه ُيستخَدم أيًضا في مؤشرات   وعلى الرغم من أنه تم تطوير هذا المؤشر خصيًصا للتداول     . منطقة ذروة بيع  

ة          ".  500ستاندرد آند بور    "أسواق العقود المستقبلية، وعقود الخيار مثل مؤشر         وم هو القيم وعلى الرغم من أن العشرين ي
ديل درجة حساس          )CCI(االفتراضية الُمستخدمة في مؤشر    ذا  ، إال أنه يمكن تعديل هذه القيمة االفتراضية للعمل على تع ية ه

  ). 10-9(،  )10-8(انظر الشكلين . المؤشر حسبما هو مطلوب
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وق مستوى             . مؤشر القناة للسلع لعشرين يوم    ) 10-8(شكل   شراء ف ع تحت مستوى        100+الهدف األساسي من هذا المؤشر هو ال ا   100 – والبي  آم
  . يتضح في هذه الصورة

  

  
  

ذب              يمكن استخدام مؤشر القناة للسلع في ) 10-9(شكل   أي مؤشر من مؤشرات التذب ا يمكن استخدامه آ ة، آم ذه الحال ا في ه مؤشرات األسهم آم
سوق             ا ال ي يصل إليه ذروة الت اطق ال اه مؤشر          . لقياس من اع        ) CCI(الحظ  تحول اتج ة أو ق د آل قم سعر عن اه ال ل تحول اتج ة   . قب الحظ أن القيم

  .  يوم20االفتراضية لهذا المؤشر هي 
  

  ) RSI (مؤشر القوة النسبية
ام                 " ويليز ويلدر "قام   صادر ع ه ال ه في آتاب سبية وقدم وة الن وان    1978بتطوير مؤشر الق ة        " بعن دة في أنظم اهيم الجدي المف

ذا المؤشر             ". التداول الفني  ق به ذا          . وسوف نقوم هنا بتغطية النقاط األساسية فقط التي تتعل ى دراسة أعمق له وللحصول عل
ل مؤشر           . المؤشر، ننصح بقراءة هذا الكتاب  ادئ تحلي ستخدمه لعرض مب ين التجار، فسوف ن ذا المؤشر ب ونظًرا لشيوع ه

  . التذبذب
  

في  ) الذي يستخدم الفرق بين األسعار (في آتابه، تتمثل المشكلتان األساسيتان في بنية خط زخم التداول  " ويلدر"آما وضح   
اد       . قيم السعرالحرآات الشاذة التي يقوم بها عندما تتناقص التغيرات الحادة في        سعر الح سبب انخفاض ال فمن الممكن أن يت
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ام       (خالل العشر أيام األخيرة      داول لعشرة أي ة خط زخم         ) في حالة استخدام خط زخم الت ادة في حرآ رات ح في حدوث تغي
ذه اال              . التداول، حتى وإن أبدى السعر تغيًرا بسيًطا       ل ه ذا المؤشر لتقلي سالسة في ه وافر بعض ال ات  لذلك، البد من ت نحراف

ه من             نطاق  أما المشكلة الثانية فهي عدم توافر       . الحادة في هذا المؤشر    تمكن من خالل ثابت تتذبذب خالله قيم هذا المؤشر ون
ق وضع                            . المقارنة ة عن طري ًضا من حل المشكلة الثاني تمكن أي ومن هنا، جاء مؤشر القوة النسبية ليكون أآثر سالسة، وي

   .ثابت بين الصفر والمائةنطاق 
  

مصطلح خاطئ هنا، حيث يتسبب في إثارة الحيرة بين هؤالء المعتادين على استخدام نفس   " القوة النسبية"ويعتبر مصطلح   
شير إلى     هذا المصطلح في سوق ا     ذي ي ين         ألسهم، وال ين عنصرين مختلف سبة االختالف ب سبة          . ن ر ن ال، تعتب ى سبيل المث عل

سبية ألسهم       "  الصناعي500درد آند بور   ستان"إلى مؤشر   ) أو المجموعة الصناعية  (السهم   وة الن اس الق هي أحد الطرق لقي
وفي الحقيقة ال يقيس مؤشر      . وسوف نوضح في نهاية هذا الكتاب مدى فائدة تحليل القوة النسبية          . مختلفة بالنسبة لألداء العام   

ذا المؤشر       ذلك الفرق بين عنصرين مختلفين، وبالتالي قد يكون        " ويلدر"القوة النسبية الخاص بـ      ى ه م معن ساء فه ى  .  ُي وعل
من حل مشكلة الحرآة الشاذة في خط زخم  " ويلدر"أي حال، وبغض النظر عن ذلك، يتمكن مؤشر القوة النسبية الخاص بـ         

  : وتتم حساب معادلة هذا المؤشر بهذه الطريقة. التداول، ومشكلة الحاجة إلى حدين سفلي وعلوي
  

  - 100= القوة النسبية مؤشر 
  
  

  من األيام" س"متوسط أسعار اإلغالق عند مستوى مرتفع لعدد                          
        = القوة النسبية 

  من األيام" س" لعدد  عند مستوى منخفضمتوسط أسعار اإلغالق                         
                         

  

  
  

ة، و      14ويتم استخدام    اني األسبوعي        14 يوم في هذه المعادل اع          .  أسبوع للرسم البي ة المتوسطة الرتف ى القيم وللحصول عل
م                     ى رق سمتها عل سابقة وق ا ال ة عشر يوًم سعر خالل األربع ا ال ع به ي ارتف ة الت اط اإلجمالي . 14السعر، تتم إضافة عدد النق

ة عشر             وللحصول على القيمة المتوسطة لالنخفاض، تتم إضافة عدد ال         نقاط اإلجمالية التي انخفض بها السعر خالل  األربع
وبعد ذلك، يتم تحديد قيمة القوة النسبية عن طريق قسمة القيمة المتوسطة لالرتفاع على       . 14يوًما السابقة وقسمتها على رقم      

ويمكن تغيير ). RSI(ة النسبية ثم يتم إدخال قيمة القوة النسبية في المعادلة الخاصة بمؤشر القو   . القيمة المتوسطة لالنخفاض  
  . في المعادلة* عدد األيام عن آريق تغيير العدد 

  
ة أقصر                     .  يوًما 14قد استخدام عدد    " ديلدر"آان   دة زمني ر حساسية، يمكن استخدام م ذب أآث ى مؤشر للتذب . وللحصول عل

ى الحد ا                         دما يصل إل شكل أفضل عن سبية يعمل ب وة الن اطق           ومن الجدير بالذآر أن مؤشر الق ى من من ى أو الحد األدن ألعل
ذب،             . الذروة ذبات أوضح من مؤشر التذب وبالتالي، إذا آان تداول التاجر على المدى القصير جًدا، وأراد الحصول على تذب

سبية               وة الن ة مؤشر الق ة                . فيمكنه تقليل الفترة الزمنية التي يحسب بها قيم ة أطول لحساب قيم رة زمني ا يمكن استخدام فت آم
ه في نطاق أضيق، حيث نالحظ أن                              مؤشر ا  ة، ويصبح تذبذب ر سالسة ولتجنب اإلشارات الخاطئ سبية ليصبح أآث لقوة الن

ا 14 أيام مثًال من النطاق الذي يكون عن استخدام  9نطاق التذبذب يكون أوسع عند استخدام مدة زمنية مقدارها           ى  .  يوًم وعل
اجر استخدام             يوم هما األآ   14 و 9الرغم من أن الفترتين الزمنيتين       ان الت ه بإمك ذا المؤشر، إال أن د استخدام ه يوًعا عن ر ش ث

 أيام، لتزويد سرعة التغير في خط 7 و5يستخدم البعض فترات زمنية أقصر، مثل  . فترات زمنية مختلفة حسبما يتطلب ذلك     
سبية    ل        . مؤشر القوة الن ة أطول، مث دة زمني بعض اآلخر م ستخدم ال ا، لتجنب اإلش   28 و 21وي ذا     يوًم ة من ه ارات الخاطئ
  ). 10-11(، و)10-10(انظر الشكلين . المؤشر بقدر اإلمكان

  

100

 قوة النسبيةال + 1
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وق مستوى            ) 10-10(شكل   ع تحت مستوى           70مؤشر القوة النسبية يصل إلى ذروة الشراء ف ى ذروة البي اني       . 30، وإل ذا الرسم البي ويظهر في ه
  . أآتوبر، وذروة الشراء في فبرايرإلى منطقة ذروة البيع في " 500ستاندرد آند بور "وصول مؤشر 

  

  
  

الحظ مالمسة مؤشر القوة النسبية لسبعة . من الممكن توسيع نطاق مؤشر القوة النسبية عند طريق تقليص الفترة الزمنية الُمستخدمة            ) 10-11(شكل  
  . جعل من األول مؤشر مفيًدا أآثر لتجار المدى القصير يوم، األمر الذي ي14أيام لذروة البيع أو الشراء بشكل متكرر أآثر من مؤشر القوة النسبية لـ 

  
  تفسير طريقة عمل مؤشر القوة النسبية 

عند وصول هذه القيمة إلى ما فوق مستوى  . يتم تحديد قيم مؤشر القوة النسبية في رسم بياني مداه يقع ما بين الصفر والمائة              
ى ذ              70 ا يصل إل ا دون مستوى               ، يكون السوق قد وصل إلى ذروة الشراء، بينم ى م د انخفاضه إل ع عن ًرا  . 30روة البي ونظ

ى ذروة        80للتغير الذي يحدث في السوق التصاعدي، والسوق التنازلي، عادة ما يكون مستوى               داللة على وصول السوق إل
  .  داللة على وصول السوق إلى ذروة البيع في السوق التنازلي20الشراء في السوق التصاعدي، بينما يكون مستوى 

  
وق مستوى      " ويلدر"آما سماها " لتذبذبات الخاطئة "تحدث   ذا المؤشر ف ل من مستوى    70عندما يكون ه وتحدث  . 30 وأق

اه     ) 70فوق مستوى  (القمة الخاطئة عندما تفشل القمة في مؤشر القمة النسبية           سابقة في االتج ة ال في أن تكون أعلى من القم
اه     . لقاع السابقالتصاعدي، ويلي ذلك آسر االتجاه التنازلي ل       سبية في اتج وة الن ويحدث القاع الخاطئ عندما يكون مؤشر الق
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د، و           )30تحت مستوى   (تنازلي   نخفض جدي ّون   ، ويفشل في الوصول إلى مستوى م سابقة           يتك ة ال ى من القم ة أعل دها قم . بع
  ).  ب10-12(، ) أ10-12(انظر الشكلين 

  
  

  
  

ع   )1النقطة (أعلى من القاع األول ) 2النقطة (الحظ أن القاع الثانية . النسبيةتكون قاع خاطئ في مؤشر القوة     )  أ 10-12(شكل   ذي يق ، في الوقت ال
  . 2لألعلى تأآيد على خطأ القاع عند النقطة ) 3عند النقطة (ويعتبر آسر القمة .  وال تزال األسعار في حالة انخفاض30فيه المؤشر تحت مستوى 

  

  
  

ى     ) 2النقطة  (قمة خاطئة، حيث يظهر أن القمة الثانية مثال على تكّون    )  ب 10-12(شكل   ة األول ل من القم وق     )1النقطة  (أق ع المؤشر ف ا يق ، بينم
  . ، وال تزال األسعار في حالة ارتفاع70مستوى 

  
دما يك                  ك عن سعر، وذل ى ال سبية عن منحن وة الن ون ال بد من االنتباه إلى اإلشارة التحذيرية التي تأتي نتيجة تباعد مؤشر الق

ر  . 30 أو تحت مستوى     70المؤشر فوق مستوى      در "ويعتب سه أن  " ويل وة        " التباعد "نف ا مؤشر الق ز به م سمة يتمي هي أه
  ). 70صفحة . ويلدر. (النسبية

  
سبية                     وة الن اه مؤشر الق ى اتج ي تطرأ عل ا يمكن   . ومن الممكن توظيف التحليل الخاص بخط االتجاه لتحري التغيرات الت آم

  ). 10-13(انظر الشكل . لنفس الغرضات المتحرآة المتوسطاستخدام 
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يعطي آسر خط االتجاه هنا إشارات وقتية للبيع والشراء في هذا الرسم . خطوط االتجاه تعمل بغاية الفعالية على مؤشر القوة النسبية) 10-13(شكل 
  ). انظر األسهم الصغيرة(البياني 

  
ذي يحدث           ومن خالل خبرتي الشخصية في التعامل مع مؤشر      ر الستخدامه في التباعد ال ة األآب سبية، تكمن القيم وة الن  الق

وق مستوى     ق باستخدام مؤشرات           . 30 أو تحت مستوى   70عندما يكون ف ا يتعل ا فيم د من ذآره ة أخرى الب وآنقطة هام
ا      –التذبذب، تحدث إشارة انتقال السوق إلى منطقة الذروة          سعر قوًي اه ال م يت -في حالة إذا آان اتج رة      ث دها لفت سعر بع حرك ال

ك                             . طويلة ؤدي ذل د ي شراء، وق ع أو ال ى ذروة البي د وصل إل سوق ق ولذلك، قد يصبح من السابق ألوانه أدعاء البعض بأن ال
رابح  اه ال ن االتج ر م ى الخروج المبك ي   . إل ات ف بعض األوق شراء ل ة ذروة ال ستمر حال وي، ت صاعدي الق اه الت ي االتج وف

ذه        ع في ه ة  األسواق التي تق ذب            .  المنطق اع مؤشر التذب ر ارتف ا           "األوسكيالتور "ولكن ال يعتب بًبا آافًي ا س ة العلي ى المنطق  إل
  ). أو الدخول بيع أثناء سير السعر في اتجاه تصاعدي قوي(للخروج من صفقات الشراء 

  
ذب  ون تحرك مؤشر التذب ا يك ادة م كيالتور"ع شر"األوس ع أو ذروة ال اطق ذروة البي اه من ي تج ارة  األول و إال إش ا ه اء م

د   ى تأآي اج إل ة تحت ذب           . تحذيري ر التذب رك مؤش ق تح ن طري اه ع ن االنتب د م ى مزي اج إل ذي يحت د وال ذا التأآي ون ه يك
اع               ". منطقة الخطر " إلى ما تسمى بـ      "األوسكيالتور" ى ارتف سعر إل اه ال ى اتج د عل ة في التأآي وإذا فشلت تلك الحرآة الثاني

اع مزدوج    مك(جديد، أو انخفاض جديد   ة مزدوجة أو ق سعر         )وًنا قم اد المؤشر عن ال ك ابتع تج عن ذل . ، فمن الممكن أن ين
صفقات الموجودة       ذب    . وعند هذه النقطة، ال بد وأن يكون هناك رد فعل دفاعي، يمنع الخروج من ال وإذا تحرك مؤشر التذب

  . سابق، يتأآد التباعد حينها في االتجاه المعاآس، مخترًقا القمة السابقة أو القاع ال"األوسكيالتور"
  

د               50يعتبر المستوى    ة عن د التراجع، ومستوى مقاوم  هو النقطة الوسطى في مؤشر القوة النسبية، ويعمل آمستوى دعم عن
سبية مع المستوى               . االرتداد وة الن ع       50ويتعامل بعض التجار مع تقاطع مؤشر الق شراء والبي ى واألسفل آإشارات لل  لألعل

  . على التوالي
  

   للحصول على إشارات للبيع والشراء30 والمستوى 70استخدام المستوى 
ستويين    30 والمستوى 70يعتبر آًال من المستوى    ذين الم  خطوط تاريخية في مؤشر القوة النسبية، بالتالي يستخدم التجار ه

ة تحت        ومن ناحية أخرى، فنحن نعلم بالفعل أن وصول المؤشر        . للحصول على إشارات للبيع أو الشراء      ة الواقع  إلى المنطق
ع       30مستوى   ى ذروة البي سوق إل ة بوصول ال ى وشك         .  يعتبر إشارة تحذيري سوق عل أن ال د ب اجر يعتق ار أن الت ى اعتب وعل

سبية تحت مستوى                      وة الن د يحدث في      . 30االنخفاض، ويبحث عن فرصة جيدة للشراء، فإنه يترقب انخفاض مؤشر الق وق
ذا المؤشر     .  تكون قاع مزدوجة في هذا المؤشر في منطقة ذروة البيع          هذه الحالة نوع من التباعد أو      اطع ه وبالتالي، يكون تق

ى "األوسكيالتور" لألعلى تأآيًدا ألغلب التجار بأن مؤشر التذبذب       30مع مستوى    ذلك،   .  هذا يغير اتجاهه إلى األعل ا ل ووفًق
شكل   .  آإشارة بيع-صول السوق لذروة الشراء    في حالة و   - لألسفل 70يمكن استخدام تقاطع هذا المؤشر مع مستوى         انظر ال

)14-10 .(  
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شهري           ) 10-14(شكل   امتين        . من الممكن تطبيق استخدام مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني ال الحظ وجود إشارتين ه
  . 1994 و 1974للشراء عام 

  
  )Stochastics) (K%D ()ك% د" (األستوآاستك"مؤشرات 

سيط وتطوير مؤشر    ") واتسيكا"الممثل لمعلمي االستثمار، بمؤسسة   ("جورج الين "قام   د   "األستوآاستك "بتب ذي يعتم ، وال
ى                    سعر لألعل ع ال ا ارتف داول آلم ى العكس من    . على فكرة مالحظة أن سعر اإلغالق يقترب من الحد العلوي لنطاق الت وعل

تم  .  آلما انخفضت األسعار لألسفل    ذلك، تقترب أسعار اإلغالق من الحد السفلي من نطاق تداول السعر،           وفي هذا المؤشر، ي
ـ  سميان ب تخدام خطين ي ارات ".  د%"و"  ك%"اس ذي يعطي إش و ال ه ه ة، حيث أن ر أهمي و األآث اني ه ر الخط الث ويعتب
  . أساسية للدخول في السوق

  
داول          والهدف من استخدام هذا المؤشر هو تحديد األماآن التي تكون فيها عالقة بين أسعار اإل               ين نطاق ت رة، وب غالق األخي

دارها         .  السعر لفترة زمنية محددة    ساوي مق  14وتعتبر الفترة الزمنية األآثر شيوًعا في حساب هذا المؤشر هي الفترة التي ي
  : ، والذي يعتبر األآثر حساسية بين الخطين، نقوم باستخدام المعادلة التالية" ك%"ولتحديد الخط ). يوم أو أسبوع أو شهر(
  

   ]) ل14 - هـ 14) / ( ل14 –س  ([ 100% = ك 
  

  
 هـ أعلى سعر سجله السعر 14 وحدة زمنية، و14 ل أدنى سعر سجله السعر خالل      14حيث تمثل س آخر إغالق للسعر، و        

س     ). يمكن أن تكون تلك الوحدة الزمنية يوًما أو أسبوًعا أو شهًرا          . (خالل نفس الفترة الزمنية    ة بب ى  (اطة  تقيس هذه المعادل عل
سعر                      ) أساس نسبة مئوية تتراوح بين صفر ومائة       داول ال ين نطاق ت ين أسعار اإلغالق وب ة ب ا عالق األماآن التي تكون فيه

ًدا         . خالل فترة زمنية محددة    ة ج ة مرتفع ذه المعادل وق مستوى   (إذا جاءت نتيجة ه ى أن سعر      )80ف ة عل ذه دالل ، ستكون ه
ا       سعر    اإلغالق قريًبا من الحد العلوي لنط داول ال ًدا          . ق ت ا إذا جاءت منخفضة ج ة       )20تحت مستوى     (أم ذه دالل ، ستكون ه

  . على أن سعر اإلغالق أقرب إلى الحد السفلي من نطاق تداول السعر
  

دارها    %" ك " للخط المتوسط المتحرك فيمثل %" د "أما الخط الثاني     ة مق رة زمني ذه    .  وحدات 3وذلك في فت تج عن ه وين
دارها       %" د  " للخط   المتوسط المتحرك   وعن طريق حساب    . السريع" األستوآاستك"سمى بـ   المعادلة نسخة تُ   رة مق  3في فت

ـ          ستخدم أغلب التجار       . البطيء " األستوآاستك "وحدات، ينتج حساب نسخة أخرى ُتسمى ب ه    " األستوآاستك "ي البطيء ألن
ة، حيث       وينتج عن هاتين المعادلتين    . يعطي إشارات يمكن االعتماد عليها أآثر      صفر والمائ ين ال ذبان ب ين يتذب منحنيين خطي

ا في تباعد الخط               . هو األآثر بطًئا  " د"هو األسرع، بينما يعتبر الخط      " ك"يعتبر الخط    وتتمثل اإلشارة التي ال بد من ترقبه
ل  . عن السعر الحالي للسوق، في حالة إذا آان هذا الخط في منطقة ذروة البيع، أو ذروة الشراء            " د" ذروة   وتتمث ستويات ال م

  ). 10-15(انظر الشكل . 20 ومستوى 80التي يصل إليها السوق على آًال من الجانبين عند مستوى 
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اطع المنحى          ) 10-15(شكل   دما يتق ع عن سفلي وجود إشارتي بي ى    " ك"يوضح السهمين الصغيرين فوق المنحنى ال أ  " د"األسرع مع المنحن األبط
ى             . 80لألسفل، وذلك من فوق مستوى       اطع المنحن ذي يوضح تق سفلي وال ى   " ك"الحظ أيًضا السهم الذي يقع باألسفل في المنحنى ال " د"مع المنحن

  . ، األمر الذي يدل على وجود إشارة بيع20لألعلى، وذلك تحت مستوى 
  

دما يكون الخط     سعر عن ة لل ة التنازلي وق مستوى  " د"ويحدث التباعد ذو الدالل ين تكون ا 80ف ا قمت ي ، مكوًن نهم ف ة م لثاني
اع              ه األسعار في االرتف ستمر في سعر،      . مستوى أقل من األولى، وذلك في الوقت الذي ت ة التصاعدية لل ا التباعد ذو الدالل أم

ك            20دون مستوى   " د"فيحدث عندما يكون الخط      اع األول، وذل ستواه من الق ى في م ا أعل ، مكوًنا قاعين يكون الثاني منهم
شراء              .  األسعار في االنخفاض   في الوقت الذي تستمر فيه     ع وال وعلى افتراض توافر جميع هذه العوامل، تظهر إشارات البي

  ". ك"مع الخط " د"عندما يتقاطع الخط 
  

ا                   " األستوآاستك"يوجد طرق أخرى تتم بها تنقية مؤشر         ط هن اط األساسية فق ة النق ا بتغطي ا قمن ة، إال أنن ر فعالي . ليصبح أآث
سه، حيث           وعلى الرغم من درجة التع     قيد العالية التي قد تتسم بها بعض النسخ المتطورة من هذا المؤشر، إال أن المبدأ هو نف

ة    . إلى منطقة الذروة، ويبتعد عن السعر" د"تظهر إشارة البيع أو الشراء عندما يصل الخط    ة التأآيدي وتظهر اإلشارة الحقيق
  ". ك"مع الخط " د"عندما يتقاطع الخط 

  
ى منظور أطول              " األستوآاستك"م مؤشر التذبذب    من الممكن استخدا   شهرية للحصول عل في الرسوم البيانية األسبوعية وال

ى     . مدى داول عل آما يمكن استخدامه بفعالية في الرسوم البيانية للفترات الزمنية التي تقل عن اليوم الواحد، وذلك بغرض الت
  )10-16(انظر الشكل . المدى األقصر
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بوًعا       " األستوآاستك" تحول منحنى مؤشر     يقوم) 10-16(شكل   ة عشر أس وق مستوى       -ألربع ى  20 لألسفل، ومن تحت مستوى          80من ف  - لألعل
ة  . بدور فعال في اإلشارة إلى التحوالت األساسية التي تحدث في منحنى السعر الخاص بسندات الخزانة      ومن الممكن تطبيق نفس هذا المؤشر ألربع

  .  شهًرا14و حتى  أسبوًعا، أ14عشر يوًما، أو 
  

تخدام   دمج اس رق ل د الط تك"وآأح اه    " األستوآاس د اتج ي تحدي بوعية ف ارات األس تخدام اإلش و اس بوعي، ه ومي واألس الي
رة            " األستوآاستك "آما أن دمج استخدام مؤشر      . السوق، وتحديد إشارات الدخول اليومية     ر فك سبية يعتب وة الن مع مؤشر الق

  ). 10-17(انظر الشكل . جيدة أيًضا
  

  
  

يمكنك مالحظة آيف أن مؤشر القوة النسبية أقل سرعة في        .  أسبوع، ومؤشر القوة النسبية    14لـ  " األستوآاستك"مقارنة بين مؤشر    ) 10-17(شكل  
ل السوق ومن الجدير بالذآر أن أفضل اإلشارات التي تظهر لدخو     ". األستوآاستك"التغير، ويعتبر تكرار وصوله إلى مناطق الذروة أقل من مؤشر           

  . تأتي عندنا يصل آًال من هذين المؤشرين إلى منطقة ذروة البيع أو الشراء
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  )Larry Williams %R (%ر" الري ويليامز"مؤشر 
سعر خالل عدد محدد من                       " الري ويليامز "يعتمد مؤشر    داول ال على نفس مبدأ قياس العالقة بين أسعار اإلغالق ونطاق ت

تم                             لتطبيق ذلك، يتم ط   . األيام م ت ام، ث سعر خالل عدد محدد من األي داول ال وي لنطاق ت رح سعر إغالق اليوم من الحد العل
ى             . قسمة الحاصل على نطاق السعر اإلجمالي لنفس الفترة الزمنية         اهيم األساسية عل ق نفس المف والتي  %" ر"ويمكن تطبي

  ). 10-18(كل انظر الش". األوسكيالتور"آنا قد ناقشناها مسبًقا عند عرض تفسير مؤشر 
  

  
  

امز "يتم استخدام مؤشر التذبذب     ) 10-18(شكل   ذب األخرى         % ر" الري ويلي ا استخدام مؤشرات التذب تم به ي ي ة الت نفس الطريق ًال من    . ب ل آ يمث
  .  مناطق الذروة التي يصل إليها السوق20 ومستوى 80مستوى 

  
  اعتماد تحديد الفترات الزمنية على دورات السعر

ة الخاصة بمؤشر      من الممكن اال  رة الزمني سوق،       " األوسكيالتور "عتماد في طول الفت ا ال ي يمر به سعر الت ى دورات ال عل
ة       " ويلدر"ويستخدم  . حيث يتم استخدام نصف الفترة الزمنية التي تستغرقها دورة السعر          رة زمني سبية فت وة الن في مؤشر الق

ة                 وفي الفصل السابق من ه    . 28 يوًما، أي نصف الـ      14مقدراها   رات الزمني شنا سبب استخدام الفت د ناق ا ق ، 5ذا الكتاب، آن
ي 20، و10و ة ف ذب ، المتوسطات المتحرآ كيالتورز" ومؤشرات التذب ا أن ". األوس ذآر هن ي أن ن ام 28ويكف وم من أي  ي

ويم       داول        20أي  (الشهر في التق ام الت وم من أي سعر، وأن األعداد األخرى            )  ي ة لل داول شهرية هام ل دورة ت ة   يمث ا عالق له
غ           . بشكل متناسق مع دورة التداول هذه      ي تبل ة الت  10ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون شيوع استخدام آًال من الفترة الزمني

غ       14أيام في زخم التداول، والفترة التي تبلغ         ا  28 يوًما في مؤشر القوة النسبية؛ معتمًدا على دورة التداول التي تبل  20( يوًم
ع            ).  أيام تداول  10( يوًما   14صف هذه القيمة وهي     ، أو ن  )يوم تداول  وسوف نعود إلى أهمية دورات السعر في الفصل الراب

  . عشر من هذا الكتاب
  

  أهمية االتجاه 
ع وذروة                    " األوسكيالتور "في هذا الفصل، ناقشنا استخدام مؤشر        ى ذروة البي ا إل سوق فيه ي يصل ال اطق الت د المن في تحدي

سعر               الشراء، وآيف يمكن للت    ذا المؤشر عن ال ة لتباعد ه ى إشارات تحذيري دأنا في شرح خط زخم      . جار الحصول عل وب
ر   دل التغي ة أخرى لحساب مع ى طريق ا إل م انتقلن داول، ث ن  )ROC(الت دًال م سعر، ب سب ال تخدام ن ق اس ك عن طري ، وذل

ين من             . الفروقات السعرية  ة اثن ة مقارن ة   وبعد ذلك، وضح آيفي ي         ل ،  المتوسطات المتحرآ ذروة الت اطق ال ى من لوصول عل
ى المدى القصير  سوق عل ا ال ى مؤشر . يصل إليه ا نظرة عل ًرا، ألقين سبية، وآيف " األستوآاستك"وأخي وة الن ومؤشر الق

  . مع دورات السعر" األوسكيالتورز"تتزامن مؤشرات التذبذب 
  

ل التباعد                    ق تحلي ة عن تطبي ر قيم ا من ناحية أخرى، تصبح مؤشرات التذبذب أآث وخى           . عليه د وأن يت ى أي حال، ال ب وعل
ام       سعر الع ل     . القارئ الحذر من إلقاء الكثير من األهمية على تحليل التباعد، وتجاهل تحليل اتجاه ال ة تحلي ى أهمي دليل عل وال

شكل                             ذه المؤشرات تعمل ب ل ه ا مث ي تعطيه شراء الت  االتجاه العام للسوق عند استخدام مؤشرات التذبذب هو أن إشارات ال
اه  ي اتج سوق ف دما يكون ال شكل أفضل عن ع ب ا تعمل إشارات البي صاعدي، بينم اه الت سوق لالتج اذ ال ة اتخ ي حال أفضل ف

اه التصاعدي،                . تنازلي سوق هو االتج اه ال ان اتج لذلك، البد أن تبدأ بتحديد االتجاه العام للسوق عند القيام بأي تحليل، فإذا آ
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تراتيجي           يكون من األفضل تطبيق استراتيجية ال      ق اس ه من األفضل تطبي دما يكون    ةشراء، في الوقت الذي يكون في ع عن  البي
ك،   . ويمكن لمؤشرات التذبذب أن تساعد في تحديد نقاط الدخول في آًال من الحالتين         . السوق في اتجاه تنازلي    ى ذل وبناًءا عل

ذي                        شراء في الوقت ال ى ذروة ال سوق إل دما يصل ال ع عن دخول بي ازلي، أو ننصح      يمكن أن ننصح بال اه تن  يكون في االتج
ع                    بالشراء عندما يتقاطع خط زخم التداول لألعلى مع الخط الصفري، عندما يكون اتجاه السعر هو االتجاه التصاعدي، والبي

  . عندما يتقاطع خط زخم التداول لألسفل مع الخط الصفري، عندما يكون اتجاه السعر هو االتجاه التنازلي
  

ام            ومن غير الممكن أ    سوق الع اه ال داول في اتج سها          . ن نتجاهل أهمية الت ذب نف وتمكن الخطورة من إعطاء مؤشرات التذب
دخول                  ذًرا لل ك ع ستخدم ذل سعر، وي أهمية آبيرة في أنه من الممكن أن يتعرض التاجر إلغراء استخدام تباعد المؤشر عن ال

ى أي حال من األ       . في صفقة جديدة تعاآس االتجاه العام للسوق       ستخدمها              فعل ذب سوى أداة ي ل مؤشرات التذب حوال، ال تمث
  . التاجر من ضمن الكثير من أدوات التحليل الفني، إال أنه ال يمكن استبدالها بتحليل اتجاه السوق العام

  
  متى تزيد فائدة مؤشرات التذبذب؟ 

سعر عن قرب في            توجد بعض األوقات التي تزيد فيها فائدة استخدام مؤشرات التذبذب، حيث تقوم هذه الم              ع ال ؤشرات بتتب
ان    . حالة اتخاذه االتجاه الجانبي وتذبذبه بشكل سريع في نطاق ضيق لعدة أسابيع أو عدة أشهر     م والقيع ويتصادف تكون القم

د  نطاق ونظًرا لتحرك آًال من منحنى السعر ومنحنى مؤشر التذبذب في       . في السعر مع تكونها في مؤشر التذبذب       جانبي، فق
ازلي      .  متشابهان يبدو أنها  اه التصاعدي، أو التن . وعند نقطة ما، يقوم السعر بالكسر خروًجا عن هذا الحصار ويبدأ في االتج

انبي            اه الج سعر في آسر االتج دأ ال دما يب وإذا . وآما هي طبيعته التي يتميز بها، يصبح مؤشر التذبذب في منطقة الذروة عن
ا      . كون هذا المؤشر قبلها عند منطقة ذروة الشراء       آان االتجاه الجديد هو االتجاه التصاعدي، ي       وعلى الجهة المضادة، عادة م

ازلي               اه التن اجر معضلة حيث يكون        . يكون المؤشر في منطقة ذروة البيع عندما يبدأ السوق في اتخاذ االتج ا، يواجه الت وهن
ذب   في حيرة حول إذا ما آان عليه الشراء عند آسر السعر واتخاذه االتجاه التصاعدي،              ومخالفة قواعد استخدام مؤشر التذب

  . والدخول شراء على الرغم من أن المؤشر يقع في منطقة ذروة الشراء
  

ذب                           ى أن مؤشرات التذب ك إل سبب في ذل وفي هذه الحالية، يكون من األفضل تجنب استخدام مؤشر التذبذب، حيث يرجع ال
د            تصل سريًعا إلى مناطق الذروة وتستقر بها لفترة من الوقت          اه جدي اذ اتج ى من اتخ  عندما يكون السوق في المراحل األول

ام  سر ه دوث آ د ح رات     . بع ة دور مؤش ل أهمي دما تق اجر عن ن الت ز م اه محط ترآي ل االتج ون تحلي د أن يك الي، الب وبالت
سوف . (تولكن بعد تخطي هذه المرحلة وعندما يتضح اتجاه السوق بشكل واضح، تزيد حينها أهمية تلك المؤشرا               . التذبذب

وت وايف  "نرى في الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب، أو موجة السعر األخيرة من موجات       ق     " الي دها عن طري تم تأآي ي
ام،                     ). تباعد مؤشر التذبذب عن السعر بداللة االنخفاض        سوق الع اه ال ذين يتتبعون إشارة اتج رغم من أن التجار ال ى ال وعل

شراء          يفقدون العديد من حرآات ارتفاع السعر،      وا من ال ع ليتمكن .  إال أنهم ينتظرون مؤشر التذبذب حتى يصل إلى ذروة البي
م                ة، ث سعر الهام والخالصة هي أنه عليك أن تعطي القليل من االهتمام لمؤشرات التذبذب في المراحل األولى من حرآات ال

  . الشراء عندما تتطور حرآة السعريمكنك إعطاء المزيد من االنتباه لمثل هذه المؤشرات للحصول على إشارات للبيع و
  

  )MACD( "الماآد"المتوسطات المتحرآة تقارب وتباعد 
ذب هي استخدام متوسطين متحرآين،                                 وين مؤشر التذب ه من أحد الطرق لتك اب أن ذا الكت سابق من ه ذآرنا في الفصل ال

ل   "قام  . وسوف نشرح ذلك في هذه الفقرة      د أب ارب ال    "بتطوير مؤشر     " جيرال ة   تباعد وتق صارها  " متوسطات المتحرآ واخت
وما يجعل هذا المؤشر مفيًدا هو أنه يدمج بعض المبادئ الخاصة باستخدام مؤشرات التذبذب والتي أوضحناها          ". "الماآد""

ى     يتكّون  وسوف تالحظ وجود خطين فقط  .المتوسطات المتحرآةمسبًقا، مع طريقة تقاطع اثنين من     ذا المؤشر عل ا ه منهم
ذا المؤشر                  برنامج الرسم    . البياني في الكومبيوتر الخاص بك، ولكن على الرغم من ذلك يتم استخدام ثالثة خطوط لحساب ه

المتوسطات  ما هو إال نتيجة الفرق بين اثنين من          ) والذي يعتبر الخط األسرع   ( نفسه   "الماآد"ويرجع سبب ذلك إلى أن خط       
آخر    عادة ما تكون أسعار اإلغالق      (ألسعار اإلغالق   المتحرآة   وم أو أسبوع    29 أو   12الخاصة ب اني وهو     ).  ي ا الخط الث أم

ام    "الماآد"فيستخدم متوسط   ) والذي يسمى بالخط الفردي   (األبطأ   سعة أي ان   .  لت ل "وآ ام         " أب اك أرق ان تكون هن د أوصى ب ق
  . خاصة بإشارات البيع، وأرقام أخرى خاصة بالشراء

  
  )  أ10-19(انظر الشكل .  يوم أو أسبوع أو شهر9 و 26 و 12ل ويستخدم أغلب التجار القيم االفتراضية التي تمث
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اطع الخطين مع         . "الماآد"المتوسطات المتحرآة   يظهر خطين في نظام التباعد والتقارب بين        )  أ 10-19(شكل   د تق شراء عن ع أو ال ارة البي تأتي إش
  . ل السوق عند األسهم الصغيرة المرسومةوفي هذا الرسم البياني، يمكنك مالحظة وجود خمس فرص لدخو. بعضها البعض

  
بعض                  ذين الخطين مع بعضها ال اطع ه دما يتق شراء عن ع أو ال اطع الخط األسرع     . تظهر إشارات البي إذا تق د "ف  من  "الماآ

 من األعلى لألسفل مع     "الماآد"وبالعكس، إذا تقاطع الخط األسرع      . األسفل لألعلى مع الخط البطئ، تكون هذه إشارة شراء        
ذا المؤشر    .  على جانبي الخط الصفري له"الماآد"وعلى أي حال، تتذبذب قيم    . ط البطئ، تكون هذه إشارة بيع     الخ شير ه وي

إلى ذروة الشراء عندما يكون أعلى المستوى الصفري بمسافة آبيرة، بينما يشير إلى ذروة البيع عندما يكون أدنى المستوى     
صفري          وتظهر أفضل إشارات ا   . الصفري بمسافة آبيرة   ة ذروة   (لشراء عندما يكون هذا المؤشر تحت المستوى ال في منطق

شراء                          ). البيع ى إشارات ال ة أخرى للحصول عل ى واألسفل، طريق صفري لألعل ذا المؤشر مع الخط ال آما يعتبر تقاطع ه
  . والبيع على التوالي، وهي نفس الطريقة المستخدمة مع خط زخم التداول التي شرحنها مسبًقا

  
اه خط              ويكون   ين اتج ذا المؤشر ب د "التباعد في ه سعر    "الماآ اه ال ذا التباعد    . ، واتج سلبي أو اإليجابي   (ويحدث ه ) سواء ال

ستمر                ) منطقة ذروة الشراء  ( فوق المستوى الصفري     "الماآد"عندما يكون    ذي ت ثم يبدأ في الضعف والتراجع في الوقت ال
ذه إشار      . فيه األسعار في االرتفاع    ة في الرسم                 وبالتالي، تكون ه ى االنخفاض وتكون قم سعر إل اه ال ة بتحول اتج ة تحذيري

د "، يحدث عندما يكون مؤشر      )ذو الداللة التصاعدية  (أما التباعد اإليجابي    . البياني صفري        "الماآ ة  ( تحت المستوى ال منطق
اع في     وغالًبا ما تكون هذه إشارة بارت. ثم يرتد لألعلى قبل أن يقوم السعر باالرتفاع) ذروة البيع  ّون ق ى وتك داد السعر لألعل

ة           . الرسم البياني  رات الهام د التغي يلة لتحدي ك آوس د، وذل ومن الممكن رسوم خطوط بسيطة لالتجاه على الرسم البياني للماآ
  ).  ب10-19(انظر الشكل . في االتجاه
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دما        .  مؤشر التذبذب   يتذبذب حول المستوى الصفري مما يعطيه سمة من سمات         "الماآد"مؤشر  )  ب 10-19(شكل   شراء عن ارة لل وتظهر أفضل إش
الحظ التباعد السلبي الذي حدث في أآتوبر . يكون هذا المؤشر تحت المستوى الصفري، أما إشارة البيع فتظهر عندما يكون فوق المستوى الصفري        

  ). انظر السهم الصغير أسفل الرسم(
  

  )MACD Histogram(الرسم البياني النسيجي للماآد 
سيجي   المتوسطات المتحرآة نا في بداية هذا الفصل آيف يمكن تحويل الفرق بين           أشر اني ن سمى برسم    (إلى رسم بي ا ُي أو م

اني     "الماآد"وباستخدام نفس هذه الطريقة، من الممكن تحويل خطوط         ). المستطيالت البياني  ّون   .  إلى رسم أنسجة بي ذا  يتك ه
د "لتي تظهر الفرق بين خطوط مؤشر        النوع من الرسم البياني مع عدد من األعمدة ا         ى خط          . "الماآ ذا الرسم عل وي ه ويحت

ه از خطوط . صفري خاص ب دما تنح د"وعن ستوى "الماآ وق الم اني ف سيجي البي م الن ون الرس ة، يك ة اإليجابي ى المنطق  إل
صفري مع إشارات الب                      . الصفري ى األسفل مع الخط ال ى وإل ي      ويتزامن تقاطع هذا الرسم البياني إلى األعل شراء الت ع وال ي

  . "الماآد"يعطيها مؤشر خطوط 
  

ة     . ويتم تحديد القيمة الحقيقية للرسم النسيجي البياني عندما يتسع أو يضيق الفرق بين خطي المؤشر    ذه القيم دما تكون ه وعن
عف وعلى العكس، تظهر إشارة ض       . أعلى من الخط الصفري ومتجًها لألسفل، تكون هذه إشارة بضعف االتجاه التصاعدي           

ى       ة لألعل صفري متجه ة        . االتجاه التنازلي عندما تكون القيمة تحت المستوى ال ه ال تظهر إشارة حقيقي رغم من أن ى ال وعل
اطع مع الخط                              ل التق ه قب صفري، إال أن تحول اتجاه سيجي مع الخط ال اني الن ذا الرسم البي للبيع أو الشراء إال مع تقاطع ه

داول   الصفري يكون داللة على فقدان اتجاه ال       صفري             . سعر لزخم الت اه الخط ال اني تج ذا الرسم البي اه ه ا يكون اتج ادة م وع
سيجي آإشارة للخروج        . إشارة تحذيرية تسبق إشارة البيع أو الشراء الحقيقية    اني الن اه الرسم البي وُتستخدم إشارة تحول اتج

سعر             . من الصفقات الموجودة   اه ال دة           ومن الخطر جًدا استخدام هذا التحول في اتج دخول في صفقات جدي اني آإشارة لل البي
  )  أ10-20(انظر الشكل . تعاآس االتجاه العام للسوق
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ين خطي            )  أ 10-20(شكل   رق ب د يحدد الف سيجي للماآ د "الرسم البياني الن اطع المؤشر مع الخط          . "الماآ دما يتق شراء عن ع وال تظهر إشارات البي
  . م البياني قبل أن يقوم بالتقاطع مع الخط الصفري، وبالتالي فإنه يعطي إشارة تحذيرية مبكرةيمكنك مالحظة تغير اتجاه هذا الرس. الصفري

  
  دمج استخدام الرسوم البينية األسبوعية واليومية

ة األسبوعية                آما هو الحال في جميع المؤشرات الفنية، عادة ما تكون إشارات البيع أو الشراء التي تظهر في الرسوم البياني
ة هي                . لك التي تظهر في الرسوم البيانية اليومية      أهم من ت   ة األسبوعية واليومي دمج استخدام الرسوم البياني وأفضل طريقة ل

دخول والخروج                   اط ال د نق ا  . استخدام الرسم البياني األسبوعي لتحديد اتجاه السوق، واستخدام الرسم البياني اليومي لتحدي آم
يع والشراء التي تظهر في الرسم البياني اليومي، إال إذا آانت متوافقة مع إشارات              يجب االنتباه أنه ال يجب تتبع إشارات الب       

ذا األمر      . وبالتالي، سيمنع ذلك دخول التاجر في اتجاه معاآس التجاه السوق العام          . الرسم البياني األسبوعي   وتظهر حقيقة ه
  ).  ب10-20(الشكل انظر ". األوسكيالتور" ومؤشر التذبذب "الماآد"بشدة عند استخدام مؤشر 

  

  
  

شكل،             . بشكل أفضل في الرسم البياني األسبوعي     " الماآد"يعمل مؤشر   )  ب 10-20(شكل   ذا ال ذا المؤشر في ه ة في ه وفي القمة الوسطى المتكون
ذا الرسم، نال     .  أسابيع قبل أن تظهر إشارة البيع      10انخفض السعر بعدها لمدة      شمال من ه اه المؤشر     أما عند القاعين على اليمين وال حظ تحول اتج

  .  أسابيع قبل ظهور إشارة الشراء4 و 2لألعلى لمدة 
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  ) the Principles of Contrary Opinion in futures(مبدأ الرأي المعاآس في العقود المستقبلية 
سوق              ذروة في ال اطق ال ا           . يعتبر تحليل مؤشر التذبذب دراسة خاصة بمن اآس هو أحد النظري رأي المع ر ال ة   ويعتب ت الُمتبع

سوق        ذروة في ال ي واألساسي                     . لقياس مناطق ال ا الفن سوق، هم ل ال وعين من تحلي ا ن د عرفن ا ق اب، آن ذا الكت ة ه . وفي بداي
سيكولوجي                                ل ال ادئ التحلي ر من مب ه يعتب ي، إال أن ل الفن ة التحلي درًجا تحت قائم اآس ُم رأي المع وبشكل عام، يعتبر مبدأ ال

ك عن            وبالتالي، فمن األنسب    . للسوق سيكولوجي، وذل ل ال سوق، وهو التحلي ل ال إضافة هذا المبدأ إلى البعد الثالث من تحلي
  . طريق قياس نسبة المضاربين على االنخفاض والمضاربين على االرتفاع بين المشارآين في األسواق المالية

  
ى رأي               اس عل ة العظمى من الن ه إذا اتفقت الغالبي ى أن أ       يعتمد مبدأ الرأي المعاآس عل ا يكون خط ادة م رأي ع ذا ال ا، فه . م

  . وبالتالي، عليك أوًال تحديد ما تفعله الغالبية، ثم تقوم بما هو عكس هذا االتجاه
  

ر  ل"يعتب امفري ناي ام    " ه ذلك ع ة ب ه المتعلق رح نظريات ث ش اآس، حي ر المع د الفك و رائ ه 1954ه ي آتاب رأي " ف ن ال ف
اآس ًدا ع". المع وام، وتحدي شرة أع ك بع د ذل ام 1964ام وبع ايبت"، ق ود " جيمس س ى سوق العق ادئ عل ذه المب ق ه بتطبي

يقوم بتجميع التوقعات  " مارآت فان "أو  " جناح السوق " المستقبلية للسلع، وذلك عن طريق إنشاء مكتب استشاري ُيسمى بـ           
ى ا              . اإلجمالية ى االنخفاض والمضاربين عل د درجة المضاربين عل تم تحدي ين    وعن طريق هذا التصويت، ي اع من ب الرتف

ويتمثل الغرض من هذا التصويت في تحديد إحساس السوق العام تجاه عدد من األرقام،              . المحترفين الخبراء في سوق السلع    
أما المنطق الذي تعتمد عليه هذه الطريقة هو أن أغلب            . وبالتالي استخدام ذلك في أغراض توقعية للحرآة المستقبلية للسوق        

سوق،     . ة يتأثرون بالمكتب االستشاري للسوقتجار العقود المستقبلي   راء في ال وبالتالي، عن طريق مراقبة وجهات نظر الخب
  . من الممكن الحصول على مؤشر دقيق نسبًيا التجاهات تداول العامة
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  الفصل الحادي عشر

  )Point and figure(الرسم البياني 
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  الفصلمقدمة 
 هو أول أنواع الرسوم البيانية -والذي يوضح حرآة األسعار بدون قياس الزمن-" Point and finger"آان الرسم البياني 

ذا االسم    . الُمستخدمة بين تجار أسواق األسهم قبل أن تحدث نقطة التحول    ى  " Point and finger"وُينسب ه ور  "إل فيكت
رز ام    وال" دي فيلي صادر ع ه ال ي آتاب وان 1933ذي ورد ف ة      ( بعن تخدام طريق ستقبلية باس هم الم ات األس ات حرآ توقع

""Point and finger .(" شارلز داو "وهذا هو االسم الذي استخدمه ة صحيفة    " ت وم   " وول ستريت "في مقدم صادرة ي ال
  . 1901 يوليو من عام 20

  
اب          دة      أشار داو إلى أن الطريقة الواردة في ذلك الكت م استخدامها لم د ت ام     15 ق ًة من ع ام، بداي م استخدام اسم    . 1886 ع وت

"Point charts "     ام ى ع دما أصبح اسم    1933من العشرينات وحت ذه     " Point and finger" عن هو االسم الخاص به
شر   . الطريقة الُمستخدمة لتتبع السعر ا ن ة       " ويكوف "آم اول طريق ي تتن ال الت د من األعم في  " Point and finger"العدي

  . بداية الثالثينات
  

ومي ألسعار               " وول ستريت "، بدأت صحيفة    1896في عام    بنشر أعلى سعر يومي، وأدنى سعر يومي، وسعر اإلغالق الي
اني        دة البي ة شيوع رسم األعم اريخ رسم     . األسهم، مما يشير إلى أن هذا الوقت هو بداي دو أن ت الي، يب  Point and"وبالت

finger " األعمدة البياني بعشرة أعوام تقريًبايسبق رسم .  
  

رب من رسم           اب، سوف نقت ذا الفصل من الكت اني في خطوتين   " Point and finger"وفي ه درس   . البي أوًال، سوف ن
ذا الرسم    . الطريقة األصلية لهذا الرسم والتي تعتمد على تتبع حرآة السعر خالل اليوم            وثانًيا، سوف نوضح البنية األبسط له

  . ن الرسوم البيانية، والتي يمكن رسمها عن طريق استخدام أعلى وأدنى سعر فقط ألي سوقالنوع م
  
  

  البياني ورسم األعمدة البياني" Point and finger"مقارنة بين رسم 
ال       " Point and finger"دعونا نبدأ بالتحدث عن االختالفات األساسية بين رسم  اني، وأخذ مث دة البي اني ورسم األعم البي

  . لى آل نوعع
  

ر رسم    ط     " Point and finger"يعتب سعر فق ة ال اني دراسة لحرآ د         . البي اره عن زمن في اعتب ه ال يأخذ عامل ال ى أن بمعن
ونظًرا للطريقة التي يعتمد عليها إنشاء      . أما رسم األعمدة البياني، فيحتوي على آل من السعر والزمن         . تسجيل حرآة السعر  

زمن        رسم األعمدة البياني، يكون ا    اس ال ي هو مقي ا يكون المحور األفق سعر، بينم وفي رسم   . لمحور العمودي في مقياس ال
دما تكتمل حر            ال، عن ع واحد             األعمدة البياني اليومي على سبيل المث ذلك مرب ة، يتكون ب سعر اليومي ة ال ى  ) أو عامود   (آ عل

ى اإل      الجهة اليمنى، وذلك حتى وإن آانت حرآة السعر ذات تغير بسيط، أو حتى لم ي               ر عل د من        كن أي تغي طالق، حيث الب
وم   تكّون أي مربع ذا الي ا في رسم    .  في المساحة المخصصة له سجيل أي شيء     " Point and finger"أم تم ت اني، ال ي البي

اني                            ى الرسم البي تم رسم أي شيء عل وفي  . سوى التغيرات التي تطرأ على السعر، فإذا لم يحدث أي تغيير في السوق، ال ي
ة                            فترات الن  وع من الرسوم البياني ك الن ى ذل د من الوحدات عل ا  . شاط التي تظهر في السوق، قد يتطلب األمر رسم العدي أم

  .  على اإلطالقال يتم رسم أي مربعات على الرسم البياني أو قد ل السوق، قليًال ما يتم رسم مربعاتخالل فترات خمو
  

وم                   آما يوجد اختالف في غاية األهمية بين هذين النوعين           داول، حيث يق ة معالجة حجم الت ة، وهو طريق من الرسوم البياني
 Point"أما رسم  . رسم األعمدة البياني بتسجيل حجم التداول على شكل أعمدة أيًضا تقع تحت منحنى حرآة السعر اليومية

and finger "  ه سجيلها علي تم ت داول وال ي م الت ات حج ل بيان اني فيتجاه ك،إال . البي ن ذل رغم م ى ال ي وعل ك ال يعن  أن ذل
بالضرورة أنه ال يوجد أي تتبع لحجم التداول عند استخدام هذا الرسم البياني، حيث ينعكس أعلى مستوى لنشاط التداول في              

البياني، وذلك ألن هذا الرسم يقوم بتسجيل آل التغيرات في  " Point and finger"آمية تغيرات السعر التي يسجلها رسم 
ة، يصبح رسم        ونظًر ألهمية . السعر دعم والمقاوم ستويات ال وة م د ق اني  " Point and finger"حجم التداول في تحدي البي

  . مفيًدا في تحديد المستويات التي يكون فيها أآثر نشاط للتداول، وبالتالي يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة
  

شكل    ارن ال اني ورسم      ) 11-1(يق دة البي ين رسم األعم ة     " Point and finger"ب رة الزمني اني في نفس الفت دو   . البي د يب ق
سعر، إال      . الرسمين متطابقين ألول وهلة، إال أن االختالف يظهر بينهما بعد ذلك           ام لل اه الع يظهر في آًال من الرسمين االتج

ة          سجيل األسعار هي المختلف شكل       . أن طريقة ت ادل     ) 11-2(الحظ في ال امودين المرسومين بالتب وعامود  " x "عامود : الع
"o ."   يمثل عامود"x"      األسعار المرتفعة، بينما يمثل العامود"o " امود         .األسعار المنخفضة ا الع " x"وفي آل مرة يرتفع فيه

امود      مربع واحد    بمقدار   ى               " x" عن الع سعر لألعل اه حدوث آسر لل ذا معن سابق، يكون ه صغيرة في        . (ال انظر األسهم ال
  ). 11-2الشكل 
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ور   "قارنة بين رسم األعمدة البياني لمؤشر م) 11-1(شكل  د ب سار  " (500ستاندرد آن ى الي ين رسم   )عل اني  " Point and finger"، وب ى  (البي عل
  . لألسعار المنخفضة" o"لألسعار المرتفعة، وعامود " x"البياني عامود " Point and finger"يستخدم رسم . لنفس الفترة الزمنية) اليمين

  

  
  

). أنظر األسهم الصغيرة التي تشير لألعلى(السابق " x"فوق أعلى مستوى سجله عامود " x"ر إشارة الشراء ندما يرتفع عامود      تظه) 11-2(شكل  
شير لألسفل     (السابق " o"عن عامود " o"وتظهر إشارة البيع عندما ينخفض عامود   ي ت صغيرة الت شراء     ). انظر األسهم ال ع وال تكون إشارات البي

  . البياني" Point and finger"أآثر دقة على رسم 
  

امود        " o"وعلى نحو مماثل، عندما ينخفض عامود       ى مستوى سجله الع ل من أدن سعر    " o"إلى مستوى أق وم ال سابق، يق ال
الطبع استخدام       . لك التي تحدث في رسم األعمدة البياني      تالحظ مدى دقة هذه االختراقات من       . بالكسر لألسفل  ومن الممكن ب

ر في وقت الحق                            هذه االختراقات  ا أآث شراء، والتي سوف نتحدث عنه ع وال ا إشارات للبي ل  .  التي يقوم بها على أنه وتتمث
ع          " Point and finger"المميزات التي يتمتع بها رسم  د إشارات البي ة وسهولة استخدامه في تحدي ه العالي البياني في دقت

  . والشراء
  

ا رسم   ميزة أخرى ي) 11-4(و ) 11-3(آما يوضح الشكلين  ة   " Point and finger"تمتع به اني، وهي المرون ى  . البي فعل
وع        ة من ن ع الرسوم البياني ه        "Point and finger"الرغم من أن جمي ة، إال أن رة الزمني نفس الفت سعر ل ة ال ، تغطي حرآ
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ة     بعض وتخدم أغراض مختلف ر ر   . يمكننا تغيير هذه الرسوم لتصبح مختلفة عن بعضها ال  Point"سم  وآأحد الطرق لتغي
and finger " ويتطلب االنعكاس أآبر عدد من   ).  وحدات5 إلى 3ولنقل مثًال من (البياني، يمكن استخدام معيار االنعكاس

ع      . الوحدات، ويكون الرسم البياني بذلك أقل حساسية       الحظ  . أما الطريقة األخرى التي نغير بها الرسم البيني هي حجم المرب
، نالحظ تغير حجم )11-3(أما في الشكل .  نقاط5ع التي يتم استخدامها في الرسم والذي يبلغ حجم المرب ) 11-2(في الشكل   

دة من          .  نقاط 10المربع من إلى     شكل      44وبالتالي، انخفض عدد األعم ى   ) 11-2( في ال شكل          16إل ط في ال -3( عامود فق
ر لل       قوعن طري ). 11 ع  استخدام حجم أآب شكل      مرب ل من      )11-3( في ال ذي           ، تظهر القلي شراء، األمر ال ع وال  إشارات البي
  .  للمستثمر بالترآز على اتجاه السوق العام، وتجنب اإلشارات التي تظهر على المدى القصيرحيسم

  
الي الحصول                 3 إلى   5قل حجم المربع من     ي) 11-4(وفي شكل    اني، وبالت ادة حساسية الرسم البي ، األمر الذي يتسبب في زي

داول القصير المدى              على إشارات بيع وشراء أآثر،     د للت ر أمر جي ذي يعتب اع            .  وال ة االرتف ة أخرى، يمكنك مقارن من ناحي
ة من مستوى             ى    920األخير في تلك الرسوم البياني شكل              . 1060 إل ر في ال امود األخي هو  ) 11-3(يمكنك مالحظة أن الع

أن الخمس أعمدة األخيرة    ) 11-2(ويوضح الشكل   ". o"بدون وجود أي أعمدة من نوع       " x "عبارة عن سلسلة من مربعات    
، تتكون األعمدة التي حدث فيها هذا       )11-4(أما في الشكل    ". o"، وعامودين من نوع     "x" أعمدة من نوع     3هي عبارة عن    

وع         "x" أعمدة من نوع     6 عامود، بينها    11االرتفاع من    دة من ن ادة عدد التصحيحات        ". o"، وخمسة أعم ق زي وعن طري
دة         (اه التصاعدي   التي تحدث خالل االتج    ادة عدد األعم ق زي شراء            )أي عن طري ع وال د من إشارات للبي ا  . ، تظهر المزي آم

  ". o" من نوع ديسمح ذلك للتاجر بزيادة عدد نقاط الوقف تحت آخر عامو
  

  
  

ة  " Point and finger" نقاط في تناقص حساسية رسم  10 إلى 5يتسبب تزايد حجم المربع من ) 11-3(شكل  اني وقل شراء    البي ع وال  إشارات البي
  . يتناسب هذا الرسم من االستثمار طويل المدى. الظاهرة
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شراء 3يتسبب تناقص حجم المربع إلى   ) 11-4(شكل   ذا الرسم من     .  نقاط في ظهور المزيد من إشارات البيع وال يتناسب ه
  . 1060 إلى 920 إشارات شراء أثناء االرتفاع من 6ظهرت . االستثمار قصير المدى

  . البياني وقلة إشارات البيع والشراء الظاهرة" Point and finger"زيادة حساسية رسم 
  

  البياني خالل اليوم" Point and finger"رسم بنية 
ل    " Point and finger"آنا قد ذآرنا بأن النوع األصلي لرسوم  ي تق ة الت البيانية هو النوع الخاص بتغطية الفترات الزمني

اني هو     . آان االستخدام األصلي لهذا النوع خاص بحرآة أسواق األسهم  آما  . عن يوم واحد   ذا الرسم البي وآان الهدف من ه
ع                . تسجيل آل نقطة تنتقل إليها األسهم      ة لتحري فرص البي ذه أفضل طريق أن ه شعرون ب شراء وآان التجار ي ذا   .  وال في ه
سجيلها        واحدة، وعندما يتحرك السعر بمق     الرسم، يمثل آل مربع قيمة لنقطة      تم ت ى ي . دار نقطة واحدة سواء لألسفل أو لألعل

ديلها                       تم تع وعلى الرغم من أن هذه الطريقة خاصة في األصل بأسواق السلع جميعها، إال أن قيمة المربع الواحد في الرسم ي
وم       . لتناسب آل سوق من أسواق السلع على حدا    ل من ي ي أق ك   دعونا اآلن نقوم بإنشاء رسم بياني في إطار زمن واحد، وذل
  . باستخدام بعض البيانات الخاصة بالسعر

  
سعر خالل   ات ال ة بيان ام التالي سري 9تصف األرق ك السوي ستقبلية الخاصة بالفرن ود الم ي العق داول ف ن الت ام م سوف .  أي

ع واحد  وبال.   الواحد مربع نقاط لحجم ال   5نستخدم هنا    ا ال      تالي، سوم نقوم بتحديد مرب ل به اط ينتق سعر في أي   لكل خمس نق
  واآلن سوف نبدأ بأول مربع. تجاها

  
  

29/4  4875 4880 4860 4865 4850 2860 4855  
2/5    4870 4860 4865 4855 4860 4855 4860 4855 4860 4855 4865 4855  
3/5    4870 4865 4870 4860 4865 4860 4870 4865  
4/5    4885 4880 4890 4885 4890 4875  
5/5    4905 4900 4905 4900 4905  
6/5    4885 4900 4890 4930 4920 4930 4925 4930 4925  
9/5    4950 4925 4930 4925 4930 4925 4935 4925 4930 4925 4935 4930 4940 4935  

10/5  4940 4915 4920 4905 4925 4920 4930 4925 4935 4930 4940 4935 4940  
11/5  4935 4950 4945 4950 4935 4940 4935 4945 4940 4965 4960 4965 4955 4965 4960 

4970  
  
  

ذا الرسم،           . الرسم البياني الخاص بالبيانات الُمدرجة باألعلى     )  أ 11-5(يمثل الشكل    سرى من ه ة الي دأ بالجه واآلن سوف نب
  .ي بحيث تكون آل خمسة نقاط في مربع واحدمع العلم أنه تم تقسيم مقياس الرسم البيان

  
 4880هو  ) والذي يبعد عن هذه النقطة بخمس نقاط(ونظًرا ألن الرقم التالي . 4875ة عند مستوى  ضع نقط  :العامود األول 

  . 4880 لألعلى عند مستوى على الرقم السابق، نقوم برسم مربعهو أ
دار              . 4860الرقم التالي هو    : العامود الثاني  ع وا انتقل اآلن بمقدار عامود واحد إلى اليمين، ثم انزل لألسفل بمق م  حد  مرب ، ث

  . 4860حتى تصل إلى مستوى " o"امأل جميع المربعات التي تقع تحت هذا المربع بعالمة 
  

دار                    . 4865 الرقم التالي هو     :العامود الثالث  ى بمق ى األعل ل إل م انتق دار عامود واحد، ث ع واحد     تحرك إلى اليمين بمق ، مرب
ة  م عالم ستوى " x"وارس د م ا4865عن م توقف هن دي. ، ث د ك اآلن الحظ أن ل ع واح ة  (مرب امود " x"العالم ذا الع ي ه ف

ين         وفي الوقت . الثالث، ألن السعر لم يتحرك سوى بمقدار هذه المربع         ا عالمت ربعين فيهم ديك م د أن يكون ل ى   نفسه ال ب  عل
زول لألسفل ور         4850والحظ أيًضا أن النقطة التالية تقع عند مستوى         . األقل في العامود الواحد    ا يتطلب الن ة   ، مم سم عالم

"o ."                ة ة وترسم عالم امود التالي ا هي ال،     " o"إذن السؤال هنا، ماذا عليك أن تفعل؟ هل تنتقل إلى الع ة هن باألسفل؟ اإلجاب
ه  امود مرسوم ب ديك ع ك ستخالف القواعد ويكون ل ك ألن ع واحد وذل ـ مرب ة ال ط وهي عالم امود الثالث" x" فق ي الع . ف

ة      ) العامود الثالث (في نفس العامود    " x" أسفل العالمة    "o"وبالتالي، سيكون عليك رسم عالمة       ذلك عالم د  " o"لتكون ب عن
  . 4850مستوى 

  
الي،  . ، أي أن السعر قد انخفض لألسفل   4855 النقطة التالية تقع عند      :العامود الرابع  لذلك عليك اآلن االنتقال إلى العامود الت

ة   " x"وبعد ذلك، ارسم عالمة . في العامود الخامس" o"، ثم رسم عالمة مربع واحد   متجًها لألسفل بمقدار     وق عالم " o"ف
  ولكن الحظ أيًضا أنه عليك رسم مربع أسود هنا عند آخر سعر ألنه . 4870السابقة في  العامود ألن السعر قد ارتفع إلى 
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زمن؛ وذ    . قد أغلق في اليوم السابق عند آخر سعر    ع ال ى تتب د     وتساعد هذه الخطوة على الحافظ عل ع عن ل المرب ك ألن تظلي ل
  . آخر سعر في آل يوم يجعل من األسهل فصل األيام عن بعضها البعض

  

  
 11-5(وفي الشكل . تمثل المربعات السوداء السعر الذي أغلق عنده التداول في آل يوم. 1×5مقياس " Point and finger"رسم )  أ11-5(شكل 
والذي يبلغ حجم المربع الواحد  )  جـ11-5(قارن ذلك أيًضا بشكل .  نقاط3 مقداره مربعمع حجم لل  توجد نفس بيانات السعر المدرجة هنا، ولكن        ) ب

  .  نقاط5فيها 
  

  .  على هذا الرسملمربعاتواآلن يمكنك أن تستمر في تكملة هذا الرسم البياني لتتأآد من فهمك لعملية تحديد ا
ى نفس البيا    ) ب11-5(في الشكل   اني عل شكل     ، يحتوي الرسم البي سابقة والمرسومة في ال ات ال ع  ) أ11-5 (ن ، إال أن المرب

ر المسجلة                  .  نقاط فقط هذه المرة    3 تعادل   الواحد ات غي ر من البيان . الحظ بأن هذا الرسم البياني أآثر آثافة، وأنه يوجد الكثي
يعادل فيه المربع الواحد نقطة      ونوضح هنا بأن الرسم البياني الذي       .  نقاط 5، يعادل المربع الواحد     ) جـ 11-5(أما في الشكل    

ع الواحد      اط  3واحدة، يتم استخدامه ألغراض التداول على المدى القصير جًدا، ويتم استخدام الرسم الذي يعادل فيه المرب  نق
 نقاط، يتم استخدامه لدراسة اتجاهات   5أما الرسم الذي يعادل فيه المربع الواحد   . لدراسة حرآة السعر على المدى المتوسط     

شاء الرس          . سعر على المدى الطويل  ال دأنا بإن وع، حيث ب ثالث أن ا الترتيب الصحيح لرسم ال ذي   وقد أوضحنا هن اني ال م البي
ع الواحد                 يعادل فيه المربع   ه المرب ادل في ذي يع ع         3 نقطة واحدة، ومن الممكن رسم ال ه المرب ادل في ذي يع م رسم ال اط، ث  نق

حناه مسبَقا، ال يمكن إنشاء رسم بياني حجمه نقطة واحدة للمربع من الرسم الذي        ونظًرا لما أوض  .  نقاط على اليمين   5الواحد  
  . نقاط5 أو 3يعادل فيه المربع الواحد  

  

  
  

  ) ب11-5(شكل )                                  جـ11-5(شكل 
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  )the Horizontal Account (الحساب األفقي
ة    يعتبر وصول السعر إلى أهدافه من خالل استخدا          ي  "م طريق ا        " الحساب األفق ع به ي يتمت زات األساسية الت من أحد الممي

ة  . البياني" Point and finger"رسم  وإذا عدت بذاآرتك إلى الوراء إلى تلك األجزاء التي وردت في هذا الكتاب والمتعلق
سعر                    شنا قضية أهداف ال د ناق ا ق سعر، ستجد أنن اذج ال ى أي  . برسم األعمدة البياني، ونم ع     وعل حال، من الُمالحظ أن جمي

ـ     ة  "الطرق الُمستخدمة لتحقيق أهداف السعر باستخدام رسم األعمدة البياني آانت تعتمد على ما ُيسمى ب اييس العمودي ، "المق
سعر         (أي أنه آان البد من قياس المسافة العمودية الرتفاع نموذج السعر             ا ال ر فيه ي تغي سافة       )المساحة الت ذه الم ، وإسقاط ه

ين   "على سبيل المثال، آنا نقيس في نموذج         . ا أيًضا في االتجاه العلوي أو السفلي      عمودًي رأس والكف ة      " ال سافة الواقع ك الم تل
  ". النيك الين"ثم رسم ما يساوي هذه المسافة بدايًة من نقطة آسر خط " نيك الين"والـ " الرأس"بين 

  
   "القياس األفقي"البياني يسمح بـ " Point and finger"رسم 

داول،                          ام الت ة ازدح ساع العرضي لمنطق ين االت يعتمد مفهوم القياس األفقي على المبدأ الذي يقول بأنه يوجد عالقة مباشرة ب
ع                      . والحرآة التالية للسعر حالما يحدث آسر للسعر       د يتوق ا، فق ل قاعدة لنموذج م ك تمث داول تل ام الت ة ازدح وإذا آانت منطق

ى  البعض أن يتجه السعر لألعلى حالم    اه       . ا يتم اآتمال القاعدة ويقوم السعر بالكسر لألعل اذ االتج سعر في اتخ دأ ال ا يب وحالم
ة، والتي                    التصاعدي، يكون من الممكن استخدام المناطق التالية التي يزدحم عندها التداول للقيام بالمزيد من الحسابات األفقي

  ). 11-6(انظر الشكل . يمكن استخدامها لقياس حرآات السعر من بدايتها
  

  
  

داول                   ) 11-6(شكل   ام الت ة ازدح دة خالل منطق داول          . من الممكن تحديد أهداف السعر عن طريق حساب عدد األعم ام الت ة ازدح ا آانت منطق وآلم
  . أوسع، آلما أصبح الهدف أآبر

  
ساع النموذج        اس ات ك هو قي ا عن رسم       . والهدف من ذل ا نتحدث هن ذآر بأنن اني " Point and finger"ت  ذو اإلطار  البي

سبة          . نقطة واحدة م الواحد، والذي يعادل فيه المربع الواحد        الزمني األقل من اليو    ديالت بالن ة بعض التع وتتطلب هذه الطريق
وم                 . لألنواع األخرى من الرسوم البيانية والتي سنعود إليها الحًقا         داول، نق ام الت ة ازدح ة أو قاعدة منطق د قم وحالما يتم تحدي

 عامود على سبيل المثال، يكون الهدف       20وإذا آان هناك    .  األعمدة الموجودة داخل هذه القمة أو القاعدة       ببساط بحساب عدد  
ذا                   .  مربع بدايًة من نقطة القياس     20لالرتفاع أو لالنخفاض بمقدار      ه ه دأ من ذي يب ا هي تحدي الخط ال والنقطة األساسية هن

  . ما يكون أآثر صعوبة في أحياًنا أخرىالقياس، ففي بعض األحيان يكون ذلك أمًرا سهًال، بين
  

داول       ام الت ة ازدح ة، يمكن استخدام      . عادة ما يكون الخط األفقي الُمراد قياسه قريًبا من نقطة الوسط لمنطق د من الدق وللمزي
د من  وتوجد طريقة بديلة أخرى، وهي اختيار الخط الذي يتقاطع مع أآبر عد      . الخط الذي به أقل عدد من المربعات الفارغة       

دة،                  ". o"و  " x"المربعات التي بها عالمتي      وم بحساب آل األعم دها أن تق وحالما تجد الخط الصحيح، سيكون من الهام بع
ا    دد                            . حتى الفارغة منه ذا الع م إسقاط ه داول، ث ام الت ة ازدح دة في منطق ع األعم ى أو     (أي انك عليك حساب جمي ا لألعل إم

  . دمته لحساب عدد األعمدةوذلك بدايًة من الخط الذي استخ) لألسفل
  

  نماذج السعر
سعر باستخدام رسوم      ة " Point and finger"من الممكن أيًضا تحديد نموذج لل شكل   . البياني ذه   ) 11-7(يوضح ال ر ه أآث

  . النماذج شيوًعا
  

دة                 ا في فصل رسم األعم ي تناولناه ك الت اني، حيث   وآما ترى، ال يوجد الكثير من االختالف بين هذه النماذج، وبين تل  البي
وذج  ة، ونم ة والثالثي ان الثنائي م والقيع اذج القم ي نم اذج ف ذه النم ل ه ين"تتمث رأس والكتف وذج شكل حرف "ال ، "V"، ونم
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 Point and"هو مصطلح خاص بعلم رسم " نقطة االرتكاز"ويبدو أن مصطلح . "الطبق"المنعكس، ونموذج " Vوحرف 
finger "    سعر        البياني، حيث تعتبر نقطة االرتك اع أو انخفاض ال د ارتف داول بع ام الت د  . از هذه تحديًدا جيًدا لمنطقة ازدح فعن

اع                              رات من محاوالت االرتف ا فت ارات، يقطعه دة اختب ة لع ذه المنطق اع ه ال يتعرض ق ى سبيل المث ة عل ذه المنطق . قاعدة ه
ي                   ائي أو ثالث اع ثن د ظهور ق ا عن از مكانه سعر بالكسر            وتكتمل قا  . وغالًبا ما تتخذ نقطة االرتك وم ال دما يق عدة النموذج عن

  . مرتفًعا عن قمة منطقة ازدحام التداول
  

  
  

الن "البياني لـ " Point and finger"دراسة مساعدة الستخدام تقنية رسم : المصدر(بعض النماذج االنعكاسية الشائعة ) 11-7(شكل  " ألكسندر وي
  ) 1990والمطبوع عام 

  
وعلى العكس، ليس من السهل استخدام نموذج       . هذه أآثر مالئمة للقيام بعملية الحساب األفقي      تكون نماذج السعر االنعكاسية     

"V "                ة ة هام ة أفقي وفر منطق دم ت ًرا لع ة، نظ ذه الطريق شكل           . في ه ة المعروضة في ال ل مربعات     )11-7(وفي األمثل ، تمث
اط       . السوداء إشارات للبيع والشراء    ار من ادة اختب اع، أو        الحظ بأن السعر يقوم بإع اط إذا آانت في الق ذه النق د ه دعم عن ق ال

إعادة اختبار مناطق المقاومة عندها إذا آانت في القمة، أو إذا آانت نقاط تم آسرها قبل ذلك، أو إذا آانت بمثابة آسر لخط                    
  . االتجاه
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  تحليل االتجاه وخط االتجاه
أجز          ) 11-7(يوضح شكل    سعر آ اذج ال ا  خطوط االتجاه المرسومة في نم ك              . اء منه اه هو نفس ذل ل خط االتج ر تحلي ويعتب

تم رسم خط             ة، وي التحليل عند تطبيقه على رسم األعمدة البياني، حيث يتم رسم خط االتجاه التصاعدي تحت القيعان المتتالي
  . االتجاه التنازلي بين القمم المتتالية

  
   1×3البياني حجم " Point and finger"رسم 

وهين "اتب  ، آتب الك 1947في عام   اب عن رسم    " آ وان   " Point and finger"آت اني بعن ". توقيت سوق األسهم   "البي
دأ إصدار        دما ب الي، عن ام الت ى      "Chartcraft Weekly Service"وفي الع اب إل ك الكت ر اسم ذل راف   "، تغي ة احت طريق

ضمًنا      وبعد ذلك، تم إصدار العدي  "". Point and finger""الرسم البياني للتداول باستخدام  اب مت ذا الكت د من الطبعات له
ار  ود الخي واق عق سلع وأس ام . سوق ال ي ع ب 1990وف رك"، آت ل بي شاء  " (مايك ة إن تخدام طريق دة الس ادات الجدي اإلرش

"Point and finger " وتكويناته1×3حجم  ."  
  

شاء      ة األصلية إلن وفر األسعار خال   " Point and finger"تتطلب الطريق وم ت ذا   . ل الي وي   ي1×3الرسم حجم   وفي ه حت
دال ع الواح دار  مرب سعر بمق رك ال ى تح ط   3 عل دى المتوس ى الم سوق عل ل ال ي تحلي ذي يغط وع ال و الن اط، وه ان .  نق وآ
ا                " آوهين" ي حجمه ا تتكون الوحدات الت يًال م ه قل ى أن ك إل وم الواحد في سوق األسهم،       1×3قد أرجع سبب ذل  خالل الي

إذن . 1×3البياني حجم " Point and finger"خدام األسعار خالل اليوم إلنشاء رسم وبالتالي فإنه ليس من الضروري است
  . فإن البيانات التي نحتاجها فقط عي أعلى وأدنى سعر خالل اليوم، ويتم نشر هذه البيانات في الصحف اليومية المالية

  
  1×3البياني حجم " Point and finger"إنشاء رسم 

ل        . نسبًيايعتبر إنشاء هذا النوع سهل       أوًال، البد أن يتم تقسيم الرسم البياني بنفس طريقة الرسم البياني ذو اإلطار الزمني األق
ة                . والبد من تعيين القيمة في آل مربع      . من اليوم الواحد   اهًزا باالشتراك في خدم ذا الرسم ج ى ه ومن الممكن الحصول عل

"Chartcraft ."دة المرسو سلة من األعم م سل ذا الرس ا ويوضح ه ى "o"و " x"م فيه ة األول ل العالم ادل، حيث تمث  بالتب
  ). 11-8(انظر الشكل . ارتفاع السعر، وتمثل الثانية انخفاضه

  
ومي                   ى سعر ي ى وأعل ى أدن ذا الرسم إل شاء ه ين وإن اتين العالمت وع      . ويتطلب تحديد ه ر من ن امود األخي ان الع " x"وإذا آ

وم      ، يمكن الحصول على     )بداللة ارتفاع األسعار  ( ة                . أعلى سعر خالل الي وم رسم عالم ى سعر في الي " x"وإذا تطلب أعل
يس عليك   , واحدة أو أآثر، فعليك أن ترسم جميع العالمات المطلوبة فقط، وهذا هو ما عليك القيام به طوال اليوم       تذآر بأنه ل

ى سعر           .  حساب القيم الكسرية   ار أعل ًذا في اعتب الي، آخ وم الت ة الي ذه العملي ط آرر نفس ه ا أن األسعار تواصل    .  فق وطالم
  . ، متجاهًال األسعار المنخفضة"x"ارتفاعها، استمر في مأل المربعات بعالمة 

  
ة              الي بعالم ع الت ذه   ". x"وينتهي الرسم اليومي عندما ال يكون أعلى سعر سجله خالل اليوم مرتفًعا آفاية لمًال المرب د ه وعن

اني            النقطة، ننظر إلى أدنى سعر لتحديد إذا ما        اه الث ة في االتج ك هو الوضع، نتحرك       .  آنا سنرسم  العالمة التالي ان ذل إذا آ
دار               م نتحرك لألسفل بمق ين، ث ى اليم الي عل امود الت ع واحد   إلى الع ة   مرب ة    " o" ونرسم عالم ة التالي . في المربعات الثالث

ستمر أم ال           ونظًرا ألننا اآلن في عامود تنازلي، سوف يكون اليوم التالي هو الفاصل، وسو             امود سي ذا الع ان ه . ف نرى إذا آ
ك     " o"فإذا آانت هناك إمكانية لرسم عالمة        ًبا              . واحدة أو أآثر، فافعل ذل وم مناس ى سعر خالل الي دما ال يكون أدن ولكن عن

ى اال              "o"لتكملة مأل عالمات الـ      اه إل ل االتج ة لتحوي اك إمكاني رى إذا آانت هن ومي، ون ى سعر ي ى أعل اه  ، فإننا ننظر إل تج
  ". x"إذا آان هذا هو الوضع، انتقل إلى العامود األيمن ثم ابدأ في رسم العامود . التصاعدي
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  )11-8(شكل 
  

  نماذج السعر 
شكل  م  16) 11-9(يوضح ال ي رس يوًعا ف ر ش سعر األآث اذج ال ن نم وذج م ا " Point and finger" نم اني، بينه  8البي
  .  إشارات للشراء8إشارات للبيع، و

  
امود                 وا ك ألن الع ه إشارات شراء، وذل ذي ب امود األول ال ى الع اذج، وسوف نرآز عل ذه النم ى ه ا نلقي نظرة عل آلن دعن

ع           ى إشارات البي ا عل اني، محتوًي امود الث سيطة        . الثاني ما هو إال انعكاس للع اذج ب ة نم ى والثاني شراء األول ر إشارة ال وتعتب
امود        مربعالثاني بمقدار   " x"الثالثة، حيث تحرك عامود     يوجد إشارة شراء بسيطة في األعمدة       . للسعر ى الع " x" واحد أعل
اع                      . األول دة، حيث أن ق ة أعم ه يوجد أربع ط، وهو أن ويشبه نموذج الشراء الثاني ذلك النموذج األول مع اختالف واحد فق

امود  امود " o"ع اع الع ن ق ى م اني أعل س". األول" o"الث شراء األول آ وذج ال ي نم ر ف ة ويظه ستوى المقاوم سعر لم ر ال
اع وهي تصاعد                      . لألعلى زة إضافة تعزز االرتف أما نموذج الشراء الثاني فيوضح حدوث آسر لألعلى أيًضا، ولكن مع مي
  . ويعتبر نموذج الشراء الثاني أقوى قليًال من نموذج الشراء األول لهذا السبب. القيعان

  
ًدا       أما نموذج الشراء الثالث، فيوضح آسر لنموذج ال          ر تعقي ذا النموذج أآث ر ه ة، ويعتب م الثالثي شراء    . قم الحظ أن إشارة ال

دها    . البسيطة تعتبر جزء من إشارة الشراء المعقدة      ا ازداد تعقي ا آلم د قوته ذلك،  . والحظ أيًضا أن هذه النماذج المعقدة تتزاي ل
وذ                    ة هو نم م الثالثي ه القم سعر في رق ال اني، حيث       يتضح أن نموذج الشراء الثالث الذي اخت وى من النموذج األول والث ج أق

ة          . اتم آسراهم " x" أعمدة، بينهم عامودين من نوع       5يتضمن هذا النموذج     ا زادت احتمالي تذآر أنه آلما اتسع النموذج، آلم
وي  ، فيعتبر أقوى من النموذج الثالث، وذلك ألنه  )قمم ثالثية تصاعدية  (أما نموذج الشراء الرابع     . االرتفاع لألعلى أآثر    يحت
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ى                    . على قمم وقيعان تصاعدية    ه عل ك الحتوائ ع، وذل ى من الراب وى حت ا     7آما يعتبر نموذج الشراء الخامس أق دة، منه  أعم
  ". x"ثالثة أعمدة من نوع 

  
األولى، موجودة بالفعل وهي إشارة      . على إشارتي شراء  ) آسر المثلث التصاعدي لألعلى   (ويحتوي نموذج الشراء السادس     

سعر التصاعدي               . شراء بسيطة  اه ال ة        . (أما الثانية، فتحتاج إلى توضيح وهي عبارة عن خط اتج ة طريق وم بتغطي وسوف نق
ة        رة التالي ي الفق ة ف وع من الرسوم البياني ذا الن ى ه اه عل سابعة    ). رسم خط االتج شراء ال ا إشارة ال ة  (أم آسر خط المقاوم

ا  . أولهما وجود إشارة شراء بالفعل .  من توفر أمرين ومرة أخرى نقول أنه ال بد     . فتوضح نفسها ) التصاعدي لألعلى  وثانيهم
سعر           اة ال ر      . هو ضرورة وضوح الحد العلوي من قن شراء األخي ا نموذج ال ازلي    (أم اه التن وفر   )آسر خط االتج ، فيتطلب ت

ازلي               اه التن سيطة، ووضح خط االتج شراء الب ا إشارة ال ا ذ     . أمرين أيًضا، وهم ق آل م الطبع، يمكنك أن تطب ا   وب اه فيم آرن
  . يتعلق بنماذج الشراء الثمانية على نماذج البيع الثمانية، فيما عدا أن األسعار تنخفض بدًال من أن ترتفع

  

  
  

  )11-9(شكل 
  

ا في أسواق األسهم             ين تطبيقه سلع، وب ام، من الممكن     . يوجد اختالف بين آيفية تطبيق هذه النماذج في أسواق ال شكل ع وب
ائًعا في أسواق              . ذج بالكامل في أسواق األسهم    استخدام الستة عشر نمو    دة ش اذج المعق وعلى أي حال، ال يعتبر استخدام النم

ك   ي تل ز ف إن الترآي الي ف ة، وبالت صفة عام ستقبلية ب ود الم ي أسواق العق سعر ف ة ال ر حرآ سرعة تغي ًرا ل ك نظ سلع، وذل ال
ط            األسواق يكون على اإلشارات البسيطة، حيث يستخدم العديد من تجار           سيطة فق ك اإلشارات الب ستقبلية تل ود الم وإذا .  العق

  . أختار هؤالء التجار انتظار نماذج أآثر قوة وتعقيًدا، فسوف يفقدون في هذه الحالة العديد من الفرص الُمربحة
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  رسم خطوط االتجاه 
وم الواحد، أشرنا                    ل من الي تم رسمها        خالل مناقشتنا حول الرسوم البيانية ذات اإلطار الزمني األق اه ي ى أن خطوط االتج إل

ذه الرسوم      1×3إال أن هذا ليس هو الحال في الرسم البيانية التي حجمها   . بطريقة تقليدية  اه في ه ، حيث تكون خطوط االتج
دارها  ة مق ة ذات زاوي ة45البياني ان  .  درج م والقيع ين القم ذا الخط ب ضروري أن يصل ه يس من ال ك، ل ى ذل باإلضافة إل

  . السابقة
  
  ) المقاومة(، واالتجاه التنازلي )الدعم(ط االتجاه العام التصاعدي خ

بعض؛                   ان بعضها ب م والقيع ليس من العملي في هذا النوع من الرسوم البيانية محاولة رسم خط تداول عن طريق وصل القم
ة    تم استخدام خطوط الت     . وذلك بسبب آثافة التداول المتقطعة في هذه الرسوم البياني الي، ي دار   وبالت ا بمق .  درجة 45داول هن

دارها    ) خط الدعم التصاعدي  (ففي االتجاه التصاعدي، يتم رسم االتجاه التصاعدي         ين،       45بزاوية مق ى اليم ا إل  درجة متجًه
اه          ". o"وذلك بدايًة من أسفل أدنى عامود من نوع         ام هو االتج سعر الع اه ال ر أن اتج ذا الخط، نعتب وق ه وطالما أن السعر ف

ازلي (في االتجاه التنازلي، يتم رسم خط االتجاه التنازلي  و. التصاعدي دارها   ) خط المقاومة التن ة مق ا   45بزاوي  درجة متجًه
سعر          ". x"إلى اليمين، وذلك بدايًة من فوق أعلى قمة لعامود من نوع             اه ال ر أن اتج ذا الخط، نعتب سعر تحت ه ا أن ال وطالم

  ). 11-12(، و)11-11(و) 11-10(انظر الشكلين . العام هو االتجاه التنازلي
  

  
  

  . درجة45الحظ رسم خطوط االتجاه بزاوية . 1×3البياني حجم " Point and finger"مثال على رسم ) 11-9(شكل 
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  . درجة45الحظ أيًضا رسم خطوط االتجاه بزاوية مقدارها . 1×3البياني حجم " point and figure"مثالين آخرين على رسم ) 11-11(شكل 
  
  
وم            . ي بعض األحيان، يمكن تعديل خطوط االتجاه هذه       وف اه التصاعدي، ويق ة تصحيح لالتج على سبيل المثال، تحدث حرآ

وفي مثل هذه الحاالت، ال بد من رسم خط           . السعر بكسر خط الدعم التصاعدي، ثم يستأنف السعر بعدها اتجاهه التصاعدي          
دأ من أد        45دعم جديد بزاوية مقدارها      ًضا، يب سعر        درجة أي ه تصحيح ال ى مستوى وصل إلي ان يكون     . ن وفي بعض األحي

د    . اتجاه السعر قوًيا للغاية لدرجة يكون فيها خط االتجاه التصاعدي األصلي بعيًدا جًدا عن حرآة السعر                وفي هذه الحالة، الب
  . من رسم خط دعم أآثر قرًبا من حرآة السعر ليكون مالئًما أآثر

  
  طرق القياس
م   سمح رس ة،      " point and figure"ي ة األفقي ا الطريق سعر، وهم دف ال اس ه ين لقي رقتين مختلفت تخدام ط اني باس البي
تم مضاعفة عدد                   . والعمودية م ت سعر، ث بالنسبة لطريقة القياس األفقي، يتم فيها حساب عدد األعمدة في قمة أو قاع نموذج ال

ي ن               اني، أو عدد المربعات الت اه الرسم         هذه األعمدة بمقدار حجم الرسم البي ال لعكس اتج ا لالنتق ال،      . حتاجه ى سبيل المث عل
ه          ذي حجم اني ال دة في قاعدة      . 1×3لنفترض أن قيمة المربع الواحد هي دوالر واحد في الرسم البي وإذا حسبنا عدد األعم

ا      دة  10النموذج ووجدنا أنه ذا الرسم هي                        .  أعم سعر في ه اه ال دها اتج ي نعكس بع ة الت ا تكون القيم × 3(رات  دوال3حينه
ذه النتيجة مع المستوى        .  دوالر 30ويكون حاصل مضاعفة هذه القيمة للعشر أعمدة هي         ) دوالر واحد  بعد ذلك، يتم جمع ه

  . الذي يوجد عنده قاع النموذج أو قاعدته، أو أننا نقوم بطرحها من قمة النموذج للوصل إلى هدف السعر ألًيا من االتجاهين
  

ا عالمات في                  أما طريقة القياس العمودي، ف     ي به تشبه طريقة القياس األفقي إلى حد ما، حيث نقوم بقياس عدد المربعات الت
وفي  ". x"ففي االتجاه التصاعدي، نقوم بحساب عدد المربعات في أول عامود               . العامود األول الذي بدأ منه االتجاه الجديد      
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امود    ي أول ع ات ف دد المربع سب ع ازلي، نح اه التن وم بم". o"االتج ضيف   ونق م ن ات، ث ذه المربع دد ه ة لع ضاعفة ثالثي
اع     . الحاصل إلى أدنى مستوى للقاع، أو نطرحه من أعلى نقطة في القمة            ة أو الق وإذا آان النموذج في الرسم البياني هو القم

  ). 11-12(انظر الشكل . الثاني للقيام بالحساب العمودي" o"أو " x"المزدوج، نستخدم العامود 
  

  
  

، وتم حساب هذا الهدف عد طريق مضاعفة ثالثية لعدد األعمدة 92يوضح المربع باألسفل على اليسار هدف أفقي للسعر يصل إلى   ) 11-12(شكل  
ا أدنى سعر      50التي يعتبر مستوى    (التي تتكون منها القاعدة      م           ) عامود  42لتصبح   ( عامود    14وهي   )  فيه ى رق م إضافة الحاصل إل أدنى   (50، ث

المستوى   (63ثم إضافة الحاصل إلى     " x"، حيث تمت مضاعفة ثالثية لعدد األعمدة        102إلى اليمين، تحدد هدف السعر إلى       و). مستوى في القاعدة  
  ). الذي بدأ منه القياس

  
  

  طرق التداول 
  . البياني لتحديد نقاط الدخول والخروج" point and figure"سوف نتطرق هنا إلى عدد من الطرق الُمستخدمة في رسم 

  
، أو الدخول في صفقات   )الخروج منها (ممكن استخدام إشارات الشراء البسيطة لتغطية صفقات البيع القديمة          من ال  -1

  . شراء جديدة
، أو الدخول في صفقات   )الخروج منها (من الممكن استخدام إشارات البيع البسيطة لتغطية صفقات الشراء القديمة            -2

 . بيع جديدة
دة          من الممكن استخدام اإلشارات البسيطة  -3 دخول في صفقات جدي ة، إال أن ال صفقات القديم ك ال صفية تل  لغرض ت

 . يحتاج إلى تكون نماذج أآثر تعقيًدا
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اه، وصفقات                  -4 وق خط االتج شراء ف من الممكن استخدام خط اتجاه التداول آفلتر، بحيث يتم الدخول في صفقات ال
 . البيع تحت خط االتجاه

وق        " o"يد تلك النقاط تحت آخر عامود       لتحديد نقاط وقف الخسارة، قم دائما بتحد       -5 اه التصاعدي، وف ة االتج في حال
 . في حالة االتجاه التنازلي" x"آخر عامود 

 : من الممكن تنويع طرق الدخول آالتالي -6
 . اشتِر عند الكسر الحقيقي لالتجاه التصاعدي )أ
  . اشتر بعد حدوث الكسر بمربع واحد لتحقق أقل نقطة دخول) ب
وذلك ليس فقد بغرض المزيد من التأآيد على انعكاس          . ع واحد في اتجاه الكسر بعد حدوث التصحيح       اشتر بعد مرب  ) جـ

االتجاه اإليجابي في االتجاه الصحيح، ولكن للسماح بوضع نقطة وقف أقرب، والتي يكون موقعها أسفل أدنى نقطة من                  
  ". o"آخر عامود 

  . هاشتر عند آسر السعر للمرة الثانية في نفس االتجا) د
  

ى           ي يمكن استخدامها عل وآما ترى في هذه القائمة التي أدرجناها باألعلى، تجد أن هناك العديد من الطرق المختلفة الت
م  اني" point and figure"رس شعر   . البي اني، ست م البي ذا الرس تخدام ه ية الس ة األساس ًدا الطريق م جي دما تفه وعن

  . لدخول والخروج بهذه الطريقةبالمرونة العالية في استخدامه لتحديد نقاط ا
  

  تعديل نقاط الوقف 
ذي     اه ال ي نفس االتج سعر ف تمرار تحرك ال ع اس ه م ى، إال أن ة األول ة في الوهل شراء الحقيقي ع وال تظهر إشارات البي

ة وسواء حدث ذلك فعًال أم ال، فمن الممكن تعديل مكان نقط           . أعطته تلك اإلشارة، تظهر العديد من اإلشارات اإلضافية       
ل لتكون        " o"وقف الخسارة ونقلها لمستوى أعلى، لتكون أسفل آخر عامود           في االتجاه التصاعدي، أو نقلها لمستوى أق

ا حسبما              . في االتجاه التنازلي  " x"فوق آخر عامود     ديل مكانه ومن الجدير بالذآر، أن استخدام نقاط وقف الخسارة وتع
  .أرباحهو مناسب، تسمح للتاجر بحماية ما حصل عليه من 

  
  ماذا علينا أن نفعل بعد حرآة سعر طويلة؟

ام       -تسمح الحرآات التصحيحية   اه الع شكل متقطع عكس االتج ي تحدث ب ا       -الت اط الوقف حالم ان نق ديل مك اجر بتع  للت
ساره    سعر م م تتكون ثالث مربعات انعكاسية خالل سير              . يستأنف اتجاه ال ك إن ل ق ذل ا آيف يمكن تحقي سؤال هن وال

اه التصاعدي، أو عامود     " x"تجاهه؟ الحظ أن التاجر يواجه عامود   السعر في ا   ًضا في    " o"طويل في االتج ل أي طوي
وع          " العامود الطويل "وفي هذه الحالة، يكّون السوق ما يشبه شكل         . االتجاه التنازلي  امود من ن  "x"حيث يكون هذا الع

ه            وعلى الرغم من التاجر عند ذلك الحين      . بدون حدوث تصحيح  " o"أو   اه، إال أن  يكون راغًبا قي البقاء داخل هذا االتج
ل                . يرغب في الوقت ذاته بأن تكون هناك طريقة لحماية أرباحه          ل، وتتمث ى األق ة واحدة عل ك، توجد طريق ق ذل ولتحقي

ذي             10في وضع نقطة وقف بعد التحرك السعر بمقدار          ان ال  مربعات بشكل متواصل، ليكون مكان هذه النقطة في المك
سابق          يوجد   اه ال رة أخرى في          . فيه الثالث مربعات الموجودة في االتج دخول م صفقة مفتوحة، أعد ال وإذا استمرت ال

ى نقطة في آخر                    . اتجاه السعر األصلي   وفي هذه الحالة، تزداد ميزة نقطة الوقف الجديدة بسبب مكانها الجديد تحت أدن
  . في االتجاه التنازلي" x "في االتجاه التصاعدي، أو فوق آخر عامود" o"عامود من نوع 

  
  البياني" point and figure"مميزات رسم 

  البياني" points and figure"سوف نلقي هنا بعض الضوء باختصار على المميزات التي يتمتع بها رسم 
  
ة           -1 اجر المختلف اني ليتناسب مع احتياجات الت ي يمك      . يمكن تعديل حجم الرسم البي د ن الطرق الت ا يوجد العدي ن آم

  . استخدام هذا النوع من الرسوم البيانية في تحديد نقاط الدخول والخروج
ي رسم       -2 ة ف ر دق ا أآث داول بأنه ز إشارات الت م    " point and figure"تتمي ي تظهر في رس ك الت اني من تل البي

 . األعمدة البياني
داول    البياني، عن طري " point and figure"من الممكن تحقيق نتائج أفضل باستخدام رسم  -3 اع إشارات الت ق إتب

اني " point and figure"التي تظهر في رسم  شكل   . البي ) 11-16(و) 11-15(و) 11-14(و) 11-13(انظر ال
 ). 11-18(و) 11-17(و
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ع وال    . رسم بياني خاص بسندات الخزانة في العقود المستقبلية ألآثر من عامين  ) 11-13(شكل   ى إشارات البي ومن  . شراءتشير األسهم الصغيرة إل
  . وحتى عندما تظهر إشارة خاطئة، فإن الرسم يصحح نفسه بسرعة. الممكن مالحظة أغلب اإلشارات الموجودة في اتجاه السوق العام جيًدا

  

  
  

ش   . ، والتي حسمت اتجاه السعر خالل ذلك العام بأآمله        1994الحظ إشارة البيع الظاهرة مع بداية عام        ) 11-14(شكل   ي  آما حسمت إشارة ال راء الت
ارة شراء    1997وتحولت إشارة البيع التي ظهرت في منتصف عام . 1997 اتجاه السعر لمدة عامين حتى عام       1995ظهرت مع بداية عام      ى إش  إل

  . 1998مع بداية عام 
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في هذا ارسم ظهرت  . الواحدهذا الرسم البياني هو عبارة عن تكثيف للرسم البياني السابق، وذلك عن طريق مضاعفة حجم المربع     ) 11-15(شكل  
ى أساسها           85 بالقرب من مستوى     1995األخيرة آان إشارة شراء والتي ظهرت في منتصف عام          . إشارتين فقط للدخول   سعر عل ذي استمر ال ، وال

  . لمدة ثالثة أعوام
  

  
  

دها  . 1996عام خالل $ 380تظهر إشارة بيع في هذا الرسم البياني الخاص بالذهب بالقرب من مستوى          ) 11-16(شكل   انخفضت أسعار الذهب بع
  . أخرى خالل العامين التاليين$ 100بمقدار 
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وبر   $ 20البياني الخاص بالنفط بالقرب من  " point and figure"ظهور إشارة بيع في رسم ) 11-17(شكل  سعر   1997خالل أآت ، وانخفض ال
  .  منعكًسا عن االتجاه التنازلي16.50عند " x"د سيكون على أسعار النفط االرتفاع فوق آخر عامو. $6بعدها إلى 

  

  
  

ام     "semiconductor"البياني الخاص بمؤشر " point and figure"رسم ) 11-18(شكل  امين ونصف الع . ، ويظهر به أربع إشارات خالل ع
  . 1996، وإشارة شراء خالل عام 1997 و1995الحظ إشارات البيع خالل عام 

  
  البياني" point and figure" برسم المؤشرات الفنية الخاصة

ام   اني " point and figure"رسم   (1995في آتابه الصادر ع ة  " توماس دورسي  "، َعَرض  )البي " chart craft"طريق
اني في سوق األسهم    " point and figure"الخاصة برسم    ق رسم      . البي ًضا تطبي اقش أي ا ن " point and figure"آم

ستقبلية  البياني على أسواق السلع وا  ود الم ه، وضح          . لعق ذا الرسم وقراءت شاء ه ة إن ه طريق ى تناول " دورسي "وباإلضافة إل
ة   . على هذا النوع من الرسم البياني    " الدوائر"أيًضا آيفية تطبيق آًال من تحليل القوة النسبية، وتحليل           ى آيفي وأظهر أيًضا إل

لى أدنى وأعلى سعر له، وعلى خط ارتفاعه وانخفاضه،        ، للحصول ع  " بورصة نيويورك "إنشاء هذا الرسم البياني لمؤشر      
سبة تحرك األسهم خالل    ى ن ابيع و10وعل ر .  أسبوع 30 أس ه  " دورسي"وأق اء ب ا ج ى م ارك "عل ة " مايكل ب ناشر خدم

"Chartcraft " بأنه يوجد تطورات للمؤشرات الخاصة برسم"point and figure "البياني، والُمتاحة في هذه الخدمة .  
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  البياني من رسم يدوي إلى إلكتروني" point and figure"ويل رسم تح
رامج     " point and figure"تناول أجهزة الكومبيوتر رسم   اني، وأصبحت أغلب ب ر  "البي سوفت وي الخاص بالرسوم   " ال

ام المربعات لتعد            . البيانية قادرة على القيام بذلك الرسم لك       ع أحج رامج تنوي ذه الب م     آما يمكنك من خالل ه ا يالئ ا لم ه وفًق يل
وم آامل أو      " point and figure"آما يمكنك إنشاء رسم . تحليل المدى الطويل والمدى القصير ساوي ي ي ي في إطار زمن

  . ، آما يمكنك تطبيق ذلك على أي سوق تريده.أقل من يوم
  

ى شهادة          " (آينيث تاور "استخدم   شرآة        )CMTمحلل فني ُمعتَمد حاصل عل ي ل ل الفن ة     UST، والمحل ة لوغاريتمي ، طريق
والتي تقيس سرعة –وتحدد عملية تصوير هذا الرسم باستخدام الكومبيوتر بشكل آلي . البياني" point and figure"لرسم 

شكلين   .  النسبة الصحيحة لحجم المربع الموجود في آل رسم خاص بكل سهم  -تغير السهم خالل ثالثة أعوام     -19(يوضح ال
ساوي حجم    ". انتل"و سهم   " أمريكان اونالين "اللوغاريتمية ُمطبقة على سهم     " تاور" طريقة   أمثلة على ) 11-20(و  ) 11 ي

ن   "المربع في الرسم البياني الخاص بـ        ان اونالي ة تصحيحية          %. 3.6) 11-19شكل   " (أمريك سعر حرآ الي يتطلب ال وبالت
ك  1×2، إذا آان حجم الرسم %7.2تها وال بد أن تقوم األسعار بحرآة نسب. 1×1إذا آان حجم المربع  % 3.6مقدارها   ، وذل

  %. 3.2) 11-20شكل " (انتل"ويعادل حجم المربع الواحد في رسم سهم . للبدء في رسم عامود جديد
  

  
  

سبة، حيث       ". أمريكان اونالين"في سهر " point and figure"طريقة الرسم اللوغاريتمي لـ ) 11-19(شكل  ى الن اه عل ار عكس االتج يعتمد معي
اع    %. 7.2وألن حجم المربع يعادل مربعين، فيعادل عكس اتجاه السعر %. 3.6دل آل مربع    يعا ة   (الحظ أن هدف االرتف ة األفقي اس بالطريق ) بالقي

  . 136.5 و 69.7هو 
  

  
  

د حدوث انعكاس في        . 1×1حجمه " انتل"البياني لسهم " point and figure"رسم ) 11-20(شكل  ى عامود جدي ال إل سبة   يحتاج االنتق سعر بن ال
  ). باستخدام طريقة القياس األفقية (87.6 و 33تقع األهداف المستهدفة للسعر عند %. 3.2
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ك                            سعر، وذل ة لقاعدة نموذج ال ة الحساب األفقي ى استخدام طريق ة عل ة أمثل تمثل األقواس المرسومة في تلك الرسوم البياني
ل "م سهم    يوضح رس  . لتحديد أهداف السعر طويلة المدى وقصيرة المدى       ى              " انت سعر عل ال هدف ال ى سبيل المث اني عل البي

ذه               33المدى القصير عند مستوى      ، تم قياسه بالطريقة األفقية عن طريق إحصاء عدد األعمدة داخل قاعدة السعر، وإسقاط ه
ى   سافة لألعل ى شكل      . الم ة   )11-2(وشكل  ) 11-19(وإذا ألقيت نظرة عن قرب عل ة لحرآ اط مالزم  ، ستالحظ وجود نق

   ).Moving Averages(المتوسطات المتحرآة ُتمثل هذه النقاط . السعر
  

  البياني" point and figure"في رسم ) Moving Averages(المتوسطات المتحرآة 
ًضا   . على رسوم األعمدة البياني) Moving Averages(المتوسطات المتحرآة عادة ما يتم تطبيق  ا أي إال أنه يمكن تطبيقه

) Moving Averages(المتوسطات المتحرآة اثنين من " تاور"البياني، حيث استخدم " point and figure"على رسم 
ة  ى رسومه البياني دة و (عل شرة أعم امود20لع ي شكلي ).  ع اط المرسومة ف ل النق المتوسطات ) 11-20(و) 11-19(تمث

ة   دة  ) Moving Averages(المتحرآ ذه     . لعشرة أعم م حساب ه د ت ة  المتوسطات ا وق ) Moving Averages(لمتحرآ
ـ     ات ال دد عالم ى ع سمتها عل امود، وق ل ع ي آ عار ف ع األس ق تجمي ن طري ساطة ع ـ " x"بب ذا " o"أو ال ي ه ودة ف الموج

امود ساب متوسط    . الع ة لح ام الناتج تخدام األرق وم باس امود، نق ل ع ى آ ة عل ذه الطريق ساب به ق الح د تطبي  20 أو 10بع
يكون بنفس هذه الطريقة في رسوم   ) Moving Averages(المتوسطات المتحرآة ن حساب ومن الجدير بالذآر أ. عامود

  . األعمدة البيانية
  

شكل  م  ) 11-21(يوضح ال ن رس ين م ى األول  " point and figure"اثن سهم، عل نفس ال اني ل رك البي ط المتح المتوس
)Moving Average (    اني ى الث دة، وعل وفي  .  لعشرين عامود  ) Moving Average(المتوسط المتحرك    لعشرة أعم

وم   "الرسم الثاني الخاص بـ    ه         " رويال ديتوش بيترولي اس االنعكاس في ادل مقي ذا الرسم أن      %. 2.7يع المتوسط  الحظ في ه
ين   ) Moving Average(المتوسط المتحرك  األسرع استمر تحت ) Moving Average(المتحرك  رة ب  األبطأ في الفت

اه تصاعدي     خالل األر1997 إلى  1993 ان في االتج ا يمكنك مالحظة المتوسطين المتحرآين خالل       . بع أعوام التي آ آم
انبي          1997النصف الثاني من عام      اه الج ى االتج سهم              . ، والذي تحول فيه السعر إل ذا ال د تالحظ أن ه ين، ق وفي أقصى اليم

  . على وشك استئناف االتجاه التصاعدي العام
  

ن ه اني األول م م البي ي الرس سهم وف نفس ال ادي ل ى خطي اعتي ود منحن شكل، الحظ وج رة . ذا ال ن أن الفت رغم م ى ال وعل
ة            ه يمكنك أن تلقي نظرة مقرب دى، إال أن ل الم الزمنية التي تغطي الرسم البياني الخطي أقصر بكثير من الرسم البياني طوي

ة  السعرآسر ، ويمكنك استخدام   1998 وبداية عام    1997على حرآة السعر أواخر عام        لألعلى على المدى القصير في بداي
. التصاعدي كسر    واإلغالق فوقه ليؤآد على ال     60وال يزال هذا السهم بحاجة لمسر مستوى        .  آفرصة لدخول السوق   1998

ذآر أن  سعر داخل ) Moving Average(المتوسط المتحرك ومن الجدير بال اء انحصار ال ًرا أثن اجر آثي ساعد الت  ال ي
سعر بال                نطاق محدد، إال أن     ام ال رة أخرى إذا ق اع م دأ في االرتف ى كسر   ه يب ق إضافة       . لألعل المتوسط المتحرك    وعن طري

)Moving Average ( على رسم "point and figure " مؤشر فني آخر ذو قيمة عليه" آين تاور"البياني، أضاف .  
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كل  م   ) 11-21(ش ن رس سختين م سهم  " point and figure"ن اني ل وتش ب"البي ومدي اس     ". يترولي ه المقي تخدم في فل اس اني باألس م البي الرس
 ) Moving Average(المتوسط المتحرك تمثل النقط والخطوط الصغيرة . أما الرسم البياني باألعلى فهو رسم بياني خطي لمدة عام. اللوغاريتمي

  . لعشرة أعمدة وعشرين عامود على التوالي
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  الخالصة
دم،   " point and figure"ال يعتبر رسم  البياني هو الطريقة األآثر قدًما في العالم، بل يعتبر رسم الشموع اليابانية هو األق

ابين عن    -" جريج موريس"وفي الفصل التالي من هذا الكتاب، سوف يقدم . وتم استخدامه في تلك البلد لعدة قرون     مؤلف آت
  . بت شعبية واسعة في السنوات األخيرة بين المحللين الفنيين في الغرب هذه الطريقة القديمة التي اآتس-الشموع اليابانية
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  الفصل الثاني عشر
  

  ")جريجوي موريس"هذا الفصل مساهمة من (رسم الشموع اليابانية البياني 
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  مقدمة الفصل
ائًعا                على الرغم من    استخدام اليابانيين لهذا النوع من الرسوم البيانية وطريقة التحليل لعدة قرون، إال أن استخدامها أصبح ش

بعض   ) الشموع اليابانية(ويشير هذا المصطلح . خالل السنوات األخيرة فقط  ا مرتبطان ب األمر  . إلى أمرين مختلفين إال أنهم
و     . انات السعر أو العقود المستقبلية من خالل هذا الرسم     األول، وهو األآثر شيوًعا هو طريقة عرض بي        اني فه ا األمر الث أم

دواها ن ج د م ة لغرض التأآ شموع الياباني د مجموعة من ال ن تحدي اتين . ف ا من ه تخدام أًي ن اس ولحسن الحظ، فمن الممك
  . الطريقتين بشكل منفرد أو استخدام آالهما

  
  رسم الشموع اليابانية البياني

تم استخدام                 في عملية    ه ي رسم الشموع اليابانية البياني، يتم استخدام نفس البيانات الُمستخدمة في رسم األعمدة البياني؛ أي أن
ات، إال أن رسم                  . سعر الفتح، وسعر اإلغالق، وأدنى سعر، وأعلى سعر        ستخدمان نفس البيان ا ي رغم من أن آالهم وعلى ال

آما تظهر المعلومات التي يقدمها رسم      . المميزات اإلضافية  المغرية للمحلل الفني     الشموع اليابانية البياني يتميز بالكثير من       
ذي          . الشموع اليابانية البياني بشكل يجعلها أسهل في تفسيرها وتحليلها         وسوف تجد في الشكل التالي االختالف بين العامود ال

شكل   .  يقدمها رسم الشموع اليابانية البياني، وبين الشمعة اليابانية التي  )على اليسار (يقدمه رسم األعمدة البياني      -1(انظر ال
12 .(  

  
  

  
  

  )12-1(شكل 
  

ة  "من هذا الشكل يمكنك أن ترى آيف جاء اسم     شموع الياباني ا        "ال ة الخاصة به شمعة مع الفتل دو شكلها آال ل  . ، حيث يب يمث
ذ                   سمى ه اح، وُي ين سعر اإلغالق وسعر االفتت ـ    المستطيل الموجود في الشمعة الفرق ب شمعة  "ا الجزء ب الحظ أن  " جسم ال

ى      . قد يكون لونه أسود أو ابيض     " جسم الشمعة " ان أعل وم آ ك الي إذا آان لونها أبيض فإن هذا يعني أن سعر اإلغالق في ذل
تح من                           . من سعر االفتتاح   ون أف م أن تكون ُمفرغة أو ذات ل يض، ولكن المه شمعة أب وليس بالضرورة أن يكون لون هذه ال

ر   "خرى، إال أن اللون األبيض هو اللون االفتراضي الُمستخدم في برامج            الشمعة األ  سوفت وي ة      " ال الخاصة بالرسوم البياني
وتعتبر هذه أحد التعديالت التي ادخلها الغرب على هذا النوع من الرسوم البيانية، حيث آان اللون األحمر                 . على الكومبيوتر 

أما جسم الشمعة األسود فيعني أن سعر اإلغالق أقل من           . عن جسم الشمعة الُمفَرغ   عند اليابانيين هو اللون الُمستخدم للتعبير       
اح عر االفتت اني   . س ة البي شموع الياباني م ال ي رس اح ف عر اإلغالق واالفتت ة س دى أهمي ا م ضح لن ا يت ن هن ين . وم ا الخط أم

شم " فتلتي"الشمعة أو   " ظلي"الصغيرين أعلى وأسفل جشم السمعة فُيشار إليها بـ          د         ". عةال اني، توجد العدي وفي األدب الياب
رغم من           ى ال من األسماء لهذين الخطين، ومن الغريب أن هذين الخطين ال يمثالن أهمية آبيرة في التحليل عند اليابانيين عل

  ). 12-2(انظر الشكل . أنهما يمثالن أعلى وأدنى سعر
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  )12-2(شكل 
  

ة        أن البيانات الموجودة في     ) 12-2(يوضح الشكل    شموع الياباني رسم األعمدة البياني هي النفس البيانات التي يقدمها رسم ال
  . وقد تالحظ أيًضا أن المعلومات غير المتاحة في رسم األعمدة البياني يقوم بتوضيحها رسم الشموع اليابانية البياني. البياني

  
ى         وتختلف المعاني التي تقدمها الشموع اليابانية باختالف أشكالها، حيث ت          ختلف هذه األشكال عن بعضها البعض اعتماًدا عل

  . ويبدأ تحليل الشموع اليابانية بفهم أشكال هذه الشموع. العالقة بين سعر االفتتاح وسعر اإلغالق وأدنى سعر وأعلى سعر
  

  الشموع اليابانية األساسية
ه      فعل. يقدم االختالف الموجود بين جسم الشمعة وظلها اختالف في معناها الداللي           ذي يكون في وم ال سمى الي ى سبيل المثال ُي

ين              ". يوم طويل "اختالف آبير بين سعر االفتتاح وسعر اإلغالق بـ          ه اختالف ضئيل ب ذي يكون في وم ال سمى الي وبالمثل، ُي
ى    تذآر بأننا نتحدث هنا عن حجم جسم الشمعة ذاته ". يوم قصير"سعر االفتتاح وسعر اإلغالق بـ    ى وأعل ى أدن شير إل  ولم ن

ة    " (Spinning Tops "شكل أيًضا الحظ .  )12-3(انظر الشكل . سعر م المغزلي وب أو القم بينينج ت ر أحد    )  س ذي يعتب ال
  . أشكال الشموع اليابانية، ويكون فيه جسم الشمعة صغيًرا، وظليها  قصيران أيًضا

  

  
                                                     

  )12-3(لمغزلية               شكل القمم ا)  12-4(شكل 
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سعر في نطاق                           ة ال ذب حرآ وفي حالة القمم المغزلية، ال يكون لون الشمعة ذو أهمية آبيرة، حيث ُتعبر هذه الشمعة عن تذب
   ).12-4(انظر الشكل . ضيق

  
د تخ   )أو الدوجي " (Doji"وعندما يتساوى سعر االفتتاح وسعر اإلغالق، ُيسمى شكل الشمعة بـ            ذه        ، وق ي ه تلف أطوال ظل

ا    "دوجي"وعندما يكون الجدال بين المحللين حول إذا آانت الشمعة من نوع الـ   . الشمعة ى إذا م امهم إل ، فإنهم يوجهون اهتم
داول           . آان سعر اإلغالق يساوي سعر االفتتاح تماًما أم ال         سم الت دما يت وهنا يكون هذين السعرين متساويين غالًبا، خاصة عن

  . للسعربحرآات آبيرة 
  

ـ    "دوجي "ومن الجدير بالذآر أنه يوجد نوع آخر من شمعة الـ  ة الظل   " دوجي "، وهو شمعة ال  Long- legged "طويل
Doji"                 ين المضاربين في ذب ب ردد والتذب ة الت ذي يعكس مدى حال الطول، األمر ال سفلي ب وي وال ، والتي يتميز ظليها العل
ـ        . السوق وع آخر من شمعة ال ا يوجد ن ـ  " Gravestone Doji "وهي  " يدوج "آم والتي  " دوجي جراف ستون   "أو ال

سفلي                            ا ال ل، أم وي هو الظل الطوي ا الظل العل ُسميت بذلك ألنها تشبه الحجر الموضوع على القبور في أوروبا، ويكون فيه
  . فيكون قصير، ويكون لهذا الشكل من الشموع داللة على اتجاه السوق لألسفل بعد تكونه

  
والتي  " (اليعسوب "والتي ُسميت بذلك ألنها تشبه حشرة  " دوجي دراجن فالي"أو الـ " Dragonfly Doji "ـ أما شمعة ال

ا         " الدوجي جراف ستون  "، فتعتبر عكس شمعة الـ      ) باللغة اإلنجليزية  Tتشبه حرف    سفلي فيه في شكلها، حيث يكون الظل ال
ش  . هو الظل الطويل، وال يوجد بها ظل باألعلى      ذه ال ا        وتعتبر ه د تكونه اه التصاعدي بع سعر االتج اذ ال ى اتخ ة عل . معة دالل

  ). 12-5(انظر الشكل 
  

  
  

  "دوجي"شمعة الـ ) 12-5(شكل 
  
  
  
  

ة                          وع من الرسوم البياني ذا الن ل ه ة في تحلي ة ذات الظل الواحد ذات أهمي ًضا أن       . وتعتبر الشموع الياباني وسوف تالحظ أي
ذه                    جميع األشكال األخرى الخاصة بتلك الشمو      ا في ه ي ذآرناه ع ما هي إال عبارة عن مزيج بين هذه األشكال األساسية الت

  . الفقرة
  

  تحليل شكل الشمعة 
شمعة    تعتبر شكل الشمعة اليابانية تصوير سيكولوجي لعقلية التجار في السوق المالي في وقت زمني ما، حيث توضح هذه ال

سوق          ين في ال ة،     . تصرفات التجار في وقت مع شابه، وهو                وفي الحقيق شكل متطابق خالل المواقف المت اس ب يتصرف الن
ة               . األمر الذي يجعل من الشمعة اليابانية أداة تحليل فعالة         ومن الممكن أن يكون شكل الشمعة اليابانية ُمؤَلف من شمعة فردي

ر من خمسة شموع     ) الخطوط (، أو من مجموعة من الشموع  )خط واحد (واحدة   رغم من    . ال تكون أآث ى ال أن الهدف  وعل
ستخدمون              ذين ي األساسي من استخدام أشكال الشموع اليابانية هو تحديد النقاط االنعكاسية في السوق، إال أنه يوجد البعض ال

وعين     . هذه األشكال لتحديد النقاط التي قد يستمر اتجاه السعر بعدها بدون تغيير            ى ن ة إل شموع الياباني : وبذلك تنقسم أشكال ال
تمراري كال االس يةاألش كال االنعكاس ي     . ة، واألش ذا يعن إن ه صاعدي، ف دلول ت ي م شمعة االنعكاس كل ال ل ش دما يحم وعن

ازلي    دلول تن ل م شكل يحم ذا ال ا له اآس تماًم شكل المع ضرورة أن ال شمعة   . بال كل ال ل ش دما يحم شابه، عن و م ى نح وعل
ازلي  االستمراري مدلول تصاعدي، فإن هذا يعني بالضرورة أن الشكل المعاآس تماًما     دلول تن دما  . لهذا الشكل يحمل م وعن

يكون هناك شكلين معاآسين لبعضهما، ويعمالن في آًال من االتجاه التصاعدي واالتجاه التنازلي، فإنهما يحمالن عادًة نفس      
ا ذات الدالل                            . االسم ا لنظيرته ة التصاعدية اسم مخالف تماًم شمعة ذات الدالل شكل ال ادرة، يكون ل ة وفي بعض الحاالت الن

  . التنازلية
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  األشكال االنعكاسية 
د        . يشير شكل الشمعة اليابانية االنعكاسي إلى انعكاس اتجاه السعر         ويعتبر اتجاه السعر قبل تكون الشمعة اليابانية أمر هام الب

ازلي                        دلول تصاعدي أو تن شمعة ذات م ى إذا آانت ال كل وال يمكن أن تجد ش       . من مالحظته جيًدا إذا رغبنا في التعرف عل
صاعدي  اه الت ي االتج سعر ف ير ال اء س صاعدي أثن دلول ت ية ذات م شمعة انعكاس شموع  . ل ن ال ة م ديك مجموع ون ل د يك وق

اليابانية التي تمثل نموذج ذو داللة تصاعدية، ولكن إذا آان اتجاه السعر تصاعدي، فال يكون ذلك نموذج من نماذج الشموع                    
ا                       وعلى نحو . اليابانية التي لها مدلول تصاعدي     ي له ة الت شموع الياباني اذج ال اك نموذج من نم  مماثل، ال يمكن أن يكون هن

  . داللة تنازلية أثناء سير السعر في اتجاه تنازلي
  

ة                ل األسواق المالي د تحلي ين عن ي تواجه المحلل ة الت ل أن  . ما هو اتجاه السعر؟ يعتبر هذا السؤال هو أحد المشاآل القديم وقب
سعر الصحيح       نتمكن من استخدام أشكال      اه ال د اتج د من تحدي رغم من أن    . الشموع اليابانية بشكل فعال ومفيد، ال ب ى ال وعل

اه، إال أن      د االتج ا يخص تحدي  ) Moving Average(المتوسط المتحرك   أحجام التداول هي التي يتم استخدماها عادة فيم
اذج     وحالما يتم ت  . سيكون عمله أفضل عند استخدام نماذج الشموع اليابانية        حديد اتجاه السعر القصير المدى، سوف تكون نم

  . الشموع الياباني في هذه الحالة مساعد هام جًدا في تحديد العامل العاآس لهذا االتجاه
  

ة         شموع الياباني ية الخاصة بال ذه األشكال    . ويشير األدب الياباني إلى أنه يوجد أربعين شكًال من األشكال االنعكاس وع ه وتتن
ى خمسة شموع               ) ذات الخط الواحد  (لفردية األساسية من األشكال ا   خمس  (وصوًال إلى األشكال األآثر تعقيًدا والتي تصل إل

ا                                  ). خطوط اذج جميعه ذه النم شرح ه ي ت د من المصادر الت ه يوجد العدي يوًعا، ألن اذج ش ذه النم ر ه ا أآث اقش هن وسوف نن
  . بالتفصيل

  
  ) غالف السحابة السوداء(أو ) رڤدارك آالود آا" (Dark Cloud Cover "نموذج  

ة      ). 12-6(انظر الشكل   . ، ويحمل داللة تنازلية   )ليومين(هذا النموذج من شمعتين     يتكّون   واع القليل ويعتبر هذا النوع من األن
ن      (التي يحمل نظيرها اسم مخالف تماًما        ارة عن شمعية               ). انظر شرح نموذج بيرسينج الي وم األول هي عب شكل شمعة الي

أما شمعة اليوم . ء، والتي تعكس االتجاه الحالي للسوق، وتساعد على تأآيد االتجاه التصاعدي للتجار في السوق             طويلة بيضا 
ى        ًدا عل الثاني، يكون سعر االفتتاح فيها عند مستوى أعلى من أعلى سعر سجله خالل اليوم السابق، األمر الذي يضيف تأآي

ل خالل بقية اليوم عند مستوى أقل، حيث يكون سعر اإلغالق تحت نقطة                ويكون التداو . داللة استمرار االتجاه التصاعدي   
اليوم األول       ي تفكر في              . الوسط في جسم الشمعة الخاصة ب ة التجار الت اآس عقلي ا يع ه يوجد م ة بأن ذه إشارة هام وتكون ه

سوق                    ى الخروج من ال نهم عل د م ك العدي ر ذل ًرا النخفاض سعر اإل   . االتجاه التصاعدي، وسوف يجب غالق عن سعر    ونظ
  . االفتتاح في اليوم الثاني، يكون جسم الشمعة أسود، وهذا ما يعكس سبب تسمية هذا النموذج بذلك االسم

  

  
  

  )12-6(شكل 
  

  )بيرسينج الين أو الخط الجليدي" (Piercing Line "نموذج  
وذج  اآس لنم وذج المع و النم صاعدية"وه ة ت ه دالل ذي ل سوداء، وال سحابة ال شكل انظ. غالف ال ). 12- 7(ر ال

ط                ه العكس فق األعلى، إال أن رحناه ب ذي ش ره ال ع نظي وذج م ذا النم اه   . ويتشابه السيناريو الخاص به ون اتج فيك
اه             السعر األصلي هو االتجاه التنازلي،       اجر في االتج ة الت وتكون الشمعة األولى طويلة سوداء، األمر الذي يعزز من ثق

داول                        ويكون سعر االفتتاح في شم    . التنازلي سابق، ويكون الت وم ال ى سعر سجله الي ل من أدن عة اليوم التالي عند مستوى أق
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ى              شمعة األول ة        . لبقية اليوم عند مستوى أعلى ويغلق السعر فوق النقطة الوسطى لل ر عقلي ى تغي ة عل ذه دالل ذلك تكون ه وب
  . نت معهمالتجار لتصبح مؤيدة لالتجاه التنازلي، ويخرج الكثير منهم عن صفقاتهم التي آا

  

  
  

  )12-7(شكل 
  

نينج ستار، ومورنينج سـتار أو نجمـة الـصباح    ڤأيـ " (Evening Star and Morning Star "نموذجي  
  )ونجمة المساء

هذا النموذج من ثالث شموع مكونًا بذلك نموذجـا         يتكون  وقد  . من شمعتين انعكاسيتين قويتين   " نجمة الصباح " نموذج   تألفي
والمتعلق بفهم سيكولوجية التاجر عند تكونـه، وسـوف         " نجمة المساء "نا السيناريو الخاص بنموذج     وسوف نقاش ه  . مثاليا

  ). 12-9(و) 12-8(انظر الشكل " نجمة الصباح"نشرح بعدها نظيره وهو نموذج 
  
  

  
  

  نموذج نجمة المساء) 12-8(نموذج نجمة الصباح             شكل ) 12-9(شكل 
  

ة         " نجمة المساء "يعتبر نموذج    ة تنازلي دة            . هو نموذج انعكاسي ذو دالل ضاء، مؤآ ة وبي وم األول طويل تكون شمعة الي
ى نقطة                  . بذلك على قوة االتجاه التصاعدي الحالي للسعر       وق أعل ع األسعار ف الي، ترتف وم الت وعند افتتاح السعر في الي

اليوم األول    اص ب شمعة الخ سم ال ي ج اني   (ف م البي ى الرس وة عل ذلك فج ة ب اني   ). مكون وم الث ي الي داول ف ون الت ويك
ستمًرا في                     نطاق  محصوًرا في    ه م ضيق نوًعا ما، ويكون سعر اإلغالق قريًبا من سعر االفتتاح، ويكون في الوقت ذات

وُيشار إلى . وبالتالي، يكون جسم شمعة اليوم الثاني صغيرة. االستقرار عند مستويات أعلى من جسم شمعة اليوم األول   
ول أن شكل        .ألنها تشبه النجمة في شكلها    " النجمة"تتكون في اليوم الثاني بـشكل      تلك الشمعة التي     ستطيع الق وبالتالي، ن

وم األول               " النجمة" وم الثالث       . يكون عبارة عن جسم صغير للشمعة، مكوًنا فجوة بعيد عن جسم شمعة الي ا شمعة الي أم
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ة "ل من جسم شمعة    فيكون افتتاح السعر فيها مصحوب بفجوة عند مستوى أق      ) واألخير( سعر تحت    "النجم ق ال ، ويغل
  . النقطة الوسطى لجسم شمعة اليوم األول

  
وعلى الرغم من أن العديد من المصادر تقر على صحة          ". نجمة المساء "آان هذا التوضيح السابق شرح آامل لنموذج        

د ال  .  تماًماال يكون منطبق على آل ما ورد من تفاصيل       " نجمة المساء "هذا التفسير، إال أن نموذج     فعلى سبيل المثال، ق
وم الثالث تحت النقطة الوسطى لجسم                             سعر في الي د ال يكون إغالق ال يفتتح السعر اليوم الثالث بفجوة باألسفل، أو ق

ة،                 . الشمعة األولى  شموع الياباني وبالتالي، نستنتج أن هذه التفاصيل قد تتميز بالموضوعية عند النظر بالعين إلى رسم لل
ي            ولكن قد  ك يرجع   .  ال تتسم بذلك عند استخدام برامج الكومبيوتر التي تقوم بتحديد نماذج الشموع اليابانية بشكل آل وذل

  . إلى أن برامج الكومبيوتر تتطلب تعليمات صريحة لقراءة رسم الشموع، وال تسمح بأي تفسير منطقي مخالف
  

  النماذج االستمرارية
رار  ى صنع ق اج إل داول، نحت وم ت ي آل ي هف اء في سوق، أو البق ي ال دخول ف الخروج أو ال ل، سواء ب ى األق د عل . واح

ه أم ال                ستمر في اتجاه ى      . ويساعد نموذج الشمعة على تحديد إذا آان السعر سوف ي ذه النموذج عل ساعد ه الي، ي وبالت
شموع        نموذ 16ويشير األدب الياباني إلى وجود      .  اتخاذ القرار بشأن الخروج من الصفقة أن البقاء فيها         اذج ال ج من نم

سعر في                    . االستمرارية ة استمرار ال د احتمالي وفي الحقيقة، يوجد نموذج واحد، ونظيره واللذان يعتبران األفضل لتحدي
  . اتجاهه

  
 " Rising and Falling Three Methods ) "        ود، أو شموع االنخفاض ري ميث زينج ث د ري ولينج آن ف

  )واالرتفاع الثالثية
  

ا بالتفصيل      "  االرتفاع الثالثية  شموع"يعتبر نموذج    من الممكن   . االستمراري ذو داللة تصاعدية، وهو ما سنقوم بشرحه هن
ازلي    اه التن ي االتج تمراري ف ازلي اس وذج تن صاعدي، وأي نم اه الت ي االتج تمراري ف صاعدي اس وذج ت ر أي نم . أن يظه

ة       ويذآرنا هذا األمر بالعالقة المطلوبة باتجاه السعر، والضرورية في             شموع الياباني اذج ال ل نم ) 12-10(انظر شكل     . تحلي
  ). 12-11(و

  

  
  

  .شموع االرتفاع الثالثية) 12-11(شموع االنخفاض الثالثية      شكل ) 12-10(شكل 
  

اه             " شموع االرتفاع الثالثية  "في نموذج    دعم سوق االتج ذي ي ضاء، أألمر ال ة وبي وم األول طويل يكون جسم شمعة الي
ه هو                   .لالتصاعدي بالكام   ضامنة، ويكون اتجاه ا مجموعة مت ة ذات أجسام صغيرة، آأنه ثالث شموع التالي وتكون ال

ة    (وفي الوقت ذاته، تكون هذه الشموع الثالث داخل نطاق التداول الخاص بأول شمعة              . االتجاه التنازلي  شمعة الطويل ال
ذي     . ، ويكون اثنين منهم على أقل ذو لون أسود        )البيضاء اه معروف،        وفي ذلك الوقت ال دون اتج سوق ب ه ال دو في د يب  ق

ـ             انيين ب د الياب رة عن ذه الفت رة الراحة   "ُتسمى ه ضاء                    ". فت ة بي شأ شمعة طويل وذج، تن ذا النم وم الخامس من ه وفي الي
ذا ال            . أخرى، وتغلق عند مستوى مرتفع جديد      سعر في ه رة انحصار ال سعر    نطاق   وأخيًرا تنتهي فت ق ال ضيق، وينطل ال

  .اهه التصاعديمستمًرا في اتج
  

ا                              ر من التفاصيل للتعرف عليه ي تتكون من خمس شموع تتطلب الكثي اذج الت ك النم ل  . من الجدير بالذآر أن تل ويمث
ة       . مثاًال على ذلك  " شموع االرتفاع الثالثية  "الشرح الذي باألعلى والخاص بنموذج       ق بعض المرون ومن الممكن تطبي

ى  ي التعرف عل ة ف ذه الطريق تخدام ه د اس رةعن ك يتطلب بعض الخب ة، إال أن ذل شموع الياباني اذج ال بيل . نم ى س فعل
وم األول            داول شمعة الي صغيرة داخل نطاق ت ى سعر    (المثال، من الممكن أن تستمر الثالث شموع ال ى وأعل ين أدن ) ب
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ط              ًضا أن تك     . بدًال من أن تكون محصورة في نطاق التداول داخل جسم هذه الشمعة فق يس من الضروري أي ذه  ول ون ه
ليتضمن أآثر من   " فترة الراحة "وأخيًرا، من الممكن استخدام مفهوم      . الشموع الثالث الصغيرة ذات لون أسود جميعها      

ط ام فق ة أي وذجي . ثالث دم تجاهل نم صح بع ذلك، نن ة"ل اض الثالثي اع واالنخف عوًرا " شموع االرتف تعطيك ش ي س والت
  . رباح صفقتك المفتوحةبالراحة عندما تكون قلًقا بشأن المحافظة على أ

  
  استخدام الكومبيوتر للتعرف على نماذج الشموع

ة        " سوف وير "يعتبر تخصيص جهاز الكومبيوتر الشخصي المزود ببرنامج         شموع طريق خاص للتعرف على نماذج ال
د من أن  . ممتازة للتخلص من المشاعر التي قد تؤثر سلًبا على التاجر، خاصة أثناء وجود صفقة مفتوحة      نأخذ في   والب

وتر                     ة من خالب شاشة الكومبي شموع الياباني ة رسوم ال د مراقب رين عن وتر   . عين االعتبار أم األول، أن شاشة الكومبي
ـ        سمى ب ي         "pixels "تتكون من وحدات ضوئية صغيرة ُت تك، والت ى شاش ذه الوحدات عل د من ه د العدي ، ويوج

شاشة              ديو ، وال ارت الفي ي               و. تعتمد آميتها على درجة صفاء آ ي تتحرك ف ات األسعار الت إذا آنت تراقب بيان
ـ     ساو  " (دوجي "نطاق آبير في فترة زمنية صغيرة، فقد يجعلك هذا تعتقد أن ترى العديد من شموع ال ي يت  ىالت

اح     عر االفتت ع س الق م عر اإلغ ا س ة   )فيه ي الحقيق ذلك ف ست آ ي لي رامج    . ، وه و أن ب اني، فه ر الث ا األم أم
د                    الكومبيوتر التي تحدد نما    وافر عنصر البع ى ت د تقضي عل ة، ق ذج الشموع اعتماًدا على عالقات رياضية بحت

  . النظري
  

  نماذج الشموع المفلترة
ام بتطويره       –" فلترة نماذج الشموع  "يقدم مفهوم    ذي ق رج موريس   "وال اد الغالب           -"جي سطة لتطوير االعتم ة مب  طريق

شموع،       وعلى الرغم من حتمية تحديد اتجاه سع. على نماذج الشموع   ل تكون نموذج ال ر السوق على المدى القصير قب
ي                          اآن الت د األم ق تحدي ك عن طري ستقبلية وذل سعر الم ة ال ؤ بحرآ ى التنب شموع عل إال أنه يمكن تعزيز قدرة نموذج ال

ادة             ة،       . يصل فيها السوق إلى مرحلة الشراء ومرحلة البيع باستخدام األساليب الفنية المعت ة المتداخل ذه الطريق يمكن  وبه
  . تحديد تلك النماذج السيئة أو تلك التي ظهرت قبل أوانها

  
ستخدم مؤشر      . وأول ما يجب استيعابه هو آيفية استجابة المؤشر الفني العادي لبيانات السعر        ال، سوف ن ذا المث وفي ه

ة، ويكون و      " األستوآاستك"من المعروف أن مؤشر    . %D" األستوآاستك" صفر والمائ ين مستوى ال ذب ب صوله  يتذب
سوق     80 داللة على وصول السوق إلى ذروة البيع، بينما يكون تسجيله لمستوى    20إلى مستوى    ى وصول ال ة عل  دالل

نخفض تحت مستوى         80 فوق مستوى     %Dوالتفسير البدائي لهذا المؤشر هو انه عندما يرتفع         . إلى ذروة الشراء   م ي  ث
دما         . ، تكون ظهرت بذلك إشارة بيع     80 شابه، عن ى نحو م نخفض تحت مستوى       وعل ذه           20ي ه، تكون ه ع فوق م يرتف  ث

  ")..األستوآاستك"انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب للمزيد من المعلومات عن مؤشر . (إشارة شراء
  

، 20 أو تحت مستوى  80عندما يدخل المنطقة الواقعة فوق مستوى    : %D" األستوآاستك"وفيما يلي ما نعرفه عن المؤشر       
 فيها %Dوُتسمى هاتين المنطقتين بمنطقة اإلشارة، وتمثالن المنطقتين التي البد من دخول     . اء أو بيع  تكون هناك إشارة شر   

  ). 12-12(انظر الشكل . قبل أن تظهر إشارة شراء أو بيع
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  )12-12(شكل 

دما   أي أنه يتم اخذ نماذج الشموع في عين االعتب           . منطقة اإلشارة هذه  " المفلتر"يستخدم مفهوم نموذج الشموع      ار عن
ارة  %Dتكون   ة اإلش ـ       .  في منطق ه ال ان في ذي آ شموع في الوقت ال د  %Dوإذا ظهر نموذج ال ا  65 عن ثًال، فإنن  م

  .وأيًضا البد أن نذآر أن نماذج الشموع االنعكاسية هي التي تستخدم هذا المفهوم فقط, نتجاهل هذا النموذج

ى مؤش       ، حيث من الممكن استخدام أي     %D" األستوآاستك "ر  وال تعتبر طريقة فلترة نموذج الشموع مقصوًرا عل
ًدا       . مؤشر من مؤشرات التذبذب العادية للقيام بفلترة نماذج الشموع         ي تعمل جي ذه المؤشرات الت وة   : ومن ه مؤشر الق

سبية، ومؤشر    ة         %R، و CCIالن ذه الطريق ي ه د ف شكل جي ي تعمل ب د من المؤشرات الت ا يوجد المزي ذه . ( ، آم ه
  ).ضحة في الفصل العاشر من هذا الكتابالمؤشرات ُمو
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  الخالصة

سوق          د  . يعتبر رسم الشموع اليابانية البياني، وتحليل نماذج الشموع من األدوات األساسية ألخذ قرار وقتي في ال والب
تم   من استخدام نماذج الشموع اليابانية بنفس الطريقة الُمستخدمة عند تطبيق األدوات والطرق الفنية األخرى،                بحيث ت

وحالما تكون معتاًدا على تتبع حرآة السعر من خالل رسم الشموع اليابانية            . دراسة سيكولوجية المتداولين في السوق    
التوافق         .  البيانية، قد ال تلجأ إلى استخدام رسم األعمدة البياني مرة أخرى           ة ب آما يمكن استخدام نماذج الشموع الياباني

ة ا        ة العادي ـ          مع المؤشرات الفني ة ب ذه الطريق سمى ه شموع   "ألخرى، وُت اذج ال رة نم ادًة     "فلت داول ع دم للمت ، والتي تق
  . إشارة مبكرة تسبق تلك المؤشرات التي تعتمد على األسعار فقط
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  الفصل الثالث عشر
  للموجة السعرية" اليوت"قاعدة 
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  خلفية تاريخية
قاعدة الموجة "أو " ڤقاعدة وايـ"أو " Wave Principle"أول دراسة بعنوان "  تشارلز آولينز"، نشر 1938في عام 
  ". رالف نيلسون إليوت" مؤسس هذه القاعدة وذلك اعتماًدا على البحث األصلي الذي قدمه∗ " السعرية

  
ان  وت"آ ة  " الي أثر بنظري ديد الت ـ     "داو"ش ة ب صائص الخاص ك الخ ع تل صها م شترك خصائ ي ت ة  "، والت دة الموج قاع

سعرية ى ". ال لها إل ي أرس الة الت ي الرس ولينز"وف ام " آ ر 1934ع وت"، ذآ ة " الي ي خدم شترك ف ه م ا"أن رت ِري " روب
سعرية   "وأضاف أن   . آان مألوًفا لديه  " داو"عن نظرية   " ِريا"هم، وأنه آتاب    الخاصة بأسواق األس   آانت  " قاعدة الموجة ال

ط، آتب    1946وفي عام  ". داو"تتمة ملحة لنظرية     امين فق وت "، وقبل وفاته بع ا عن   " الي سعرية   "آتاًب " قاعدة الموجة ال
  ".  سر العالم-قانون الطبيعة"بعنوان 

  
رر             "اليوت  "وآان من الممكن ألفكار      م يق ذاآرة إن ل ون   "أن تتالشى من ال اميلتون بولت ام     " ه شر    1953في ع ملحق  " ن

سعرية     وت ال ان البنكي     "مع   " موجة الي ل االئتم دة              "محل نوًيا لم ذي استمر في إصدارها س ام        14، وال ه ع ى وفات ام حت  ع
شر  روبرت "وتعاون مع    " اليوت"ملحقات  " فروست. جي.ايه"، اقتبس   1978وفي عام   . 1967 اب      "  بريت أليف آت في ت

اب من                 ". قاعدة اليوت وايف  " ذا الكت وجدير بالذآر أنه قد تم اقتباس أغلب الرسوم البيانية الموضحة في هذا الفصل من ه
ام     ". فروست وبريتشر "آتاب   شر    1980وفي ع شر "، ن وان     " بريت وت    "آتب بعن ال الي ات    "جامع أعم ذلك آتاب ا ب ، متيًح

  . ت منذ وقت طويلاألصلية والتي نفذ" اليوت"
  

  "موجة اليوت السعرية"أساسيات قاعدة 
زمن       : ، ترتيبها حسب األهمية هو     "الموجة السعرية " هناك ثالثة أوجه هامة خاصة بنظرية        سبة، وال ّون الموجة، والن . تك

ه    أما تحليل النسب  . والتي تعتبر أهم عنصر في هذه النظرية      " موجة السعر "يشير النموذج إلى نموذج أو بنية        تمكن فائدت ة ف
ة                            سعر المختلف ين موجات ال ة ب اس العالق ق قي ك عن طري سعر، وذل اط التصحيحية وأهداف ال د النق ا الوجه   . في تحدي أم

اذج الموجات                       د من صحة نم األخير الخاص بنظرية الموجة السعرية فهو العالقات الزمنية، والتي يمكن استخدامها للتأآ
ه          " اليوت"ك، يعتبر بعض المتبعين لنظرية      وعلى الرغم من ذل   . السعرية، ونسبها  اد علي ل االعتم أن هذا العامل الزمني يق

  . في عملية التنبؤ بحرآة السوق المستقبلية
  

ية، وخاصًة مؤشر                            ى مؤشرات سوق األسهم األساس سعرية في األصل عل داو "آان يتم تطبيق نظرية موجات اليوت ال
تم     . الصناعي" جونز سير                      وفي أغلب األوقات التي ي ة أن سوق األسهم ي ول النظري ا، تق ق النموذج األصلي له ا تطبي  فيه

ضة  عرية منخف ة موجات س ا ثالث عريه، يتبعه ن خمس موجات س ون م راري مك اع تك ى إيق رى دورة . عل ك أن ت ويمكن
ان موجات؛ خم             ) 13-1(سعرية آاملة في الشكل      ا تعامل ثم ا، تجد أنه سعرية فيه سة والذي إذا حسبت عدد الموجات ال

ة ة موجات تنازلي صاعدية وثالث ا ت ذه . منه ن ه دم م ي الجزء المتق ة وف دورة الزمني رقيم ال ك مالحظة الت سعرية، يمكن ال
زة   "من بين هذه الموجات ما ُيسمى بـ        . الواضح على الخمس موجات    م       " الموجات الُمحّف ، 5، و 3، و 1وهي الموجات رق

م            وجتين رق اآس الم ا تع صاعدية، بينم ـ       4 و،2وهي موجات ت وجتين ب اتين لم سمى ه اه التصاعدي، وُت الموجات  " االتج
دأت الموجات التصحيحية             . 3، و 1وذلك ألنها مصححتان للموجتين     " التصحيحية ى، ب وبعد اآتمال الخمس موجات األول

  . a ،b ،cالثالثة في التكّون، وتم تعريف تلك الموجات الثالثة األخيرة باألحرف 
  
  
 

                                                 
 " قاعدة الموجة السعرية"وف نستخدم في هذا الفصل مصطلح س* 
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أليف         : المصدر. (األصلي لدورة حرآة السعر   النموذج  ) 13-1(شكل   وت، ت اب قاعدة موجة ألي ه : "آت " فروست . جي .اي
  )1978عام " بريتشر"و " فروست"، الطبعة العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ " روبرت بريتشر"و

  
وت "وباإلضافة إلى النموذج الثابت الذي وضعه         ه أيضً             " الي د وجه اهتمام سعر المتنوعة، فق ى درجات     لموجات ال ا إل

ة   ة  (اتجاه السعر المختلفة، وقام بتصنيفه إلى تسع درجات مختلف ـ       ) حسب األهمي سمى ب ا ُي ين م ا ب اوت م  Grand "تتف
Supercyd " والذي يمتد لمائتين عام، وما ُيسمى بـ" subminuette "   ط ة فق وعليك أن  . والذي يغطي ساعات قليل

اه                        الثمانية ال " موجات السعر "تتذآر دائًما أن     ة بغض النظر عن درجة اتج سعر هي موجات ثابت ا دورة ال ألف منه تي تت
  . السعر التي ينتمي إليها

  
ى عدد      سم إل تنقسم آل موجة سعرية إلى عدد من الموجات السعرية التي تنتمي إلى درجة أقل، والتي بدورها يمكن أن تنق

ر جزًءا        . من الموجات السعرية التي تنتمي إلى درجة أقل حتى من الثانية        ول أن آل موجة سعرية تعتب وبالتالي يمكن الق
ى              ى درجة أعل شكل     . من  موجة أخرى تنتمي إل ة              ) 13-2(يوضح ال درجات المختلف ين ال ا ب ي ذآرناه ات الت ذه العالق ه

م            . للموجات السعرية  ل في             2 و 1في هذا الشكل، يمكنك مالحظة آيف تم تقسم الموجتين رق ان موجات سعرية أق ى ثم  إل
م    .  موجة أخرى أقل في الدرجة  34ة، ثم آيف تم تقسيم هذه الموجات الثمانية إلى        الدرج وجتين رق ر الم ا  2 و1وتعتب  هم

رقم               . أآبر موجتين فقط بين أول خمس موجات أساسية         ة والتي تحمل ال رة التالي ا الموجة الكبي زال في طور         3أم ، فال ت
 -)13-2(التي تم رسمها في الشكل      – موجة الصغيرة    34 الـ   يمكنك مالحظة آيف تم تقسم    ) 13-3(وفي الشكل   . التكوين

  . موجة سعرية144ونتج عن ذلك التقسيم 
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كل  صدر) . (13-2(ش أليف  : الم وت، ت ة ألي دة موج اب قاع ه: "آت ي.اي شر"و" فروست. ج رت بريت ة " روب ، الطبع
  )1978عام " بريتشر"و " فروست"العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ 

  
ن  ذآورة  م ام الم ا أن األرق ذآر هن دير بال ام  144، 89، 55، 34، 21، 13، 8، 5، 3، 1،2: الج رد أرق ست مج لي

ام     سة أرق ن سل زًءا م ا ج ل أنه شوائية، ب شي"ع ة   " فيبونات اس رياضي لنظري ّون أس ي تك شهيرة، والت وت  "ال ة الي موج
ى األشكال         وسوف نعود إلى هذه األرقام في وقت الحق من هذا الفصل، ول           ". السعرية دعوك للنظر إل ) 13-1(كن اآلن ن

درة الموجة            ) 13-3(و  ) 13-2(و   سعرية، أال وهي ق ذه الموجات ال ع ه ا جمي ومالحظة الميزة الهامة جًدا التي تتميز به
. السعرية الواحدة على تحديد اتجاه الموجة األآبر التي تليها، وذلك سواء تم تقسيمها إلى خمس موجات أو ثالث موجات                

إلى خمس موجات، وذلك ألن الموجة ) 5(، و)2(، و)1(تقسيم الموجات رقم) 13-2( سبيل المثال، الحظ في الشكل   على
وجتين  . تعتبر موجة متقدمة أساسية) 1الموجة رقم (الكبيرة التالية للموجة الكبيرة األولى التي ينتمون إليها        ونظًرا ألن الم

ط             يتحرآان عكس اتجاه السعر، فق    ) 4(و) 2(رقم   ى ثالث موجات سعرية فق سيمهم إل ى      . د تم تق ًضا عن قرب إل انظر أي
ًال من   . 2، والتي تعتبر أجزاء من الموجة التصحيحية رقم )a) (b) (c): الموجات السعرية التصحيحية الحظ أيًضا أن آ

ذلك إلى حرآتهم ويرجع سبب )). 1( أجزاء الموجة رقم(على حدا ينقسم إلى خمسة موجات سعرية ) c(و ) a(الموجتين 
م           ط في الموجة                   . 2بنفس اتجاه الموجة األآبر التالية وهي الموجة رق ل، توجد ثالث موجات سعرية فق ، (b)وفي المقاب

  . 2وذلك ألنها تتحرك في االتجاه المعاآس لحرآة الموجة األآبر التالية وهي الموجة 
  

د                 ى تحدي درة عل ة الق ام للغاي ة، من اله ة والموجات الخمسة، حيث            وعند تطبيق هذه الطريق ين الموجات الثالث رق ب  الف
ة              ة المتوقع ة التالي ي بالحرآ ل الفن ال، إذا اآتمل تكون خمس موجات               . تستطيع هذه المعلومة إخبار المحل ى سبيل المث فعل

ا  سعرية على الرسم البياني، فإذن هذا يعني أنه من المتوقع أن تكون هناك المزيد من الموجات التي ال بد من ظ   إال (هوره
سعرية                    دورة ال ام    ). إذا آانت هذه الموجات الخمسة هي عبارة عن أجزاء فرعية من الموجة الخامسة األساسية لل ومن اله

ى                     ى  . جًدا أن نتذآر هنا أهمية القاعدة التي ُتفيد أنه ال يمكن حدوث حرآة تصحيحية قبل تكون الموجات الخمس األول وعل
ي                سبيل المثال في السوق التصاعدي،      إذا الحظنا وجود تكون لخمس موجات سعرية في االتجاه التنازلي، فإذن هذا قد يعن

سية                 ة التصحيحية الرئي ين الموجات الثالث رة ب -a(بأن هذه الموجات الخمس ما هي إال عبارة عن أجزاء ألول موجة آبي
b-c(      ا رر تكونه ة المق سعرية التنازلي د من الموجات ال ه يوجد المزي ا في  . ، وأن تئناف   أم د اس ازلي، الب سوق التن اه ال اتج

اه التصاعدي         ة في االتج ة       . االتجاه التنازلي بعد تكون ثالث موجات سعرية متقدم ة ظهور موجة سعرية متقدم وفي حال
ة هي                            ذه الموجة الرابع د تكون ه رابعة ، فقد تكون هذه إشارة إلى تكّون المزيد من الموجات السعرية في هذا االتجاه، وق

  .  في االتجاه التصاعدي الجديد للسوقأول موجة
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شر   "و" فروست. جي.ايه: "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف    : المصدر) (13-3(شكل   ة العشرين،    " روبرت بريت ، الطبع
  )1978عام " بريتشر"و " فروست"جميع الحقوق محفوظة لـ 

  
  "داو"بـنظرية " موجة اليوت السعرية"ارتباط نظرية 
رة         واآلن سوف نو   ين فك اط ب رة االرتب وت "ضح في هذه الفق ثالث        " الي ين ال ة، وب سعرية المتقدم عن الخمس موجات ال

ي وضع  صاعدي والت سوق الت ا ال ر به ي يم ة الت رة . أسسها" داو"مراحل المتقدم ا أن فك وت"ومن الواضح هن عن " الي
ة  الثالث موجات السعرية التصاعدية التي يتخللها موجتين تصحيحيتين تتناسب      ذي ال شك     ". داو"مع نظري وفي الوقت ال

اع         "داو"قد تأثر بتحليل    " اليوت"فيه بأن    وت "، يبدو من الواضح اقتن ة              " الي ى خطى نظري سير عل ا بمواصلته في ال تماًم
في تكوين " داو"و " اليوت"ومن المثير لالهتمام أيًضا مالحظة تأثير البحر على آًال من   . ، وإضافة تطويرات عليها   "داو"
شبيه         ن ه              " داو"ظرياتهما، حيث يتضح ذلك من ت ار المحيط وموجات صغيرة بتي سعر األساسية والمتوسطة وال التجاهات ال

وت "وفي الوقت ذاته، أشار     . وتموجاته الصغيرة  ى ظاهرة       " الي ه إل د والجزر  "في آتابات ـ    " الم ه ب قاعدة  "، وسّمى نظريت
  ".الموجة السعرية

  
  موجات السعر التصحيحية 

د   ا ق ام            آن سعر الع اه ال زة في اتج سعرية المحّف ذا الفصل عن الموجات ال ة ه ا في بداي واآلن سوف نتحدث عن   .  تكلمن
وعلى أي حال البد من توضيح أن        . الموجات السعرية التصحيحية، والتي من الصعب قليًال التعرف عليها والتنبؤ بتكونها          

ذه الموجات     . ا بين الموجات السعرية الرئيسية األولى     هذه الموجات السعرية التصحيحية ال يمكنها الظهور مطلقً        وتتألف ه
ط وال يمكن أن تكون خمس موجات              ات  (التصحيحية من ثالث موجات فق تثناء المثلث ستعرض     ). باس ي سوف ن ا يل وفيم

  . ثاتالنموذج المتعرج، والنماذج المستوية، ونماذج المثل: التصنيفات الثالثة الخاصة بالموجات السعرية التصحيحية
  

  " zig-zags"النموذج المتعرج 
-3-5يتألف النموذج المتعرج من ثالث موجات تصحيحية، اتجاهها معاآس التجاه السعر العام، وتنخفض إلى السلسلة                

ازلي،     . النموذج المتعرج التصحيحي في السوق التصاعدي     ) 13-5(و  ) 13-4(يوضح الشكلين   . 5 أما ارتفاع السوق التن



 

 228

شكلين ي ال ر ف ة الوسطى  ). 13-7(و ) 13-6 (فيظه اض الموج ة  Bالحظ انخف ة الموج ى بداي صل إل ا ال ت ، A، إال أنه
  .  A إلى ما بعد نهاية الموجة Cوالحظ أيًضا ارتفاع الموجة 

  
يوًعا              )13-8(أما الشكل    ل ش ه أق زدوج، ولكن ـالنموذج المتعرج الم سمى ب . ، فيوضح نوع آخر من النموذج المتعرج ُي

ر     وفي بعض األحي  اذج التصحيحية األآب ذا      . ان، يتكون هذا النوع من النموذج المتعرج في النم ة الخاصة به ا عن البني أم
  ). a-b-c(مختلفين، ويربط بينهما نموذج ) 5-3-5(النموذج فهو عبارة عن نموذجين متعرجين 

  

  
  

أليف  آتاب قاعدة مو : المصدر(في السوق التصاعدي    ) 5-3-5(النموذج المتعرج   ) 13-4(شكل   وت، ت ه : "جة ألي . جي .اي
  )1978عام " بريتشر"و " فروست"، الطبعة العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ " روبرت بريتشر"و" فروست

  

  
  

ه : "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف: المصدر. (في السوق التصاعدي) 5-3-5(النموذج المتعرج ) 13-5(شكل   . جي .اي
  )1978عام " بريتشر"و " فروست"العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ ، الطبعة " روبرت بريتشر"و" فروست
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ازلي      ) 5-3-5(النموذج المتعرج   ) 13-6(شكل   سوق التن أليف         : المصدر (في ال وت، ت اب قاعدة موجة ألي ه : "آت . جي .اي
  )1978عام " بريتشر"و " فروست"، الطبعة العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ " روبرت بريتشر"و" فروست

  

  
  

ازلي      ) 5-3-5(النموذج المتعرج   ) 13-7(شكل   سوق التن أليف         : المصدر (في ال وت، ت اب قاعدة موجة ألي ه : "آت . جي .اي
  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"، الطبعة العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ " روبرت بريتشر"و" فروست
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كل  زدوج  ) 13-8(ش رج م وذج متع صدر(نم دة : الم اب قاع أليف آت وت، ت ة ألي ه: "موج ي.اي رت "و" فروست. ج روب
  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"، الطبعة العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ " بريتشر

  
  ) Flat Patterns(النماذج المستوية 

وذج    ّون نم د تك ّون بع ه يتك رج بأن وذج المتع سعرية عن النم ات ال ستوى للموج وذج الم ز النم ي الحظ ف). 5-3-5(يتمي
ر النموذج     .  هي الموجة الثالثة بدًال من الخامسة Aأن الموجة السعرية    ) 13-12(و) 13-10(الشكلين   ام، يعتب شكل ع وب

سوق التصاعدي                              وة في ال ر إشارة ق ا يعتب ى التصحيح، آم ه إل ذب من ى التذب سعرية أقرب إل توضح  . المستوي للموجة ال
كال  ة) 13-12(و) 13-11) (13-10(و ) 13-9(األش سعرية   أمثل ات ال ستوية للموج اذج الم ى النم سوق  .  عل ي ال وف

سعرية        Bالتصاعدي على سبيل المثال، ترتفع الموجة السعرية         وة           A وصوًال إلى قمة الموجة ال ين مدى ق ذي ُيب ، األمر ال
سعرية            Cأما الموجة السعرية    . هذا السوق  ك بعكس         A، فتنتهي عند أدنى نقطة في الموجة ال يًال، وذل ل قل النموذج  ، أو أق

  . المتعرج الذي تنخفض فيه هذه الموجة األخيرة آثيًرا عن تلك النقطة
  

امي       ر النظ صحيح غي وع األول بالت سمى الن سعرية، ُي ات ال ستوية للموج اذج الم واع النم ن أن وعين م د ن وتوضح . يوج
كال  وع األول ) 13-16(و ) 13-15(و ) 13-14(و) 13-13(األش ذا الن ى ه ة عل ا. أمثل ي المث سوق و ف ل الخاص بال

سعرية       )14-13 و13-13الشكلين (التصاعدي   و الموجة ال سعرية     B، يمكنك مالحظة آيف تعل ة الموجة ال ، A عن قم
  . A من آسر قاع الموجة السعرية Cوآيف تتمكن الموجة السعرية 

  
ر               نعكس، فيحدث      أما النوع الثاني من أنواع النماذج المستوية للموجات السعرية ، والذي ُيسمى بالتصحيح غي  النظامي الم

اع الموجة         C، وتفشل الموجة    A إلى قمة الموجة السعرية      Bعندما تصل الموجة السعرية      ر  . A في الوصول إلى ق ويعتب
سوق التصاعدي         ي  ) 13-20(و) 13-19(و) 13-18(و) 13-17(انظر األشكال   . هذا النوع الثاني داللة على قوة ال الت

  . ني في آًال من السوق التصاعدي والتنازليتوضح أمثلة على هذا النوع الثا
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سعرية ) 13-9(شكل  ة ال ستوي للموج وذج الم صحيح طبيعي) 5-3-5(النم صاعدي ت سوق الت ي ال اب : المصدر. (ف آت
أليف  وت، ت ة ألي دة موج ه: "قاع ي.اي شر"و" فروست. ج رت بريت ـ   " روب ة ل وق محفوظ ع الحق شرين، جمي ة الع ، الطبع

  ).1978عام " تشربري"و " فروست"
  

  
  

سوق التصاعدي    ) 5-3-5(النموذج المستوي للموجة السعرية     ) 13-10(شكل   اب  : المصدر . (تصحيح طبيعي   . في ال آت
أليف  وت، ت ة ألي دة موج ه: "قاع ي.اي شر"و" فروست. ج رت بريت ـ   " روب ة ل وق محفوظ ع الحق شرين، جمي ة الع ، الطبع

  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"
  

  
  

سوق التصاعدي    ) 5-3-5(النموذج المستوي للموجة السعرية     ) 13-11(شكل   اب  : المصدر . (تصحيح طبيعي   . في ال آت
أليف  وت، ت ة ألي دة موج ه: "قاع ي.اي شر"و" فروست. ج رت بريت ـ   " روب ة ل وق محفوظ ع الحق شرين، جمي ة الع ، الطبع

  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"
  

  



 

 232

  
سوق التصاعدي    ) 5-3-5(لسعرية  النموذج المستوي للموجة ا   ) 13-12(شكل   اب  : المصدر . (تصحيح طبيعي   . في ال آت

أليف  وت، ت ة ألي دة موج ه: "قاع ي.اي شر"و" فروست. ج رت بريت ـ   " روب ة ل وق محفوظ ع الحق شرين، جمي ة الع ، الطبع
  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"

  

  
  
سعرية       ) 13-13( شكل سوق التص     ) 5-3-5(النموذج المستوي للموجة ال ر نظامي     . اعديفي ال : المصدر . (تصحيح غي

ـ       " روبرت بريتشر"و" فروست. جي.ايه: "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف    وق محفوظة ل ع الحق ة العشرين، جمي ، الطبع
  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"

  

  
  

سعرية       ) 13-14(شكل   سوق التصاعدي     ) 5-3-5(النموذج المستوي للموجة ال ر نظامي     . في ال : المصدر . (تصحيح غي
ـ       " روبرت بريتشر"و" فروست. جي.ايه: "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف    وق محفوظة ل ع الحق ة العشرين، جمي ، الطبع

  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"
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سعرية       ) 13-15(شكل   سوق التصاعدي     ) 5-3-5(النموذج المستوي للموجة ال ر نظامي     . في ال : المصدر . (تصحيح غي
ـ       " روبرت بريتشر"و" فروست. جي.ايه: "موجة أليوت، تأليف آتاب قاعدة    وق محفوظة ل ع الحق ة العشرين، جمي ، الطبع

  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"
  

  
  

سعرية       ) 13-16(شكل   سوق التصاعدي     ) 5-3-5(النموذج المستوي للموجة ال ر نظامي     . في ال : المصدر . (تصحيح غي
ـ       " روبرت بريتشر"و" فروست. جي.ايه: "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف    وق محفوظة ل ع الحق ة العشرين، جمي ، الطبع

  )1978عام " بريتشر"و " فروست"
  

  
  

كل  سعرية  ) 13-17(ش ة ال ستوي للموج وذج الم صاعدي ) 5-3-5(النم سوق الت ي ال نعكس . ف امي م ر نظ صحيح غي . ت
شر روبرت   "و" فروست . جي.ايه: "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف    : المصدر( وق         " بريت ع الحق ة العشرين، جمي ، الطبع

  )1978عام " بريتشر"و " فروست"محفوظة لـ 
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كل  سعرية  ) 13-18(ش ة ال ستوي للموج وذج الم صاعدي ) 5-3-5(النم سوق الت ي ال نعكس . ف امي م ر نظ صحيح غي . ت
شر   "و" فروست . جي.ايه: "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف    : المصدر( ة ال   " روبرت بريت وق      ، الطبع ع الحق عشرين، جمي

  )1978عام " بريتشر"و " فروست"محفوظة لـ 
  

  
  

كل  سعرية  ) 13-19(ش ة ال ستوي للموج وذج الم صاعدي ) 5-3-5(النم سوق الت ي ال نعكس . ف امي م ر نظ صحيح غي . ت
شر   "و" فروست . جي.ايه: "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف    : المصدر( وق         " روبرت بريت ع الحق ة العشرين، جمي ، الطبع

  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"محفوظة لـ 
  

  
  

كل  سعرية  ) 13-20(ش ة ال ستوي للموج وذج الم صاعدي ) 5-3-5(النم سوق الت ي ال نعكس . ف امي م ر نظ صحيح غي . ت
شر   "و" فروست . جي.ايه: "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف    : المصدر( وق         " روبرت بريت ع الحق ة العشرين، جمي ، الطبع

  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"محفوظة لـ 
  

  نماذج المثلثات 
سعر                          اه ال رة في اتج ة األخي ى الحرآ وق عل ة، وتتف سعرية في الموجة الرابع عادة ما تتكون نماذج المثلثات للموجات ال

اذج          ). a-b-c للحرآة التصحيحية     bآما يمكن لهذه النماذج الظهور في الموجة        (العام   ول أن نم الي، من الممكن الق وبالت
والسبب في أنها نماذج تصاعدية هو  . لثات هي نماذج تصاعدية وتنازلية، وذلك في حال تكونها في االتجاه التصاعدي    المث

د       . اإلحساس الذي تعطيه بأن االتجاه التصاعدي سوف يستأنف طريقه بعدها          ه بع ى أن أما قولنا بأنها تنازلية، فهذا يرجع إل
د حان الوقت            تكّون موجة سعرية تصاعدية أخرى، تظهر احتما        ه ق ا، وأن ى ذروة ارتفاعه د وصلت إل أن األسعار ق ة ب لي

  ). 13-21(انظر الشكل . لالنخفاض
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أليف   : المصدر. (نماذج المثلثات للموجات التصحيحية  ) 13-21(شكل   وت، ت ه : "آتاب قاعدة موجة ألي " فروست . جي .اي
  ).1978عام " بريتشر"و " ستفرو"، الطبعة العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ " روبرت بريتشر"و

  
ادة       " اليوت"يتماثل تفسير    ه المعت ذاآرتك   . للمثلث مع االستخدام التقليدي للنموذج، ولكنه ُيضاف إلى ذلك دقت وإن رجعت ب

ه                          ا قال ذا م وت "إلى الفصل السادس من هذا الكتاب، قد تتذآر أن نموذج المثلث عادًة ما يكون نموذج استمراري، وه " الي
داول في نطاق محدود،            " اليوت"وُيعتبر نموذج المثلث عند     . آتاباتهتماًما في    ه الت انبي يتماسك في اه ج هو نموذج ذو اتج

ى ثالث موجات أخرى              ام   . وينقسم هذا النموذج إلى خمس موجات، تنقسم آل موجة فيهم بدورها إل ا ق وت "آم ًضا  " الي أي
ة    واع مختلف ع أن ى أرب ات إل اذج المثلث واع نم صنيف أن صاعدي ال: بت ث الت ازلي "ascending "مثل ث التن  "، والمثل

descending" والمثلث المتطابق الساقين ،"symmetrical"  ومثلث االتساع العرضي ،" expanding"   د تعرضنا وق
سادس من هذا الكتاب             شكل   . إلى هذه األنواع األربعة في الفصل ال ًال من       ) 13-21(ويوضح ال ة في آ واع األربع ذه األن ه

  .اه التصاعدي واالتجاه التنازلياالتج
  

ك                             دًال من خمس موجات؛ وذل ستقبلية ب ود الم وال نستثني أن تتكون نماذج المثلثات من ثالث موجات فقط في أسواق العق
ا هو الحال في                              شكل الكامل آم ا بال ّون أحياًن ستقبلية ال تتك سلع الم ود ال ألن نماذج السعر في الرسوم البيانية الخاصة بعق

وافر     . األسهمأسواق   وذج هو ت ذا النم ات صحة ه ى لمتطلب ث، ألن الحد األدن ع صحة نموذج المثل ك م وال يتعارض ذل
سعر           اه ال ابلين من خطوط اتج ة رسم خطين متق اك إمكاني ك ليكون هن اعين؛ وذل ين، وق ول    . قمت ك، تق ى ذل وباإلضافة إل
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ة،              أن موجة السعر الخامسة واألخيرة داخل المثلث تقو       " اليوت" نظرية ذلك إشارة خاطئ اه، لتعطي ب م باختراق خط االتج
  . قبل أن تندفع وبقوة في اتجاه السعر األصلي

  
ك القياسات             " اليوت"وفي حقيقة األمر، تتماثل قياسات       لموجة السعر الخامسة واألخيرة بعد اآتمال نموذج المثلث مع تل

ذي       سافة         الخاصة بنموذج المثلث التقليدي في الرسم البياني، األمر ال ساوي الم دار ي سعر بمق سوق بتحرك ال ع ال ي توق  يعن
ة في المثلث         اع المثلث  (التي تمثل أعرض منطق ق بتوقيت          ). أي ارتف ا، والتي تتعل ا هن وتوجد نقطة أخرى جدير ذآره

ث وذج المثل ي نم اع ف ة أو ق ّون آخر قم ـ . تك ا ل شر"فوفًق ل رأس المثلث "بريت ا تمث ا م ا(غالًب ي خطي االتج ) هنقطة تالق
  . التوقيت الذي تكتمل فيه آخر موجة سعرية خامسة

  
  قاعدة التناوب 

اع         . تنص هذه القاعدة على انه ال يمكن للسوق التصرف بنفس الطريقة لمرتين متتاليتين             فإذا تكّون نوع معين من قمة أو ق
ذا الوقت                        ة في ه نفس الطريق ك ب د تالحظ أن قاعة       و. في وقت حديث نسبًيا، فمن المحتمل أن ال يتكرر حدوث ذل ذلك ق ب

آما أنها تخبرنا بشكل عام عن . التناوب ال تخبرنا في الحقيقة عن ما قد يحدث بعد ذلك، ولكنها تخبرنا عن ما ال قد يحدث  
ًضا                    اوب أي ى التن اذج التصحيحية إل ى آخر، إذا     , ما قد نتوقعه بشأن النموذج التصحيحي التالي، حيث تميل هذه النم وبمعن

م       ) a-b-c( هي عبارة عن نموذج 2لسعرية رقم  آانت الموجة ا   سيط، فمن المحتمل أن تكون الموجة رق ارة   4ب  هي عب
دة،  2وعلى العكس، إذا آانت الموجة السعرية رقم . عن نموذج معقد من موجات السعر، آأن تكون مثلث مثالً         موجة معق

  . بعض األمثلة على هذه القاعدة) 13-22(يوضح الشكل .  موجة بسيطة في تكوينها4فمن المحتمل أن تكون الموجة 
  

  
  

شر   "و" فروست . جي .ايه: "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف    : المصدر. (قاعدة التناوب   ) 13-22(شكل   ، " روبرت بريت
  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"الطبعة العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ 

  
  القنوات السعرية

وات       " (اليوت"أحد األوجه الهامة األخرى في نظرية       يمثل استخدام القنوات السعرية      يمكنك مراجعة ما ورد عن نموذج قن
ع  " اليوت"حيث استخدم ) السعر في الفصل الرابع من هذا الكتاب   قنوات السعر آطريقة للوصول إلى أهداف السعر الُمتوق

ا   سعرية المفترض تكّونه دد الموجات ال ال ع ى اآتم ًضا عل د أي ا، وللتأآي ى  .تحقيقه سعر عل وات ال م قن ة رس  وعن طريق
اه                        " اليوت"موجات   ق رسم خط اتج دة عن طري اة سعرية جدي شأ قن سوق، تن اه تصاعدي في ال شأ اتج ا ين ه حالم ول أن نق

ة        . 2 و 1تصاعدي يصل بين قاع موجتي السعر        وبعدها، يتم رسم خط موازي لخط االتجاه التصاعدي، بحيث يالمس قم
ا يتضح في        1الموجة   ك آم شكل    ، وذل اه                 ). 13-23( ال اء سيره في االتج ذين الخطين أثن ين ه سعر ب ستقر ال ا ي ا م وغالًب

  .  التصاعدي
  

 في تعدي حدود الحد العلوي من قناة السعر، البد حينها من إعادة رسم خطي قناة السعر،              3إذا بدأت الموجة السعرية رقم      
م   ة رق ة الموج ديث يالمس األول قم اع ال 1بح اني ق م ، ويالمس الث ة رق شكل  2موج ا يوضح ال ك آم ). 13-23(، وذل

وجتين التصحيحيتين        اة تحت الم م الحد األول من القن تم رس سعر، ي اة ال ائي لقن شكل النه د ال م (ولتحدي ، والحد )4 و2رق
م      شكل      3الثاني فوق قمة الموجة رق ا يظهر في ال ك آم م     ). 13-24(، وذل وة الموجة رق دت ق  عن المستوى   3وإذا تزاي

 من الحد 5والبد من اقتراب الموجة رقم . 1، فمن الممكن رسم الحد العلوي من قناة السعر فوق قمة الموجة رقم           الطبيعي
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دى، ننصح باستخدام           . العلوي لقناة السعر قبل أن تكتمل      ة الم ولرسم حدي قناة السعر العلوي والسفلي على اتجاهات طويل
  .  مع الرسم البياني الحسابي التقليدي-ه مسبًقا في هذا الكتابوالذي أشرنا إلي-الرسم البياني شبه اللوغاريتمي 

  

  
  

كل  دة ) 13-23(ش رى جدي ة، وأخ عر قديم اة س صدر. (قن أليف : الم وت، ت ة ألي دة موج اب قاع ه: "آت " فروست. جي.اي
  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"، الطبعة العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ " روبرت بريتشر"و

  

  
  

، " روبرت بريتشر"و" فروست. جي.ايه: "آتاب قاعدة موجة أليوت، تأليف : المصدر. (قناة سعر نهائية    ) 13-24(شكل  
  ).1978عام " بريتشر"و " فروست"الطبعة العشرين، جميع الحقوق محفوظة لـ 

  
  موجة السعر الرابعة آمنطقة دعم 

وت "في ختام حديثنا عن نماذج تكّون موجات         ة الموجة        ، يتبقى نقطة واح   "الي ا، أال وهي أهمي د من ذآره ة الب دة هام
فحالما تكتمل موجة السعر الخامسة، ويبدأ السوق التنازلي في أخذ . الرابعة وعملها آمنطقة دعم في السوق التنازلي التالي       

ة، أي آخ    ر موجة  مكانه، ال يتحرك هذا السوق التنازلي في المعتاد عند مستويات أقل من أقل مستوى في آخر موجة رابع
اع موجة                      . رابعة تكونت في السوق التصاعدي السابق      ذه القاعدة، إال أن ق تثناءات له رغم من وجود بعض االس ى ال وعل

د                   . السعر الرابعة عادًة ما يكون أسفل السوق التنازلي        ذي ق د الحد األقصى ال وتعتبر هذه المعلومة مفيدة بال شك في تحدي
   .يصل إليه السعر في االتجاه التنازلي
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  آأساس لقاعدة الموجة السعرية" فيبوناتشي"أرقام 
  

ام                 " قانون الطبيعة "في آتابه   " اليوت"ذآر   سلة من األرق ارة عن سل أن األساس الحسابي لقاعدة الموجة السعرية آانت عب
رن الثالث عشر    " ليوناردو فيبوناتشي"أآتشفها   شفها، حيث يُ        . في الق ة باسم مكت ام معروف ذه األرق ا  وأصبحت ه شار إليه
  . ، وهكذا إلى ما ال نهاية3،21،34،55،89،144!،1،1،2،3،5،8هذه السلسلة الرقمية عبارة عن ". فيبوناتشي"بأرقام 

  
  : تمتاز هذه السلسلة من األرقام بخاصية هامة، وهي العالقة الثابتة فيما بينها

  
رقمين          8 رقم   على سبيل المثال،  . مجموع أي رقمين متتالين يساوي الرقم التالي لهما        .1 ، 5و3 هو حاصل جمع ال

 . ، وهكذا8و5 هو حاصل جمع الرقمين 13ورقم 
 

على سبيل . ، وذلك بعد أول أربعة أرقام من السلسلة0.618تقترب نسبة أي رقم إلى الرقم األآبر الذي يليه من       .2
 هي  5/8، ونسبة 0.60 هي 3/5، ونسبة 0.67 هي 2/3، ونسبة 0.50 هي 1/2، ونسبة  1.00 هي   1/1المثال، نسبة   

وق وتحت        . ، وهكذا0.619 هي 13/21، ونسبة  0.615 هي   8/13، ونسبة   0.625 ذه النسب ف ذب ه الحظ آيف تتذب
ة    .  في نطاق ضيق   0.618مستوى   ذه           0.67،  0.50،  1.00: الحظ أيًضا القيم التالي ى ه ر عل التعليق أآث نقوم ب ، حيث س

 . سبيةالقيم عندما نتطرق إلى تحليل النسب والتصحيحات الن
  
 

.  إذا تم حساب النسبة عكسًيا   0.618، أو   1.618تقترب نسبة أي رقم مع الرقم األصغر الذي يجاوره من نسبة             .3
سبة  ال، ن بيل المث ى س ي 13/8عل سبة 1.625 ه ي 21/13، ون سبة 1.615 ه ي 34/21، ون ان . 1.619 ه ا آ وآلم

 .1.618 و 0.618الرقم آبيًرا، آلما اقترب من القيمتين 
  

ة        تقترب .4 ام المتناوب ه              ( نسب األرق الي ل د الت رقم بع م مع ال سبة أي رق ى  . 0.382، أو عكسه    2.618من   ) ن عل
 . 2.615 هي 34/13، ونسبة 0.382 هي 13/34سبيل المثال، نسبة 

  
  بحرآات السعر التصحيحية " فيبوناتشي"عالقة نسب 

ى ثالث أوجه             وي عل سعرية تحت ة الموجة ال ل أن نظري زمن     : آنا قد ذآرنا من قب سب، وال سعرية، والن وين الموجة ال . تك
سعرية  وين الموجة ال ق بتك ا يتعل ا لكل م د طرحن ة–وبع ر أهمي سب -وهو الوجه األآث تخدام ن ى اس ل اآلن إل  سوف ننتق

شي" صحيحية" فيبونات سعر الت ات ال ة   . وحرآ ن إمكاني ا م زمن، رغًم سعر وال ن ال ًال م ى آ ك عل ق ذل ن تطبي ن الممك وم
  . وعلى أي حال، سوف نتطرق إلى عامل الزمن في وقت الحق من هذا الفصل. على عامل السعراالعتماد أآثر 

  
شكلين          أوًال وقبل آل شيء    ى          ) 13-3(و) 13-1(، الحظ آيف يوضح ال سم إل سعرية  ينق وين األساسي للموجة ال أن التك

شي "عدد من الموجات يساوي أرقام       سعرية ال          "فيبونات وي دورة الموجات ال ان موجات، خمسة          ، حيث تحت ى ثم ة عل كامل
ام  (منها موجات تصاعدية، وثالثة منها تنازلية    ام  3 و5 و8تمثل األرق شي " أرق ة     "). فيبونات سيم الموجات الثماني د تق وعن

ى          رة األول ة          34مرتين، ينتج في الم رة الثاني ام       ( موجة    144 موجة، وفي الم ام هي أرق ذه األرق ع ه شي "وجمي " فيبونات
ام                  إال أن   ). أيًضا سلة أرق ى سل سعرية عل ة الموجة ال شي "اعتماد األساس الحسابي الخاص بنظري ط     " فيبونات ال يقتصر فق

  . على حساب عدد الموجات، حيث توجد أيًضا عالقة نسبية بين الموجات السعرية المختلفة
  

  : شيوًعا" فيبوناتشي"وفيما يلي أآثر استخدامات نسب 
  

زمن                 قد يمتد طول أحد الموجات السعرية ا       .1 وجتين اآلخرتين من حيث ال ساوى الم ا تت لثالثة المحفّزة أحياًنا، بينم
ي                  . والحجم شكل تقريب ة ب ى والثالث وجتين األول ساوى الم دت الموجة     . فإذا امتد طول الموجة الخامسة، البد وان تت وإذا امت

 . الثالثة في الطول، فقد تميل الموجتين األولى والخامسة إلى التساوي
  

ق مضاعفة الموجة         من الممكن  .2  الحصول على الحد األدنى من المستوى المستهدف لقمة الموجة الثالثة عن طري
 . مرة، وإضافة الناتج إلى المستوى الذي يقع عنده قاع الموجة الثانية1.618األولى 

  
  

ى     .3 رة  3.236من الممكن أيًضا حساب القمة التقريبية للموجة الخامسة عن طريق مضاعفة طول الموجة األول  م
سعر       ) 1.618×2( دف ال ى له صى واألدن د األق ى الح صول عل ى للح ة األول اع الموج ة أو ق ى قم افة الحاصل إل وإض
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 . المستهدف
 

سة، من الممكن                       .4 داد طول الموجة الخام ع امت  عندما تتساوى الموجتين األولى والثالثة تقريًبا، ويكون من المتوق
اتج            حينها الحصول على هدف السعر عن طريق قياس ا         لمسافة بين قاع المودة األولى وقمة الموجة الثالثة، ثم مضاعفة الن

 .  مرة، وإضافة الحاصل إلى قاع الموجة الرابعة1.618
  
 

ساوى الموجة  .5 ا تت ا م صحيحية، غالًب سعرية الت سبة للموجات ال ع طول الموجة cبالن ة a م وذج الموج ي نم ، ف
 ). 5-3-5(السعرية المتعرج الطبيعي 

 
سعرية     وآطريقة   .6 ه، يمكن مضاعفة طول الموجة       cأخرى لقياس طول الموجة ال  0.618 في  a الممكن تحقيق

 . aمرة، وطرح الناتج من قاع الموجة 
  
 

 من طول   1.618 حوالي  c، ستعادل الموجة   )5-3-3(في حالة نموذج الموجة السعرية التصحيحي المستوي         .7
 .، أو تجاوزتهاaموجة ، إلى قمة الb، وذلك في حالة وصول الموجة aالموجة 

  
اقبتين مع الموجة               .8 وجتين متع اط آل م في نموذج المثلث المتطابق الساقين في الموجة السعرية، تكون نسبة ارتب

 . 0.618السابقة لهما هي 
  

  "فيبوناتشي"تصحيحات نسب 
زة والتصحيحية                     سعر المحّف ًال من موجات ال ل استخدام       .تساعد النسب المئوية على تحديد أهداف السعر في آ ا يمث  آم

سعر         يوًعا في           . التصحيحات النسبية طريقة أخرى لتحديد أهداف ال ام ش ر األرق سعر     "ومن أآث ل تصحيحات ال هي  " تحلي
ع، يمكنك            %. 50، و %38، و %)62والتي عادًة ما يتم تقريبها إلى نسبة        % (61.8 ومن خالل مراجعتك للفصل الراب

ا،         أن تتذآر بأن السعر في األسواق المالية ع        ؤ به ادًة ما يصحح حرآة السعر السابقة بمقدار نسب مئوية محددة يمكن التنب
ام       %. 67،  %50،  %33ومن أآثر هذه النسب استخداًما       سلة أرق شي "وعند استخدام سل ام        "فيبونات ذه األرق ، الحظ أن ه

أما في اتجاه السوق    .  أدنى آحد% 38ففي االتجاه القوي للسوق، عادة ما يكون تصحيح السعر بنسبة           . تصبح أآثر تحديًدا  
  ). 13-26، 13-25انظر الشكل . (آحد أقصى% 62الضعيف، عادة ما يكون التصحيح بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستويات                    ) 13-25(شكل   ل م ة تمث ه ثالث خطوط أفقي ة موضح علي شي "رسم بياني للسندات الخزان التصحيحية  " فيبونات
ذا    . 1993 وحتى 1981التي بدأت عام  وذلك لحرآة االرتفاع    %) 62،  50%،  38%( ة التصحيحية له وتوقفت الحرآ

  . فيبوناتشي تماًما% 38 عند مستوى 1994االرتفاع عام 
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كل  ستويات       ) 13-26(ش ل م ضا تمث ة أي وط أفقي الث خط ه ث ة موضح علي سندات الخزان اني ل م البي شي"الرس " فيبونات
اع ا      ام       التصحيحية وذلك لحرآة االرتف دأ ع ي ب ام    994لت د مستوى       . 1996 وانتهت ع ة التصحيح عن الحظ توقف حرآ

  . فيبوناتشي% 62
 

، حيث  "فيبوناتشي" بعد أربع أرقام فقط من سلسلة أرقام 0.618تقترب من " فيبوناتشي"آنا قد أشرنا مسبًقا إلى أن نسب   
ي          ا يل سلة م ذه السل ام في ه ة أرق د ال  %). 66 (2/3، %)50 (1/2، %)100 (1/1: تمثل النسب الخاصة بأول ثالث وق

ة    ن طلب د م م العدي وت"يعل سبة    " الي ل ن ذي يمث صحيحي ال ستوى الت سبة   % 50أن الم ة ن ي الحقيق و ف شي"ه ". فيبونات
  . لحرآة االرتفاع أو االنخفاض السابقة منطقة دعم أو مقاومة هامة% 100وباإلضافة إلى ذلك، تمثل نسبة التصحيح 

  
   الزمنية"فيبوناتشي"أهداف 

صعوبة             " فيبوناتشي"على الرغم من وجود عالقة زمنية لـ         ًرا ل ًرا نظ ا آثي بنظرية الموجة السعرية، إال أننا لم نتحدث عنه
ة           " اليوت"التنبؤ بهذه العالقة، واعتبار بعض متبعي نظرية         ذه النظري تم  . بأنها ليست على درجة آبيرة من األهمية في ه ي

ة               " فيبوناتشي"ـ  حساب هذه األهداف الزمنية ل     ان الهام م أو القيع ي  . عن طريق حساب المسافة الزمنية التي تبدأ من القم فف
ه                   م يضع توقعات سوق، ث ة في ال د حدوث نقطة تحول هام داول بع ام الت الريم البياني اليومي، يحسب المحلل الفني عدد أي

سعر          ،"فيبوناتشي"بالوقت الذي ستحدث عنده الحرآة التصحيحية وفًقا ألرقام           أي يتنبأ مثًال بحدوث الحرآة التصحيحية لل
انين              سعة وثم سين، أو الت ين، أو الخمسة وخم ذه      . في اليوم الثالث عشر أو الثالث واألربع ل استخدام نفس ه ويمكن للمحل

  ). 13-28، 13-27انظر الشكلين . الطريقة على الرسم البياني األسبوعي والشهري والسنوي
  

  وامل الخاصة بنظرية الموجة السعريةتجميع استخدام الثالث ع
ة  ق نظري وت"تتحق ا وهي " الي ل الخاصة به ثالث عوام ع ال دما تجتم الي عن شكل مث ل : ب سعرية، وتحلي ة ال ّون الموج تك

سعرية                   . النسب، واألهداف الزمنية   ال الموجة ال سعرية آشفت عن اآتم على سبيل المثال، لنفترض أن دراسة الموجات ال
سعرية الخامسة هو        الخامسة، وأن  طول     ة، وأن         1.618 الموجة ال ة الموجة الثالث ى وقم اع الموجة األول ين ق سافة ب  الم

ادل     سعر تع اه ال ة اتج ن بداي دأ م ي تب ة الت سافة الزمني سابق و 13الم اع ال ن الق بوع م سابقة 34 أس ة ال ن القم بوع م .  أس
  . كون هناك فرص جيدة جًدا لتكّون قمة قريًباعند ذلك الحين، ت.  يوم21ولنفترض أيًضا أن الموجة الخامسة مدتها 
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اع           " فيبوناتشي"رسم سندات الخزانة البياني موضح عليه أهداف        ) 13-27(شكل   ة من الق الزمنية تم قياسها باألشهر بداي

  . مع نقاط التحول الهامة في السعر) وديةاألعمدة العم(الزمنية " فيبوناتشي"الحظ تقابل مستويات . 1981المتكّون عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
ه أهداف       " داو"الرسم البياني الشهري لمؤشر     ) 13-28(شكل   شي "الصناعي محدد علي اع         " فيبونات ةً  من الق ة بداي الزمني

  . 1994، 1990، 1987:الحظ تقابل آخر ثالثة أعمدة عمودية مع سنوات انخفاض سوق األسهم . 1982المتكّون عام 
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ستويات              ة م ستقبلية عالق شي "وتوضح دراسة الرسوم البيانية لكل من األسهم والعقود الم بعض   " فيبونات ة بعضها ب . الزمني
ستويات                      تم حساب م ة، حيث من الممكن أن ي ذه العالق االت ه وع احتم ستويات في تن وتكمن مشكلة استخدام مثل هذه الم

د   . ، أو قمة إلى قاع، أو قاع إلى قاع، أو قاع إلى قمة    الزمنية من قمة إلى قمة    " فيبوناتشي" وتظهر هذه العالقة بوضوح بع
  . تكونها فعًال، آما ال يكون من الواضح دائًما أي نوع من هذه العالقات له عالقة باتجاه السعر الحالي

  
  للموجة السعرية على األسهم والسلع" اليوت"الفرق بين تطبيق نظرية 

سلع           هناك بعض الفروقات   ى األسهم وال ة             .  بين تطبيق نظرية الموجة السعرية عل ات أن الموجة الثالث ذه الفروق ين ه من ب
سلع                ذلك، ال يمكن آسر القاعدة         .  تميل لتصبح أآثر طوًال في األسهم، بينما تميل إلى ذلك الموجة الخامسة في سوق ال وآ

وة     في" ال يمكن للموجة الرابعة تجاوز الموجة األولى:"التي تقول    ذه الق ل ه  سوق األسهم، إال أن هذه القاعدة ال تكون بمث
ّون نموذج       . في سوق السلع" اليوت"عند تطبيق نظرية   ان، يكون تك وت "وفي بعض األحي اني    " الي سوق  في الرسم البي ل

رسوم   أآثر وضوًحا من تكّونه في سوق العقود المستقبلية، حيث ينتج عن استخدام ال  ∗ )cash market (السلع الفوري
اذج                    البيانية االستمرارية في سوق العقود المستقبلية للسع ظهور بعد االنحرافات في هذه الرسوم، األمر الذي يؤثر على نم

  ". تليوإ"صة بنظرية السعر طويلة المدى الخا
  

أثير األ            واء ت ة   ومن أهم االختالفات بين تطبيق نظرية الموجة السعرية على األسهم والسلع هو أنه يمكن احت سعار المرتفع
ستويات                      ى الم ا تجاوز أعل سوق التصاعدي ال يمكنه سجلها ال ي ي األساسية في سوق السلع، بمعنى أن أعلى المستويات الت

ا    سابق دائًم صاعدي ال سوق الت جلها ال د س ان ق ي آ سوق    . الت ي ال سة ف سعرية الخام ة ال نخفض الموج ن أن ت ن الممك فم
سابقة     التصاعدي قليًال عن أعلى قمة سجلها الس    سعر ال اع ال م      . وق التصاعدي في دورة ارتف شلت قم ك، ف ى ذل ال عل وآمث

سعرية   -1981 إلى 1980 ما بين –السعر األساسية التي آانت قد تكونت في العديد من أسواق السلع       م ال  في تخطي القم
ين سوق األسهم           . التي آانت قد تكونت منذ سبع أو ثمان أعوام سابقة          ة ب رة للمقارن ق         وآنقطة أخي ة تطبي سلع من ناحي  وال

ة              " اليوت"نظرية   سعر الخاصة بنظري اذج ال وت "عليهما، يبدو أن أفضل نم سعر          " الي شأ من آسر ال سلع تن في أسواق ال
  . للحواجز التي تحصره في قاعدة طويلة المدى

  
ى مؤشرات                  ا عل سعرية هو تطبيقه ة ال ة الحرآ ا أن الغرض األساسي من نظري ذآر دائًم  أسواق األسهم   ومن الهام أن نت

ة           ًضا في بعض أسواق                 . األساسية، حيث أنها ال تعمل جيًدا على األسهم الفردي ًدا أي ك، فهي ال تعمل جي ى ذل باإلضافة إل
م أحجار                                سوق الواسعة النطاق هي أحد أه ر سيكولوجية ال داول، حيث تعتب ا حجم الت العقود المستقبلية التي يضعف فيه

سعرية           . ظريةاألساس التي تقوم عليها هذه الن      ل الموجة ال وعلى سبيل المثال، يعتبر سوق الذهب سوق ممتاز لتطبيق تحلي
  . عليه نظًرا لكثرة المتداولين فيه

  
  الخالصة واالستنتاجات

  . واآلن نلخص أآثر العناصر أهمية والخاصة بنظرية الموجة السعرية، ثم سنحاول تقديمها من منظور مناسب
سوق التص       .1 ة                     تتألف دورة حرآة ال ة الباقي صاعدية، والثالث ا ت ان موجات سعرية، خمسة منه ة من ثم اعدي الكامل

 .موجات تنازلية
 . ينقسم اتجاه السعر إلى خمس موجات سعرية تكون في نفس اتجاه السعر التالي األآثر طوًال .2
 . غالًبا ما تكون الحرآات التصحيحية في الثالث موجات الباقية .3
 . ، والنموذج المستوي نوعي الحرآة التصحيحية البسيطة)5-3-5(متعرج يمثل آًال من نموذج الموجة ال .4
سعرية                          .5 ة الموجة ال ذه الموجات األربع سبق ه ا ت ا م عادة ما يتكّون نموذج المثلث من أربع موجات سعرية، ودائًم

 . Bومن الممكن أيًضا أن يكون نموذج المثلث هو عبارة عن الموجة التصحيحية . األخيرة
 .  تمتد الموجة السعرية لتصبح موجة أآثر طوًال، وأن تنقسم إلى عدة موجات أقصرمن الممكن أن .6
حينها، تكون الموجتين اآلخرتين متساويتان في الزمن . في بعض األحيان، قد تمتد أحد الموجات السعرية المحفّزة    .7

 . والحجم
 . للموجة السعرية" اليوت"أساس رياضي لنظرية " فيبوناتشي"تعتبر سلسة أرقام  .8
 ". فيبوناتشي"تتبع أرقام الموجات السعرية سلسلة أرقام  .9

                                                 
 أسواق التعامل باألوراق المالية طويلة الجل آاألسهم والسندات حيث يتم تسليمها وتسليم : األسواق الحاضرة أو الفورية ∗

تلك األسواق على  وتشتمل spot markets وهي مرادف لألسواق الفورية. ثمنها نقدا على أساس آني أي فور تمام الصفقة
  أي البورصات وعلى أسواق رأس المال الغير منظمة organized capital marketsأسواق رأس المال المنظمة 

unorgnized capital markets التي تتداول فيها األوراق المالية من خالل شرآات الوساطة والمصارف التجارية آما 
  . monopolistic marketsتشتمل على األسواق االحتكارية 
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صحيحات  .10 سب وت ستخدم ن شي"ُت سعر" فيبونات دف ال د أه صحيحات . لتحدي ر ت ن أآث شي"وم يوًعا " فيبونات ش
62%،50% ،38 .% 
 . ُتحّذر قاعدة حرآة السعر المتناوبة من توقع حدوث نفس الحرآة مرتين متتاليتين .11
 . لي إلى ما دون قاع الموجة السعرية الرابعةال ينخفض السوق التناز .12
ى  .13 ة األول ستوى الموج ة م ة الرابع اوز الموج ود (ال تتج وق العق ي س ارمة ف دة ص دة قاع ذه القاع ون ه ال تك

 ). المستقبلية
 . تكّون الموجة، والنسب، والزمن: ترتيب عناصر نظرية الموجة السعرية حسب األهمية .14
شكل                     يتم تطبيق نظرية الموجة السعرية     .15 ا ال تعمل ب ة في أسواق األسهم، إال أنه  في األصل على المؤشرات العام

 . جيد على األسهم الفردية
 . تعمل هذه النظرية بشكل أفضل في أسواق السلع التي يكون بها الكثير من المتداولين، مثل سوق الذهب .16
 . االختالف الرئيسي في سوق السلع هو وجود أسواق تصاعدية محصورة .17

  
ـ     تعتمد   ونماذج السعر التقليدية على الرسم البياني، حيث تعتبر أغلب   " داو"على طرق تقليدية، مثل نظرية    " اليوت"قاعدة الموجة السعرية ل

 (swing objectives)أهداف تقلب السوق    على مفهوم  آما تعتمد هذه القاعدة . هذه النماذج التقليدية جزءًا من بنية الموجة السعرية
دة       . والتصحيحات النسبية " فيبوناتشي"م تغييرات نسب    عن طريق استخدا   وت "ومن هنا نالحظ أن قاع للموجة  " الي

  .السعرية قد أخذت جميع هذه العوامل في اعتبارها، ونظمتها بشكل أآثر لتتزايد قدرتها على التنبؤ
  

  حتمية ربط استخدام نظرية الموجة السعرية بأدوات التحليل الفني األخرى
ولذلك، قد ُيسيء المحلل . بالوضوح على الرسوم البيانية، إال أنها تفتقد هذه الميزة أحيانًا أخرى" اليوت"ن تتميز صور نظرية في بعض األحيا 

. ، وذلك حين تطبيقها على السوق في مرحلة عدم وضوحه، وتجاهل استخدام األدوات الفنية األخرى معها             "اليوت"الفني إلى استخدام نظرية     
للموجة السعرية على أنها حل جزئي للغز التنبؤ بحرآة السوق المستقبلية،              " اليوت"مهم جدًا أن تكون نظرة المحلل إلى قاعدة         وبالتالي، من ال  

حيث ستزيد قيمة هذه القاعدة وتزيد فرص النجاح في التداول باستخدامها، في حالة ربطها مع النظريات الفنية األخرى المُدرجة في هذا                             
  . الكتاب
  

ــالم ــ ـــ ــ ــ ــ ــ   راجعـ
  

 The Major Works of R.N. Elliott, (Prechter, Jr.). 
 Elliott Wave Principle (Frost and Prechter). 

د  "Elliott Wave Principle "آتاب  تم الحصول على جميع الرسوم البيانية الُمدرجة في هذا الفصل من   ، وُأعي
 ".New Classics "إنتاجها من خالل مكتبة 

 Traders Press ."(P.O. Box "، الصادر عن   "Understanding Fibonacci Numbers "آتيب   
6206, Greenville, S.C. 29606 (800-927-8222).   
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  مقدمة الفصل
ة                     سوف يكون ترآيزنا األساسي في     ًرا عن أهمي ن نتحدث آثي سعر، ول ة ال ى حرآ زمن " هذا الفصل عل في حال لغز      " ال

ستقبلية      سوق الم ضية           . التنبؤ بحرآة ال رغم من عرضنا لق ى ال زمن "وعل ذا              " ال ي في ه ل الفن ا للتحلي ضمنًيا خالل تغطين
ضية الت         . الكتاب، إال أنها لم تكن محور اهتمامنا األول        سوق        وفي هذا الفصل، سوف نتعرض لق ستقبلية لل ة الم ؤ بالحرآ نب

 هي المفتاح النهائي للغز حرآة السوق لألعلى        الدورات الزمنية المالي من خالل تطبيق التحليل الدوري، والذي يؤمن بأن          
ة                        . أو لألسفل  ذ البداي ا من ي طرحناه ة الت ألدوات الفني زمن ل ة عامل ال ن يقتصر    . وأثناء ذلك، سوف نضيف مدى أهمي ول

ذي                 سؤلنا هنا عن     الطريق الذي سيسلكه السوق، أو عن المسافة التي سوف يتحرك بها، بل أن السؤال سيمتد إلى الوقت ال
اني، تجد      . سوف يصل فيه السوق إلى نقطة ما، والوقت الذي سيبدأ السوق في حرآته             دة البي وإذا الحظت بنية رسم األعم

ذه هي نص   (أن العامود العمودي هو عبارة عن مقياس األسعار   اني     وه دمها الرسم البي ي يق ات الت ا   )ف البيان ا يزودن ، بينم
ي     اس الزمن ي بالمقي سعر        . المحور األفق زمن ورسم لل اني رسم لل دة البي ر رسم األعم الي، يعتب ك، يرآز   . وبالت رغم ذل وب

اذج  و آمثال على ذلك، عندما نتطرق إلى دراس. التجار بشكل فردي على بيانات السعر مستثنيين الترآيز على الزمن         ة نم
سوق                                ة ال ين حرآ ة، وب ّون من ناحي سعري للتك ذي استغرقه النموذج ال ين الوقت ال ة ب درك العالق الرسم البياني، سوف ن

ة أخرى       ة                . التالية الُمحتملة من ناحي دعم أو المقاوم اه أو مستوى ال ة الخاصة بخط االتج دة الزمني ا ازدان الم ًضا، آلم وأي
ة مناسبة الستخدامها       . مستوىطوًال، آلما ازدادت فعالية هذا ال      ى  . وأيًضا، تحتاج المتوسطات المتحرآة إلى مدة زمني وحت

ذب   رات التذب كوالتورز"مؤش ذه        "االس ي ه اس ف ستخدمها للقي ذي ي ام ال دد األي دد ع ل ليح ن المحل رار م ى ق اج إل ، تحت
  .ةالزمني" فيبوناتشي"آما آنا قد شرحنا في الفصل السابق مدى أهمية أهداف . المؤشرات

  
ذه    . ومن هنا، يبدو من الواضح أن جميع أوجه التحليل الفني تعتمد إلى حد ما على اعتبارات زمنية    ق ه تم تطبي إال أنه ال ي

ؤمن    الدورات الزمنية وهنا يأتي دور استخدام     . االعتبارات بشكل ثابت ومنتظم، وال يمكن االعتماد عليها        ة، حيث ي  الزمني
 يمكن استخدامها آعامل فّعال في السوق التصاعدي أو التنازلي، بدًال من استخدامها               منيةالدورات الز التحليل الدوري بأن    

ة   وال يقتصر عمل     . آعامل ثانوي في حرآة السوق     دورات الزمني ى عامل مسيطر، ولكن يمكن                 ال زمن إل ل ال ى تحوي  عل
ال، من الممكن تحسين أداء     على س .  المتحدة الدورات الزمنية أيًضا تطوير جميع أدوات التحليل الفني عن طريق          بيل المث

آما يمكن لتحليل خط االتجاه أن يصبح . المتوسطات المتحرآة ومؤشرات التذبذب عن طريق تنسيقها مع دورات مسيطرة
اه                    ًضا      . أآثر دقة باستخدام التحليل الدوري، والذي قد نتمكن من خالله من تحديد  مدى صحة خطوط االتج من الممكن أي

ة    تكوير تحليل نم   ان الدوري م والقيع ان إطارين        . اذج السعر إذا دمجناه مع القم انيين يغطي ق استخدام رسمين بي وعن طري
ا،                               شاذة، وتجاهله سعر ال ة ال اط حرآ ا من التق تمكن من خالله ة ن سعر بطريق ة ال ة حرآ زمنيين مختلفين، باستطاعتنا تنقي

  .يعان هامةونرآز بالتالي على اإلطار الزمني الذي قد تتكّون فيه قمم وق
  

  الدورات الزمنية
ة "من أآثر الكتب المثيرة لالهتمام والتي قرأتها عن موضوع  ه     " الدورات الزمني ذي آتب اب ال ان الكت  .Edward R "آ

Dewey "– دوري ل ال ي التحلي رواد ف د ال ع -أح شارآة م وان " Og Mandin " بالم ة"بعن دورات الزمني وى :  ال الق
 التي قد ذات عالقة بعضها      الدورات الزمنية  ذلك الكتاب، آان هناك ربط متميز بين مئات          في". الغامضة المثيرة لألحداث  

ا            ام            . ببعض، وذلك على مدد زمنية قد تصل إلى آالف السنين أحياًن ين ع ا ب ي م رة الت اب الفت ع الكت ال، تتب ى سبيل المث عل
سالمون   " االتالنتك " من دورة غزارة    خالل هذه الفترة، بدايةً    الدورات الزمنية ى، وقام بتغطية    193 إلة   1415 سمك ال ب

ا 22.20 عام، وحتى دورة الحروب الدولية والتي تتكرر آل      9.6والتي تتكرر آل     اب أن    .  عاًم ذا الكت دورة  وآشف ه ال
ام  11.11، يبلغ طولها    1527المتوسطة للنشاط الشمسي منذ بداية عام       الزمنية   د من       .  ع دم العدي ا ق ة  آم دورات الزمني  ال

ا          االقت غ طوله اري والتي يبل شاط العق ا دورة الن غ      18.33صادية، من بينه ي تبل ام، ودورة سوق األسهم الت ام 9.2 ع .  ع
  ). 14-2، و14-1انظر الشكل (
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رة من               .  عام 22.2رسم بياني لدورة الشمس والتي يبلغ طولها        ) 14-1(شكل   شاط الشمسي فت ع انخفاض الن ا يتب ا م غالًب
رة أخرى في منتصف                       الجفاف بعامين، وقد حد    ا م رر تكرره سبعينات، ومن المق ث هذا الجفاف آخر مرة في منتصف ال

ل      " المثالية"الدورة الزمنية   وفي هذا الرسم البياني، يمثل المنحنى الخطي المتقطع         . التسعينات ا يمث المفترض حدوثها، بينم
ة    . (حقيقة التي حدثت بالفعلالحقيقة التي تقدم البيانات ال    الدورة الزمنية   المنحنى الخطي المتصل     ة من منظم دراسة  "مقدم

  ") Wayne, P "لـ "  الدورات الزمنية 
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كل  ا   ) 14-2(ش غ طوله ي يبل ة الت روب الدولي اني يوضح دورة الح م بي ام  22.2رس ا ع ى قمته ي وصلت إل ام، والت  ع
ة     وفي هذا الرسم البياني، يمثل المنحنى الخطي المتقطع          . 1982 دورة الزمني ة "ال ل        " المثالي ا يمث المفترض حدوثها، بينم

ة    . (الحقيقة التي تقدم البيانات الحقيقة التي حدثت بالفعل    الدورة الزمنية   المنحنى الخطي المتصل     ة من منظم دراسة  "مقدم
  ") Wayne, P "لـ " الدورات الزمنية

  
د م          . نتيجتين مذهلتين في آتابه   " Dewey"وقد ناقش    ى هي أن العدي ة  ن  النتيجة األول دورات الزمني ا     ال دو أنه د تب ي ق  الت

ة     رات الزمني س الفت ول نف ف ح بعض تلت ضها ب ة بع ر ذات عالق م  . غي صفحة رق ي ال اب، أدرج  188وف ك الكت ن ذل  م
"Dewey "37     دتها        الدورات الزمنية  مثاًال مختلًفا حول غ م ي تبل ات في          9.6 الت د أعداد اليرق ام، والتي تتضمن تزاي  ع

، واتساع مساحات زراعة القمح في أمريكا، وأسعار القطن في "آندا"تزايد عدد ذئاب البراري في     ، و "نيو جيرسي "والية  
   التي تبدو غير ذات عالقة ببعضها البعض؟ الدورات الزمنيةلماذا تتساوى أطوال تلك : السؤال هنا. أمريكا

  
ة   أما االآتشاف الثاني الذي ورد في ذلك الكتاب هو أن هذه             دورات الزمني ا         ا ال ى أنه زامن، بمعن شكل مت شابهة تحدث ب لمت

  . تلتف في نفس الوقت مع بعضها البعض
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ة   : المصدر. ( عام18.2عرض لبعض الدورات الزمنية التي يبلغ طولها      ) 14-3(شكل   ة الزمني دورات الزمني : : آتاب ال

  . Edward Dewey.(" (New York: Manor Books, 1973.)"القوى الغامضة المثيرة لألحداث، للكاتب 
  

ا                أثني عشر  ) 14-3(يوضح الشكل    غ طوله ي يبل ة الت دورات الزمني ى ال ال عل زواج،        18.2 مث ام، متضمنة دورات ال  ع
دورات                        . والهجرة، وأسعار األسهم   ذه ال ل ه سبًبا حدوث مث الم م د من أن يحدث شيء في الع ه ال ب ى أن اب إل شير الكت وي

د من                                الزمنية الزمنية، ح   ة في العدي دورات الزمني ذه ال ل حدوث ه ذي يعل ة جس النبض ال ا هو بمثاب يث يبدو أن هناك م
  . مجاالت البشرية

  
ام    شأت  1941في ع ة دراسة   " Dewey"، ُأن ة  منظم دورات الزمني  ,W. Valley Rd., Suite 502 900) ال

Wayne, PA 19087) ذا  الزمنية الزمنيةالدورات ، والتي تعتبر أقدم تنظيم يتعلق بالبحث في ، والمنظمة الرائدة في ه
ال ة   . المج شر مجل ة بن ذه المنظم ت ه د قام صاد    "Cycles"وق ضمنة االقت االت مت ف المج ي مختل ا ف دم بحًث ي تق ، والت

ال وان   . واألعم هري تحت عن ر ش ًضا تقري ة أي ذه المنظم شر ه ا تن ة الخاصة ب"آم قاطات الزمني ة اإلس دورات الزمني ال
  . ي يطبق التحليل الدوري على األسهم والسلع والعقار واالقتصاد، والذ"الزمنية

  
  المفاهيم الدورية األساسية

امالت في سوق األسهم     "آتاًبا بعنوان " J.M. Hurst "، أّلف 1970في عام   The Profit "أو " سحر توقيت التع
Magic of Stock Transaction Timing "دورات سوق األسهم،    وعلى الرغم من تناول هذا الكتاب في األ صل ل

. إال أنه يعتبر في الوقت ذاته أحد أفضل المصادر التي تحتوي على تفسيرات للنظرية الدورية، وننصح بقراءة هذا الكتاب     
  . وقد حصلنا على الرسوم البيانية التالية من ذلك الكتاب

  
ثالث سم                ى ال ا      في البداية، لنناقش آيف يبدو شكل الدورة، ثم ننتقل بعدها إل ي تميزه شكل     . ات األساسية الت -4(يوضح ال

شبهان الوعاء     .  السعرية التي تمت إعادتها مرتين     الدورات الزمنية احد  ) 14 ذان ي دورة، والل الحظ في هذا الشكل قاعي ال
ـ    سميان ب ى شكليهما   " trough "وُي سبة إل ذروة أو       . ن ـنقطتي ال سميان ب دورة، فُي ي ال ا قمت اس   ". crests "أم ويكون قي

ي               ال ة  موجتين عن طريق القياس من القاع إلى القاع اآلخر، حيث يفضل محلل دورات الزمني ى    ال ك  أطوال  الحصول عل تل
ين              .  عن طريق قياس المسافة بين القاع والقاع اآلخر        الدورات الزمنية  ذه القياسات ب ه يمكن إجراء ه رغم من أن ى ال وعل

ان            ، إال أنه ال يمكن االع      الدورات الزمنية الزمنية  قمم   ين القيع تم ب ي ت ك القياسات الت ل تل ا مث اد عليه ل   .  تم الي، تتمث وبالت
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اس         يوًعا لقي ر ش ة   الطريقة األآث دورات الزمني ة موجة            ال ة ونهاي اس بداي ة      في قي دورة الزمني ا هو          ال ى نقطة، آم د أدن عن
  . موضح في هذا المثال

  
رة ا   : بالثالث عناصر التالية  الدورة الزمنية   تتسم   ة   النطاق، والفت ة، والمرحل اع الموجة           . لزمني ز ارتف يس النطاق أو الحي يق

شكل       اط      )14-5(آما هو موضح في ال سنتات، أو النق دوالرات، أو ال ا بال ر عنه تم التعبي ة للموجة،     . ، وي رة الزمني ا الفت أم
شكل              ة            )14-6(فهي الزمن الفاصل بين قاعين، وذلك آما هو موضح في ال رة الزمني ه الفت غ في ذي تبل ا  20، وال ا  .  يوًم أم

ويوضح . المرحلة فالمقصود بها المرحلة التي تمر بها الموجة، وهي عبارة عن قياس لمكان الزمن الواقع فيه قاع الموجة        
د من           . اختالف المرحلة بين الموجتين الموضحتين    ) 14-7(الشكل   وع العدي زامن وق ًرا لت ة   ونظ دورات الزمني ة  ال  المختلف

ة يد المرحلة لمحلل   في الوقت ذاته، تسمح عملية تحد      ين    الدورات الزمني ة ب ة   بدراسة العالق دورات الزمني ي   ال ة الت  المختلف
ا                 . تختلف في طولها   ي تمر به ة الت د المرحل ة تحدي ستخدم عملي ا ُت ة     آم دورة الزمني ه         ال ذي وصلت في اريخ ال في تحدد الت

اع الخاص      20التي يبلغ طولها     الزمنية   الدورةعلى سبيل المثال، إذا آّونت      . إلى أدنى مستوى لها   الدورة الزمنية     يوًما الق
ة  بها قبل الموعد المقرر لها بعشرة أيام، يمكن حينها تحديد التاريخ الذي قد تصل فيه       ا     الدورة الزمني ى مستوى له ى أدن إل

ا، قمن                    . في المرة القادمة   ي تمر به ة الت ة، والمرحل ا الزمني دورة، وفترته ا   وحالما يتم التعرف على نطاق ال الممكن حينه
استمرت في التحرك     الدورة الزمنية   ومع افتراض أن    . من الناحية النظرية  الدورة الزمنية   استنتاج الحرآة المستقبلية لهذه     

ستقبلية   ان الم م والقيع ين القم ي تخم ك ف تغالل ذل ن اس ن الممك ات، فم ة  . بثب ل طريق حنا أساس عم د وّض ون ق ذلك نك وب
  .  بأبسط شكلالدورات الزمنية

  

  
  

تندمج مثل هذه الموجات البسيطة مكّونة حرآة السعر لألسهم .شكل يوضح دورتين ألحد الموجات السعرية  ) 14-4(شكل  
ى             . والسلع د إل د تمت سها ق سعرية، إال أن الموجة نف ط من دورات الموجة ال ين فق وعلى الرغم من أن الرسم يوّضح دورت

ذه الموجات           الزمنيةالدورات  اليمين واليسار ال نهائًيا، حيث تتكرر        ل ه ّون مث ا    .  واحدة بعد أخرى لتك ذلك، حالم ونتيجة ل
ومن هنا، تتضح السمة التي . يتم التعّرف على الموجة السعرية، فمن الممكن حينها تحديد  أي قيمة ماضية أو مستقبلية لها

  . تتميز بها الموجات السعرية والتي تعطي إمكانية التنبؤ بحكة السعر
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ة عشر دوالرات    . شكل موّضح عليه نطاق أو حّيز الدورة ) 14-5(شكل   دورة الزمني وفي هذا الشكل، يعادل نطاق هذه ال
  . دائًما ما يكون قياس نطاق الدورة الزمنية من القاع إلى القمة). 5+ والمستوى 5-المسافة الوقعة بين مستوى (

  

  
  

ة للموجة المرسومة               . دة الزمنية للموجة السعرية   شكل يوّضح  الم   ) 14-6(شكل   رة الزمني ادل الفت شكل، تع  20في هذا ال
الين                اعين متت ين ق ة ب سافة الواقع اس الم ين                . يوًما، والتي يتم قياسها بقي ة للموجة ب رة الزمني اس الفت ًضا قي ومن الممكن أي

ر وضوًحا من التعّرف              ولكن في حالة الموجات السعرية، عادة ما يكون ال        . قمتين متتاليتين  ان الموجة أآث تعّرف على قيع
وبالتالي، غالًبا ما يكون قياس الفترات الزمنية للموجات السعرية         . على قممها؛ وذلك لعدة أسباب سوف نتطرق إليها الحًقا        

  .عن طريق قياس المسافة بين قاعين
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ا      رسم بياني يوضح اختالف المرحلة بين موجتين، والذي يب        ) 14-7(شكل   ه هن ام  6لغ طول ة        .  أي رق المرحل اس ف تم قي وي
سهولة في                   ا ب عن آريق قياس المسافة الزمنية الواقعة بين قاعي موجتين؛ نظًرا ألنها أآثر النقاط التي يمكن التعرف عليه

  . الموجات السعرية
  

  قواعد الدورة الزمنية 
دورة، وا سفة ال ا فل د عليه ي تعتم ستعرض بعض القواعد الت اواآلن سوف ن ي من أهمه زامن، : لت ق، والت ع، والتواف الجم

شكل    .  السعرية النشطة  الدورات الزمنية يقول مبدأ الجمع أن آل حرآة للسعر ما هي إال جمع جميع             . والتناسب ويوّضح ال
اني                ) 8-14( اع الرسم البي ين في ق تن مختلفت وخاصًة،  . آيفية تكّون نموذج السعر في القمة، وذلك عن طريق جمع دوري

عامًة أن جميع الدورة الزمنية وتقول طريقة  . Cك مالحظة الشكل الذي يبدو عليه نموذج القمة المزدوجة في الموجة            يمكن
ع،   . وسوف نعود إلى هذه النقطة الحًقا. نماذج السعر تتكّون عن طريق تفاعل دوريتن أو أآثر   واآلن نعود إلى قاعدة الجم

  . لدوريةوالتي تعرض لنا بشكل واضح أسباب التنبؤات ا
  

ارة عن مجموعة من         ة  آمثال على ذلك، لنفترض أن حرآة السعر ما هي إال عب دورات الزمني ة  ال .  ذات األطوال المختلف
ذه             ًضا أن آل دورة من ه ة   ولنفترض أي دورات الزمني ادة                  ال ذلتها ويمكن إجراء القياسات المعت ستقلة ب  ممكن أن تكون م

ستقبالً      الدورات الزمنية وأيًضا نفترض أن آل دورة من هذه        . عليها ه        .  سوف تستمر في التذبذب م ستنتج أن ذلك ن ونتيجة ل
يهم      الدورات الزمنية اتجاه السعر المستقبلي ما هو إال نتيجة عدد من            المضافة إلى بعضها البعض والتي تعتبر آل واحدة ف

  . وبذلك، تستمر هذه النظرية.  دورة مستمرة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ة الموجة                    ) 14-8(ل  شك تم إضافة قيم ة آيف ت  في آل نقطة       – Aإضافة موجتين، حيث تمثل الخطوط الرأسية المتقطع

  C، لتنتج قيمة الموجة B إلى قيمة الموجة -زمنية
  

رقم صغير صحيح       -قاعدة التوافق –أما القاعدة الثانية     ادًة ب ا يكون    .  فالمقصود بها ارتباط الموجات المتجاورة ع ادًة م وع
ا              . 2ذا الرقم هو الرقم     ه اك دورة طوله ال، إذا آانت هن وم، تكون      20على سبيل المث ة    ي دورة الزمني ادل    ال ا تع ي تليه الت

ا      ام 10النصف ويكون طوله ا  .  أي ة   أم دورة الزمني ا      ال غ طوله ا، فيبل ي تليه وم 40األطول الت ى    .  ي ذاآرتك إل وإذا عدت ب
أن قاعدة التوافق        الوراء إلى الفصل التاسع من هذا الكتاب، عند        ما شرحنا قاعدة األسابيع األربعة، تالحظ أننا قد وّضحنا ب

  . هي التي توّضح مدى صالحية استخدام قاعدة األسبوعين، وقاعدة الثمان أسابيع
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اع                       ى الق ى الوصول إل ة إل وي للموجات ذات األطوال المختلف واآلن لنتحدث عن قاعدة التزامن، والتي تشير إلى الميل الق
شكل    . نفس الوقت في   زامن والتوافق         ) 14-9(ويوضح ال ًال من الت وم آ شكل، الحظ أن طول الموجة              . مفه ذا ال  Bفي ه

رتين لموجة              Aيعادل نصف طول الموجة        ادة م ى إع وي عل ي تحت ين               B، الت وم التوافق ب ّين مفه ذي يب  أصغر، األمر ال
ل الموجة     إ Aالحظ أيًضا أنه في الوقت الذي وصلت فيه الموجة . الموجتين اع، تمي ًضا،     Bلى الق اع أي ى الوصول للق  إل

اه                . األمر الذي يبّين مفهوم التزامن بين الموجتين       ا هو أن يتحول اتج زامن هن وباإلضافة إلى ذلك، المقصود من مفهوم الت
  . موجتين متساويتين في الطول وينتميان إلى أسواق مختلفة، وذلك في الوقت ذاته

  
ة                 أما قاعدة التناسب، فتص    ا الزمني ف العالقة بين الفترة الزمنية للدورة ونطاقها،حيث يكون للدورة التي تمتاز بطول فترته
ة   على سبيل المثال، يتضاعف النطاق أو الحّيز الخاص ب  . نطاق أوسع بشكل نسبي    دورة الزمني ي    ال ا الزمن ي طوله  40الت

  .  يوًما فقط20يوًما عن تلك التي يبلغ طولها الزمني 
  

  قاعدة االسميةالختالف، وقاعدة اال
ا قاعدة     . ، والتي تصف سلوك الدورةالدورات الزمنيةتوجد قاعدتين آخرتين من تلك القواعد الخاصة ب   اتين القاعدين هم ه

ا           .االختالف وقاعدة االسمية   ي ذآرناه ى الت ة األول ى أن القواعد األربع أما قاعدة االختالف، فهي آما يشير اسمها تدل عل
ا، حيث من                       -مع، والتوافق، والتزامن، والتناسب   الج–باألعلى   ر قواعد صارمة ال يمكن التجاوز عن عدم تحققه  ال تعتب

  . الممكن حدوث بعض االختالف على تلك القواعد
  

ى                                ة، وعل ين األسواق المختلف ات الموجودة ب رغم من االختالف ى ال ه عل ل أن وم القائ ى المفه د عل أما قاعدة االسمية، فتعتم
ًض رغم أي د ال ق قواع د تطبي ات عن سماح بحدوث بعض االختالف ن ال ةا م دورات الزمني اك ال دو أن هن ن يب ية، لك  األساس

ك األسواق                      ع تل ى جمي ؤثر عل بعض ت ة مع بعضها ال دورات متوافق ومن الممكن استخدام نموذج اسمي       . نموذج اسمي ل
ل أي سوق       الدورات الزمنية ألطوال   شكل     .  آنقطة بداية لتحلي ذا النموذج           )14-10(انظر ال ى ه ال عل ذي يوّضح مث ، وال

ا        دورة طوله دأ ب ى    18االسمي يب ل إل ام، وينتق ة    ع دورة الزمني ا نصف طول         ال غ طوله ه والتي يبل ي تلي ل الت دورة  األق ال
ة  ميةالزمني ة االس ين  . النموذجي دة ب ذه القاع د له تثناء الوحي ة االس ك مالحظ ة ويمكن دورة الزمني ا ال ي طوله هر 54الت  ش
  .  شهر، والتي تعتبر الثانية هي ثلث األولى وليست نصفها18رى التي طولها واألخ
  

ذا النموذج االسمي                الدورات الزمنية وعندنا نتطرق إلى أطوال       المتنوعة في األسواق الفردية، سوف نرى آيفية ظهور ه
ام ، والحظ األربعين والعشري"األيام"واآلن، انظر إلى عامود . الدورات الزمنيةفي أغلب    د  . ن يوًما والعشرة والخمسة أي ق

يوًعا  ر ش ة األآث أطوال المتوسطات المتحرآ ام خاصة ب ذه األرق ة . تالحظ أن ه باإلضافة اختالف المتوسطات المتحرآ
ذب    .  يوًما20 أيام و10 و5 يوم عن الـ    18ألربعة وتسعة أيام و    ام و 10 و5آما تستخدم العديد من مؤشرات التذب  20 أي

ابيع، لتصبح            وأيًضا ت . يوًما ة األس ى لغ ة إل ا ُمترجَم ابيع  8 و4 و2ستخدم القاعدة األسبوعية نفس األرقام ولكنه حيث  ( أس
  )  أيام تداول5يمثل األسبوع الواحد 

  
  

  األيام  األسابيع  الشهور  األعوام 
18  
9  

  

54  
18  

  

40  
20  

  

80  
40  
20  
10  

  

  

  

5  
  

  ال على النموذج االسميمث) 14-10(شكل 
  

  آيف تساعد قواعد الدورات الزمنية على توضيح طرق الرسم البياني الفنية
اه،  –في الفصل الثالث من آتابه بالتفصيل آيفية فهم الطرق الفنية القياسية للرسم البياني        " Hurst"أدرج   خطوط االتج

 واستخدامها بشكل أفضل إذا تضامن ذلك مع تحليل - ةوالقنوات السعرية، ونماذج الرسم البياني، والمتوسطات المتحرآ
سعرية            ) 14- 11(ويبّين الشكل   .  باستخدام قواعدها  الدورات الزمنية  وات ال اه والقن . آيفية توضيح وجود خطوط االتج

ة    فإذا تضامنت موجة     دى                        الدورة الزمني ى الم صاعدي عل سعر الت اه ال ل اتج صاعدي يمث ع خط ت اع م ي الق ستوية ف الم
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صاعدية            الطويل، اة سعرية ت ارة عن قن ل         .  تكون هذه عب ًضا آيف تمث ة    الحظ أي دورة الزمني م     ال اع الرس ي ق ة ف األفقي
  . البياني مؤشًرا للتذبذب

  
  

وذج       " Hurst"والمأخوذ من نفس الفصل من آتاب       ) 14- 12(ويوضح الشكل    ّون نم ة تك ين   "آيفي رأس والكتف عن  " ال
ة، حيث ي  أطوال مختلف ين ب ضامن دورت ق ت ع  طري وع جمي صاعدي مجم ل الخط الت ةمث دورات الزمني رات ال  ذات الفت

ة   تمر   . الزمنية الطويل ات،                    " Hurst"واس ات، واألعالم، والراي اذج المثلث ة، ونم م المزدوج ي توضيح القم ه ف ي آتاب ف
وذج حرف    .  الزمنيةالدورات الزمنيةوذلك من خالل تطبيقها على   ون نم شير ل " V"فعلى سبيل المثال، يتك ة أو  الم لقم

ة    للقاع عندما يتحول اتجاه      اه          الدورة الزمني ه اتج ر في ذي يتغي ي ذات الوقت ال وًرا ف ة   ف دورة الزمني ا سواء    ال ة له التالي
  . آانت أطول أو أقصر في الفترة الزمنية

  
دة،          " Hurst"باإلضافة إلى ذلك، ناقش      ك  في آتابه آيف يمكن تكوين المتوسطات المتحرآة بشكل يجعلها أآثر فائ وذل

ومن هنا، يتعين على متبعي الطريق التقليدية في الرسوم البيانية في إلقاء       . تزامنت أطوالها مع أطوال دورات مسيطرة     
ذي          راءة الفصل ال نظرة مقّربة أخرى على آيفية قراءة هذه الرسوم البيانية التقليدية، وآيفية عملها، وذلك عن طريق ق

  ". نماذج الرسم البياني التي تحددهاتأآد من"بعنوان " Hurst"يحتويه آتاب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اب  : المصدر . (تكوين نموذج القناة السعرية) 14-11(شكل   The Profit Magic of Stock Transaction "آت
Timing" للكاتب ،"Hurst, J.M "[Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, Inc., 1970](  
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اب  : المصدر . (إضافة عنصر آخر   )  أ14-12(شكل    The Profit Magic of Stock Transaction "آت
Timing" للكاتب ،"Hurst, J.M "[Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, Inc., 1970  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
ق قاعدة الجمع    )  ب14-12(شكل   اب  : المصدر . (تطبي  The Profit Magic of Stock Transaction "آت

Timing" للكاتب ،"Hurst, J.M "[Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, Inc., 1970](  
  

  ) Dominate cycles(الدورات الزمنية المسيطرة 
ي   المختلفة التي تؤثر على األسواق المالية، إال أن النوع الوحيد الذي له قيمة             الدورات الزمنية يوجد العديد من      حقيقة ف

و  ستقبلية ه ة الم ؤ بالحرآ ةأغراض التنب دورات الزمني ن ال عار، ويمك ى األس ت عل شكل ثاب ؤثر ب ي ت سيطرة، والت  الم
 المسيطرة في أسواق الدورات الزمنيةومن الجدير بالذآر أنه يوجد على األقل خمسة أنواع من . التعرف عليها بسهولة

يالت              وفي الفصل الذي ناقشن   . العقود المستقبلية  ا فيه الرسوم البيانية على المدى الطويل، آنا قد رّآزنا على جميع التحل
د دراسة        . الفنية التي ال بد من استخدامها أوًال عند التعامل مع الرسوم البيانية طويلة المدى              دأ عن ذا المب ويتوفر نفس ه

دى      ةالدورات الزمني واإلجراء المناسب لذلك هو تحليل      .  الزمنية الدورات الزمنية  د      ( المسيطرة طويلة الم د تمت ي ق والت
ى           )لعدة أعوام  دريجي عل شكل ت ا ب ة   ، ثم تطبيقه دورات الزمني دى      ال دة        ( متوسطة الم ى ع ابيع إل دة أس د من ع ي تمت الت

هر ى )أش ًرا عل ة، وأخي دورات الزمني دى ال صيرة الم ام  ( ق ضع أي ى ب اعات إل ضع س ن ب د م ي تمت ن )الت ي يمك ، والت
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ى           استخدامها لتحديد زم   ا عل د تطبيقه اه عن دورات  ن نقاط الدخول والخروج من السوق، وللتأآد من نقاط تحول االتج ال
  .  طويلة المدىالزمنية

  
  تصنيف الدورات الزمنية

، )عام واحد(، ودورات موسمية )طولها عامان أو أآثر(دورات طويلة المدى :  بشكل عام إلىالدورات الزمنيةُتصّنف 
دى أو     ة    ودورات متوسطة الم ين     ( ابتدائي ا ب بوع  26 و   9طوله داول     ) أس ابيع   (، ودورات الت ع أس سم دورات   ). أرب وتنق

ا       ى دورات اقصر طوًال وهم دورها إل ا "التداول ب ا "،و"ألف بوعين     "بيت ا أس دل آل منهم غ مع تخدام  . (، ويبل  Walt"اس
Bressert " ة  طوال    االبتدائية، دورات التداول، واأللفا، والبيتا لوصف أ        الدورات الزمنية دورات الزمني ة ال ).  المختلف
  ) 14- 13(انظر الشكل 

  
  
  
  

                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ") Walt Bressert" للكاتب  الزمنيةنة للدورةالعناصرالمكّو/ قوة مؤشرات التذبذب: المصدر) (14-13(  شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 256

  )آوندراتيف" (Kondratieff "وجة م
  

ا من           رب طوله ي يقت ك الت دى، ومن أشهرها تل دورة     54يوجد أيًضا دورات زمنية أطول م سمى ب ي ُت ا، والت  " عاًم
Kondratieff) "ذه       ). آوندراتيف ة   آان أول من أآتشف ه دورة الزمني صادي          ال شاط االقت ًدا والخاصة بالن ة ج  الطويل

صاد الروسي      م االقت ى         " Nikolai D. Kondratieff "رجل عل ل عل ؤثر بالفع ا ت دو أنه ي يب شرينات، والت ي الع ف
ذه          . أسعار األسهم والسلع   ى ه ّرف عل ة   وبصفة خاصة، تم التع دورة الزمني ا          ال غ طوله ي يبل عار      54 الت ي أس ا ف  عاًم

دة، و ة  الفائ سلع بالجمل عار ال هم، وأس ح، واألس ن، والقم اس، والقط ان . النح ع " Kondratieff "وآ د تتب ة "ق الموج
ام،             1789الخاصة به من عام     " الطويلة د الخ اج الحدي سلع، وإنت ل أسعار ال املي    مستخدًما بعض العوامل مث وأجور ع

الزمنية موضع جدال واسع النطاق     " Kondratieff "وأصبحت دورة ). 14- 14(انظر الشكل . الزراعة في انجلترا
ة األ ًرا ألن القم رة، نظ وام األخي ي األع ذه ف ي ه ت ف ي تكّون رة الت ة خي دورة الزمني ة ال شرينات، وأن القم ي الع آانت ف

ا    ات ميعاده د ف ا ق ى  . المفترض أن تليه صاد     " Kondratieff "وحت ة نظره لالقت ل وجه ا مقاب ا غالًي ع ثمًن د دف سه ق نف
اب  للمزيد من المعلومات يمكنك قر. الرأسمالي، حيث ُيعتَقد أنه قد مات في معسكر العمل الصربي          دورة الموجة  "اءة آت

وان         " (Guy Daniels"، الذي ترجمه )Kondratieff" (الطويلة ابين آخرين عن نفس الموضوع بعن د آت ا يوج آم
ة  "وآتاب " David Kanox Barker"للكاتب " The K Wave"أو " موجة ك" ة الدورة الزمني  The" أو "الهائل

Great Cycle " للكاتب"Dick Stoken ("  
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اب           . الطويلة" Kondratieff"موجة  ) 14-14(شكل   راءة آت ة  "للمزيد من المعلومات يمكنك ق " دورة الموجة الطويل
)Kondratieff(   ه ذي ترجم من  . .Guy Daniels "(New York: Richardson and Snyder, 1984)"، ال

ام     . (روسي األصليالجدير بالذآر أن هذه الترجمة هي األولى للنص ال    ايمز، ع ورك ت شرآة نيوي جميع الحقوق محفوظة ل
  ]). ، الطبعة الحادية عشر1984 مايو، 27[ُأعيد نشرها بإذن . 1984

  
  دمج أطوال الدورات الزمنية

سوق          الدورات الزمنية آقاعدة عامة، ُتحّدد     ام لل اه الع شكل ملحوظ، إذا وصلت دورة       .  طويلة المدى والموسمية االتج وب
ى                              زمن ا إل ين قاعه سافة ب اس الم ك بقي ل، وذل ى األق ام عل ا بع ية طولها عامان إلى القاع، فيكون من المتوقع أن يحدث قبله
ى  .  طويلة المدى على اتجاه السوق األساسي  الدورة الزمنية وبالتالي، تؤثر   . قمتها آما يوجد نماذج موسمية سنوية، تميل إل

على سبيل المثال، تصل أسواق حبوب الذرة إلى أدنى نقطة فيها في وقت . عامالوصول إلى ذروتها في أوقات معينة من ال
  . وعادة ما تستمر الحرآات الموسمية لعدة أشهر. الحصاد، ثم تبدأ في االرتفاع من ذلك الوقت

  
داول          الدورات الزمنية من الجدير بالذآر هنا أن       دة ألغراض الت ر فائ ر  .  األولّية األسبوعية هي األآث ة  ال وتعتب دورة الزمني

سوق    6 إلى 3المتوسطة المدى التي يبلغ طولها من     الدورة الزمنية   األولّية هي    اه ال ا  .  أشهر، والتي تحدد اتج دورات  أم ال
ذي             )  أسابيع 4طولها  ( األقصر والتي تليها في الطول       الزمنية ام ال اه الع ا لالتج فُتستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج وفًق
ة األولّية، فإذا آان اتجاه السوق تصاعدي، حينها يتم استخدام        ية  الدورة الزمن تحدده   ي  ( القصيرة المدى   الدورات الزمني الت

ا  غ طوله ابيع4يب شراء )  أس اط ال د نق أداة لتحدي تخدام   . آ تم اس اولي، ي اه تن ان االتج ا إذا آ ةأم دورات الزمني رة ال  األخي
ع         اط البي د نق ا   . المذآورة في تحدي ة   أم دورات الزمني ا        ال غ طوله ي يبل ام    10الت ا    ( أي ا والبيت تم استخدامها   )دورات األلف ، في

  ). 14-13(انظر الشكل . لتنظيم الدخول والخروج من السوق أآثر
  

  أهمية االتجاه
ام، وعدم                          سعر الع اه ال داول في اتج وم الت ى مفه خالل شرحنا لفن التحليل الفني في هذا الكتاب، رآّزنا مراًرا وتكراًرا عل

دخول شراًءا                   . ه االتجاه مخلفة هذ  وفي فصل سابق، ذآرنا أنه باإلمكان استخدام انخفاض السعر على المدى القصير في ال
العكس           ة   (وفي فصل     . إذا آان اتجاه السعر المتوسط المدى اتجاه تصاعدي، وب وت "نظري سعرية   " الي ذا   ) للموجة ال في ه

ر طوالً              الكتاب أيًضا، أشرنا إلى أن تكّون الخمس موجات السعرية ال          الي األآث سعر الت اه ال الي،  .  يتحقق إلى في اتج وبالت
اه القصير المدى إال في نفس                   من الضروري تحديد اتجاه السعر التالي األآثر طوًال، وعدم القيام بالتداول واستخدام االتج

اه              . هذا االتجاه الطويل   د اتج ق تحدي ة عن طري ة  ويمكن تحديد اتجاه آل دورة زمني دورة الزمني ر طوالً   ال ة األآث أو .  التالي
  .  األقصر التي تليهاالدورة الزمنية طويلة المدى، يتم التعرف على الدورة الزمنيةبمعنى آخر، حالما تنشأ 

 
   يوم في أسواق السلع28دورة تداول الـ 

  
سمى ب                    الدورات الزمنية من أهم    سلع، والتي ُت ى أسواق ال أثير عل غ      قصيرة المدى تلك التي تميل إلى الت داول ويبل دورة الت
سيرات    . وبمعنى آخر، تميل أغلب األسواق إلى تكوين دورة تداول زمنية آل أربعة أسابيع.  يوًما 28طولها   ومن أحد التف

ـ                          سمى ب ا ُي سلع هو وجود م ع أسواق ال شائعة في جمي ة     "الُمَرَجحة لحدوث تلك الظاهرة ال دورة الزمني ة ال ، حيث   "القمري
ـ     –" Burton Pugh "استنتج  دورة ال د دراسته ل ات       28بع وم في سوق القمح في الثالثين داول في     ( ي م وأسرار الت عل

ى      –) (Lambert-Gann, Pomeroy, WA, 1978, orig., 1933، )سوق القمح   أثير عل ه بعض الت  أن القمر ل
د                    . نقاط تحول االتجاه في هذا السوق      ا يكون عن ا م ى أن شراء القمح دائًم د عل ه    وآانت نظريته تعتم ال القمر وتحول اآتم

د           د أدرك         . بدًرا، بينما يكون بيعه عندما يبدأ تكّون قمر جدي ى أي حال، فق أثيرات          " Pugh"وعل ى ت ه يمكن التغلب عل أن
  .  الطويلة، أو األخبار الهامةالدورات الزمنيةالقمر بتلك التأثيرات التي ُتحِدثها 

  
ـ                إن دورة ال أثيًرا أم ال، ف ان للقمر ت ستخدمة في تطوير                  ي 28وسواء آ ام الُم د من األرق سر العدي ه، وتف سلم ب ًرا م ا أم وًم

رقم    . المؤشرات القصيرة المدى، وتطوير أنظمة التداول      ثال ال ل طول    20لتوضيح ذلك أآثر، لنأخذ م ذي يمث دورة  ، وال ال
ام األجازات األسبوعية               الزمنية   ستبعدين أي ة، م داول الحقيقي ام الت ة         الحظ أنن   . باستخدام عدد أي ك آيفي ل ذل د وضّحنا قب ا ق

آما تحدثنا عن    . 20اعتماد العديد من المتوسطات المتحرآة الشائعة، ومؤشرات التذبذب، والقواعد األسبوعية على الرقم             
رقم مع أطوال           ذا ال ة   توافق ه دورات الزمني غ      ال ام 5 و10 األقصر طوًال والتي تبل الطبع شيوع استخدام     .  أي سى ب وال نن

وم            المتوسطات المتح  ة عشر ي سعة وثماني ة وت شتقاتها الخاصة بأربع وم، وم ستخدم   . رآة لخمسة وعشرة وعشرين ي ا ي آم
ة   الدورة الزمنية    طول   40العديد من التجار المتوسطات المتحرآة لعشرة وأربعين يوم، حيث يساوي الرقم             المتوافقة التالي

  .  يوم20الـ  هو ضعف دورة 40 يوم، مع مالحظة أن طول دورة الـ 20لدورة الـ 
  

ا   ي طّوره ابيع، والت ع أس دة األرب تخدام قاع دة اس شنا فائ د ناق ا ق اب، آن ذا الكت ن ه ي الفصل التاسع م  Richard "وف
Donchian ."              ،ابيع ع أس ه خالل أرب ووفًقا لهذه القاعدة، تظهر إشارات الشراء عندما يسجل السعر أعلى مستوى جديد ل

ابيع                بينما تظهر إشارات البيع عندما يسج      ع أس ه خالل أرب د ل ى مستوى جدي سعر أدن ا بوجود دورة        . ل ال ذلك، إذا علمن وب
رقم       ذا ال رقم  (زمنية طولها أربع أسابيع في السوق، فإن هذا يعطينا إحساس أفضل بأهمية ه م     )4ال ى فه ساعدنا عل ا ي ، آم

ى    ومن أهمية. السبب الذي من اجله يعمل هذا الرقم بفعالية خالل العديد من األعوام  سعر أعل  هذه الدورة، أنه إذا تجاوز ال
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ة   مستوى آان قد سجله خالل األربع أسابيع السابقة، فإن هذا يدلنا على أقل تقدير إلى وصول     دورة الزمني ر   ال ة األآث التالي
  . قد وصلت إلى القاع، وأنها تتحول باتجاهها إلى األعلى)  أسابيع8دورة الـ (طوًال 
  

  نىالتحول للجهة اليسرى واليم
ة               الدورات الزمنية قد يكون مفهوم التحول من أآثر أوجه تحليل          ة قم ر جه ى تغي وم إل ذا المفه شير ه دورة   فائدة، حيث ي ال

ى         20على سبيل المثال، إذا آان قيس دورة الـ         .  إلى يسار أو يمين النقطة الوسطى النموذجية لها        الزمنية اع إل وم من الق  ي
ه من المف         د             القاع، فإذن هذا معناه أن ا عن ة له ة النموذجي ّون القم دورة، أي في النقطة الوسطى            10ترض تك ام داخل ال  أي

ذآر   .  أيام بعد انخفاضها لمدة عشرة أيام10عليها االرتفاع لمدة الدورة الزمنية منها، األمر الذي يعني أن       ومن الجدير بال
ة، حيث     دورة الزمني م، األمر          هنا أنه نادًرا ما يحدث وتتكّون القمة النموذجية لل ّون القم ر في تك اك تغي ا يكون هن ا م  غالًب

  . التي يتم قياس طولها من القاع إلى القاعالدورة الزمنيةولهذا السبب، ُيعتَمد أآثر على . الذي ال يحدث في القيعان
  

اه                ى اتج اًدا عل ة، فتعمل اعتم ى القم ة إل تم قياسها من القم ي ي دورة ال أما بالنسبة للدورة الزمنية الت ة ال ر   زمني ة األآث  التالي
سبًبا                الدورة الزمنية   فإذا آان االتجاه تصاعدي، يتغير مكان قمة        . طوًال ة، مت ى من نقطة الوسط النموذجي ة اليمن ى الجه إل

ى       ة اليمن ى الجه التحول إل سمى ب ة        . بذلك في حدوث ما ُي ان قم ر مك ازلي، يتغي اه تن ان االتج ا إذا آ ة   أم دورة الزمني ى  ال إل
ك،   .من نقطة الوسط النموذجية، متسبًبا بذلك في حدوث ما ُيسمى بالتحول إلى الجهة اليسرى            الجهة اليسرى    ى ذل وبناًءا عل

يًال              سرى دل ة الي ى الجه ر التحول إل ا يعتب اه التصاعدي، بينم ى االتج يمكن القول أن التحول إلى الجهة اليمنى هو دليل عل
ه اآلن هو أن األسعار تقضي أغلب الوقت في                    .  األمر واآلن، توقف قليًال وفكر في هذا     . على الجهة اليسرى   ا نقول آل م

صاعدي    سوق الت ي ال ك ف اض، وذل ن االنخف ر م اع أآث ي    . االرتف ول ف ا أط سعر وقًت ضي ال ازلي، يق سوق التن ي ال ا ف أم
ا ن                      . االنخفاض بدًال من االرتفاع    اب؟ ولكنن ذا الكت ة ه ذي شرحناه في بداي سعر ال اه ال ا    أليس ذلك هو تعريف اتج تحدث هن
  ). 14-15(انظر الشكل . على الزمن بدًال من السعر
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سار                  . األطول تصاعدي  ى الي ة إل ازلي، تتحول النقطة الوسطى للقم ة األطول تن دورة الزمني ذلك،  . وعندنا يكون اتجاه ال ب
ة ة تنازلي سرى ذو دالل ة الي صاعدية، وأن التحول للجه ة ت ى ذو دالل ة اليمن ر أن التحول للجه اد : صدرالم. (نعتب وة اتح ق

  "). Walt Bressert "مؤشر التذبذب مع الدورة الزمنية الزمنية، للكاتب 
  

  آيفية عزل الدورات الزمنية
د من          الدورات الزمنية من الضروري عزل آل دورة مسيطرة عن         أثير العدي دورات   األخرى، إذا رغبنا في دراسة ت ال

ال،    . لعديد من الطرق لذلك، وأبسطها الفحص البصري      وللقيام بذلك العزل، تتوفر ا    .  على أي سوق   الزمنية فعلى سبيل المث
ا                 ى    . من الممكن التعرف على القمم والقيعان الواضحة على رسم األعمدة البياني اليومي في سوق م ا الحصول عل ويمكنن

ان               الدورات الزمنية متوسط أطوال    م والقيع ذه القم ين ه ة ب ة أخرى،     ومن .  عن طريق حساب متوسط الفترات الزمني  ناحي
ـ      سمى ب ة  مكتشف  "أو " Ehrlich Cycle Finder "تتوفر أداة تجعل من تلك المهمة مهمة أسهل، وُت دورات الزمني  ال

ا     "" ايرليك " سم مخترعه ميت ب  Stan Ehrlic "ECF, 112 Vida Court, Novato, CA 94947 "حيث ُس
يقي  . (892-1183 [415] ون الموس اني واستخدامها        تشبه هذه األداة آلة األآوردي ى الرسم البي ي يمكن وضعها عل ة، الت

سافة              . بدًال عن الفحص البصري    ذه الم وعند استخدام هذه األداة، يتساوى ُبعد المسافة بين القمتين أو القاعين، أو قد تزيد ه
ة        اعين واضحين            . أو تقل للتناسب مع طول أي دورة زمني ين ق ع ب ي تق سافة الت ق رسم خط متقطع للم دورة  وعن طري لل

ذلك بصورة سريعة                   ام ب سافة، والقي ك الم ساوي تل سافة أخرى ت اك م ا آانت هن د إذا م ا تحدي سمى  . الزمنية، يمكن حينه ُت
ي في     الدورة الزمنية للتنبؤ ب" Ehrlich"النسخة اإللكترونية لها بأداة    ل الفن ات التحلي الزمنية، وهي متوفرة آتقنية من تقني

داو     ة ومرآز الت ا "ل الخاص ببحوث   الرسوم البياني  Omega Research's Trade Station and"أو " أوميج
Super Charts "  

  
] 305[, 33174FL , Miami, 250Suite , West Flagler Street8700 , Omega Research#(
, 9991-551com.omegaresearch.www).  

  ). 14-18(، )14-17(، )14-16(انظر الشكل 
شاف   ى اآت ساعد عل وتر أن ت زة الكومبي ان أجه ةوبإمك دورات الزمني صري  ال الفحص الب سعر ب اني لل م البي ى الرس  عل

ى الرسم             . أيًضا ارزة وواضحة عل اع ب اط ق م التق وتر، ث ى شاشة الكومبي اني عل وللقيام بذلك، يقوم المحلل بفتح الرسم البي
ام    10م بذلك، سيالحظ المحلل تلك الخطوط أو اإلحداثيات الرأسية التي تظهر آل              وحالما يقو . لتكون نقطة بداية   وهي  ( أي
ة االفتراضية شاف ). القيم تم اآت ى ي ك حت ساًرا، وذل ا أو ي دورة أن تطول و تقصر أو تتجه يميًن ة لل رة الزمني ويمكن للفت

  ). 14-20(، و)14-19(انظر الشكل .  الصحيحة المناسبة لهذا الرسم البيانيالدورة الزمنية
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذا              " Ehrlich"أداة  ) 14-16(شكل   ع سنوات في ه ى دورة األرب تمكن من التعرف بوضوح عل ة ت للتنبؤ بالدورة الزمني
ى مستوى                          ). انظر الخطوط العمودية  (الرسم   ى أدن ع أن تصل إل ا، فمن المتوق ة في عمله دورة الزمني ذه ال إذا استمرت ه

  . 1998ل عام أساسي لها خال
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ا                     " Ehrlich"أداة  ) 14-17(شكل   ي طوله داول الت ى دورة الت شكل عل ذا ال ا   49لتنبؤ بالدورة الزمنية تتعرف في ه  يوًم

ة    (في أسواق العقود المستقبلية     " ستاندرد آند بور  "ألسعار مؤشر    ذه األداة، سوف يتكون         ). انظر الخطوط العمودي ا له وفًق
  . 1998 مارس 30 يوًما بعد آخر أدنى مستوى سجلته، وقد يكون ذلك يوم 49ى لهذه الدورة الزمنية بعد أدنى مستو

  

  
كل  شفت أداة ) 14-18(ش دورة " Ehrlich"آ ؤ ب م 133للتنب ذا الرس ي ه وم ف ة( ي ذه ). انظر الخطوط العمودي ا له وفًق

و    3 يوم من األخيرة في       133األداة، من المتوقع أن يكون أدنى مستوى للدورة التالية بعد            ّون     1998 يوني د تك ك بع ، وذل
  .أدنى مستوى آلخر دورة خالل شهر نوفمبر
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ا سعر مؤشر           )  أ 14-19(شكل   ي يصل إليه " داو"تتصادف القيعان في األقواس الدائرية باألسفل مع أدنى المستويات الت
الحظ  .  أسبوًعا 40" داو"وبذلك يكون طول الدورة الزمنية في مؤشر        . سبوعثم يرتد عنها، حيث يحدث ذلك آل أربعين أ        

  ). انظر األسهم الصغيرة (1998، وبداية عام 1997تكّون القيعان في آخر دورتين من هذه السلسة في ربيع 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وم   50تكشف األقواس الدائرية اليومية عن أماآن قيعان دورة الـ          )  ب 14-19(شكل   ان آخر    "في مؤشر    ي داو، والتي آ

ام             اني من ع ام   1997اثنين منها في النصف الث ة ع واس أسفل الرسم         . 1998، وبداي ذه األق ر ه ا هي  تغيي رة هن والفك
  . البياني حتى تتصادف أدنى نقاط فيها مع عدد من أدنى المستويات التي يصل إليها السعر في الرسم البياني ثم يرتد عنها
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ام            )  أ 14-20(شكل   ّون ع ذي تك ام ال ة أن أسعار       1981بدايًة من القاع اله دورات الزمني شفة لل واس المكت ، أظهرت األق
ام آل           اع ه ام 6.25( شهر  75السندات تميل إلى تكوين ق ا ال         ).  ع ام، إال أنه ذه األرق ر ه ة تغي رغم من احتمالي ى ال وعل
  . تزال حتى اآلن معلومة قّيمة للتداول

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د آل                      )  ب 14-20(كل  ش اع جدي وين ق سندات لتك ل أسعار ال  55بتطبيق أداة األقواس الكاشفة للدورات الزمنية، يتبين مي
  ). انظر األسهم الصغيرة على الرسم البياني. (يوم تداول

  
  الدورات الزمنية الموسمية 

ة  ه  وتشير هذ .  الموسمية السنوية  الدورات الزمنية تتأثر جميع األسواق إلى حد ما ب       دورات الزمني ل األسواق للتحرك     ال  إلى مي
ا                  . في اتجاه ما في أوقات معينة من السنة        أثير المواسم، حيث غالًب ا ت وتعتبر أسواق الحبوب من أآثر األسواق التي يظهر فيه

رة           ا بكث دادات الحبوب حينه  سبيل  على . ما يحين وقت انخفاض األسعار في هذه األسواق أثناء وقت الحصاد، حيث تتوفر إم
ه األسعار إلى                            نخفض في ذي ت و، في الوقت ال ل ويوني ين شهري أبري ول الصويا ب المثال، تتكون القمم السعرية في أسواق ف

اذج الموسمية شيوًعا نموذج           )14-21(انظر الشكل   . أدنى مستويات لها بين شهري أغسطس وأآتوبر       ر النم آسر  "ومن أآث
اير،        ، وهو الشهر الذي تنخفض ف     "السعر في فبراير   ة ين سمبر أو بداي ة شهر دي ًة من نهاي يه أسعار الحبوب وفول الصويا بداي
  . وحتى شهر فبراير
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. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . عادة ما تكّون أسعار فول الصويا قمة في مايو، وقاع في أآتوبر) 14-21( شكل 

  
ر وضوًحا في أس           اذج      على الرغم من أن أسباب تكّون القمم والقيعان الموسمية أآث ه يوجد نم ة، إال أن وقا المحاصيل الزراعي

ع األسواق      سعر االتجاه              . موسمية في جمي ة موسمية في أسعار النحاس، حيث يتخذ ال ال، توجد دورة زمني على سبيل المث
ًضا ). 14-22(انظر الشكل   . التصاعدي في الفترة من يناير إلى فبراير، ويميل السوق إلى تكّون قمة في مارس أو أبريل                 وأي
آما يميل سعر الذهب إلى تكوين  . يميل سعر الفضة إلى تسجيل مستوى أدنى في يناير، وتسجيل مستويات مرتفعة في مارس  

ة                             . قمة في شهر أغسطس       اع حتى نهاي وبر، وعادة ال يكّون ق ة خالل شهر أآت ل إلى تكوين قم رول، فتمي ا منتجات البت أم
  .  سمية في األسواق الماليةآما توجد نماذج مو). 14-23(انظر الشكل . الشتاء

  
  

  
كل  -22(ش

ا ) 14 ادة م ع
ان  ون قيع تتك
م   ي الرس ف
اني  البي
للنحاس خالل   
هري  ش
وبر  أآت
ر،   وفبراي
ّون  ا تتك بينم
الل   م خ القم
ين  رة ب الفت
ل  شهري أبري

  . ومايو
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ى خالل شهر       تكّون قمة في الرسم البياني لسعر النفط الخام خالل شهر         ) 14-23(شكل   ه لألعل م يتحول اتجاه أآتوبر، ث
  . مارس

  
ة           ). 14-24(انظر الشكل   . يميل الدوالر األمريكي إلى تكوين قاع خالل شهر يونيو         ا تصطدم أسعار سندات الخزان وعادة م

ة إلى الضعف خالل النص                . بأهم أعلى مستويات لها خالل يناير      ف األول  وخالل السنة الميالدية، تميل أسعار سندات الخزان
ذا الفصل عن الرسوم           ). 14-25(انظر الشكل   . من العام، بينما تصبح أآثر قوة خالل النصف الثاني         ة في ه ة الُمدرَج األمثل

ة ذات   ة  البياني دورات الزمني ة من مرآز     ال  Moore Research Center, 321)للبحوث  " Moore" الموسمية ُمقدَم
West 13th Avenue, Eugene, OR 97401, (800) 927-7259)    ل ة  ، والمتخصص في تحلي دورات الزمني  ال

  . الموسمية لألسواق المالية
  
  

كل  -24(ش
صاُدف ) 14 ت

ة   ّون قم تك
م   ى الرس عل
اني  البي
ارك  للم
اني  األلم
اير   الل ين خ
ول   ع وص م
دوالر  ال
ى    األمريكي إل
ستوى   ى م أدن
جديد في بداية   
  . العام الجديد
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ة            عا) 14-25(شكل   ستمر في حال م ت د، ث دًة ما تكّون أسعار سندات الخزانة قمة على رسمها البياني مع حلول العام الجدي
  . وتعاود أسعار سندات الخزانة ارتفاعها خالل النصف الثاني من العام. من الضعف في أغلب النصف األول من العام

  
  الدورات الزمنية في سوق األسهم 

ة        هل تعلم أن فترة ما بين شهر     ا حال رة يتبعه رغم من أن هذه الفت ي نوفمبر ويناير هي أقوى فترة في سوق األسهم؟ وعلى ال
وبعد فترة ضعف أخرى     . من الضعف في شهر فبراير، إال أن األسعار تعود إلى قوتها مرة أخرى في شهري مارس وأبريل                

اد في فصل الصيف       وهي بداية االرتفاع ال   (في يونيو، تستعيد األسهم حالتها القوية في يوليو          ر شهر سبتمبر هو        ). ُمعت ويعتب
وة      وتنتهي هذه   (أآثر شهر ُتصاب فيه أسعار األسهم بالضعف، بينما يعتبر شهر ديسمبر هو أآثر شهر تكتسب فيه األسعار ق

د  يمكنك الحصول على هذه المعلومات بالتفصيل ). بعد أعياد الكريسماس مباشرًة" سانتاآلوز"القوة بما ُيسمى ارتفاع    ، والمزي
اب    ن آت هم م واق األس ول دورات أس ات ح ن المعلوم هم"م اجر األس ـ  " ت سمى ب ا ُي سنوي أو م  Stock Trader's"ال

Almanac "(The Hirsch Organization, 184 Central Avenue, Old Tappen, NJ 07675).  
  

  مقياس شهر يناير لتغير األسعار
أن حرآة       ". ناير، ينتهي العام  عندما ينتهي شهر ي   ": "Hirsch"وفًقا لمنظمة    ر األسعار ب اير لتغي وتقول نظرية مقياس شهر ين
ه السوق                  " 500ستاندرد آند بور    "سعر مؤشر    ذي سيمر ب ام ال اير تحدد نوع الع أن      . خالل شهر ين ة ب ؤمن هذه النظري ا ت آم

ام   حرآة السعر خالل أول خمس أيام تداول في العام الجديد تعطي بعض التلميح عن حرآة الس              من الجدير   . عر طوال هذا الع
ذي                        اير، وال بالذآر أنه ال يتعين على المحلل الفني الخلط بين مفهوم مقياس شهر يناير لتغير األسعار، وبين مفهوم تأثير شهر ين

  . يقول أن األسهم األصغر تتفوق في أدائها على األسهم األآبر
  

  )The Presidential Cycle (الدورة الزمنية الرئاسية
غ طول                الدورات الزمنية  الرئاسية من أنوع     الدورة الزمنية عتبر  ت ة سوق األسهم، ويبل ى حرآ  المعروفة أيًضا بتأثيرها عل

ة   هذه   ذه    .  سنوات 4الدورة الزمني ميت ه د ُس ة   وق دورة الزمني ات الرئاسية         ال رة االنتخاب ا مع فت ًرا لتزامنه ذا االسم نظ به
ة بضعف األسعار،                  تمثل سنة االنتخاب األولى س    . األمريكية ة والثالث سنة الثاني سم ال نة قوية ألسعار سوق األسهم، بينما تت

، "Hirsch's"ووفًقا لكتيب تاجر األسهم السنوي الذي يصدره  . في الوقت الذي تعود فيه إلى حالة القوة في السنة الرابعة        
ى                ة األول سنة االنتخابي ام        %224آان معدل ارتفاع األسعار في سوق األسهم خالل ال ذ ع ك من ا سجل     1904، وذل ، بينم

ذ              . على التوالي % 63و  % 72معدل االرتفاع في السنة الثانية والثالثة        ا من اع فيه دل االرتف ان مع أما السنة الرابعة فقد آ
  ).14-16(انظر الشكل %. 217ذلك الحين 

  
  خرى التحليل الفني األدمج الدورات الزمنية مع أدوات

ين       الدورات الزمنية ات المتحرآة ومؤشرات التذبذب مع      يعتبر دمج استخدام المتوسط    دمج ب ق ال  من أفضل مجاالت تطبي
ة     الدورات الزمنية  ة التقليدي م استخدام           .  والمؤشرات الفني زداد إذا ت ذين المؤشرين ت ًال من ه دة استخدام آ ة أن فائ والحقيق

ة مسيطرة            ثًال وجود              لتو. الفترات الزمنية الخاصة بهما بشكل مقارب لكل دورة زمني ر، لنفترض م ذه النقطة أآث ضيح ه
رة     .  يوًما 20دورة تداول زمنية طولها      ذه الفت ام 10(حينها يكون من األفضل استخدام نصف طول ه ذب   )  أي لمؤشر التذب
اقش  .  يوًما، يتم استخدام مؤشر التذبذب لعشرين يوم40وللتداول في دورة زمنية طولها . حين دمجه مع هذه الدورة    وقد ن

" Walt Bressert " ة قوة دمج "في آتابه ذب   الدورة الزمني ة استخدام    " مع مؤشر التذب ة  ، وشرح آيفي دورات الزمني  ال
  ". الماآد"، و"االستوآاستك"، ومؤشر القوة النسبية، و"قناة السلع"لتعديل الفترات الزمنية الخاصة بمؤشر 

  
ة     آما يمكن تعديل الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك لتتناسب مع            دورة الزمني ة، حيث يمكن استخدام متوسطات      ال الزمني

ع أطوال         ة لتتب ة   متحرآة مختلف دورات الزمني ة  ال اطع مع المتوسط                  .  المختلف ة نظام التق ضمان فعالي ال، ل ى سبيل المث عل
ين       40 التي طولها   الدورة الزمنية المتحرك عند استخدامه مع      وم، فمن األفضل استخدام المتوسط المتحرك ألربع وم   ي  ي
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ام   ) يوم40 الدورة الزمنيةنصف طول (مع المتوسط المتحرك لعشرين يوم       ع طول   (، أو المتوسط المتحرك لعشرة أي رب
ة   إال أن المشكلة الرئيسية عند استخدام هذه الطريقة هي تحديد مكان            ).  يوم 40 الدورة الزمنية  دورات الزمني  المسيطرة   ال
  . في هذا الوقت

  
  ) MAXIMUM ENTROPY SPECTRAL ANALYSIS (قصى لالنتروبياالتحليل الطيفي للحد األ

 ال تتسم بالثبات، الدورات الزمنية المسيطرة الصحيحة أمرا معقًدا؛ ألن أطوال هذه الدورات الزمنيةيعتبر البحث عن 
ل نفس      د ال تعم ت، فق ة  وتستمر في التغير مع مرور الوق دورة الزمني شهر الماضي     ال ل ال ي آانت تعم ا .  الت  "ن وآ

John Ehlers " ه ي آتاب تخدم ف د اس ه ب"ق ا وعالقت د األقصى لالنتروبي ي للح ل الطيف ةالتحلي دورات الزمني ي ال  ف
في ذلك ". MESA"واختصارها  " التحليل الطيفي للحد األقصى لالنتروبيا    " طريقة إحصائية ُتسمى    " أسواق التداول 

اب، شرح  ا " Ehlers"الكت از به ي تمت ية الت زة األساس دورات المي ودة لل الي الج ل الع ة أال وهي التحلي ذه الطريق ه
سبًيا          تخدام         . الزمنية، حتى مع تلك التي طولها صغير ن ة اس ه آيفي ي آتاب ا شرح ف ة  آم دورات الزمني  لتحسين أداء  ال

سمح   . المتوسطات المتحرآة بأطوالها المختلفة، والعديد من مؤشرات التذبذب بأنواعها التي ذآرناها سابًقا   ا ت ذه  آم ه
ن  ة م واع المختلف ةاألن دورات الزمني ة ال سوق الحالي ع أوضاع ال ال ليتناسب م شكل فّع ة ب رات الفني ديل المؤش .  بتع

ة،                " Ehlers"باإلضافة إلى ذلك، ناقش      ي دورات زمني سعر ف في آتابه قضية التمييز بين وضع السوق أثناء سير ال
سوق في وضع االتجاه، يكون المحلل الفني في حاجة الستخدام فإذا آان ال. وبين وضعه أثناء سير السعر في اتجاه ما

تخدام                . مؤشر من مؤشرات تتبع االتجاه لتنفيذ الصفقات المختلفة        ون اس ة، فيك دورات زمني ر ب سوق يم ان ال ا إذا آ أم
سوق وإذا           الدورات الزمنية آما يساعد قياس    . مؤشرات التذبذب هو األنسب في هذه الحالة       د وضعية ال ى تحدي ا   عل م

د                        ة عن ر مالئم تخدامه أآث آان يمر باتجاه أم أنه يمر بدورات زمنية، وبالتالي يحدد نوع المؤشر الفني الذي يعتبر اس
  . تطبيق استراتيجيات التداول

  
  الخاصة بالدورات الزمنية" السوفت وير"القراءات وأنظمة  

ق ب   ن طري صل ع ذا الف ي ه ذآورة ف ب الم ب الكت ى أغل ن الحصول عل ن الممك ل م شرآات مث  Trader"عض ال
Press) "      سابق صل ال ر الف ي آخ ة ف ع الُمدَرج ة المراج ك مراجع وان يمكن ى العن صول عل  Trader"، أو )للح

Library) " وان د    ). P.O. Box 2466, Ellicott City, MD 21041, [800] 272-2855: العن د العدي ا يوج آم
ل   التي يمكنها مساعدتك على تطب    " السوفت وير "من أنظمة      ق تحلي ة  ي دورات الزمني وتر الخاص    ال تخدام الكومبي  باس

ة أداة    . بك ذه األدوات الُمتاح ن ه ؤ ب " Ehrich"أو أداة " Ehrlich Cycle Forecaster "وم ة  للتنب دورات الزمني ة،  ال  الزمني
س     "Walt Bressert's CycleTrader "وأداة  ام ال ى نظ ن إضافتها إل ر  ، وآال هذين األداتين هما خيارات يمك وفت وي

تحتوي على المفاهيم " Bressert's CycleTrader "من الجدير بالذآر أن أداة ". Omega"الخاص بـمرآز بحوث 
اب    ي آت شروحة ف وان " Bressert"الم ع     "بعن ذب م ر التذب ج مؤش وة دم ة ق دورات الزمني ةال  Bressert) .".  الزمني

Marketing Group, 100 East Walton, Suite 200, Chicago, IL 60611 (312) 867-8701). .
 John Ehlers "(Box"من " MESA"باإلضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول نظام 

1801, Goleta, CA 93116 (805) 969-6478) .       ستمرة عن يالت م ى أبحاث وتحل دورات  وللحصول عل ال
ة ة الزمني ة دراس و منظم ك ه إن مصدر ذل ة، ف دورا الزمني ةال  Foundation for the Study of (ت الزمني

Cycles).  
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  عشرالفصل الخامس 
  

   الحديثةأجهزة الكومبيوتر وأنظمة  التداول
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  الفصلمقدمة 
وف نرى آيف يجعل الكومبيوتر من مهمة المحلل الفني              وفي هذا الفصل س       . يلعب الكومبيوتر دورًا هاًما في مجال التحليل الفني       

ة التي آانت                            مهمة أسهل بكثير، وذلك عن طريق إمداده بطريقة سهلة وسريعة للدخول إلى جميع أدوات التحليل الفني، وهي العملي
م الم          . تستهلك الكثير من الوقت والجهد منذ عدة سنوات        دّرب بشكل مناسب على تل اجر غير ُم ا     وإن آان الت اهيم التي ترتكز عليه ف

ادر على استخدام                       اجر نفسه غير ق د يجد هذا الت العديد من المؤشرات الفنية، وإن آان غير عالم بتفسير طريقة عمل آل مؤشر، فق
ة المؤثرة على أصابع                  . أنظمة  الكومبيوتر الكثيرة الُمتاحة والمتخصصة في هذا المجال         واألسوء من ذلك، أن حساب البيانات الفني

اءة          ا                 . اليد قد ينشأ عنها إحساس خاطئ باألمان والكف ان حساب هذه البيانات أوتوماتيكًي اجر بشكل خاطئ ب د يفترض الت الي، ق وبالت
  . يكون أفضل ألن هذا يجعلهم يستفيدون من طاقة الكومبيوتر

  
ُمستخدم للتحليل الفني الذي يعرف أصوله    في هذا الفصل، سيكون ترآيزنا على مدى قيمة الكومبيوتر آأداة بين يدي التاجر الماهر ال         

د جدًا من                           . جيدًا د استخدام مثل هذه األنظمة ، نجد أن هناك عدد جي ة الُمتاحة عن وإذا ألقينا نظرة عامة على تلك األدوات التقليدي
سابقة م                   ا يوجد    . ن هذا الكتاب    األدوات والمؤشرات الفنية في تلك األنظمة ، وهي نفس األدوات التي قمنا بتغطيتها في الفصول ال آم
  . المزيد من األدوات الفنية األآثر تعقيًدا، والتي تتطلب أنظمة  متقدمة من تلك المتخصصة في الرسوم البيانية

  
ه يمكن                           وتر، حتى أن ومن الجدير بالذآر هنا أن هناك إمكانية تطبيق الكثير من األشياء الخاصة بالتحليل الفني بدون استخدام الكومبي

اني الناتجة عن                أن يكو  ن تطبيق بعض تلك المهام بشكل أآثر سهولة وتحكم باستخدام رسم بياني بسيط من استخدام نسخة الرسم البي
ة المدى استخدام الكومبيوتر          . الكومبيوتر ا هو إال أداة فقط، وإن      . وأيًضا، ال تتطلب بعض أنواع التحليالت طويل ا م الكومبيوتر هن ف

وبرغم ذلك، ال يمكن لهذه األداة القّيمة أن تجعل من المحلل الفني ذو     . لتحليل الفني الجيد تحليًال أآثر جودة     آانت أداة قّيمة تجعل من ا     
  . األداء الضعيف محلًال جيدًا

  
  للرسوم البيانية" السوفت وير"أنظمة  

ا في الفصول           المتخصصة في الرسوم البيانية على العديد من الطرق الفنية التقل         " السوفت وير "تحتوي أنظمة      ا بتغطيته يدية التي قمن
ا في هذه األنظمة                   . السابقة من هذا الكتاب    ة الُمتاحة حالًي . وفي هذا الفصل، سوف نلقي نظرة عامة على األدوات والمؤشرات الفني

د من المهام    بعد ذلك، سيكون نقاشنا عن بعض المميزات اإلضافة الستخدام مثل هذه األنظمة  مثل تمكن مستخدمها من تشغيل العد       ي
د من                           . بشكل أوتوماتيكي  ا الكومبيوتر من دراسة العدي ة، يمّكن د من الدراسات الفني درة على دراسة العدي وباإلضافة إلى إعطائنا الق

ًضا، تسمح هذه األنظمة         . الدراسات الفنية التي تهدف إلى الربحية، وقد تكون هذه من أآثر المميزات القّيمة لمثل هذه األنظمة                        وأي
ة   -الذي قد تقل لديه الخلفية الالزمة الستخدام أنظمة  الكومبيوتر أو تنعدم لديه      -لمستخدم  ل  بإنشاء بنية خاصة للمؤشرات واألنظمة الفني

  . ووفًقا لمتطلباته
  

  "Welles Wilder "نظام الحرآة المتجهة، وأنظمة القطع المكافئ لـ 
ـ  واآلن سوف نلقي نظرة مقّربة على نظامين من أنظمة ا ا نظام   "Welles Wilder "لـسوفت وير األآثر شيوًعا والخاصة ب ، وهم

وسوف نستخدم هذين النظامين في مناقشتنا حول المميزات النسبية لالعتماد على أنظمة                    . القطع المكافئ، ونظام الحرآة المتجهة    
ة فقط من      وسوف نوضح آيف تعمل هذه األنظمة المتتبعة التجاه     . الخاصة بالتداول " السوفت وير " السعر بشكل جيد في أنواع معني

ة دمج هذه النظام التجاري في تحليل السوق، واستخدامه ببساطة آمؤشر فني                 . وضعيات السوق المالي   آما سنوضح أيًضا إمكاني
  .تأآيدي على هذا التحليل

  
  ؟"السوفت وير"ن األدوات في برامج توفير الكثير ممن الجيد هل 

داول                    قد ُتفاجئ أن هذه األنظمة     اء الت ا أثن ا للتعامل معه ار بعًضا منه ة التي يمكن اختي إال أن هذا  .   توفر الكثير من المؤشرات الفني
ارات                           الكثير من الخي ا بإمدادنا ب ويحتوي  . األمر قد ال يعتبر أمًرا إيجابًيا؛ ألنه بدًال من تبسيط األشياء، فإن الكومبيوتر ُيصّعبها علين

ين           80 الواحد من هذه األنظمة  على          ين الفني ة مختلفة متوفرة للمحلي فكيف إذن يمكن للشخص الوصول إلى استنتاجات             .  أداة فني
  . باستخدام هذا الكم الكبير من البيانات، ويجد وقًتا للتداول في آن واحد؟ لحل هذا األمر سوف نذُآر بعض األمور في هذا الجانب

 
  بعض متطلبات الكومبيوتر

ا واستخدامها          " السوفت وير"التداول يمكن بالفعل تطبيق أنظمة     آلف معه ة، ويمكن الت ى أي سوق من األسواق المالي عل
أما عن نقطة   . بسهولة، وذلك عن طريق اختيار عدد من أدوات التحليل الفني التقليدية الُمتاحة من بين الكثير من األدوات         

ارك أن   . كومبيوتر الذي تنوي شراؤه البداية، فتكون باختيار نظام يعمل على الكومبيوتر الخاص بك، أو ال           ولتأخذ في اعتب
  ). IBM(أغلب هذه األنظمة  ُمصممة ألجهزة الكومبيوتر المطابقة لمواصفات شرآة 

  
ة                 ذلك، يمكن   . وال تعطي مثل هذه األنظمة  بيانات السوق اليومية، بل أنها تكون عبارة عن مجموعة متكاملة من الرسوم البياني ل

لى تلك البيانات من مصادر أخرى، حيث يمكن تجميعها بشكل أوتوماتيكي من خدمة البيانات عبر خطوط لمستخدمها الحصول ع
ات، ويمكنك            ). يتطلب ذلك توفر مودم للهاتف    (الهاتف   دمي خدمة توصيل هذه البيان د من مق وتعطي هذه األنظمة  أسماء للعدي

  . والتعليمات المطلوبة لجميع مثل هذه البيانات" ت ويرالسوف"اختيار منهم احد األسماء، الذين يقدمون جميع أنظمة  
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ى عدة                                    ود عل ي تع ات الت د من البيان ع العدي اجر تجمي ى الت ين عل رة، يتع ة  ألول م ذه األنظم وعند البدء في العمل على ه
ة             . أشهر ماضية، ليكون لديه شيًئا يستطيع العمل عليه        ة يومي ات مهم ع البيان ك، يكون تجمي د ذل كن الحصول    من المم  . بع

. لألسعار ) سيرفر (أيًضا على تلك البيانات مباشرة وبشكل حي خالل يوم التداول، وذلك عن طريق االرتباط بأحد خوادم                 
ذه    داول، حيث تكون ه وم الت ة ي ي نهاي ا ف ة، من األفضل الحصول عليه ات اليومي تخدامنا للبيان د اس ال، عن ى أي ح وعل

سوق       ى                          وأخ. البيانات متوفرة بعد إغالق ال ك عل ا يظهر ل ة مم سخة ورقي ى ن ة للحصول عل ى طابع اج إل ًرا، سوف تحت ي
الن بعض صانعي البيانات يقدمون تلك البيانات الخاصة    " CD-Rom"وننصح أيًضا بتوفر  مشغل لالسطوانات     . الشاشة

دمو  . بعدة سنوات ماضية على اسطوانة لبدء العمل من خاللها    ذين يق ة   ويوجد بعض صانعي هذه البيانات ال ة ترجم ن خدم
ر           ر بكثي ة        . هذه البيانات على رسوم بيانية، مما يجعل مهمتك أآث ذه الخدم ل ه دم مث ي تق " Telescan"ومن الجهات الت

, 8246-324) 800(, 77036TX , Houston, 2000Suite , Corporate Drive5959 (
com.telescan.www).  

  
  دوات والمؤشرات الفنية في مجموعاتتصنيف األ

  :فيما يلي قائمة بعدد من المجموعات التي تضم الخيارات الخاصة بالرسم البياني والمؤشرات الفنية
ية  ة األساس وم البياني م  : الرس اني، رس م الخطي البي اني، الرس دة البي م األعم اني، " Point and figure"رس البي

  .ورسوم الشموع اليابانية البياني
 . الحسابي، وشبه اللوغاريتمي: مقاييس الرسم البياني 
 ).خاص بسوق العقود المستقبلية(السعر، وحجم التداول، والعقود المفتوحة : رسم األعمدة البياني 
 "Demand Index"األعمدة، والمؤشر العام لحجم التداول، ومؤشر الطلب : حجم التداول 
 وقنوات السعر، والتصحيحات النسبية، والمتوسطات المتحرآة، ومؤشرات         خطوط االتجاه، : األدوات الفنية األساسية   

 .التذبذب
 ".البولنجر باند"، و"المنحنيات الغالفية: "المتوسطات المتحرآة 
الري "، و مؤشر "استوآاستك"، والـ "ماآد"مؤشر قناة السلع، وزخم التداول، ومعدل التغير، والـ        : مؤشرات التذبذب  

 . القوة النسبية، ومؤشر%ر" ويليامز
 . الزمنيةالدورات الزمنيةمكتشف :  الزمنيةالدورات الزمنية 
 . ، واألقواس، والمناطق الزمنية، والتصحيحات"Fan lines"الخطوط المروحية ":  فيبوناتشي"أدوات  
 تقلب شرمؤشر القوة النسبية، ومؤشر االختيار للسلع، والحرآة المتجهة، والقطع المكافئ، ومؤ" Wilder"مؤشرات   

 ". ADX"، ومؤشر "Swing "السوق
 

  استخدام األدوات والمؤشرات الفنية
ل                           ة أدوات ومؤشرات التحلي ه من قائم ا يلزم ار م ره ويخت ي أم ل الفن دبر المحل السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو آيف يت

وط االتج       داول، وخط م الت سعر، وحج ل ال ية مث تخدام األدوات األساس رح أوًال اس ي؟ نقت سبية،  الفن صحيحات الن اه، والت
ذب               (والمتوسطات المتحرآة، ومؤشرات التذبذب      واع مؤشرات التذب ر من أن ه يوجد الكثي ار      . الحظ ان ذلك، يمكنك اختي ل

ك         ًة ل م ننصحك باستخدام    ). أآثر مؤشر أو مؤشرين راح ة  ث دورات الزمني شي " وال ديك    " فيبونات ة، إال إذا ل أدوات ثانوي آ
ذه المجاال      رغم من أن      . تاهتمام خاص به ى ال ة  وعل دورات الزمني ى تنظيم أطوال المتوسط المتحرك        ال ساعدك عل د ت  ق

  . ومؤشر التذبذب، إال أنها تتطلب بعض الدراسة والممارسة العملية
  

   "WELLES WILDE "نظامي الحرآة المتجهة، والقطع المكافئ لـ 
ا   . سوف نناقش اآلن دراستين ذاتا فائدة خاصة  ام بتطويرهم ه     " J. Welles Wilder Jr "ق ا في آتاب اهيم  "وتعرض لهم مف

ة      داول الفني دة في أنظمة الت ذي تضمن ثالث دراسات     "New Concepts in Technical Trading System "أو " جدي ، وال
ا يلي            ا م وتر بموجبه سبية، ومؤشر       : لثالث أنظمة أخرى، يتضمن الكومبي وة الن سلع، ومؤشر الق ار لل س  مؤشر االختي  وق تقلب ال

"Swing ."  
  

  )SAR(نظام القطع المكافئ 
افئ  ام القطع المك ر نظ ر  ) SAR(يعتب صار لتعبي ة هي اخت ذه الحروف الثالث ر ه زمن، وتعتب سعر وال ام انعكاسي لل نظ

د       )Stop and Reverse(باللغة اإلنجليزية " توقف وانعكاس" صفقة بع ى الخروج من ال د عل ، أي أن هذا النظام يعتم
سعر          .  الوقف ثم الدخول في صفقة أخرى في االتجاه المعاآس         ضرب السعر لنقطة   اه ال ع اتج . ويعتبر هذا النظام نظام لتتب

وقد ُسّمي هذا النظام بالقطع المكافئ نظًرا لشكله عندما يصطدم السعر بنقاط وقف الخسارة، والذي يكون مثل شكل القطع                   
سعر         ). 15-4(،  )15-3(،  )15-2(،  )15-1(انظر األشكال   . المكافئ الهندسي  في هذه األشكال، الحظ أنه عندما يميل ال

سعر  -لالتجاه لألعلى، يميل ذلك المنحنى المتقطع التصاعدي       اط     ( والذي يقع تحت منحى حرآة ال ل موضع نق ذي يمث وال
ه        -)وقف الخسارة ونقاط االنعكاس    سعر التجاه ازلي   .  إلى التباطؤ ثم تتسارع حرآته بعد اتخاذ ال اه التن سعر،  وفي االتج  لل

من الجدير   ). أي يكون المنحنى المتقطع فوق منحنى حرآة السعر (يحدث نفس هذا السيناريو، ولكن في االتجاه المعاآس         
ام     ى نظ ة منحن تم حساب قيم ه ي ذآر أن الي  "SAR"بال وم الت ي الي صبح ُمتاحة ف ان . ، لت امًال  " Wilder"وآ د وضع ع ق

ففي بادئ األمر   .  بتحرك نقطة وقف الخسارة يومًيا في االتجاه الجديد للسعر         للتسارع في هذا النظام، وقد سمح هذا العامل       
ّون                       افي للتك سعر الوقف الك . وقبل استخدام هذا العامل، آان حرآة منحنى نقاط الوقف بطيئة نسبًيا، بحيث تعطي التجاه ال
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ى ) SAR(وبعد إضافة عامل التسارع، بدأ منحنى     سعر  في التحرك بشكل أسرع، الحًقا بمنحن ة ال ولكن يعيب في    .  حرآ
وآما . ذلك أنه إذا فشل السعر في إنشاء اتجاهه الجديد، تظهر أيًضا إشارة التوقف واالنعكاس، وتكون حينها إشارة خاطئة          

اه واضح،                           سعر اتج اذ ال اء اتخ ة أثن ًة من الفعالي هو موّضح في الرسوم البيانية أدناه، يعمل نظام القطع المكافئ بشكل غاي
ك                     حيث تظه  ر إشارات البيع والشراء بشكل جيد عندما يسير السعر في اتجاه واضح، في الوقت الذي يفشل فيه في أداء ذل

  . بشكل مستمر خالل انعدام االتجاه في السوق
  

  
كل  -1(ش

ام ) 15 نظ
)SAR (

شكل   ر ب يظه
منحنى متقطع  
ذا   ى ه عل

. الرسم البياني 
ارة  ر ش تظه
دما  شراء عن ال
صطدم  ي
ذا  سعر به ال

ى المن حن
ذي  ع ال المتقط
وق  ع ف يق

سعر  ة ال ى حرآ سرى(منحن ة الي ن الجه هم صغير م ى ). انظر أول س سارع منحن ة ت اء ) SAR(الحظ آيفي ى أثن لألعل
ه              ى الجانب              . ارتفاع السعر، وبالتالي فقد تمكن من تتبع االتجاه التصاعدي من بدايت ة عل ًضا ظهور إشارة خاطئ الحظ أي

شكل أفضل               . اني، إال أن هذا الخطأ تم تصحيحه سريًعا        األيمن باألعلى من الرسم البي     ذا النظام يعمل ب ذآر أن ه جدير بال
  . عندما يكون السعر في حالة اتجاه

  
 

كل  ) 15-2(ش
اني  م بي رس
دة  ي م يغط
ول  ة أط زمني
م   ن الرس م
سابق،  اني ال البي
ه   ر في ويظه
دة   ه الجي األوج
ام   سيئة لنظ وال

)SAR9 ،
ر  ام آخ وأي نظ
اه  ع التج متتب

ظ . سعرال الح
د  ل الجي العم

والحظ أيًضا انعدام فائدة هذه   ). على يمين ويسار الرسم البياني    (الذي تقوم به هذه األنظمة عندما يكون هناك اتجاه واضح في السوق             
   ).الفترة ما بين أغسطس ويناير(األنظمة خالل سير السعر في نطاق محصور 
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سعر            ) SAR (من الممكن استخدام نظام   ) 15-3(شكل   ّي لل اه األول ع االتج شهرية لتتب ة ال ى الرسوم البياني ذا   . عل في ه
ام          ا إشارة شراء في آخر فصل الصيف              1994الرسم، تظهر إشارة بيع في بداية ع ة      . ، وتليه تثناء اإلشارة الخاطئ وباس

  . ت، استمر في إشاراته اإليجابية خالل أربع سنوا1996الوحيدة التي أعطاها هذا النظام عام 
  
  

كل  -4(ش
ق ) 15 تطبي

ع   ام القط نظ
افئ  المك

)SAR (
م   ى الرس عل
اني  البي
بوعي   األس
ألسعار شرآة  

"Dell "
وتر . للكومبي

تمرار   د اس بع
هذا النظام في   
اء  إعط

ة         1997اإلشارات اإليجابية خالل أغلب عام    ى إشارة شراء مع نهاي نعكس إل وبر، لت ، ظهرت إشارة بيع خالل شهر أآت
  . 1997عام 

  
ة حين                         توض ة بق ذه األنظم ل ه سعر، حيث تعمل مث اه ال ع اتج ة تتب وة وضعف أغلب أنظم ح األمثلة الموّضحة باألعلى ق

إن       . نفسه" Wilder"آما قّيمها % 30اتخاذ السعر التجاه واضح، وذلك بنسبة    ع، ف رب من الواق يم يقت ذا التقي وإذا آان ه
   فكيف يمكننا التعامل مع هذه المشكلة؟.ـ%70هذا يعني أن أنظمة تتبع االتجاه ال تعمل بنسبة 

  
DMI و ADX  

ان                          ا آ سوق وإذا م ة ال ر أو أداة يحدد حال من احد الحلول التي يمكن االعتماد عليها لحل مثل هذه المشكلة هو استخدام فلت
د من األ    " ADX "ومن هذه األدوات خط. يسير في اتجاه واضح أم ال   ة في العدي سواق  الذي ُيصّنف حرآة السعر المتجه



 

 272

إذا ارتفع هذا الخط، فإن هذا يعني أن السوق يسير في اتجاه، األمر             . المالية وذلك في مستويات تتدرج بين الصفر والمائة       
اه في      .  الذي يكُفل عمل أنظمة تتبع االتجاه بشكل أفضل       دام االتج ى انع شير إل وبالعكس، إذا انخفض هذا الخط، فإن هذا ي

  ). 15-5(انظر الشكل . تطبيق أنظمة تتبع االتجاهالسوق، األمر الذي يتناسب مع 
  

  
كل  -5(ش

ط ) 15 خ
"ADX "

ة  يس درج يق
ة  الحرآ
ي   ة ف المتجه

سوق الحظ . ال
ذا  اض ه انخف
وق     الخط من ف

ستوى   40م
هم ( أول س

ى  غير عل ص
سرى    الجهة الي
م ن الرس ، )م

شير  ذي ي وال
ة  ى بداي إل

صغير    (20ا ارتفاع هذا الخط من تحت مستوى          الحظ أيضً . تحرك السعر في اتجاه محصور بدون اتجاه واضح        سهم ال ال
  . ، والذي يشير إلى استئناف السعر التجاهه)على اليمين

  
ات                   " ADX"ونظًرا لتدرج مقياس خط      ع األوق سوق في جمي داول في ال . من الصفر إلى المائة، فإن هذا يسمح للتاجر بالت

ة          فإذا آان هناك انعدام في االتجاه في السوق وأشارت الح          ا استخدام أنظم رآة المتجهة على االنخفاض، من الممكن حينه
  ). مثل مؤشرات التذبذب(التداول الخاصة بذلك 

  
افئ أو ألي نظام      ) DMI(من الممكن استخدام خط الحرآة المتجهة        آنظام للتداول في حد ذاته، أو آفلتر لنظام القطع المك

حرآة االرتفاع ، ) D1(+يقيس الخط األول   . D1 –، و   D1+ هما   من خطين ) DMI(يتكّون الـ   . من أنظمة تتبع االتجاه   
ون خط     )15-6(للمزيد من التوضيح، انظر الشكل . بينما يقيس الخط الثاني حرآة االنخفاض     اتم الل ، حيث يمثل الخط الق

+D1         بينما يمثل الخط الفاتح اللون خط ،–D1 .            اطع خط دما يتق ا عن شراء هن وق خط   D1+وتظهر إشارة ال . D1- ف
  . لألسفلD1– مع خط D1+بينما تظهر إشارة البيع عندما يتقاطع خط 

  
شكل  ة   ) 15-6(ويوضح ال ة المتجه افئ والحرآ ع المك امي القط ن نظ ًال م ًضا آ ام األول . أي ر النظ ع (ويعتب ام القط نظ

ى أي حال، من       . هو األآثر حساسية، األمر الذي يعني أنه يعطي إشارات أآثر تكراًرا، وتظهر بشكل أسرع             ) المكافئ عل
ة                                 ة المتجه ق استخدام نظام الحرآ ك عن طري افئ وذل شأ عن نظام القطع المك ي تن ة الت الممكن تجنب اإلشارات الخاطئ

اه خطوط                             . آفلتر دما يكون في نفس اتج د عن افئ فق ويكون ذلك عن طريق إتباع اإلشارات الناتجة عن نظام القطع المك
دو  . نظام الحرآة المتجهة  ا، يب ة مع              ومن هن ة المتجه افئ، ونظام الحرآ ًال من نظام القطع المك د من استخدام آ ه ال ب  أن

  . بعضهما البعض، حيث ُيستخَدم نظام الحرآة المتجهة آفلتر لنظم القطع المكافئ األآثر حساسية
  

اذ    هو الوقت األفضل الستخدام النظام الذي يعمل في          ) ADX(ويعتبر وقت ارتفاع خط الحرآة المتجهة أو خط          ة اتخ حال
ين     اه مع شكل     . السوق التج دء خط            ). 15-8(و  ) 15-7(انظر ال ا من أن ب وق        ) ADX(ونحذر هن في االنخفاض من ف

دء     20وغالًبا ما يكون ارتفاع هذا الخط من تحت مستوى          .  ُيعتبر إشارة مبكرة بضعف اتجاه السعر      40مستوى    إشارة بب
 . اتجاه جديد في السوق
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كل  ) 15-7(ش

ى  منحن
)ADX (

شر   ة ع ألربع
ّون  بوع يك أس
ة    ي بداي ة ف قم

ام  ، 1996ع
ن   ًضا م منخف
ستوى  وق م ف

، ويبدأ من    40
رك  ا التح هن
اق  ي نط ف
صور . مح

اع   شير ارتف وي
ى   ذا المنحن ه
ت   ن تح م

ستوى   20م
يف  الل ص خ

 إلى بدأ   1997
  . السوق في اتجاه جديد

  
  

  
كل  -8(ش

ى ) 15 منحن
)ADX ( ع يق

ى  وق منحن ف
عر  ة س حرآ
ر   مؤش

)AMEX (
نفط  لل

)XOI .(
ظ  الح
ذا    اض ه انخف
ن   ى م المنحن
ستوى  وق م ف

ا 40 ، مكّوًن
ام   ة ع قم

1990 ،
ذلك   ي ب ينته
عر   اع س ارتف

ام    20وبدأ االتجاه التصاعدي عندما ارتفاع هذا المنحنى من تحت مستوى      . النفط ة ع شير    1995 في بداي ذي ي ، أألمر ال
   .إلة انتهاء التداول في نطاق محصور

 
   ة التداول مميزات وعيوب أنظم

  
   مميزات استخدام أنظمة التداول: اوال 

 التخلص من المشاعر البشرية .1
 . تحقيق المزيد من النظام في التداول .2
 . تحقيق المزيد من الثبات في النتائج .3
 . الدخول في الصفقات وفًقا التجاه السعر العام .4
 . ضمان دخول السوق فعلًيا في نفس اتجاه آل اتجاه هام للسعر .5
 .  للصفقة بتحقيق المزيد من األرباحالسماح .6
 . تقليل الخسائر .7
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  عيوب أنظمة التداول: ثانيا

   
 . تعتبر اغلب أنظمة التداول أنظمة لتتبع االتجاه .1
 .تعتمد أنظمة تتبع االتجاه على اتجاه السعر العام لتحقيق األرباح .2
 . قال تعتبر أنظمة تتبع االتجاه ُمربَحة في حالة انعدام االتجاه في السو .3
 . نظًرا النعدام االتجاه في آثير من األوقات في السوق، فال تكون هذه األنظمة والئمة للتطبيق دائًما .4

  
سوق                               ان ال ا آ ى إذا م شلها في التعرف عل ة تكمن في ف وخالصة األمر أن المشكلة األساسية عند تطبيق مثل هذه األنظم

درة      . تها على إيقاف نفسها بنفسها   يسير في اتجاه واضح أم ال، وهذا باإلضافة إلى عدم قدر           درك أن ق ًدا أن ت ام ج ومن اله
ذلك هو          . النظام على تحقيق األرباح أثناء سير السوق في اتجاه ال يعتبر مقياس لجودة هذا النظام               ق ل اس الحقي ولكن المقي

سوق                 اه في ال دام االتج رات انع درة النظام       . قدرته على حفاظه على رأس المال في فت ر عدم ق اط        ويعتب ر نق ى من أآب  عل
ة                  . الضعف فيه  سوق في حال ين وضع ال ز ب الفلترة والتميي وم ب ي تق ة الت شكلة، يوجد بعض األدوات الفني ولتجنب هذه الم

اه             دام االتج رات انع ذي               . سيره في اتجاه، وبين وضعه أثناء مروره بفت ة، وال ة المتجه ذه األدوات نظام الحرآ ين ه ومن ب
  . د وضع السوق األآثر مالئمًة لنظام التداول اإللكترونياثبت فائدته للتاجر في تحدي

  
اس،                      ات االنعك سوق في أوق دخول ال أما المشكلة األخرى التي تواجه مستخدم نظام التداول اإللكتروني هو عدم سماحها ب

آما ال تدرك . وانعكاسهحيث تتبع أنظمة تتبع االتجاه السوق أثناء سيره في اتجاه محدد ثم ينتهي هذا التتبع بانتهاء االتجاه            
ذب                  ه مؤشر التذب ذي يمكن مثل هذه األنظمة الوقت الذي يصل فيه السعر إلى مستوى دعم أو مقاومة أساسي، في الوقت ال

وت "القيام بذلك، وقد يظهر ذلك أيًضا عند تكّون الموجة الخامسة من موجات                ه          . بوضوح " الي وم في ذي يق وفي الوقت ال
.  عند نقطة التحول تلك، يبقى مستخدم هذا النظام داخل صفقته حتى يتغير اتجاه السوق بالفعل             أغلب التجار بجني األرباح   

ا مع خطة                  شكل أعمى، أو دمجه وبناًءا على ذلك، فإن طريقة توظيف نظام التداول يرجع للتاجر نفسه، سواء استخدامه ب
ى الجزء الت        . تداول محددة مستخدًما عوامل فنية أخرى      داول               ومن هنا ننتقل إل ذا الفصل، لنتحدث عن نظام الت الي من ه

  . اإللكتروني واستخدامه آأداة فنية أخرى في عملية التنبؤ والتداول
  

  استخدام إشارات األنظمة اإللكترونية آأداة ضبط
ة األخرى                تم      . من الممكن استخدام إشارات نظام التداول ببساطة آأداة تأآيد مع استخدام العوامل الفني م ي ى إن ل ذ   وحت  تنفي

ذا                     ا ه ي يعطيه ك اإلشارات الت ة األخرى، فمن الممكن استخدام تل هذا النظام بشكل إلكتروني، وتم استخدام العوامل الفني
اع         . النظام ليضمن التاجر دائًما بقائه على الجانب اآلمن في اتجاه السعر العام            ى ارتف فإذا أشار نظام التداول اإللكتروني إل

داول               . ال في صفقات بيع   السعر، ال يدخل التاجر إ     وعلى العكس من ذلك، ال يدخل التاجر صفقات شراء طالما أن نظام الت
اهرين في األصل في استخدامهم                 . (اإللكتروني يشير إلى االتجاه التنازلي     تمتاز هذه الطريقة بالبساطة لهؤالء التجار الم

د              ).أداة التحليل الفني آفلتر أو محّفز ألفكار التداول الخاصة بهم          ا ق ة بكونه ذه األنظم  وتمتاز تلك إلشارات التي تعطيها ه
  .تريح التاجر بعض الشيء من الشكوك التي تحيط به

  
  استخدام إشارات األنظمة اإللكترونية آمنبهات

اه         . من الممكن أيًضا استخدام إشارات األنظمة اإللكترونية آأداة ممتازة لتحذير التاجر مبكًرا من حدوث تغيرات في االتج
ى                           ه الحصول عل ه، ويمكن اء نظرة فاحصة علي ق إلق ويمكن للتاجر الحصول على إشارات مبكرة بتغير االتجاه عن طري

ر       . المعلومات الالزمة من خالل دراسة الرسم البياني  ًرا أسهل، وأسرع، وأآث ة أم ك المهم إال أن الكومبيوتر يجعل من تل
ل إشارات          . رسمية ى تحوي ك                    وتعتبر قدرة الكومبيوتر عل ارة تل د إث دها عن اجر بع ة، وتحذير الت ى إشارات آلي ة إل األنظم

  . اإلشارات، تعتبر قوة هائلة ال ُيستهان بها بين يدي التاجر، خاصًة وأن عالم األسواق المالية يزداد نمًوا يوًما بعد يوم
  

  هل تحتاج إلى مساعدة خبير؟ 
ز بحوث   ا مرآ ي يقمه دمات الت د الخ ن أح ة " Omega"م اجر"أو " Trade Station"خدم ة الت دم " محط ي تق والت

ا       د تحتاجه ي ق رة الت زات الخب يمكنك  . (Omega Research, Miami, FL 33174, (305) 551-9991)ممي
ة                       اًدا على أوضاع السوق الحالي ك، وذلك اعتم ا سيحدد لك      . االتصال بهم ليتحدث معك خبير يقوم بتفسير المؤشرات الفنية ل آم

ك " Omega"المحلل الخبير من   ى   . المؤشرات التي تعمل بشكل أفضل في تلك األوضاع، ويفسرها جميعها ل باإلضافة إل
ي أو           " Omega"ذلك، يتوفر لدى مرآز بحوث       اه اإللكترون اثنين من األدوات الخبرة، أحدهما هو مؤشر خطوط االتج

"Trendlines Automatic Indicator"      ك اه ل وم برسم خط االتج ذي يق اذج     واألدا. ، وال ة األخرى هي مؤشر نم
  . الشموع اليابانية، والذي يمكنه قراءة أشهر نماذج الشموع اليابانية

  
  اختبر أنظمة التداول أو اصنع نظام خاص بك

يمكنك اختبار هذه . على مكتبة تضم أآثر أنظمة التداول اإللكترونية شيوًعا بين التجار   " Omega"يحتوي مرآز بحوث    
ا،  ة، أو تغييره ك األنظم ي ذل ت ف ك إن رغب د خاص ب ع أدوات . أو صنع واح ذآر أن جمي دير بال ن الج " Omega"م
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ـ              سمى ب ، "EasyLanguage"الخاصة بالرسوم البيانية، والمؤشرات الفنية، وأنظمة التداول ُمنظَمة بلغة بسيطة نسبًيا ُت
ل    والتي تقوم بأخذ أفكار التداول الخاصة بك بعد شرحك لها عن طريق الكالم، ثم ت              ه تحوي حولها إلى آود آلي يمكن من خالل

ومن الصعب المبالغة في تقدير قيمة قدرتك على التطوير واالختبار والتحسين، وتحويل أفكار التداول              . خطتك إلى برنامج  
وسوف يكفل لك الكومبيوتر أوامر التداول المناسبة  .  الخاصة بك إلى برنامج ألي، وذلك بدون أن تكون مبرمج آومبيوتر          

  . الخاص بك إذا ما اصطدم السعر بمستويات محّفزة للحرآة" البيجر"ك، ويرسل لك إشارات إنذار عبر ل
  

  الخالصة
ة           ة المتجه ). DMI(قدمنا في هذا الفصل نظامين من أنظمة التداول اإللكترونية، وهما نظام القطع المكافئ، ونظام الحرآ

ة استخدام خطي          ووضّحنا آيف يكفل النظام األول إعطاء إشارات مفيد        ة للتداول، وانه ال يمكن استخدامه بمفرده، وإمكاني
D1                          اه ع االتج افئ أو أي نظام حساس آخر خاص بتتب ا نظام القطع المك ر خط    .  آفلتر لتلك اإلشارات التي يعطيه ويعتب

"ADX "      والذي يمثل جزءا من نظام)DMI (   طريقة لتحديد وضعية السوق)  اه أو ال ه اتج ذا   . )أي إذا ما آان ل ان ه إذا آ
سعر في        . الخط في حالة ارتفاع، يكون من األفضل حينها استخدام المتوسط المتحرك            داول ال ى ت شير انخفاضه إل ا ي بينم

ذب هو األفضل             ى نظام القطع              . نطاق محصور، ويكون استخدام مؤشرات التذب ة عل ذا الفصل أمثل ا استخدمنا في ه آم
اه     المكافئ لنبّين الجوانب اإليجابية والسل     د في حال                 . بية ألغلب أنظمة تتبع االتج شكل جي ة تعمل ب ك األنظم دنا أن تل ووج

ي نطاق محدود داول ف ي حال انحصار الت ة ف الجودة المطلوب ا ب سوق، وال يكون عمله ي ال اه ف ك . وجود اتج ذلك، علي ل
وب أنظم  . التعرف على االختالف بين هذين الوضعين      ة،   باإلضافة إلى ذلك، فقد عرضا مميزان وعي داول اإللكتروني ة الت

م       وذآرنا بأنها تساعد على التخلص من المشاعر البشرية التي قد تؤثر سلًبا على التداول، وأنها تعتبر في غاية الفائدة إذا ت
  . ويمكن استخدام هذه األنظمة أيًضا آمنبهات فنية، وربطها بالتحليل األساسي. استخدامها في الجو المالئم للسوق

  
ة            ال شك أن ال    ا األساسي          . كومبيوتر قد أحدث ثورة في عالم التداول والتحليل في األسواق المالي رغم من اهتمامن ى ال وعل

رامج        ر   "بالتحليل الفني، إال أن ب سوف وي ل األساسي             " ال ي مع التحلي ل الفن دمج التحلي سمح ب ة        . ت ام إصدار الطبع وفي أي
زات الضرورية            ة التجهي وتر          األولى من هذا الكتاب، آانت تكلف شمل الكومبي اجر والتي ت ر   ( للت ارد وي ل    ) ه ام بالتحلي للقي

والي   غ ح ت تبل الزم؛ آان ي ال رامج  5000الفن ف ب ي، تتكل ر" دوالر أمريك سوفت وي اجر " ال ة للت  دوالر 2000الالزم
ل عن                  . أمريكي ا يق ل م وة مقاب ة في الق ات غاي وتر بإمكاني ى آومبي والر  د2000أما في هذه األيام، يمكنك الحصول عل
ات            .  دوالر أمريكي  300ما يقل عن    " السوفت وير "وتبلغ تكلفة برامج    . أمريكي ى بيان وافر عرض بالحصول عل ا تت آم

  .  عاًما على اسطوانة مرنة أو قرص صلب بتكاليف قليلة أو بدون تكاليف إضافية20تاريخية للسعر تغطي 
  

المساعدات التعليمية التي يمكنك الحصول عليها مع برامج     ومن أآبر المميزات التي يمكن الحصول عليها اليوم هي آمية           
ر" سوفت وي واع  "ال ل أن ة وآ صيغ الفني ع ال ضمن جمي اب، تت م آت ى حج دها إل ستخدم وح ات الم م آتيب صل حج ، حيث ي

ة  يحات الالزم هم          . التوض واق األس لوك أس ة س ة لمراقب دة خاص وم ذات فائ وتر الي ي آومبي ه ف ات التنبي ر إمكاني وتعتب
  . دات العالمية، ومراقبة اآلالف من األسهم الفردية، عالوة على أداء صناديق المالوالسن
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   الفصل مقدمة
دمنا طرق التحليل الفني األسا              سابق، ق ة             في الفصل ال داول في األسواق المالي وفي هذا الفصل، سوف        . سية الُمستخدمة للتنبؤ والت

داول   داول مع إضافة العناصر األساسية الخاصة بوسائل الت ة الت سوق ) أو التوقيت(نتطرق إلى عملي ؤ بحرآة ال ة التنب إلى عملي
  . باإلضافة إلى ذلك، سوف نفحص جانب اإلدارة المالية. المستقبلية

  
  لثالثة الالزمة لنجاح التداولالعناصر ا

ة                د أن نأخذ في الحسبان هذه العناصر الثالث داول، الب التنبؤ بحرآة السعر، والتوقيت، وإدارة     : من اجل تحقيق أي برنامج ناجح للت
  . األموال
العنصر هو   ويعتبر هذا   . يشير التنبؤ بحرآة السعر إلى الطريق الذي من المتوقع أن يتخذه السوق          : التنبؤ بحرآة السعر   .1

ا آان يرى أن السوق                         أول العناصر الحاسمة التخاذ قرار التداول، حيث يحدد هذا العنصر رؤية التاجر إلى السوق وإذا م
وبالتالي، فإن التاجر يحدد على أساسه إذا ما امن سينضم إلى جانب الشراء أم جانب                  . في حالة اتجاه تصاعدي، أم تنازلي     

 . ذا التنبؤ بحرآة السعر، لن يكون عليه عمل شيء آخر بعد ذلك، حيث سيكون قراره خاطئوإذا أخطأ التاجر في ه. البيع
ة في        . يحدد هذا العنصر نقاط الدخول والخروج   : وسائل التداول، أو التوقيت    .2 ويعتبر عنصر التوقيت عنصر حاسم للغاي

وق، نظرًا لمتطلبات الهامش المنخفضة،      سوق العقود المستقبلية، حيث ال يوجد مجال آبير مسموح فيه بالخطأ في هذا الس             
ا التجاه                   وعلى . )leverage (تعزيز الربح باالقتراض  وارتفاع   اجر لصفقته وفًق ة بتصحيح الت  الرغم من وجود إمكاني

صحيح، سوق ال وال  ال ر من األم ى خسارة الكثي ضييع الوقت سيؤدي إل ا  .  إال أن ت صًرا فنًي ر عنصر التوقيت عن ويعتب
د نقاط الدخول                            ولذلك،. بالكامل ه توظيف هذا العنصر لتحدي  حتى وإن آان التاجر ماهًرا في التحليل األساسي، فإن علي

 . والخروج من السوق
ة           : إدارة األموال  .3 ة إدارة األموال عدة مجاالت مثل             . يغطي هذا العنصر عملية التوزيع في صناديق المالي وتتضمن عملي

تي يمكن استثمارها أو المخاطرة بها في أحد األسواق المالية، واستخدام نقاط وقف   تنويع المحافظ المالية، وآمية األموال ال   
ة      ار طريق ربح أو الخسارة، واختي رة من ال د فت اذه بع زم اتخ ذي يل ربح، واإلجراء ال ى ال سب المخاطرة إل الخسارة، ون

 . المتاجرة وإذا ما آانت طريقة تقليدية أو غير تقليدية
  

ه               لتبسيط تلك العناصر، يم    ه فعل ، ويساعده التوقيت على       )شراء أو بيع    (كن القول بأن التنبؤ بحرآة السعر يخبر التاجر يما يجب علي
ه في تلك الصفقة                 ا عنصر التنبؤ     . تحديد الوقت الذي سيفعل فيه ذلك، وتحدد إدارة األموال المبلغ الذي سيتم الدخول ب وبعد أن تناولن

دأ بعنصر إدارة      . بقة من هذا الكتاب، سوف نتطرق اآلن إلى العنصرين اآلخرين         بحرآة السعر المستقبلية في الفصول السا      وسوف نب
  . األموال؛ نظرًا ألنه ال بد من أخذه في عين االعتبار عند اتخاذ قرار يتعلق بوسائل التداول المالئمة

  
  إدارة األموال

ين إعطاء توصيات لآلخرين        بعد أن قضيت العديد من السنوات في قسم البحوث ألحد شرآات السمسرة الك       بيرة، أدرآت الفرق ب
د نقاط              . باستراتيجيات معينة للتداول، وبين تنفيذ تلك التوصيات بنفسي        ة وتحدي أثناء ذلك، لم تتغير طريقتي في تحليل األسواق المالي

ة بعض األشياء على           وأصابتني الدهشة   . ولكن ما تغير فعًال هو إدراآي الحقيقي ألهمية إدارة األموال          . الدخول والخروج   من أهمي
ة األموال في آل صفقة          ة       . النتائج النهائية، مثل حجم الحساب، وأنواع السندات، وآمي د آمنت بأهمي وال أحتاج أن أقول اآلن أنني ق

ا يشتروه أو يبيعو                    . إدارة األموال  ة بالمستشارين ومقدمي الخدمات االستشارية لتخبر العمالء بم ه، ومتي  وقد تزخر األسواق المالي
ا آل الصفقة، من إجمالي رأس المال                . يقومون بذلك  ة األموال التي عليك أن تدخل به ا آمي . ولكن القليل منهم فقط من يقول لك م

ة                                  ة من طريق ا تعتبر أآثر أهمي داول، حتى أنه امج الت ويعتقد بعض التجار بان إدارة األموال تعتبر من أهم المكونات الخاصة ببرن
اجر آيف                   ال. التداول نفسها   أدري إن آنت أبالغ بذلك، إال أنني ال اعتقد أنه يمكنني العيش آثيًرا بدون تلك اإلدارة، حيث أنها تخبر الت

اجر للوصول         . يتعامل مع أمواله   اء هذا الت وإن آان أي تاجر ماهر يمكنه الربح لفترة طويلة، إال أن إدارة األموال تزيد من فرص بق
  . إلى ذلك

  
  العامة في إدارة األموالبعض اإلرشادات 

ة قياسات إحصائية متقدمة                ا     . البد من االعتراف بمدى تعقيد عملية إدارة المحافظ، حيث تتطلب تلك العملي ا سوف نتطرق هن إال أنن
ين السندات المخ                   . إلى المستوى البسيط فيها    ه ب ة،  وفيما يلي بعض اإلرشادات العامة التي يمكن أن تساعد التاجر على توزيع أموال تلف

ا           . وبين األسواق المالية المختلفة أيًضا     د حجم الصفقات التي يدخل فيه جدير  . آما يمكن لهذه اإلرشادات أن تساعد التاجر على تحدي
  . بالذآر أنه ُيفضل استخدام هذه اإلرشادات في سوق العقود المستقبلية

وازن           .  المالمن إجمالي رأس    % 50ال يجب أن تزيد نسبة إجمالي استثمار األموال عن           .1 ة من الت وفر حال والبد من ت
ر من نصف        ∗) Treasury Bills(بين أذونات الخزانة  ستخدم أآث اجر أن ال ي ى الت ين عل ، وهذا يعني انه يتع

رات                . رأس ماله للدخول في األسواق المالية المختلفة       اطي خالل فت ال اآلخر، فيكون آاحتي ا نصف رأس الم أم
ادل       . الخسارة أو انخفاض األسعار    ال يع  دوالر أمريكي، يكون   100.000فإذا آان رأس المال على سبيل المث

 .  دوالر أمريكي فقط50.000الُمتاح ألغراض التداول 
اًءا على ذلك، إذا آان         . فقط من إجمالي رأس المال    % 15-10البد أن يكون إجمالي الدخول في السوق الواحد بنسبة           .2 وبن

                                                 
باستثناء أذونات ( دوالر آحد أدنى 10.000أوراق مالية قصيرة األجل ال يتجاوز تاريخ استحقاقها سنة واحدة، تصدرها الحكومة األمريكية بفئات  ∗

  ) مليون دوالر آحد أدنى10إدارة النقدية والتي تقدر بفئات 
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أآثر من         دو 100.000إجمالي رأس المال يعادل       ألف دوالر  10-10الر أمريكي، ال يجب الدخول في السوق الواحد ب
 . وبالتالي، يمتنع التاجر عن استخدام الكثير من رأس المال في سوق مالي واحد. أمريكي

سوق الواحد عن               .3 ال   % 5يجب أن ال تزيد المخاطرة في ال الي رأس الم ى      . من إجم سبة إل ذه الن شير ه بحيث ت
ا الصحيح               النسبة التي يرغب   صفقة في اتجاهه ام أن يأخذ         .  التاجر في خسارتها إن لم تعمل ال الي، من اله وبالت

دخول             سبة لنقطة ال ان نقطة وقف الخسارة بالن ا، ومك ان   . التاجر في اعتباره عدد العقود التي سيدخل فيه إذا آ ف
ر أمريكي  في الصفقة  دوال5.000 دوالر أمريكي، ال يجب المخاطرة بأآثر من    100.000رأس المال يعادل    

 . الواحدة
ك    . من إجمالي رأس المال% 25-20ال يجب أن يزيد الهامش اإلجمالي في أي سوق مالي عن   .4 والهدف من ذل

ن      دة م ة الواح ل المجموع ث تمي ة، حي واق المالي ن األس دة م ة واح ي مجموع ًرا ف ورط آثي ن الت ة م و الحماي ه
بعض        بي   . األسواق إلى التحرك مع بعضها ال ى س ذهب والفضة جزًءا من مجموعة         عل ر سوق ال ال، يعتب ل المث

وفي حالة وضع جميع الصفقات في عدة أسواق         . أسواق المعادن الثمينة، وتتحرك تلك األسواق في نفس االتجاه        
دخول         . تنتمي إلى نفس المجموعة، فإن ذلك يحبط مبدأ التنوع في السندات           ة ال لذلك، البد من السيطرة على عملي

 . األسواق المالية التي تنتمي إلى نفس المجموعةفي عدد من 
  

اجر                  ا الحتياجات الت ديلها وفًق ستقبلية، ويمكن تع . تعتبر هذه اإلرشادات إرشادات قياسية عند تطبيقها على سوق العقود الم
ر          م آبي دخلون في صفقات ذات حج ة وي ر التقليدي اع الطرق غي د يفضل بعض التجار إتب بعض اآل  . فق از ال ا يمت خر بينم

ة         ر تقليدي ه يوجد شكل من أشكال             . بكونهم يتبعون تلك الطرق األآث اره أن اجر أن يأخذ في اعتب د للت ى أي حال، الب وعل
رات                          ة خالل فت ين للحماي اس مع ه يوجد مقي ال، وأن ى رأس الم اظ عل سمح بالحف التنوع في السندات يمكن توظيفه بشكل ي

ع              على الرغم من أن تلك اإلرشادات ترت      . (الخسارة ى جمي بط بالتداول في سوق العقود المستقبلية، إال أنه يمكن تطبيقها عل
  ). أشكال االستثمار

  
  الفرق بين تنويع االستثمارات والترآيز على استثمار واحد

ه من الممكن أن                    على الرغم من أن عملية تنويع االستثمارات هي أحد الطرق للحد من التعرض لمخاطر الخسارة، إال أن
صفقات    . خدامهاُيساء است  فإذا فتح التاجر الكثير من الصفقات في العديد من األسواق المالية في الوقت ذاته، فقد يقل عدد ال

ك        . وبالتالي، البد من توفر عامل التوازن     . الرابحة في حالة تزايد عدد الصفقات الخاسرة       وقد يتعامل بعض التجار مع ذل
وتعتبر هذه الطريقة طريقة جيدة طالما أن تلك األسواق      .  األسواق المالية  عن طريق ترآيز استثماراتهم على عدد قليل من       

وع بنجاح            . تتحرك في نفس الوقت    ا تحقق عامل التن لبية، آلم ة س ى سبيل   . وآلما آانت العالقة بين هذه األسواق عالق عل
ه،فال يعت                  ة في الوقت ذات ع صفقات في أسواق العمالت األجنبي اجر أرب تح الت وع       المثال، إذا ف ى تن د عل ال جي ك مث ر ذل ب
  . االستثمارات؛ وذلك ألن العمالت عادًة ما تتحرك في نفس االتجاه أمام الدوالر األمريكي

  
  استخدام نقاط وقف الخسارة

والبد للتاجر أن يدمج استخدام عوامل  . يعتبر وضع نقاط الوقف فن في حد ذاته، وأنا شخصًيا أوصي باستخدام تلك النقاط          
ذا الفصل             التحليل الفن  شرحه في وقت الحق من ه نقوم ب ا س ذا م وال، وه في  (ي على الرسم البياني مع تطبيق إدارة األم

سوق         ). القسم الخاص بوسائل التداول    ة في ال ر الحرآ اره سرعة تغي . وعلى أي حال، يتعين على التاجر أن يأخذ في اعتب
تلزم األ                 ا اس ة، آلم ذه الحرآ ر ه ا ازدادت سرعة تغي صفقات               وبالتالي، آلم تح ال اء ف اط وقف الخسارة أثن . مر استخدام نق
ان در اإلمك ّد من الخسارة بق ي الح اط ف ك النق ة تل تلخص وظيف ان قريب من نقطة . وت ي مك اط الوقف ف إال أن وضع نق

ًدا جدً      . الدخول قد ينتج عنه إقفال الصفقة على نحو غير مرغوب فيه في وقت قصير جًدا               ا أما إذا وضعنا نقطة الوقف بعي
إذن، الهدف هنا الذي يتعين على التاجر الوصول إليه هو وضع  . عن نقطة دخول السوق، فقد ينتج عن ذلك خسائر فادحة         

  . نقطة الوقف في المنطقة الصحيحة لتجنب آًال من هذين األمرين
  

  نسب الربح إلى الخسارة
ستقبلية        ود الم واق العق ي أس ار ف ضل التج ح أف سبة رب غ ن فقاتهم % 40تبل ن ص وال    . م ؤالء األم ي ه ف يجن ن آي ولك

ويستمرون في التداول مع أنهم على خطأ أغلب الوقت؟ اإلجابة هنا هي بسبب قلة الهامش المطلوب في العقود المستقبلية،          
صفقة                   ك ال ي عن تل اجر أن يتحقق       . وبالتالي ينتج عن سير الصفقة في عكس اتجاهها الصحيح الخروج بشكل آل ى الت وعل

  .ات قبل أن يمسك بالحرآة التي يبحث عنهامن السوق عدة مر
ك هي                 . ومن هنا، تأتي مسألة نسب الربح إلى الخسارة        ى ذل دة للتغلب عل ة الوحي فنظًرا لخسارة أغلب التجار، فإن الطريق

ا                  ستخد     . التأآد من أن آمية الدوالرات الداخلة في الصفقات الرابحة أآثر من تلك الداخلة في الخاسرة منه ك، ي ق ذل م لتحقي
ذا الهدف              . التجار نسب الربح إلى الخسارة   ة ه م موازن ربح من آل صفقة، ث د هدف ال ق تحدي ك عن طري ويتم تطبيق ذل

ربح ( صفقة    ) ال اه ال سعر عكس اتج ا تحرك ال ة إذا م ع الخسارة المحتمل ادًة  ). المخاطرة(م ة ع ذه المقارن ار ه ل معي ويمث
ربح إل       (1 إلى   3النسبة التي تعادل من      سبة ال ربح         )ى المخاطرة وهي ن ة ال ادل احتمالي د أن تع ه الب ي أن ذي يعن ، األمر ال

  . ثالث مرات على األقل من احتمالية الخسارة، إذا آانت الصفقة مدروسة
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داول        ك             : "من أقدم األقوال المأثورة في الت ع الخسارة من ذل ربح باالستمرار، وامن اح      ". اسمح لل ق أرب ومن الممكن تحقي
اء   ق البق ن طري رة ع وي  آبي سعر الق اه ال ع اتج ن      .  م ك، فم ربح ل ضمن ال ي ت ي الت صفقات ه ن ال ل م ًرا ألن القلي ونظ

ة صفقات القليل ك ال ربح وتل ضروري مضاعفة ال ا . ال ي طريقه تمرار ف ربح باالس سمح لل ذا، ننصحك أن ت ة . ل ن ناحي وم
دد تلك الصفقات التي تسير في  أخرى، حافظ على قلة أحجام الخسائر بقدر اإلمكان، حيث سُتصاب بالدهشة عندما ترى ع  

  . االتجاه الخاطئ لها
  

  خيارات التداول المتعددة
ة               ًدا ومعرف سوق جي ك بمجرد دراسة وضع ال ليس من السهل ترك الربح ليستمر في طريقه آما يبدو ذلك، حيث ال يتم ذل

اح في وقت قص                  سبًيا من أين يبدأ اتجاهه الجديد، وبالتالي ينتج عن ذلك جني الكثير من األرب د يتوقف     . ير ن ه ق اذا؟ ألن لم
سعر                      ع ال اني يمن هذا االتجاه فجأة، ويظهر مؤشر التذبذب في منطقة ذروة الشراء، ويظهر مستوى مقاومة على الرسم البي

صيبك بعض             . من مواصلة االرتفاع   ر، وُي اع أآث ه االرتف إذن ما الذي عليك فعله حينئٍذ، خاصًة وأنك تعتقد بأن السوق علي
اح  .  الوقت ذاته من خسارة ما ربحته من تلك الصفقة إذا فشل السوق في مواصلة ارتفاعه القلق في  هل تكتفي حينها باألرب

  التي حققتها، أم أنك تنتظر إلى انتهاء فترة التصحيح، وتحتفظ بصفقتك؟ 
  

اه                    ى اتج اد عل ا االعتم ه،      وآأحد الطرق لحل هذه المشكلة هو تقسيم طرق التداول إلى طريقتين، أولهم سعر، والتمسك ب  ال
اه        . وثانيهما االعتماد على التداول القصير المدى   ان اتج ا آ شراء إذا م صفقات ال اظ ب اجر باالحتف في النوع األول، يقوم الت

ة                . السعر العام هو االتجاه التصاعدي     ساحة آافي سوق م وفي هذا النوع ، يتم استخدام نقاط وقف الخسارة، بحيث نعطي لل
در              .  االصطدام بهذه النقاط   لتصحيح نفسه بدون   أآبر ق أتي ب ي ت ومن الجدير بالذآر أن هذا النوع من طرق التداول هي الت

  . من األرباح على المدى الطويل
  

سوق                        دخول أو الخروج من ال . أما النوع الثاني من طرق التداول، فهو نوع يمتاز بفعاليته على المدى القصير سواء في ال
شراء، ويمكن                فإذا تحقق الهدف األول من       ى ذروة ال سوق إل الصفقة، يكون ذلك بالقرب من مستوى مقاومة حيث يصل ال

ذي            . حينها جني بعض األرباح أو وضع نقطة وقف قريبة من هذا المستوى             ربح ال ى ال اظ عل ك هو الحف والغرض من ذل
ا الت                . تحقق ي خرج منه صفقات الت ك ال تئناف تل ه، يمكن اس ا     . اجروفي حالة استئناف السعر التجاه ا ذآرن ى م اًءا عل وبن

حول طريقتي التداول، من األفضل تجنب استخدام طريقة واحدة منهما فقط، حيث تتحقق المزيد من المرونة عند استخدام        
  . آال الطرقتين، وبالتالي تختلف نتائج التداول الكلية تماًما

  
  ما الذي يجب فعله بعد فترات الربح والخسارة

ا      ى الت ين عل ذي يتع ا ال ه          م ذي دخلت ب ك ال ربح أو الخسارة؟ وإذا افترضنا أن رأس مال رة من ال دما يمر بفت ه عن جر فعل
داول؟ إذا افترضنا             )ولكن الصفقات الزالت مفتوحة   % (50السوق للتداول قد انخفض بنسبة       تغير طريقتك في الت ، هل س

يئً                          دون وجود أي صفقات مفتوحة، عليك فعل ش ك بالفعل ب د خسرت نصف أموال ك من           أنك ق ا تبقى ل ا لمضاعفة م ا م
ة                   ى األسواق المالي رة إل ك أول م د من الطرق            . أمولك، وذلك لتعود لك أموالك آما آانت عند دخول ديك المزي ولكن هل ل

داول،                       ا يختص بطرق الت دًيا فيم ر تقلي للتداول، أم أنك ستقوم بنفس األشياء التي آنت تقوم بها قبل ذلك؟ وإذا أصبحت غي
  دادك لما خسرت أصعب بكثير؟ فهل سيكون استر

  
زمن             رة من ال د ربحك لفت ذي سيحدث بع ا ال د         . األصعب من ذلك، هو م ه؟ إذا افترضنا أنك ق ا ربحت تفعله بم ذي س ا ال م

ا                ي تفتحه وال الرابحة لمضاعفة حجم صفقاتك الت ك األم ولكن إذا  . ضاعفت مالك، فسيكون الخيار األول هو استخدام تل
ة      فعلت ذلك، ما الذي سيحد   ا، سيكون عليك عبء محاول ث عندما تمر بفترات الخسارة التي ال بد أن تمر بها حتًما؟ حينه

دًال من استرداد          ا ب ي حصلت عليه ا  % 50استرداد آل أرباحك الت ط منه ذين        . فق ى ه ة عل سهل اإلجاب يس من ال ذلك، ل ل
  . السؤالين، آما أنهما ليسا بالوضوح الذي يبدو عليهما

  
اني        يمتلئ طريق آل تاج    ى الرسم البي سعر عل ة ال ا آحرآ ا ويجمع       . ر بالقمم والقيعان، تماًم سجل أرباًح اجر ي ان الت إذا آ ف

ه التصاعدي                ستخَدم في اتجاه ال الُم اجر هو        . األموال من تداوله، البد أن يكون رأس الم ه الت ذي يمر ب وأسوء الوقت ال
سوق               ويكون. حينما يتزايد حجم صفقاته بعد مروره بفترة من األرباح         ا ال ي يصل فيه اطق الت  ذلك شبيًها بالشراء عند المن

اه التصاعدي        اجر                 . إلى ذروة الشراء في االتج ة الت ى حكم دل عل ي ت ياء الت ر األش ة     (ومن أآث والتي تتعارض مع الطبيع
ذه  وفائدة هذا األمر هي أن تزوي   . هي بدأه في تزويد عدد صفقاته بعد انخفاض حجم رأس ماله الُمستخَدم           ) البشرية د عدد ه

نخفض   (الصفقات سوف يكون بالقرب من القاع        دًال من أن يكون                ) المستوى الم ستخَدم، ب ال الُم ه رأس الم ذي يصل إلي ال
  . التي يصل إلى رأس المال) المستويات المرتفعة(ذلك بالقرب من القمم 
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  وسائل التداول

ي    ال بد أن يعلم التاجر إذا آان يريد البيع أو الشراء في السوق،             ل الفن ى دراسته للتحلي ك، يأخذ    .  وذلك اعتماًدا عل د ذل وبع
ة              ات      . التاجر في اعتباره آيفية إدارة أمواله، وإلى أي مدى عليه الدخول في األسواق المالي رة في عملي ا الخطوة األخي أم

داول  ة الت ي عملي ون أصعب خطوة ف د تك ي ق اجر، والت ا الت وم به ي يق ة الت ع الفعلي شراء والبي ائي ويع. ال رار النه د الق تم
ة،     وال الثابت ل إدارة األم ة، وعوام ل الفني ن العوام زيج م تخدام م ى اس ه عل ان دخول سوق ومك ول ال ة دخ الخاص بطريق

  : وسوف نشرح ذلك بالتفصيل فيما يلي. ونوعية أمر التداول
  

  استخدام التحليل الفنية في تحديد توقيت دخول السوق
 - التي شرحناها في الفصول السابقة     -ديد لنناقشه فيما يتعلق بتطبيق مبادئ التحليل الفني       في حقيقة األمر، ال يوجد ما هو ج       

ى المدى القصير          . في عملية تحديد توقيت دخول السوق      داول عل ا  . إال أن الفرق الوحيد هو أن عملية التوقيت تغطي الت أم
دقائق،               ساعات، وال ام، وال ا هي األي شهور         عن اإلطارات الزمنية التي تهمنا هن ابيع وال ار األس .  وال يؤخذ في عين االعتب

ة القصيرة المدى                رات الزمني ك الفت ى تل ة عل ق نفس األدوات الفني ادة سرد     . وعلى الرغم من ذلك، يتم تطبي دًال من إع وب
  : جميع الطرق الفنية التي ذآرناها قبل ذلك، سوف نحصر مناقشتنا على بعض المبادئ العامة

 الخ.... ر السعر لنموذج ما على الرسم البياني، أو لمستوى دعم أو مقاومة،وسائل التداول أثناء آس .1
 . آسر خطوط االتجاه .2
 .استخدام مستويات الدعم والمقاومة .3
 .استخدام التصحيحات النسبية .4
 . استخدام فجوات التداول .5

  
   وسائل التداول في فترات آسر السعر لمستويات هامة

ك    دائًما ما يحتار التاجر في دخول الس     ذا الكسر وذل وق أثناء آسر السعر لمستويات هامة، فهل يدخل السوق قبل حدوث ه
ه                 ة أن ذا الكسر؟ الحقيق د حدوث ه سعر بع اعتماًدا على توقعه بذلك، أم يدخل في وقت الكسر نفسه، أم أنه ينتظر تراجع ال

آلراء األخرى التي تفضل دمجهم مع توجد العديد من اآلراء التي تفضل آل طريقة من هذه الطرق الثالثة، وتوجد بعض ا   
ك،                   . بعضهم البعض  سابقة بحدوث ذل وإذا فتح التاجر صفقة قبل حدوث الكسر إلى االتجاه التصاعدي بناًءا على توقعاته ال

إال أن فرص فشل الصفقة . يكون من األفضل دخول السوق عند مستويات منخفضة إذا ما تحقق هذا الكسر المتوقع حدوثه
وعلى الرغم من أن انتظار تحقق هذا الكسر فعلًيا يزيد من فرص النجاح، إال أن ضريبة ذلك هي دخول                  . لكتتزايد عند ذ  

ك المشكلة                  .السوق عند مستويات أعلى    ولكن  . ويعتبر انتظار التاجر لتراجع السعر بعد حدوث الكسر هو الحل الوسط لتل
ة    ة الحرآ ة العنيف واق المالي ي األس ظ، ال تعط سوء الح ي(ل ربح  والت رص ال ا ف د فيه ا تزي ادًة م اجر  )  ع ة للت فرصة ثاني

  . أي أن الخطورة التي يحملها االنتظار تزيد من فرص فقدان التاجر لفرصة الدخول في السوق حينها. الصبور
  

ذه المشكلة                             صفقات ه د من ال دخول في العدي ّسط ال ى آيف يمكن أن يب ة عل ه يمكن     . ويعتبر هذا الموقف أحد األمثل أي أن
م                             للت ذا الكسر، ث دما يحدث ه د عن م شراء المزي سعر بالكسر، ث اجر الدخول في صفقة صغيرة اعتماًدا على توقعه بقيام ال

  . إضافة المزيد عندما تتبع االنخفاض التصحيح هذا الكسر
  

  آسر خطوط االتجاه
ه            ان الت   . يعتبر آسر السعر لخط االتجاه هي أفضل إشارة لدخول السوق أو الخروج من إذا آ دخول في     ف ى ال ع إل اجر يتطل

اه              ا يكون اتج ا م صفقة جديدة، منتظًرا إشارة فنية لتغير اتجاه السعر، أو منتظًرا سبًبا للخروج من صفقته المفتوحة، فغالًب
الطبع               . السعر الُمهَدد بالكسر هو أفضل إشارة لذلك       ار ب ة األخرى في عين االعتب ا يمكن   . والبد من اخذ العوامل الفني آم

  .  خطوط االتجاه لتحديد نقاط دخول السوق، وذلك عندما تعمل هذه الخطوط آمستويات دعم أو مقاومةاستخدام
  

  استخدام مستويات الدعم والمقاومة
سوق                         دخول والخروج من ال اط ال د نق ة في تحدي د  . تعتبر مستويات الدعم والمقاومة من أآثر أدوات الرسم البياني فعالي فق

ويتم وضع نقاط الوقف حينها تحت أقرب  . قاومة إشارة على الدخول في صفقة شراء جديدةيكون آسر السعر لمستوى الم   
دخول       سعر بكسره،                        . مستوى دعم من نقطة ال ام ال ذي ق ة ال اط الوقف تحت مستوى المقاوم ًضا وضع نق ومن الممكن أي

ستويات ا            . والذي يعمل بعد هذا الكسر آمستوى دعم       اه م سعر تج اع ال ازلي،        وُيمكن استخدام ارتف اه التن ة في االتج لمقاوم
ك        فقات لتل افة ص دة، أو إض فقات جدي ي ص دخول ف ارة لل صاعدي آإش اه الت ي االتج دعم ف ستويات ال اه م وانخفاضه تج

  . وبذلك تكون مستويات الدعم والمقاومة ذات قيمة آبيرة في تحديد نقاط وقف الخسارة. الصفقات القديمة الرابحة
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  ةاستخدام التصحيحات النسبي
سبة  سعر التصحيحي بن تخدام تراجع ال صاعدي، فمن الممكن اس اه الت سوق يتخذ االتج ان ال  من آخر -% 60-40إذا آ

ة المفتوحة بالفعل                        -ارتفاع قام به   شراء القديم د من صفقات ال دة، أو إضافة المزي ا    .  في فتح صفقة شراء جدي ًرا ألنن ونظ
من الجدير بالذآر أنه يمكن تطبيق التصحيحات النسبية على المدى         نتحدث هنا عن توقيت دخول السوق أو الخروج منه، ف         

سبة            . القصير سعر بن ال، إذا ترجع ال د آسره                    % 40فعلى سبيل المث ك بع ا، وذل ام به ي ق رة الت اع األخي ة االرتف من حرآ
د  آح-وبالعكس، إذا ارتد السعر . لمستوى هام متجًها لألعلى، فقد يكون تراجعه فرصة جيدة جًدا للشراء         رآة تصحيحية بع

ومن الممكن استخدام هذه التصحيحات  . ، تكون هذه فرصة ممتازة للبيع في االتجاه التنازلي   %60-40 بنسبة   -االنخفاض
  . النسبية فر الرسوم البيانية التي يغطي إطارها الزمني مدة تقل عن اليوم الواحد

  
  استخدام فجوات السعر

شراء    ُتستخَدم فجوات السعر بفعالية لتحديد ت      ع وال اه التصاعدي،                 . وقيت البي سعر في االتج ع ال ال، إذا ارتف ى سبيل المث عل
ى من الفجوة،   د الحد األدن شراء عن م، حيث يمكن ال ستويات دع اع آم ذا االرتف د ه ي تحدث بع سعر الت تعمل فجوات ال

 أما عند انخفاض السعر، تكون .ويتم وضع نقاط الوقف تحت الفجوة نفسها. باستهداف ارتفاع السعر إلى الحد العلوي منها
  . هناك فرصة للبيع باستهداف الحد األدنى من فجوة السعر، ويتم تحديد نقطة الوقف فوق هذه الفجوة

  
  دمج مبادئ التحليل الفني

تذّآر أننا عندما آنا نناقش     . من أآثر الطرق فعالية الستخدام مبادئ التحليل الفني هي دمج هذه المبادئ مع بعضها البعض              
ا هو                      مسألة توقيت دخول السوق والخروج منه، آنا نعتبر أن التاجر قد أخذ قرار البيع أو الشراء بالفعل، وآل ما نفعله هن

ذلك              ان ب د زمن القي ا في           . إيجاد نقاط دخول السوق والخروج منه وتحدي اجر حينه إذا ظهرت إشارة شراء، سيرغب الت ف
سوق   . الدخول عند أفضل سعر ممكن     سبة     لنفترض أن ال د انخفض بن ا ق اك     % 60-60حينه شراء، وأن هن ة ال في منطق

ًضا     /مستوى دعم هام في تلك المنطقة، و       القرب      . أو أن هناك فجوة سعرية تمثل منطقة دعم أي ه يوجد ب ًضا أن ولنفترض أي
  . من هذه المنطقة خط االتجاه التصاعدي

  
ة تحدي               بعض لتحسين عملي صفقة      ُتستخَدم جميع هذه العوامل مع بعضها ال تح ال دخول شراء        . د زمن ف ا هي ال رة هن والفك

دعم               د آسر مستوى ال اه             . بالقرب من مستوى الدعم، والخروج سريًعا عن سعر لخط االتج ًضا، يمكن استخدام آسر ال وأي
  . آإشارة شراء) الذي يصل بين القيعان(، أو آسره لخط االتجاه التصاعدي )الذي يصل بين القمم(التنازلي 

  
   الفنية بإدارة األموالدمج العوامل

اط وقف                  ة وضع نق وال دوًرا في آيفي إدارة األم اني، تلعب اإلرشادات الخاصة ب اط الرسم البي باإلضافة إلى استخدام نق
فقط من هذا % 10 دوالر أمريكي، وأن الُمتاح استخدامه هو        100.000لنفترض مثًال أن حجم الحساب يعادل       . الخسارة

ساب، أي  و   دوالر 10.000الح اطرة ه صى للمخ د األق ي، وأن الح ي5000، أي % 5أمريك الي، .  دوالر أمريك وبالت
 دوالر أمريكي في حال عدم نجاح       5.000البد للتاجر أن يضع نقاط وقف الخسارة بحيث أن ال يزيد حجم الخسارة عن               

  . الصفقة وسيرها في االتجاه الصحيح
  

ر       وعلى ذلك، آلما قّرب التاجر نقطة الوقف من نقطة       دخول في صفقات أآب اك فرصة بال أي أن . الدخول، آلما آانت هن
صفقات        د                      . نقطة الوقف تقلل عادًة من حجم ال وال فق ق إدارة األم ى تطبي دون عل ذآر أن بعض التجار يعتم من الجدير بال

يح إذا آانت  إال أنه من الهام أيًضا أن يتم وضع نقاط الوقف فوق مستوى مقاومة صح           . لتحديد موضع نقاط وقف الخسارة    
ر استخدام الرسوم      . الصفقة صفقة بيع، أو وضعها تحت مستوى دعم صحيح، إذا ما آانت الصفقة هي صفقة شراء                ويعتب

اد أقرب مستوى دعم وأقرب                            ة خاصة إليج وم الواحد ذات فعالي ل عن الي رات تق ة فت ا الزمني البيانية التي يغطي إطاره
  . مستوى مقاومة

  
  أنواع أوامر التداول 

داول  يع يلة الت د وس ة تحدي ضرورية لعملي ات ال د المكون ن أح داول م ر الت صحيح ألم وع ال ار الن ر اختي ه . تب وسوف نوج
د سعر      : اهتمامنا إلى األنواع الشائعة من أوامر التداول   ف، وأمر الوقف عن أمر عند سعر السوق، وأمر محدد، وأمر الوق

  )M.I.T(محدد، وأمر يعمل عندما يصل سعر السوق 
سوق                : شراء أو بيع عند سعر السوق     أمر   .1 د سعر ال شراء عن وهو األمر الذي تقوم بإعطائه لسمسارك بالبيع أو ال

د         . الحالي اجر في التأآ وُيفضل استخدام هذا األمر عندما تتسارع حرآة األسعار في السوق، أو عندما يرغب الت
 . وثهامن تحقق األمر، أو الحماية من حرآة السوق الديناميكية المحتمل حد

اجر في دخول                 : أمر بالبيع أو الشراء عند سعر محدد       .2 ذي يرغب الت سعر ال وهو األمر الذي يتم بموجبه تحديد ال
ر           . السوق عنده  ذي يعتب سوق، وال وإذا آان هذا األمر أمر شراء، فيتم وضعه عند سعر يقع دون السعر الحالي لل

وق      أ. في الوقت ذاته أعلى سعر يرغب التاجر في الشراء عنده   تم وضعه ف ع، في ما إذا آان هذا األمر هو أمر بي
ويتم استخدام هذا النوع من أوامر دخول         . السعر الحالي للسوق، ويكون أدنى سعر يرغب التاجر في البيع عنده          
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د انخفاض           -على سبيل المثال  -السوق   شراء عن  بعد آسر السعر لالتجاه التصاعدي، وعندما يرغب التاجر في ال
 . ن مستوى دعمالسعر بالقرب م

دة، أو الحد                 ): وهو مزيج بين النوع األول والثاني     (أمر الوقف    .3 دخول في صفقة جدي ذا األمر لل يمكن استخدام ه
ويتم وضع أمر وقف الشراء فوق سعر السوق، . من خسارة أحد الصفقات المفتوحة، أو حماية الربح الذي تحقق     

سوق            د سعر محدد     أي (بينما يتم وضع نقطة وقف البيع تحت سعر ال سعر    ). عكس األمر عن ا يصطدم ال وحالم
سوق                 د سعر ال تم         . بالمستوى الذي يوجد عنده أمر الوقف، يتحول هذا األمر إلى أمر عن شراء،  ي د صفقة ال وعن

سوق للحد من الخسارة       سعر في     . وضع أمر وقف الشراء وتحويل الصفقة إلى بيع تحت سعر ال اع ال د ارتف وبع
ا          السوق، من الممكن رفع ا م تحقيقه ي ت اح الت ة األرب ده أمر الوقف لحماي  a trailing)لمستوى الذي يوجد عن

stop) .تح صفقة شراء                          أما ة لف ستوى مقاوم وق م تم وضعه ف ى شراء، في صفقة إل  أمر وقف البيع وتحويل ال
ى  ا لألعل ام متجًه ستوى ه سعر م سر ال د آ دة عن عر  . جدي د س ر عن صبح أم ول لي ر الوقف يتح ًرا ألن أم ونظ

 . السوق، فقد يكون سعر السوق الحقيقي خلف سعر الوقف، خاصة عند الحرآة السريعة للسوق
د سعر محدد       : أمر الوقف عند سعر محدد   .4 ف، واألمر عن وع    (يتضمن هذا األمر آًال من أمر الوق ين الن زيج ب م

وحالما . مر عند سعر محددويحدد هذا األمر آًال من سعر الوقف الذي تتفّعل الصفقة عنده، واأل      ). الثاني والثالث 
سوق              دما يرغب            . يصل السعر إلى سعر الوقف، يصبح أمر الوقف أمًرا عند سعر ال ذا األمر عن دة ه وتكمن فائ

سعر                        ى ال سيطرة عل التاجر في البيع أو الشراء عند آسر السعر لمستوى هام، ولكنه يرغب في الوقت ذاته في ال
 .  الذي وصل إليه

ا              ): M.I.T(رد بلوغ سعر السوق      أمر بالبيع والشراء بمج    .5 سعر محدد، فيم يشبه هذا األمر ذلك األمر الخاص ب
) M.I.T(ولوضع أمر . عدا انه يتحول إلى أمر عند سعر السوق عندما يالمس السعر الذي تم وضع األمر عنده    
د سعر محدد                     دما يصطدم     . للشراء، يتم وضع األمر تحت سعر السوق، آما هو الحال مع األمر عن سعر  وعن ال

د سعر محدد           . بمستوى األمر عند سعر محدد، ُتفَتح الصفقة حينها    وع من األوامر عن األمر عن ذا الن ويتميز ه
صفقة                        تح ال سوق ال يضمن ف بميزة أساسية، وهي أن أمر الشراء عند سعر محدد والذي يتم وضعه تحت سعر ال

د سعر محدد                سوق مستوى األمر عن د األسع     . حتى وإن لمس ال د ترت د مستوى             وق ار بحدة من سعر األمر عن
د مستوى                ) M.I.T(ويعتبر أمر   . محدد، تارًآا األمر بدون تنفيذ     شراء عن اجر في ال دما يرغب الت مفيًدا أآثر عن

ع              ذي يق منخفض، وال يرغب في الوقت ذاته في المخاطرة بفقدان حرآة السوق بعد اصطدام السعر بالمستوى ال
 . عنده األمر

 
ذه األوامر                     يتالءم آل أمر من    وع من ه اط ضعف في آل ن وة ونق .  هذه األمور مع أوقات معينة، حيث توجد نقاط ق

د            . للسوق" مالحقة"وتتكفل تلك األوامر بفتح صفقة في السوق، ولكن قد ينتج عنها             ى األمر عن ا الضوء عل إذا ألقين ف
وفي أمر    . لدخول في الوقت المناسب    سعر محدد، والذي يعطي أسعار أفضل للدخول، نجد أنه يمكن للتاجر أن يفقد ا             

سعر المحدد                  سوق فجوة سعرية خلف ال ّون ال ا  . الوقف عند سعر محدد، يواجه التاجر نفس الخطر أيًضا، إذا ما آ أم
اح           ة األرب اط             . أسعار الوقف، فنوصي باستخدامها للحد من الخسائر، وحماي تج عن استخدام نق د ين ى أي حال، ق وعل

فيعتبر مفيًدا بشكل خاص، ولكن     ) M.I.T(أما أمر   . خول في صفقة جديدة، تنفيذ سيء لألمر      وقف البيع أو الشراء للد    
ة واق المالي ي بعض األس تخدامه ف سَمح باس ر  . ال ُي ن أوام ة م واع المختلف ذه األن ع ه آلف م ك الت ه علي ول أن ا نق وهن

داول الخاصة بك     التداول، والتعلم أآثر عن نقاط ضعفها وقوتها، حيث يوجد مكان لكٍل منها في خ              د من   . طة الت وتأآ
  . التعرف على تلك األنواع المسموح باستخدامها في األسواق المالية التي تقوم بالتداول فيها

  
  الرسوم البيانية اليومية، والرسوم البيانية األقل من اليوم الواحد

ر ف                       دة أآث وم واحد مفي ل من ي ة أق ك      تعتبر الرسوم البيانية التي تغطي إطارات زمني ك ألن تل ت، وذل ة التوقي ي عملي
ة في               . العملية تتعامل مع حرآة السوق القصيرة المدى       وع من الرسوم البياني ذا الن تغناء عن ه وبالتالي ال يمكن االس

ا            ا هن ذه الرسوم ليست موضع اهتمامن إن ه ا    . عمليات التداول اليومي، وعلى الرغم من ذلك ف وسوف يكون ترآيزن
شراء أو     األساسي هنا على آيفية     ة توقيت ال ام بعملي استخدام حرآة السوق خالل اليوم الواحد لمساعدة التاجر في القي

  . البيع، حالما يتخذ قراره بالبيع أو الشراء
  

دريجي مع المدى                  شكل ت م العمل ب ل، ث ى المدى الطوي النظر عل وهنا نكرر أنه للقيام بعملية التداول، البد من البدء ب
دى صر م دى    أي أن الت. األق ل للم ى تحلي بوعي للحصول عل شهري واألس اني ال م البي ل الرس دء بتحلي ه الب اجر علي

ي                   . الطويل داول الفعل رار الت اذ ق ر أساس اتخ ذي يعتب ومي، وال اني الي ل الرسم البي ة،   . ثم يرآز على تحلي وفي النهاي
اذ ق                    وم الواحد، التخ ل عن الي رات تق ة    يرآز التاجر على الرسوم البيانية الخاصة بفت ر دق ق      . رار أآث د من تطبي والب

ي                    ا الزمن ا اختلف إطاره ة، مهم ذه الرسوم البياني شكل     . مبادئ التحليل الفني على آل ه ) 16-2(و) 16-1(انظر ال
  ). 16-3(و

  
  



 

 283

 
كل  ) 1-16(ش

الرسم البياني لخمس    
اص  ائق الخ دق

د   "بمؤشر   ستاندرد آن
ور  ح " 500ب يوّض

وم    صف الي وم ون ي
داول ن الت ر . م يظه

ى ا س عل م خم لرس
ر    ن مؤش ارات م إش

وتعمل  " ستوآاستك"
داول على المدى القصير           .جميعها بشكل جيد   ستخَدم ألغراض الت وآما ذآرنا فإن الرسوم البيانية للفترات التي تقل عن اليوم الواحد ُت

  . جدًا
  
 

كل  ) 16-2(ش
شر  اني لع م بي رس
اص   ائق خ دق
ندات  عار س بأس
الخزانة في سوق     
ستقبلية،  ود الم العق

ذا  و ح ه يوّض
ام    الث أي م ث الرس

الحظ . من التداول 
ر  ودة آخ دى ج م
ن  ارتين م إش

تك" ، "األستوآاس
حيث تمثل األولى    
د   ع بع ارة بي إش

ساعة   10:10ال
  . ، وتمثل اإلشارة الثانية إشارة شراء في الصباح التالي وفي نفس الوقت تقريًبا26/2صباح يوم 

  
  
  

كل  ) 16-3(ش
دة  م األعم رس
ساعة  اني لل البي

 "والخاص بسعر 

Deutschemark "        وفي هذا الرسم، توجد ثالث إشارات من مؤشر        . في العقود المستقبلية، والذي يوّضح عشرة أيام من التداول
   .26/2، ثم إشارة شراء ثانية يوم 24/2، ثم تحولت إلى إشارة بيع يوم 17/2األولى تمثل إشارة شراء يوم ". ستوآاستك"
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  في الرسوم البيانية للفترات التي تقل عن اليوم الواحد) Pivot Points(ة استخدام النقاط المحوري
ًرا،    سوق مبك وا من دخول ال ة؛ وذلك ليتمكن اط المحوري ه، مستخدمين النق د مستوى إغالق سوق عن يحاول بعض التجار دخول ال

ة ألربع        تعتمد هذه الطريقة على دمج سبع مستويات ر       . وباستخدام نقاط وقف قريبة من سعر الدخول       ئيسية باستخدام أربع رسوم بياني
  : وتتمثل هذه المستويات السبع فيما يلي. إطارات زمنية مختلفة

  . أعلى سعر سجله اليوم السابق -
 .أدنى سعر سجله اليوم السابق -
 . سعر إغالق اليوم السابق -
 .سعر افتتاح اليوم الحالي -
 . أعلى سعر سجله اليوم الحالي -
 .اليأدنى سعر سجله اليوم الح -
 . سعر إغالق اليوم الحالي -
 

  : ويتم الحصول على تلك السبع مستويات من الرسوم البيانية في الفترات التالية
 .عند افتتاح التداول اليومي -
 . دقيقة من افتتاح التداول30بعد  -
 ). بتوقيت نيويورك12:30حوالي الساعة (في منتصف اليوم  -
 .  دقيقة35قبل اإلغالق بـ  -

  
والفكرة هنا هي استخدام النقاط المحورية آأداة  . معدالت الزمنية التي يتم استخدامها، ويمكن تعديلها في األسواق الفردية    وتعتبر هذه ال  

دما        . لتوقيت دخول السوق عندما يفكر التاجر في أن السوق يقوم بتكوين قمة أو قاع        تم الحصول على إشارات البيع والشراء عن وي
  . وآلما تأخر ظهور تلك اإلشارات خالل اليوم، آلما آانت هذه اإلشارات قوية. رية خالل اليوميكسر السعر تلك النقاط المحو

  
د مستوى أعلى من سعر إغالق             داول عن وآشرح إلشارة البيع التي تظهر من استخدام النقاط المحورية نقول أنه إذا افتتح السوق الت

ذ   . تم وضع نقطة أمر الشراء فوق أعلى سعر سجله اليوم السابق      اليوم السابق، وأقل من أعلى سعر سجله اليوم السابق، ي          م تنفي وإذا ت
تم فتح    . األمر وُفِتَحت الصفقة عند السعر الُمحدد، يتم وضع نقطة وقف الخسارة تحت أدنى سعر تم تسجيله في اليوم الحالي                   م ي وإذا ل

سعر لليوم الحالي، ووضع نقطة وقف الخسارة تحت          دقيقة، يوضع أمر الشراء فوق أعلى    35أي صفقات قبل إغالق التداول بـ   
وآلما مّر الوقت خالل يوم التداول، تقترب تلك النقاط المحورية من بعضها البعض، آما تقترب نقاط وقف         . سعر افتتاح اليوم الحالي   

سابق،     وأخيًرا، تتطلب إشارة الشراء في هذه الحالة إغالق السعر فوق آًال من. الخسارة من سعر دخول السوق   سعر إغالق اليوم ال
  .  وسعر افتتاح اليوم الحالي

  
  خالصة إدارة األموال وإرشادات التداول

  . تتضمن القائمة التالية أآثر النقاط أهمية والمتعلقة بإدارة األموال والتداول
 . حافظ على دخول السوق وفتح الصفقات في اتجاه السعر المتوسط المدى .1
داد السعر            . قم بالشراء عند المستويات المنخفضة    في اتجاه السعر التصاعدي،      .2 د ارت وفي اتجاه السعر التنازلي، قم بالبيع عن

 . لألعلى
 . اترك األرباح تستمر في طريقها، وال تسمح للخسائر بذلك .3
 . استخدم نقاط الوقف للحد من الخسارة .4
 . ال تتاجر بشكل مندفع، بل ارسم الخطة الخاصة بك لعمل ذلك .5
 . ستخدم خطتكخطط لعملك، وا .6
 . استخدم مبادئ إدارة األموال .7
 . نّوع في استثماراتك، ولكن ال تبالغ في ذلك .8
 .  على األقل1 إلى 3استخدم نسبة الربح إلى المخاطرة بما يعادل  .9

 : عند إضافة المزيد من الصفقات، اتبع اإلرشادات التالية . 10
 . البد أن يكون حجم آل صفقة أقل من حجم الصفقة السابقة )أ
 .  صفقات جديدة إلى الصفقات الرابحة بالفعلأضف  )ب 
 .ال تضف صفقات جديدة إلى الصفقات الخاسرة أبدًا  )ج 
 . قم بتعديل مكان نقطة الوقف وفًقا للمستوى الهام الذي آسره السعر  )د 

   ∗ ).margin call ( أو ما ُيسمى بطلب هامش الوقايةال تجعل نفسك تصل إلى مرحلة اإلنذار بانتهاء الهامش .11

                                                 
أجل إيداع أموال أو أوراق مالية آتأمين لحساب طلب تقدمه دار وساطة إلى عميل من :  طلب هامش الوقاية  ∗

 أو ألن أوراقا  margin requirementمكشوف ألن رصيد هذا الحساب قد هبط إلى مادون الحد األدنى المطلوب 
  maintenance callمالية قد اشتريت أو بيعت على المكشوف أي من قبل من ال يملكها يسمى آذلك 

  



 

 285

 . ن الصفقات الخاسرة قبل خروجك من الصفقات الرابحةاخرج م .12
داولك على المدى                                   .13 د عن السوق، ومن األفضل أن يكون ذلك بعد إغالق األسواق، إال إذا آان ت خذ قرارك وأنت بعي

 . القصير
 . اعمل بدايًة من المدى الطويل متجًها إلى المدى القصير .14
 . ليوم الواحد لتحديد نقاط الدخول والخروجاستخدم الرسوم البيانية للفترات التي تقل عن ا .15
 . أجعل األولوية لتداول اليوم الكامل قبل محاولة التداول في الفترات التي تقل عن اليوم الواحد .16
 ". ال تأخذ أي شيء ُيقال في الوسائل اإلعالمية المالية بشكل جدّي: "حاول أن تتجنب هذه الحكمة الدارجة .17
دما تكون على الجانب الصحيح من السوق، ستجد أن أغلب الناس                    تعلم آيف تكون من ضمن األقل       .18 ة؛ وذلك ألنك عن ي

 . يعارضونك في الرأي
 . يعتبر التحليل الفني مهارة تتطور بالممارسة والدراسة، فكن طالًبا دائًما لهذا العلم واستمر في التعلم .19
 . حاول أن تتسم بالبساطة، وال تلجأ إلى التعقيد .20
  

  مالتطبيق على األسه
سابقة   (يتم تطبيق وسائل التداول التي قمنا بتغطيتها في هذا الفصل            على  ) واألدوات الفنية أيًضا التي قمنا بتغطيتها في الفصول ال

اجر العقود المستقبلية على اتجاه السعر القصير والمتوسط المدى،                      . سوق األسهم مع بعض التعديالت البسيطة      ا يرآز ت فبينم
ألسهم على اتجاه السعر المتوسط والطويل المدى، حيث يقل اهتمامه باتجاه السعر القصير المدى،               يرآز المستثمر في سوق ا    

داول ال يختلف في              . ويقل استخدامه بالتالي للرسوم البيانية للفترات التي تقل عن اليوم الواحد           دأ الخاص بالتحليل والت إال أن المب
  . قود المستقبلية أو بورصة نيويورك لألسهمللع" شيكاغو"السوقين، سواء آان التاجر في بورصة 

  
  )ASSET ALLOCATION(تقسيم األصول 

دمناها في هذا الفصل         -تشير اإلرشادات الخاصة بإدارة األموال        داول في العقود المستقبلية          -والتي ق وعلى أي حال،     .  إلى الت
اجر، األمر الذي       تتعلق العديد من اإلرشادات المذآورة في هذا الفصل بالحاجة إلى التنوع في               سندات االستثمار الخاصة بالت

سيم األصول   سألة تق ن م رب م هم،       . يقت ين األس اجر ب ة للت ة المالي سيم المحفظ ى تق دورها إل سيم األصول ب ة تق شير عملي وت
ة   (وسلع السوق الفورية  والسندات،   ا يشير هذا التق    ) عادة ما يكون شكل من أشكال صناديق المال، أو أذونات الخزان سيم في  آم

ة من المحفظة                 آذلك تشير إلى ممتلكات        . األصول أيًضا إلى الكمية التي على التاجر استخدامها لالستثمار في األسواق األجنبي
ين المجموعات الصناعية                   ة، وب وباإلضافة إلى ذلك، يشير        . التاجر من األسهم التي تتوزع بين قطاعات سوق األسهم المختلف

  .لالستثمار في أسواق السلع المعتادة) من المحفظة(لى التاجر استخدامها تقسيم األصول الكمية التي ع
  

   إدارة الحسابات المالية، وصناديق المال االستثمارية
راغبين في                  دم هذه الخدمة العون لهؤالء ال تتوفر خدمة إدارة الحسابات المالية منذ عدة أعوام في أسواق العقود المستقبلية، وتق

ذلك بأنفسهم                    استثمار أموالهم في    ام ب رة الالزمة للقي ا من         .  العقود المستقبلية، ولكنهم يفتقرون إلى الخب دم هذه الخدمة نوًع وتق
وحتى وإن آان استثمار جميع الحسابات يتم في أسواق العقود المستقبلية             . صناديق المال االستثمارية في سوق العقود المستقبلية      

سندات، – سلع، وال ي تتضمن العمالت، وال ستقبلية الت ود الم ي سوق العق هم ف ي  - ومؤشر األس وع ف وفر بعض التن ه يت  إال أن
داول في آًال من المدى الطويل والقصير              . االستثمار في األسهم والسندات    أتي جزء من هذا التنوع من الت أتي الجزء   . وي وي

ة تخصيص جزء من              . اآلخر من التنوع من االستثمار في السلع           ذآر أن عملي  االستثمارات في سوق السلع         ومن الجدير بال
  . 1997أصبح أسهل خالل عام 

  
ه في مارس      -"Oppenheimer Real Assets "يعتبر   دأ عمل  أول صندوق استثماري مختص    -1997 والذي ب

ادًرا على                       . باالستثمار في سوق السلع    سلع، يعتبر هذا الصندوق االستثماري ق ا يتعلق بال وعن طريق االستثمار ف يكل م
سلع   22، والذي يتضمن "Goldman Sachs "حفظة المالية لتتبع مؤشر السلع تهيئة الم واق ال ن أس ا م .  سوًق

ي                            داول ف إن الت هم، ف سندات واألس ذه ال ذي تتخ اه ال ا عكس االتج ون اتجاهه ا يك ا م ا ألن السلع غالًب ونظًر
تثمارا                   ي االس وع المناسب ف ب التن ث يتطل ة، حي از للمحفظ ع   هذه األسواق يعتبر تنوع ممت تم توزي ت أن ي
ر،  . األصول بين مجموعات أو طبقات السوق المختلفة والتي تقل العالقة الطردية فيما بينهم           أو بمعنى آخ

  . وتتناسب السلع مع هذا المعيار المطلوب للتنوع. ال تسير تلك األسواق في نفس االتجاه
  

اني فهو       . رة األموال بتقسيم األصول وتنوعها    لقد طرحنا هذه النقطة هنا لسببين، أولهما أن نوّضح مدى ارتباط إدا            أما السبب الث
وسوف نناقش في الفصلين القادمين من هذا الكتاب مدى ارتباط سوق      . أن نوّضح مدى ارتباط األسواق المالية بعضها ببعض       

ا يدور في سوق السلع           م بم ا في   .  المستقبلية األسهم مع سوق العقود المستقبلية، ومدى أهمية أن يكون تاجر األسهم على عل أم
  . الفصل السابع عشر من هذا الكتاب، فسوف نقدم التحليل الفني بين األسواق المدمجة
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  )Market profile (لمحة عن السوق
ـلمحة عن السوق أو                                  سَمى ب داول شيوًعا، والذي ُي ديم أآثر طرق هذا الت ال يمكننا إنهاء موضوع التداول خالل اليوم بدون تق

"Market profile ."  ة د طّور هذه الطريق ي البورصة  "J. Peter Steidlmayer "وق اجر يعمل لحسابه ف ، ت
د                    " شيكاغو"وعضو في بورصة     ا خالل العق ين المتحمسين له ر من المتبع ى الكثي للتجارة، والذي حازت طريقته عل

ى ا    . الماضي، خاصة في أسواق العقود المستقبلية    ة عل ذه الطريق ق ه شائعة  ويمكن أيًضا تطبي رغم   . ألسهم ال ى ال وعل
   . من أنه ليس من السهل استيعاب هذه الطريقة، إال أن التجار الذين تمكنوا من تطبيقها، حققوا نتائج رائعة
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  الفصل السابع عشر
  

  :ةالعالقة بين األسهم والعقود المستقبلي
  )intermarket(عالقة التفاعلية بين األسواق المالية تحليل ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 288

سلع، وسوق        1986عندما صدرت الطبعة األولى من هذا الكتاب عام        ستقبلية لل ود الم ين سوق العق ، آانت فكرة التباعد ب
اقص        تم اإلشار          . األسهم والسندات قد بدأت في التن ان ي ا، آ ذ عشرين عاًم ول        ومن ذرة، وف ل ال ياء مث ا أش ى أنه سلع عل ة لل

َرر              . الصويا، والذهب والفضة   إال أن . أو بمعنى آخر، آانت السلع االعتيادية تمثل ما يمكن له أن ينمو، أو ُيستخَرج، أو ُيك
ام                 ين ع ا ب رة م دأ في الفت د ب رة ، وهي الفت  1982 و 1972التغير المثير الذي تعرضت له هذه النظرة إلى سوق السلع ق
بعدها تندرج " السلع:وأصبحت . التي بدأ فيها أيًضا العقود المستقبلية الخاصة بالعمالت، وسندات الخزانة، ومؤشر األسهم    

ة             .تحت مسمى العقود المستقبلية    ومن ذلك الحين، أصحبت أسواق العقود المستقبلية مزيًجا يضم األسهم والسندات االعتيادي
ل األسواق      . ن بعضهم البعضلدرجة ال يمكن معها اآلن فصلهم ع      ستخَدمة لتحلي ي الُم ل الفن ولذلك، أصبحت طريقة التحلي

  . المالية المختلفة، طريقة عالمية في تطبيقها
  

ا                      ا م ا، وغالًب وفي أي يوم من أيام التداول، تكون أسعار العقود المستقبلية للدوالر والسندات ومؤشر األسهم ُمتاحة جميعه
وغالًبا ما يتأثر اتجاه حرآة السعر في هذه األسواق بما يحدث في             . متزامن مع بعضها البعض   تتحرك تلك األسعار بشكل     

سلع وق ال ر . س ة واآلن، يعتب اجرة الحزم دة  (مت ة واح يس ورق ة ول شكيلة أوراق مالي ضمن ت فقة تت ـ  ) ص سمى ب ي ُت  والت
"program trading "–ور   " والذي حدث عند ابتعاد أسعار العقود المستقبلية لمؤشر عن مؤشر   " 500ستاندرد آند ب
ا يحدث في سوق                 .  حقيقة يومية  -الفوري" 500ستاندرد آند بور    " ولهذه األسباب، يتضح لك أنه آلما آنت على دراية بم

  . العقود المستقبلية، آلما اتسعت بصيرتك حول األسواق المالية جميعها
  

ًرا هاًما على سوق األسهم نفسه، حيث تظهر على سبيل المثال وأصبح من الواضح أن لحرآة أسواق العقود المستقبلية تأثي 
اه                  د اتج ى تحدي ساعد عل ا ي ستقبلية أوًال، مم ود الم دة في أسواق العق اه التضخم وأسعار الفائ ك اإلشارات الخاصة باتج تل

صاد            . السعر الذي سوف يتخذه سوق األسهم      ه      آما يخبرنا اتجاه سعر الدوالر األمريكي بالكثير عن االقت ا ل األمريكي، مم
شرآات      ود         . أثر هام أيًضا على أرباح الشرآات، وتقييم أسعار أسهم تلك ال ين أسواق العق ة ب ل أن العالق ط، ب ك فق يس ذل ل

ى قطاعات ومجموعات صناعية،                     سم سوق األسهم  إل المستقبلية وسوق األسهم تمتد إلى ما هو أعمق من ذلك، حيث ينق
  وخارج هذه المجموعات وفًقا لحرآة سوق العقود المستقبليةوغالًبا ما يتحدد التناوب داخل 

  
تفادة                     شكل خاص، أصبحت االس وفي ظل النمو المضطرد والهائل في الصناديق االستثمارية، وفي قطاع صناديق المال ب

  . من عملية التناوب ودخول المجموعات الرابحة وخروج الخاسرة منها عملية أسهل بكثير
  

ة         نناقش تحليل لتحليل    وفي هذا الفصل، سوف      ين األسواق المالي ى نطاق أوسع،       )Intermarket(العالقة التفاعلية ب عل
سندات، واألسهم                   سلع، وال ين العمالت، وال ذي يحدث ب ي نرغب في          . آما سنتطرق إلى التفاعل ال التنا األساسية الت ورس

وة  إيصالها عن طريق آتابتنا لهذا الفصل هي آيفية ارتباط هذه األسواق األ  ة بق ة استخدام أسواق      . ربع ا سنعرض آيفي آم
  . العقود المستقبلية في عملية تناوب المجموعات الصناعية في سوق األسهم نفسه

  
  )Intermarket(تحليل العالقة التفاعلية بين األسواق المالية 

ام  ي ع وان ، آت1991ف ا بعن ت آتاًب ي"ب ل الفن واق المالي لالتحلي ين األس ة ب ة التفاعلي ذي ")Intermarket(ة لعالق ، وال
اد أو     . وصفت فيه العالقة الداخلية بين األسواق المالية المتعددة، وقد ألقى هذا الكتاب قبوًال عالمًيا   اب إرش ذا الكت ّدم ه لقد ق

تفصيل مساعًدا على توضيح السلسلة التي تربط األسواق المتعددة وتطورها، وموضًحا مدى اعتمادية آل سوق فيهم على                  
ة          وآمقدمة لتحليل   . نفسه ين األسواق المالي ة ب رتبط بعضها            )Intermarket(العالقة التفاعلي ة ت ول أن األسواق المالي نق

ذه األسواق             . ببعض بطريقة أو بأخرى، سواء العالمية أو المحلية منها         ين ه وعلى الرغم من أن هذه العالقات التي تربط ب
ا   . جودة بشكل أو بآخرقد تتغير عند الضرورة، إال أن تلك العالقات مو      ونتيجة لذلك، ال يمكن فهم ما يحدث بسوق ما تماًم

ونظًرا الرتباط األسواق المالية بقوة ببعضها البعض،  يعتبر .  بدون فهم ما يحدث في األسواق األخرى       -مثل سوق األسهم  
ع األسواق      التحليل الفني ميزة آبيرة، حيث يمكن تطبيق آل أدوات التحليل الفني التي شرحناها في      ى جمي اب عل ذا الكت  ه

ل          ق تحلي ة         المالية، األمر الذي يسّهل تطبي ين األسواق المالي ة ب ة التفاعلي رة   )Intermarket(العالق وسوف  . بدرجة آبي
ك في                            ة، وذل د من األسواق المالي ترى أيًضا في هذا الفصل الميزة الهائلة من القدرة على متابعة الرسوم البيانية في العدي

   .م األسواق المالية المعقد اليومظل عال
  

  الرابط النهائي: )program trading(متاجرة الحزمة 
ربط مؤشر     ال شك  ي ت ة الت ك العالق ن تل ر وضوًحا م هم أآث سوق األس ستقبلية ب ود الم واق العق ربط أس ي ت ة الت أن العالق

ور  " د ب تاندرد آن ستقبلية، ومؤشر  " 500س ود الم ور  "للعق د ب تاندرد آن وري في سوق األسهم  " 500س ومن الطبيعي . الف
ل                    دة أشياء، مث اع بع ذا االرتف ة ه مستوى  : ارتفاع قيمة تداول العقود المستقبلية عن المؤشر الفوري أو المباشر، وتتحدد قيم

ور     "أسعار الفائدة على المدة القصير، والعائد الناتج عن مؤشر           ة على ان          " 500ستاندرد آند ب ام الباقي سه، وعدد األي اء  نف ته
دما تقترب           . صالحية العقد المستقبلي   وري عن ه آمؤشر ف ود المستقبلية وقيمت ويقل هذا الفرق بين قيمة هذا المؤشر في العق

  ). 17-1(انظر الشكل . العقود المستقبلية من انتهاء صالحيتها
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ة          سمى بالقيم ا ُي ين، وهو م ين القيمت سوق وفي آل يوم، تقوم المؤسسات بحساب ذلك الفرق ب ة  ية ال  ∗).fair value( العادل
ة    . وعلى الرغم من ثبات هذه القيمة خالل يوم التداول بأآمله، إال أنها تختلف تدريجًيا مع آل يوم جديد                  وعندما تتحرك القيم

ي، ت  التي ترتفع بها العقود المستقبلية فوق القيمة العادلة لها بمقدار تم تحديده مسبًقا، يتم تحقيق صفقة تحكيمية              سّمى بشكل آل
شراء  دةبـال ة واح ي حزم ود المستقبلية بالنسبة إلى المؤشر الفوري. program buying) (ف دما ترتفع قيمة العق وم وعن ، يق

شراء سلة من األسهم والتي تنضم إلى مؤشر               ود المستقبلية، ويقومون ب ذه العق ع ه ور   "التجار ببي د ب تاندرد آن ". 500س
ـ                     وتعتبر نتيجة ذلك الشراء المنهجّي نتي       وري ل دفع بالمؤشر الف ا ت سوق األسهم؛ وذلك ألنه ة ل ور    "جة إيجابي د ب تاندرد آن س

ود                   . إلى األعلى " 500 ة العق ين قيم ل الفرق ب دما يق شراء المنهجّي، ويحدث عن أما البيع المنهجّي فهو على النقيض من ال
ة الم  ة العادل ل من القيم رق أق ذا الف صبح ه وري، وي سعر الف ة ال ستقبلية وقيم ع . حسوبةالم ل البي تم تفعي ة ي ذه الحال ي ه وف

ود المستقبلية لمؤشر               ور       "المنهجّي، األمر الذي ينتج عنه شراء العق د ب تاندرد آن ع سلة األسهم     " 500س ع    . وبي ر البي ويعتب
سوق      لبًيا لل ا                   . المنهجّي شيًئا س ه دائًم نهم فهم ا ال يمك سوقين، ولكن م ين ال ة ب ذه العالق ة ه م أغلب التجار حقيق  أن تلك  ويفه

ة                           ًضا في بقي ة أي الحرآات المفاجئة التي يقوم بها هذا المؤشر في العقود المستقبلية، تتسبب غالًبا في حدوث حرآات مفاجئ
  .  مثل السندات-أسواق العقود المستقبلية

  
  

كل  ) 17-1(ش
داول   ة ت اع قيم ارتف
ستقبلية   ود الم العق

د    "لمؤشر   ستاندرد آن
ور  ن " 500ب ع

ا المؤشر الفوري آم    
م   ى الرس ر عل يظه

الحظ  . البياني أعاله  
ين   راب القيمت اقت
ود   رب عق دما تقت عن
ن    ارس م هر م ش

  . االنتهاء
  
  
  
  
  
  

  العالقة بين السندات واألسهم
ندات                      ود س ة أسعار عق ع حرآ ق تتب ة عن طري ة بدقيق يتأثر سوق األسهم باتجاه أسعار الفائدة، والتي يمكن مراقبتها دقيق

دة أو   .  في سوق العقود اآلجلة)Treasury Bond(الخزانة  وتتحرج أسعار السندات باتجاه معاآس التجاه أسعار الفائ
ا لألسهم                         . العوائد ر إيجابًي ذي يعتب د، األمر ال نخفض أسعار العوائ سندات، ت ع أسعار ال دما ترتف الي، عن ر   ∗. وبالت  ويعتب

ة نظر المحللين الفنيين، يكون من السهل جًدا مقارنة   ومن وجه . انخفاض السندات، أو ارتفاع العوائد شيًئا إيجابًيا لألسهم       
ة  سندات الخزان ة الخاصة ب وم البياني ر  ) Treasury bond(الرس ك الخاصة بمؤش ستقبلية بتل ود الم واق العق ي أس ف

وري              " 500ستاندرد آند بور    " ستقبلية، أو المؤشر الف ود الم ي سوق العق شكل     . سواء ف ى المدى    ). 17- 2(انظر ال وعل
ة           القصير رات مفاجئ ى حدوث تغي ة إل ، غالًبا ما تؤدي تلك التغيرات المفاجئة في أسعار العقود المستقبلية لسندات الخزان

رات      ". 500ستاندرد آند بور    "أيًضا في اتجاه سعر العقود المستقبلية لمؤشر         ا تكون التغي ًا م ل، غالب وعلى المدى الطوي
ستاندرد آند بور   " إشارة تحذيرية لحدوث نفس هذه التغيرات في مؤشر          التي تحدث في اتجاه سعر سندات الخزانة بمثابة       

سوق األسهم             . الفوري نفسه " 500 ادي ل ود      . وبذلك، تعتبر العقود المستقبلية للسندات بمثابة مؤشر قي ؤثر أسعار العق وت
  . المستقبلية للسندات بدورها على اتجاه األسعار في أسواق السلع

  
اني للسندات عام        . ارتفاع أسعار السندات شيًئا إيجابًيا ألسعار األسهم      عادة ما يكون    ) 17-2(شكل   الحظ تكّون القيعان في الرسم البي

وآانت القمم    . ، وآيف قادت هذه القيعان إلى ظهور اتجاه تصاعدي في أسعار األسهم               1995،  1991،  1988،  1984،  1981
  . ة تحذيرية النخفاض أسعار األسهم إشار1995، 1990، 1987التي تكّونت في أسعار السندات عام 

  

                                                 
صفقة التي يتفق عليها البائع والمشتري بعد إطالعهما على نفس القدر من المعلومات المتاحة قيمة ال:قيمة سوقية عادلة   ∗

  ودون أن يكون ألحدهما وضع أفضل من األخر وال يبسط أحدهما تأثيره على اآلخر
  
   .ض األسهم أثناء مرور االقتصاد بحالة من الرآود، تنفك العالقة بين السندات واألسهم، حيث ترتفع السندات، وتنخف ∗
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  العالقة بين السندات والسلع
ادي التجاهات التضخم          . تتأثر أسعار سندات الخزانة بتلك التوقعات الخاصة بالتضخم        . آما تعتبر أسعار السلع مؤشر قي

ة       وإذا قمت بدراسة  . ونتيجة لذلك، عادة ما يكون اتجاه أسعار السلع معاآًسا التجاه أسعار السندات            اريخ األسواق المالي  ت
اجئ                 شكل مف اع أسعار      (منذ السبعينات، ستالحظ أن تحول أسعار أسواق السلع إلى االتجاه التصاعدي ب ى ارتف شيًرا إل م

وتتأثر أسعار السلع بدورها باتجاه     ). 17- 3(انظر الشكل   . عادة ما يصاحبه انخفاض في أسعار سندات الخزانة       )التضخم
  . سعر الدوالر األمريكي

  
  

  
                                  

كل  -3(ش
رك ) 17 تح

عار   اه أس اتج
سلع عكس  ال
عار  أس
ا   السندات آم
ي  ر ف يظه
م  ذا الرس . ه

صادف  يت
ان   ّون قيع تك
عار   ي أس ف
السندات لعام   

 و         1996
ع 1997 ، م

م  ّون قم تك
عار   ي أس ف

  ). انظر المربعات المرسومة في الرسم البياني(السلع 
  
  

  ر السلع والدوالر األمريكي العالقة بين أسعا
سلع           ة               . يؤثر ارتفاع الدوالر األمريكي سلبًيا على أغلب أسعار ال دوالر األمريكي دالل اع ال ر ارتف ى آخر، يعتب أو بمعن

دوالر األمريكي                    ). 17-4(انظر الشكل   . على الالتضخم  ى ال أثيًرا عل سلع ت ر أسواق ال ذهب من أآث . وتعتبر أسواق ال
ة ا دوالر      وإذا درست العالق عار ال ذهب وأس عار ال اه أس ن اتج ًال م د أن آ ذهب، تج دوالر وال عار ال ين أس ة ب لتاريخي

شكل    . عالقتهما عكسية  سلع األخرى                     ). 17-5(انظر ال ة أسواق ال ادي لبقي دوره آمؤشر قي ذهب فيعمل ب ا سوق ال . أم
آنت تقوم بدارسة وضع أسواق        وإن  . لذلك، إذا رغبت في تحليل أسعار الذهب، عليك معرفة وضع الدوالر األمريكي           

ستنتج      . ، عليك معرفة وضع سوق الذهب     )مستخدًما أحد أفضل مؤشرات أسعار السلع     (السلع بصفة عامة     ا، ن ا هن ومنه
ؤثر      سندات، والتي ت الترابط بين األربع أسواق التي ذآرناها، حيث يؤثر الدوالر على السلع، التي تؤثر بدورها على ال

ثالث   وحت. بدورها على األسهم  ى تتمكن بالكامل من فهم ما يحدث  في أحد هذه األسواق، عليك معرفة ما يجري في ال
  . ولحسن الحظ، يمكن القيام بذلك بسهولة عن طريق دراسة الرسوم البيانية الخاصة بتلك األسواق. أسواق األخرى
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) 17-4(شكل   
اع  ؤثر ارتف ي
شكل  دوالر ب ال
ى   لبي عل س
سلع  واق ال . أس

ام  ي ع ف
1980 ،

ّون   صادف تك ت
ي سعر  اع ف الق
ع  دوالر م ال
ة   ّون قم تك
ي   ية ف أساس
سلع  عر ال . س

  .  مع االنخفاض الحاد في أسعار السلع العام الذي يليه1995آما ساهمت تلك القاع المتكّونة عام 
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ادي للسلع     ومن الجدي. رسم بياني يوضح العالقة العكسية بين الدوالر والذهب    ) 17-5(شكل   ر بالمالحظة أن الذهب يعتبر مؤشر قي
  . األخرى

  
  قطاعات األسهم والمجموعات الصناعية

ين قطاعات سوق          )Intermarket(العالقة التفاعلية بين األسواق المالية      يلقي تحليل    ة ب ة التفاعلي أيًضا الضوء على العالق
سم سوق األسهم           دورها إلى مجموعات صناعية              األسهم المختلفة والمجموعات الصناعية، حيث ينق سم ب .  إلى قطاعات تنق

سوق األسهم     (وتتأثر تلك التصنيفات المختلفة      بعض               ) الخاصة ب ربط األسواق األخرى بعضها ب ة التي ت على  . بتلك العالق
سلع، يتحسن أداء تلك المجموعات في سوق األسهم والتي               نخفض أسعار ال سبيل المثال، عندما ترتفع أسعار السندات، وت

ذا      ) األسهم المالية، واإلنتاج الرئيسي للمستهلك: مثل(تسم بالحساسية تجاه أسعار الفائدة   ت ة القطاعات في ه سبة لبقي وذلك بالن
اه التضخم           . السوق زداد حساسيتها تج ل أداء تلك المجموعات التي ت ه، يق ة، واألسهم     (وفي الوقت ذات ذهب، والطاق ل ال مث
وعن طريق مراقبة العالقة بين     . ع حالة من القوة بالنسبة إلى السندات، ينعكس الوضع        وعندما تكتسب أسواق السل   ). الدورية

  . أسعار سندات الخزانة، وأسعار السلع، يمكننا تحديد القطاعات أو المجموعات الصناعية التي سيكون أدائها هو األفضل
ستق   ود الم ين العق هم، وب ين قطاعات سوق األس دة ب ة الوطي ك العالق ًرا لتل ن  ونظ ن الممك ات، فم ك القطاع ة بتل بلية المتعلق

اط   ذا االرتب رتبط     . استخدام ه ال، ت د   على سبيل المث ا     )utility stocks(األسهم ذات العائ ة ارتباًط  بأسعار سندات الخزان
ل مجموعات األسهم المرتبطة     . وترتبط أسهم تعدين األسهم بسعر الذهب    ) 17-6(انظر الشكل   . قوًيا ك، تمي  واألآثر من ذل

سندات                  . ببعضها إلى قيادة العقود المستقبلية الخاصة بها       ة ل د آمؤشرات قيادي ك، يمكن استخدام األسهم ذات العائ ونتيجة ذل
ذهب  ة ألسعار ال ذهب آمؤشرات قيادي دين ال هم تع تخدام أس ة، واس أثير . الخزان ى ت ال آخر عل ين وآمث ة ب ة التفاعلي العالق

ة، حيث                       ، يمكنك  )Intermarket(األسواق المالية    ة والخطوط الجوي نفط على أسهم الطاق اه أسعار ال أثير اتج  مالحظة ت
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ة              أثير مع انخفاض      . يدعم ارتفاع أسعار النفط أسهم الطاقة، بينما يؤذي ذلك االرتفاع أسهم الخطوط الجوي نعكس ذلك الت وي
  . أسعار النفط
  

 
  

كل  -6(ش
عادًة ) 17

ون   ا يك م
اك  هن
رابط  ت
ين   وي ب ق
عار  أس
سندات  ال

عار وأ س
هم  األس
ذات 
د . العائ

  . وباإلضافة إلى ذلك، غالًبا ما يكون التغير في أسعار األسهم ذات العائد قبل ذلك التغير الذي يحدث في أسعار السندات
  
  

  الدوالر واألسهم ذات رأس المال الكبير
ة     يتضمن تحليل   ين األسواق المالي ة ب أثير   ) Intermarket(العالقة التفاعلي ة ت ًضا آيفي دوالر على األسهم ذات رأس    أي  ال

رة الخاصة        ى األسهم الكبي لبًيا عل رة س دوالر الكبي وة ال ؤثر ق د ت صغير، حيث ق ال ال ر، واألسهم ذات رأس الم ال الكبي الم
ة                     اع أسعار منتجاتهم في األسواق األجنبي ل      . بالشرآات متعددة الجنسيات، األمر الذي قد يؤدي إلى ارتف وعلى العكس، يق

وة              تأثير حرآات  اد ق د يتحسن أداء تلك األسهم مع ازدي  الدوالر على األسهم المحلية ذات رؤوس األموال الصغيرة، بل وق
 Russell "مثل األسهم التي تنضم إلى مجموعة (ونتيجة لذلك، قد تكون قوة الدوالر في صالح األسهم الصغيرة . الدوالر
مثل األسهم التي (اصة بالشرآات المتعددة الجنسيات من ضعف الدوالر        ، في الوقت الذي تستفيد فيه األسهم الكبيرة الخ        ")2000

  "). الصناعي" داو"تنضم إلى مجموعة مؤشر 
  

  صناديق االستثمارية عالقته بالو)Intermarket(تحليل العالقة التفاعلية بين األسواق المالية 
ين األسواق المال                  ربط ب ات التي ت ة   من الواضح أن فهم التاجر لتلك العالق أثير على استثماره في        )Intermarket(ي ه ت ل

وال التي ترغب في                      . الصناديق االستثمارية  دار األم أثيًرا على مق دوالر األمريكي ت اه ال د يكون التج ال، ق على سبيل المث
وا                     ة األم د آمي ل التي   استثمارها في  آًال من صناديق المال الصغيرة وصناديق المال الكبيرة، وقد يساعدك أيًضا على تحدي

ال االستثمارية        . تريد استثمارها في صناديق الذهب وصناديق المصادر الطبيعية   واع صناديق الم دد أن وذلك خاصًة مع تع
إال أن مهمة اتخاذ القرار في هذا األمر        . في القطاعات المختلفة، والذي قد يجعل من الصعب اتخاذ قرار االختيار فيما بينها            

هل نوعً  صبح أس ن أن ت ن الممك ات   م ة، وأداء القطاع ستقبلية المختلف ود الم واق العق ين أداء أس ة ب ق المقارن ا عن طري ا م
سمى بـ   . المختلفة والمجموعات الصناعية المتنوعة في سوق األسهم      ا ُي ل  "ومن السهل القيام بتلك المقارنة عن طريق م تحلي

  ". القوة النسبية
 

  تحليل القوة النسبية
وآل ما عليك القيام به هو  . ية من السهولة، إال أنه في الوقت ذاته أداة فّعالة لرسوم الرسوم البيانية       يعتبر القيام بهذا التحليل غا    

ع في البسط             سعر الواق سبة، يكون ال ع خط هذه الن دما يرتف تحديد نسبة السعر في سوق ما إلى السعر في السوق اآلخر، وعن
ام      نخفض خط الن    . أقوى من السعر الواقع قي المق دما ي ع في           وعن سعر الواق وة من ال اوم أق ع في المق سعر الواق سبة، يكون ال

سيط                       . البسط ذا المؤشر الب ه من خالل ه ام ب ة        : وفيما يلي بعض األمثلة التي توضح لك ما يمكنك القي سمة قيم وم بق دما نق عن
سبة      ) CRBمثل مؤشر  (مؤشر ما للسلع     ة، نحصل على الن سندات الخزان سعرين   على قيمة العقود المستقبلية ل ين هذين ال . ب

سندات                  ). 17-7(انظر الشكل    سلع يتفوق على أداء ال درك أن أداء ال سبة، ن يتجه تجار      . وعندا يرتفع خط هذه الن ٍذ، س وعندئ
ى شراء           . العقود المستقبلية إلى الشراء في أسواق السلع، والبيع في سوق السندات           وفي الوقت ذاته، سيلجأ تجار األسهم إل

دة                   تلك األسهم ذات الح    اه أسعار الفائ ك األسهم ذات الحساسية تج ع تل اه التضخم، وبي ة، إذا       . ساسية تج ة المقابل وفي الجه
شراء في سوق                                   سلع وال البيع في سوق ال يقوم التجار ب ك، حيث س انخفض خط النسبة، سيكون رد فعل التجار عكس ذل
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هم ا  نفط واألس ذهب وال هم ال ع أس ى بي هم إل ار األس وم تج سندات، وسوف يق هم ذات ال ى شراء األس ون إل ة، ويتجه لدوري
  ) 17-8(انظر الشكل . العوائد، واألسهم المالية، وأسهم اإلنتاج الرئيسي للمستهلك

  
  

كل  -7(ش
17 (

سبة  ن
ر  مؤش
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ا  تخبرن
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سلع  وة ال ق
ى  إل
سندات . ال

ظ أن  الح
ام  ع
1994 
ي  ان ف آ

ًضا االنخفاض الحد لخط هذه النسبة في منتصف عام            .  في صالح السندات     1995صالح السلع، بينما آان عام       ، 1997الحظ أي
         .بسبب األزمة اآلسيوية، والمخاوف من الرآود
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  . )17-7(إلى السندات في الشكل " CRB"وقد تزامن ذلك مع انخفاض خط نسبة مؤشر الرئيسي، 
  

   في سوق األسهمالقوة النسبية والقطاعات
ة في سوق األسهم                   ارات المؤشر الخاص بالقطاعات المختلف رات التي طرأت على خي وتضم  . توجد اآلن العديد من التغي

ة، والخاصة                  لألسهم أآبر مجموعة من تلك ا        " شيكاغو"بورصة   ة الحرآ وع مجموعات األسهم إلى ذاتي ل تن ارات، مث لخي
ة، والمواصالت               "السوفت وير "بـ ة الصحية، ومبيعات التجزئ ار، والرعاي ا  . ، والبيئية، والخاصة بالقمار، والخاصة بالعق أم

نفط      ذهب وال وك، وال ة للبن رات عام ا مؤش ًال منهم دم آ ا، فيق ة، وبورصة فيالدلفي باه البورصة األمريكي صيدلة، وأش ، وال
د       ارات الخاصة باألسهم،           . الموصالت، والتكنولوجيا، واألسهم ذات العوائ ذه الخي ة خاصة بكل ه ويمكن رسم رسوم بياني

سمة   . وتحليلها آما هو الحال في أي سوق آخر   وأفضل طريقة الستخدام تحليل القوة النسبية في هذا القطاعات هي  إجراء ق
ور    "قيمة أحد المؤشرات الصناعية مثل مؤشر   أسعار هذه القطاعات على      د ب تاندرد آن د تلك     ". 500س ذلك، يمكنك تحدي وب
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سبة    (القطاعات المتفوقة في أدائها بالنسبة ألداء السوق العام  اع خط الن د ضعف   ))RS line(وذلك في حالة ارتف ، أو تحدي
سبة(أداء القطاع  اض خط الن ة انخف ي حال تخدام بعض أد). ف ون اس سيطة وسوف يك اني الب م البي ل خطوط (وات الرس مث

ة التي                  ) االتجاه، والمتوسطات المتحرآة   رات الهام سبية؛ مساعًدا لك على ترقب التغي القوة الن على الرسم البياني الخاص ب
بين والفكرة العامة هنا هي أنه يمكنك بهذه الطريقة أن تنقل استثمارك            ). 17-9(انظر الشكل   . تطرأ على اتجاه هذا المنحنى    

د عن تلك القطاعات                        ا، وتبتع القطاعات المختلفة في سوق األسهم، وتختار تلك القطاعات التي يرتفع خط النسبة الخاص به
ذا الخط  ا ه نخفض فيه ي ي ة، أو   . الت ات المختلف ة الخاصة بالقطاع ى المؤشرات العام ة عل ذه الطريق ذ ه ن تنفي ن الممك وم

  . فق مع قطاعات السوق المتعددة والمجموعات الصناعية فيهباستخدام الصناديق االستثمارية التي تتوا
  

  
كل  ة ) 17-9(ش مقارن

سبية    وة الن ين الق ب
 the PSE "لمؤشر  

High Tech 
Index "  ر ى مؤش إل

ور   " د ب تاندرد آن س
ظ أن ". 500 الح

ط    ل خ ق تحلي تطبي
االتجاه البسيط على هذا    
اه    دد االتج د ح م ق الرس
اع  ازلي لقط التن

 شهر   التكنولوجيا خالل  
ام   وبر ع ، 1997أآت

واالتجاه التصاعدي مع    
   .نهاية العام

  
  
  

  القوة النسبية واألسهم الفردية
بإمكان التاجر باستخدام القوة النسبية لألسهم الفردية أن ينقل استثماراته من أحد مجموعات السوق إلى مجموعة أخرى في      

ذه المجموعات                 أو يمكنه بطريقة أخرى االستمرار في ال         . السوق ويستقر فيها   ع ضمن ه ة التي تق ين األسهم الفردي ل ب . تنق
الطبع   ا ب سبية دوًرا هاًم وة الن ب الق ا تلع د     . وهن هم الخاص بأح وق األس ي س ا ف ر م ى مؤش اجر عل ار الت ع اختي ا يق فحالم

يل القوة النسبية،   وباستخدام تحل . المجموعات، تكون الخطوة التالية هي التنوع بين األسهم الفردية التي يتضمنها هذا المؤشر            
ة ذات األداء األفضل      د األسهم الفردي شكل   . يمكنك تحدي ز خط       ). 17-10(انظر ال ا شراء األسهم التي يتمي ويمكنك حينه

ا لألعلى                         سبة الخاص به ع خط الن ا أن يرتف ع له . النسبة الخاص بها بالقوة، أو يمكنك شراء تلك األسهم الضعيفة التي تتوق
  . األسهم الفردية التي ال توال قوتها النسبية منخفضةوالهدف هنا هو تجنب تلك 
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، والذي يوضح أن هذا   "PSE High Tech Index "للكومبيوتر إلى مؤشر " Dell"القوة النسبية لسهم شرآة ) 17-10(شكل 

   .1997السهم آان من أفضل األسهم أداءًا في هذا القطاع في نهاية عام 
  
  
  

  ألدنى في األسواق الماليةطريقة التدرج من األعلى إلى ا
ة          وات التالي اع الخط ك بإتب ون ذل ى، ويك ى األدن ى إل ن األعل سوق م ة ال ي دراس ة ف ك الطريق تلخص تل   :ت

  
 . دراسة مؤشرات السوق العامة لتحديد االتجاه العام للسوق .1
 .اختيار القطاع أو المجموعة الصناعية الذي يتسم بالقوة النسبية األعلى .2
 . دية داخل المجموعات التي اخترتها من قبل، بحيث تكون ذات القوة النسبية األعلى أيًضااختيار األسهم الفر .3
ضل             .4 اخ األف سوق ذو المن ا ال دد حينه ك أن تح رارك، يمكن ع ق سوق م ذا ال ة به ادئ الخاص دمج المب ت ب إذا قم

ع      ، األمر الذي يلعب دوًرا في         )سواء آان  سوق السلع، أو السندات، أو األسهم        (لالستثمار   رارك الخاص بتوزي ق
 . استثماراتك على األصول المختلفة

سبية        .5 وى الن ين الق ة ب ق المقارن ة، عن طري تثمار في األسواق العالمي ادئ على االس ذه المب يمكنك تطبيق نفس ه
 . الخاصة بأسواق األسهم العالمية المتعددة

ى الر  .6 اب عل ذا الكت ي ه شروحة ف ة الم ق األدوات الفني ك تطبي ًرا، يمكن صناديق أخي ة بال ة الخاص وم البياني س
 . االستثمارية ، وذلك آخطوة أخيرة للتحليل الخاص بك

  
ذلك مدى        . ويمكنك تطبيق آل ذلك ببساطة إذا توفر لديك الرسوم البيانية الالزمة لذلك، وجهاز آومبيوتر              ل ب يمكنك أن تتخي

  . لية في ذات الوقتقدرتك حينها على تطبيق التحليل األساسي على العديد من األسواق الما
  

  السيناريو الخاص بالرآود االقتصادي
المشروحة في هذا الفصل على اتجاهات السوق       " intermarket " العالقة التفاعلية بين األسواق المالية     تعتمد مبادئ تحليل  

سلع           . 1970منذ عام    ا في الثمان    . وقد شهدت فترة السبعينات تزايد التضخم الذي آان لصالح أسواق ال سعينات،    أم ات والت ين
سندات    )فترة انخفاض التضخم(فقد شهدت فيها تلك األسواق انخفاًضا في األسعار          ، وارتفعت فيها أسعار أسواق األسهم وال

، آان االنخفاض الحاد للعملة اآلسيوية، وأسواق األسهم سبًبا في إلحاق الضرر         1997وخالل النصف الثاني من عام      . بقوة
م إزاء انخفاض التضخم                        . والنفطبأسعار النحاس والذهب     سوق عن قلقه ر بعض مراقبي ال ود، عّب وألول مرة منذ عدة عق

اطئ  (المفيد   ه إلى رآود ضار      ) ارتفاع األسعار بشكل متب دما انخفض     ). انخفاض األسعار  (من تحول ق عن ذا القل وازداد ه
د   . المعدل السنوي ألسعار المنتجين ألول مرة خالل عقد آامل         سندات في             ونتيجة لذلك، ب ين أسواق األسهم وال ة ب أت العالق

ر إلى أسواق                              . الضعف دأ التجار في الخروج من أسواق األسهم موجهين استثمارات أآث وألول مرة منذ أربع سنوات، ب
د                 ل األسهم ذات العوائ دة مث ديل     . السندات، إلى مجموعات األسهم التي تزداد حساسيتها ألسعار الفائ ويرجع سبب ذلك التع

ي تق سيناريو    ف ود ل ر الرآ ى تغيي ة إل ول المختلف ين األص تثمارات ب ة   سيم االس واق المالي ين األس ة ب ة التفاعلي العالق
)Intermarket( .                   ا هي زال آم سندات ال ت سلع وال نخفض في        (وعلى الرغم من أن العالقة العكسية بين ال سلع ت أي أن ال

ة       ، إال أن االختالف هنا ه     )الوقت الذي ترتفع فيه السندات     ذه البيئ لبًيا في ظل ه د  . و أن رد فعل سوق األسهم قد يكون س ولق
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رات الرآود االقتصادي                       أثر بفت . أشرنا إلى ذلك ألن تلك القضية تعتبر قضية طويلة المدى، وألن األسواق المالية البد أن تت
ة من الرآود، ت         وإذا مّر االقت    ذه الحال ين األسواق المالي         بقى   صاد به ة ب ة التفاعلي ا هي، ولكن      )Intermarket(ة  العالق آم

ا الرآود فهو    . وبالتالي نوّضح هنا بأن انخفاض التضخم شيء ضار للسلع، ولكنه جيد للسندات واألسهم           . بطريقة مختلفة  أم
  . جيد للسندات ، وضار للسلع، ولكنه قد يكون ضار أيًضا لألسهم

  
، وامتد إلى روسيا وأمريكا الالتينية في منتصف عام           1997وقد بدأ اتجاه الرآود في أخذ مساره في آسيا في منتصف عام             

ة        1998 سلع                  . ، ثم بدأ في إيذاء جميع األسواق العالمي أثيًرا ضاًرا خاصًة على مصدري ال سلع ت ان النخفاض أسعار ال وآ
سلع واأل            . مثل استراليا وآندا والمكسيك وروسيا     ه الرآود االقتصادي بانخفاض أسعار ال ّر في د   وفي الوقت الذي أث سهم، فق

ة، والتي ارتفعت مسجلة مستويات قياسية             ا على أسعار سندات الخزان أثيًرا إيجابًي ه ت ان ل ام     . آ ا أن ع ا يتضح لن ومن هن
روابط التي                1998 ة تفكك ال ًحا لكيفي بعض، وموّض ة بعضها ب ة العالمي اط األسواق المالي ًرا على مدى ارتب  آان مثاًال مثي

  . لة مرور االقتصاد بحالة من الرآودتربط بين السندات واألسهم في حا
  

  )Intermarket(العالقة المتبادلة بين األسواق المالية 
سندات واألسهم     (نقول عن سوقين يتخذان نفس االتجاه في نفس الوقت           ل ال ة       ) مث ة إيجابي ا عالق أن بينهم ول    . ب العكس، نق وب
لبية    ) لسلعمثل السندات وا  (عن سوقين يتخذان اتجاهين متعاآسين ي نفس الوقت          سمح لك     . بأن بينهما عالقة س سوفت  "وي ال

رقم            " وير ا ب ة بينهم راءة العالق الخاص بالرسوم البيانية بقياس درجة العالقة التي تربط بين األسواق المختلفة، فإذا جاءت ق
وة    أنا إذا جاءت القراءة برقم سالب مر      . موجب مرتفع، تكون هذه داللة على قوة العالقة اإليجابية بينهما          تفع، فإن هذا يفيد بق

ا             . العالقة السلبية بينهما   ة بينهم دام العالق ة على انع ذلك دالل إن ل اس    . وإذا اقتربت هذه القراءة من الصفر، ف وعن طريق قي
اه                   ا تج ام به ه القي ز التي علي د درجة الترآي درجة ارتباط اثنين من األسواق المالية بعضهما ببعض، يتمكن التاجر من تحدي

ل  ة  التحلي واق المالي ين األس ة ب ة التفاعلي ا )Intermarket(عالق د منهم ي واح ا أو ف دخول فيهم د ال يزداد . عن الي، س وبالت
لبية  (ترآيز التاجر على تلك األسواق التي تتزايد بينهما العالقة     ة أو س ل       )سواء إيجابي زه على األسواق التي تق ل ترآي ، ويق

  ). 17-11(انظر الشكل . بينهما تلك العالقة
  

 
كل  -11(ش

ح ) 17 يوض
ذي  ى ال المنحن
فل  ع باألس يق
ة  العالق
ين  ة ب اإليجابي
ندات   عار س أس
ة،  الخزان
ر  ومؤش

د " تاندرد آن س
ور  " . 500ب

ه  ظ أن الح
صف   خالل الن
اني من عام  الث

د 1997  ق
ة   سببت األزم ت
ي   يوية ف اآلس

  . ت وبيع األسهمحينها، أقبل المستثمرون على شراء السندا. تفكك تلك العالقة بشكل غير معتاد
  

اب    ة التنظيم    "وفي آت داول ذاتي ّدم  "Cybernetic Trading Strategies "أو " استراتيجيات الت  Murray ,"، ق
Ruggiero, Jr "     ة ة المختلف ين األسواق المالي ة ب ه     . عمًال مبدًعا في طرح موضوع العالقات التفاعلي ا وّضح في آتاب آم

ة      ة التفاعلي ة استخدام تلك العالق داول   آيفي ة الت ر ألنظم ال، شرح     .  آفالت "  Murray Ruggiero, Jr ,"على سبيل المث
هم    ي مؤشر األس داول ف ر للت سندات آلفت ي سوق ال ة ف اطع المتوسطات المتحرآ ام تق تخدام نظ ة اس ا آشف . آيفي  ,"آم

Murray Ruggiero, Jr "الفوضى عن تطبيق طرق الذآاء الصناعي ذات التقنية الحديثة للغاية، مثل نظرية )chaos 
theory(   ر الواضح شبكات العصبية   )fuzzy logic(، والمنطق غي ، وذلك بهدف تطوير    )neural networks(، وال

  . آما شرح في آتابه تطبيق الشبكات العصبية في مجال تحليل العالقات التفاعلية بين األسواق المالية. أنظمة التداول الفنية
  
  " intermrket"لعصبية للـ الخاص بالشبكات ا" السوفت وير"

ه                  . من أحد مشاآل دراسة العالقات التفاعلية بين األسواق المالية هي تعدد تلك العالقات، وتفاعل تلك األسواق في الوقت ذات
ين                                 دة ب ات المعق ع العالق د وتتب ر للعمل من اجل تحدي شبكات إطار أآب دم تلك ال وهنا يأتي دور الشبكات العصبية، حيث تق
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ة األسواق ا  ان   . لمالي د آ ة لألسواق      " Louis Mendelsohn "وق -Market Tech "رئيس شرآة الوسائل التكنولوجي
nologies Corporation "(25941 Apple Blossom Lane, Wesley Chapel, FL 33544; e-mail 

: website URL; com.ProfttTaker@45141: address45141/com.ProfitTaker.www ( هو أول شخص
ة    )Intermarket(العالقة التفاعلية بين األسواق المالية      خاص بتحليل   " سوفت وير "قام بتطوير برنامج     في الصناعة المالي

شبكات العصبية              " Mendelsohn"ويعتبر  . خالل الثمانينات  وتر المصّغر، وال على  رائد قيادي في تطبيق برامج الكومبي
ل  ة  تحلي واق المالي ين األس ة ب ة التفاعلي امج . )Intermarket(العالق تخدم برن د اس ه " VantagePoint "وق الخاص ب

ل  ادئ تحلي ة مب ين األسواق المالي ة ب ة التفاعلي دة، ومؤشرات األسهم، )Intermarket(العالق داول في أسواق أسعار الفائ للت
ستقبلية للطا  ود الم الت، والعق واق العم ةوأس اذج    . ق صبية للتحري عن النم ة الع ا البرمج امج تكنولوجي ذا البرن تخدم ه د اس وق

  .والعالقات غير الواضحة بين األسواق التي لها عالقة بعضها ببعض
  

  الخالصة 
اني         اب الث اط األساسية التي تضمنها آت ة       "لّخص هذا الفصل النق ين األسواق المالي ة ب  " أو " التحليل الفني للعالقات التفاعلي

Intermarket Technical Analysis"    م سندات، ث ، والذي ناقش التأثير المتدرج الذي يبدأ من الدوالر إلى السلع إلى ال
ة    ووضّحنا آيف أن تحليل  . إلى األسهم  ين األسواق المالي روابط     )Intermarket(العالقة التفاعلية ب ه التعّرف على ال يمكن

ة                       الموجودة بين األسواق العالمية، حيث أ       ؤثر على األسواق األمريكي ة، ي ا الالتيني ا، وأمريك ا يحدث في آسيا، وأوروب ن م
ساعد        . آما يلقي هذا التحليل الضوء على آيفية التنقل بين القطاعات المختلفة لسوق األسهم             . وبالعكس ك، ي باإلضافة إلى ذل

سوق، أو في أسهم       تحليل القوة النسبية على اتخاذ قرار االستثمار في أصناف معينة من األصول،           ة في ال  أو قطاعات معين
  . بالتفوق في األداء بالنسبة إلى بقية السوقفردية محددة، والتي تتميز 

  
اب  ي آت ام  "وف ة لع رات القيادي ح "Leading Indicators for the 1990s "أو " 1990المؤش  .Dr "، وّض

Geoffrey Moore "،سل يمكن   آيف تتبع العالقة التفاعلية بين أسعار السلع  وأسعار السندات، وأسعار األسهم، نموذج متسل
ؤ االقتصادي       ذلك، يرتقي   .  أن ينتج عنه التناوب بين األسواق الثالثة، آما يرى بأن لذلك التحليل استخداًما آخر في التنب  "وب

Dr. Moore " العالقة التفاعلية بين األسواق المالية بتحليل)Intermarket(ملكة التنبؤ االقتصاديوالتحليل الفني إلى م .  
  

ر       وق آخ ل أي س تثمارية مث صناديق االس ى ال ي عل ل الفن ق التحلي ن تطبي ف يمك حنا آي ًرا، وّض ديالت  (وأخي ع بعض التع م
ة                          ). البسيطة اب على الرسوم البياني ا في هذا الكت ة التي ورد ذآره ع األدوات الفني وبذلك، يمكننا القول بأنه يمكنك تطبيق جمي

صن  ة بال تثماريةالخاص صناديق           . اديق االس ة لل وم البياني ي الرس ر ف رعة التغي ة س ل درج دما تق و عن ك ه ن ذل ضل م واألف
ر     . االستثمارية  ابي األخي د عالج آت داول في     "The Visual Investor "أو " المستثمر البصري  "وق موضوع التحليل والت

أداة      قطاع السوق بشكل أوسع، وأوضحت في ذلك الكتاب آيف يمكن رسم الصنا             اني، واستخدامها آ ديق االستثمارية آرسم بي
  ). 17-12(انظر الشكل . لوضع استراتيجيات التداول

  
  

كل       ش
)12-17 (

ق   ن تطبي يمك
م  ل الرس تحلي
اد  اني المعت البي
على الصناديق   

   .االستثمارية
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  قياس مدى حرآة سوق األسهم 
ل سوق األسهم      وفي  . في الفصل السابق، شرحنا طريقة التدرج من األعلى إلى األدنى، والتي تعتبر األآثر شيوًعا في تحلي

سوق     ات ال وة أداء قطاع اس ق ا قي سوق، ويليه ام لل وة األداء الع دى ق ة م دأ بدراس ك يب ا أن تحليل ة، ذآرن ذه الطريق ه
والهدف من تطبيق الطريقة هو اختيار      . وآخطوة أخيرة، سيكون عليك دراسة حالة األسهم الفردية       . والمجموعات الصناعية 

ة                        ة الفني ا من الناحي دما يكون أداء سوق األسهم قوًي سوق، وذلك عن . أفضل األسهم التي تنضم إلى أفضل مجموعات في ال
ة      وة أداء القطاعات المختلف ا عن طريق تطبيق         ومن الممكن دراسة ق ضم إليه ة لتي تن  في سوق األسهم، واألسهم الفردي

اه،      داول، وخطوط االتج م الت ل حج اني، وتحلي م البي اذج الرس ضمنة نم اب، مت ذا الكت ي ه رحناها ف ي ش ة الت األدوات الفني
ذه األدوات           . الخ).. Oscillators(والمتوسطات المتحرآة، ومؤشرات التذبذب      على المؤشرات    آما يمكن تطبيق نفس ه

ل          . العامة في السوق   ستخدمة على نطاق واسع في مجال تحلي إال أنه يوجد نوع آخر من المؤشرات في سوق األسهم، والُم
اس          . هذا السوق  شكل عام، وذلك عن طريق قي ويتمثل الغرض من هذه المؤشرات في تحديد مدى قوة أداء سوق األسهم ب
 وأعلى  ، عدد األسهم المرتفعة إلى عدد األسهم المنخفضة       نسب: إلى البيانات التالية  وتحتاج هذه المؤشرات إلنشائها     . اتساعه

  . المستويات التي سجلها بالمقارنة مع أدنى المستويات، وحجم التداول المرتفع بالمقارنة مع حجم التداول المنخفض
  

  نموذج للبيانات الخاصة بمؤشرات سوق األسهم
وول "في صحيفة  " Stock Market Data Bank "أو ما ُيسمى بـ " ي سوق األسهممصرف البيانات ف"إذا تفّحصت قسم 

داول                   ) القسم جـ، الصفحة الثانية   " (ستريت اليوم السابق من الت ة الخاصة ب ا، ستجد عرًضا لبيانات التالي ام       .يومًي د تلك األرق  وتعتم
  : المطروحة على نتائج التداول اليومي

  
  يناالثن  " نيويورك"يوميات بورصة 

  3.432  عدد األصول التي تم تداولها
  1.327  عدد األسهم المرتفعة
  1.559  عدد األسهم المنخفضة

  546  عدد األسهم التي لم يطرأ عليها تغيير
ن   دة م ستويات جدي جلت م ي س هم الت األس

  االرتفاع
78  

ن   دة م ستويات جدي جلت م ي س هم الت األس
  االنخفاض

43  

  248.215  )باآلالف(حجم التداول لألسهم المرتفعة 
  279.557  )باآلالف(حجم التداول لألسهم المنخفضة 

  553.917  )باآلالف(إجمالي حجم التداول 
ر اإلغالق  دد  )(tick(مؤش رح ع حاصل ط

األسهم التي أغلقت بالسالب من عدد األسهم          
  )التي أغلقت يوم التداول بالموجب

- 135  

   0.96 ∗" آرمز"مؤشر 
  
  

ك  ى تل م الحصول عل ن بورصة ت األعلى م ة ب ات المدرج ورك"البيان صدر بورصة ". نيوي ا ت داك"آم والبورصة " ناس
" داو جونز "ونذآر هنا أن مؤشر     ". نيويورك"األمريكية نفس هذا التحليل يومًيا، إال أن ترآيزنا هنا سيكون على بورصة             

سوق تصاعد   .  نقطة 12.20الصناعي في ذلك اليوم قد ارتفع بمقدار         اس مؤشر    لذلك آان ال ا لمقي ى أي  ". داو"ًيا وفًق وعل
وم    ) 1.559(حال، آان عدد األسهم التي انخفضت في ذلك اليوم       ، )1.327(أآبر من عدد تلك التي ارتفعت في ذات الي

ا مؤشر            ع به ان     ". داو"األمر الذي يفيد أن ارتفاع السوق بشكل عام لم يكن بنفس الدرجة التي ارتف ك، آ ى ذل باإلضافة إل
ة     حجم تدا  سوق       . ول األسهم المنخفضة أآبر من حجم التداول الخاص باألسهم المرتفع ة ال درك أن مدى حرآ ا، ن ومن هن

الرغم من إغالق مؤشر  ى ب وم، حت ك الي ي ذل لبية ف ع" داو"آانت س ستوى مرتف د م دم صورة . عن ات فتق ة البيان ا بقي أم
ستويات قياسية        ي سجلت م اع خالل    متضاربة، حيث يتضح تزايد عدد األسهم الت عن  )  سهم 78( أسبوع  52 من االرتف

سوق              ) سهم  43(تلك األسهم التي سجلت مستويات قياسية من االنخفاض          داول في ال ة الت د بإيجابي ذي يفي ومن  . ، األمر ال
ين عدد األسهم                 ) tick( مؤشر   آانناحية أخرى،    والذي يمثل الفرق بين عدد األسهم التي أغلقت يوم التداول بالموجب وب

                                                 
، وهو مؤشر Barron's" بارونز" الكاتب في صحيفة Richard Arms" ريتشارد آرمز"نسبة إلى : للتداول للمدى القصير" آرمز"مؤشر   ∗

فضت أسواق مالية ُيستخدم في التحليل الفني للداللة على قوة حجم تداول األسهم التي ارتفعت أسعارها بالنسبة إلى حجم تداول األسهم التي انخ
 يعني ذلك أن حجم تداول األسهم متراجعة األسعار 1أآبر من " آرمز"فإذا آان مؤشر . أي لبيان ما إذا آانت السوق صعودية أو هبوطية. أسعارها

  . ، فإن ذلك يعني أن السوق تصاعدية1أآبر من حجم تداول األسهم متقدمة األسعار، أي تكون السوق هبوطية، أما إذا آان أقل من 
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األمر الذي يعني أن عدد األسهم التي أغلقت بالسلب تزداد عن تلك التي أغلقت       ). 135-(أغلقت بالسلب، قيمة سالبة     التي  
إال أن هذا العامل السلبي يعادله العامل اإليجابي         .  سهم، مما يعتبر عامل سلبي على المدى القصير        135بالموجب بمقدار   

ل الغرض من      . نوضح سبب ذلك في وقت الحق من هذا الفصل         وسوف  ). 0.96" (آرمز"الناتج عن قراءة مؤشر      ويتمث
" داو"آل هذه البيانات في أنها تعطينا قراءات دقيقة لتحديد مدى قوة أداء السوق بشكل عام، األمر الذي ال يعكسه مؤشر                        

  . دائًما
  

  المقارنة بين المتوسطات المتحرآة في سوق األسهم
ة لألسهم           توجد طريقة أخرى لقياس مدى حرآة الس       ة أداء المتوسطات المتحرآ ا      . وق وهي مقارن ك، فيم ى ذل ال عل وآمث

  : يلي قائمة بأداء المتوسطات المتحرآة لمؤشرات األسهم الرئيسية في نفس يوم التداول
  

  %) 0.16 (+ 12.20+  الصناعي " داو"مؤشر 
  %) 0.7 - (0.64 -  " 500ستاندرد آند بور "مؤشر 
  %)0.92 - (14.47 -  المرآب" ناسداك"مؤشر 
  )Russell 2000 "  - 3.80) -0.89"مؤشر 

  
اع المتوسط المتحرك لمؤشر         ات هو ارتف ذه البيان ا من ه ا يتضح لن ذي    " داو"أول م وم، وال ك الي ط  في ذل صناعي فق ال
وم                   اع الي ة ارتف ان في حال سوق آ اع مؤشر    (صّرح فيه المستثمرون في التلفاز بأن ال شهدين بارتف ، )ناعيالص " داو"مست

ة األخرى         ة للمؤشرات العام ر، تجد أن      . وذلك على الرغم من انخفاض المتوسطات المتحرآ ين نسب التغي ة ب وبالمقارن
ور       "، وأن مؤشر    %0.16الصناعي قد ارتفع بنسبة     " داو"مؤشر   د ب تاندرد آن سبة       " 500س د انخفض بن ا   %0.6ق ، بينم

ر           " ناسداك "انخفض مؤشر    ى أآث وي عل ذي يحت سبة      5000من   المرآب وال ًضا، انخفض مؤشر      %. 0.92 سهم بن وأي
"Russell 2000 "  سبة ضم   %0.89 –بن ذي ي صغيرة    2000، وال وال ال شرآات ذات رؤوس األم ذه   .  سهم لل ومن ه

ر     اع مؤش ن ارتف رغم م ى ال ه عل ظ أن ة، تالح رات  " داو"المقارن ة للمؤش طات المتحرآ ة المتوس صناعي، إال أن أغلبي ال
ين المتوسطات                .  السوق على النحو األغلب    األخرى أوضحت انخفاض   ة ب ى موضوع المقارن رة أخرى إل وسوف نعود م

المتحرآة، ولكن اآلن سوف نستعرض الطرق المختلفة التي يتبعها المحللين الفنيين في السوق لتحليل تلك األرقام الخاصة        
  . بقياس مدى حرآة السوق

  
  الهبوط /خط الصعود

ذا المؤشر    . أفضل المؤشرات المعروفة والخاصة بقياس مدى حرآة السوق   الهبوط من   / يعتبر خط الصعود   ة ه وتتميز بني
ك                  ي ارتفعت خالل ذل ببساطتها البالغة، حيث يأخذ في آل يوم تداول من بورصة نيويورك مثًال عدد معين من األسهم الت

ر       اليوم، وعدد معين من األسهم التي انخفضت في ذات اليوم، وعدد معين من األسهم ا               ا أي تغيي تم    . لتي لم يطرأ عليه م ي ث
صعود    ط ال شاء خ ام إلن ذه األرق تخدام ه ومي / اس وط الي حيفة  . الهب وم ص تريت"وتق  The Wall Street" (وول س

Journal ( اليومية " انفيستورز بيزنس"و)Investor's Business Daily ( ا ر الطرق    . بنشر هذه البيانات يومًي ومن أآث
ذا المؤ     ان عدد                      شيوًعا لحساب ه ي انخفضت، وإذا آ ك الت ين تل ي ارتفعت وب ين عدد األسهم الت رق ب شر هي حساب الف

وم                      ذلك الي ة ل ة إيجابي ذا الخط قيم ة ه ي           . األسهم المرتفعة أآبر من عدد المنخفضة، تكون قيم ان عدد األسهم الت ا إذا آ أم
سلبية   . اليومانخفضت أآثر من تلك التي ارتفعت، تكون قيمة هذا الخط قيمة سلبية لذلك               ة وال ويتم تجميع هذه القيم اإليجابي

اه       . ، والذي يعرض اتجاًها معيًنا في حد ذاته)AD line(الهبوط / إلنشاء خط الصعود د من أن اتج ا هو التأآ والهدف هن
  ). 18-1(انظر الشكل . الهبوط، واتجاه المتوسطات المتحرآة واحد/ خط الصعود
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ا بسبب اتجاه خط        . الصناعي " داو" في بورصة نيويورك لمؤشر        الهبوط / خط الصعود  ) 18-1(شكل   الحظ قوة أداء السوق هن
  . في نفس االتجاه" داو"الهبوط، ومؤشر / الصعود

  
  ) AD(الهبوط / انحراف خط الصعود

ا إذا آانت ال                / ما الذي يعنيه مؤشر خط الصعود      ا عن م قاعدة  الهبوط؟ اإلجابة على هذا السؤال هي أن هذا المؤشر يخبرن
غ         ة ال                   3500العريضة ألسهم بورصة نيويورك والتي تبل اع أم ال، خاصًة وأن المتوسطات المتحرآ ة ارتف  سهم في حال

ى     " داو"يمكنها إخبارنا بذلك؛ ألن مؤشر       وي عل وي مؤشر            30يحت ا يحت ط، بينم ور       " سهم فق د ب تاندرد آن ى  " 500س عل
سوق     سهم فقط، وبالتالي ال يمكن االعتماد عليها في 500 وة أداء ال اس مدى ق أثور في بورصة      .  قي ول م اك ق وول "وهن

تريت ول" س صاعد: تق ا الخط ال ت / يخبرن ا إذا آان ابط عن م ة"اله ار" (الجماع ع ) أي التج ي تتب ستمر ف ات"ت " العمومي
سوق   ( ي ال ة ف رات العام ا المؤش ات هن صود بالعمومي صعود ). المق ط ال ا أن خ ا  / وطالم ن االرتف ة م ي حال وط ف ع، الهب

سوق    " داو"ويصاحبه ارتفاع مؤشر    ة في ال دأ الخطر   . على سبيل المثال، تكون هذه داللة على جودة أداء مدى الحرآ ويب
سجل مؤشر          ". داو"الهبوط عن مسار مؤشر     / في الظهور عندما ينحرف مسار خط الصعود       دما ي " داو"وبمعنى آخر، عن

ه        ه في سوق    الصناعي مستويات قياسية، في الوقت الذي ال تبع اس بخط الصعود    ( القاعدة العريضة لل وط / والتي ُتق ، )الهب
وط / األداء السيئ لمدى حرآة السوق، وانحراف مؤشر خط الصعود         "ويبدأ المحللين الفنيين في الشعور بالقلق حيال         . الهب

ا في المتوسطات         ADوقد أثبتت الدراسة التاريخية لحرآة السوق أن القمم في منحنى            ل تكونه ذلك      تتكّون قب ة، ل  المتحرآ
  . من الضروري مراقبة هذا المنحنى جيًدا

  
  الهبوط اليومية واألسبوعية/ خطوط الصعود

الهبوط اليومي للمقارنة بين المتوسطات المتحرآة القصيرة والطويلة المدى والخاصة            / من األفضل استخدام خط الصعود    
هم  ي سوق األس ة ف رات العام ة ت . بالمؤش ن مقارن دة م ل الفائ ابقة وتق وام س دة أع ة لع ك المتوسطات المتحرآ ا خط . ل أم

ذا                            / الصعود شر ه تم ن ل، وي ة واألسهم المنخفضة خالل أسبوع آام ين األسهم المرتفع الهبوط  األسبوعي فيقيس الفرق ب
ين        / ويعتبر خط الصعود  . أسبوعًيا" Barren "البيان في صحيفة  ة ب ذه المقارن دة إلجراء ه ر فائ وط  األسبوعي أآث  الهب

د       / وعلى الرغم من أن االنحراف السلبي في خط الصعود         . المتوسطات المتحرآة على مدار عدة أعوام      ومي ق وط  الي الهب
يكون إشارة تحذيرية على وجود مشكلة في أداء السوق على المدى المتوسط، فمن الضروري أن نرى هذا االنحراف في                    

  .  احتمالية تطور هذه المشكلةالهبوط  األسبوعي أيًضا للتأآيد على مدى/ خط الصعود
  

  الهبوط / االختالفات في خط الصعود
ة                            د أهمي ين بتزاي ين الفني ؤمن بعض المحلي سنين، ي ورك مع مرور ال ة في بورصة نيوي نظًرا لتزايد عدد األسهم الُمتَداول

ذي يفضلون استخدام خط     أما المحللين ا. الطريقة التي تعتمد على طرح عدد األسهم المنخفضة من عدد األسهم المرتفعة    ل
سبة        / الصعود ق استخدام ن ك عن طري الهبوط  فقد توصلوا إلى طريقة لتجنب مشكلة تزايد عدد األسهم في البورصة، وذل
ين  . الهبوط، والتي تتم عن طريق قسمة عدد األسهم المرتفعة على عدد األسهم المنخفضة            / الصعود آما يعتقد بعض المحلل

هم ا دد األس ال ع ة إدخ ذا المؤشر قيم ى حساب ه ر إل ا تغيي رأ عليه م يط ي ل ة حساب خط  . لت ت طريق ا اختلف ن مهم ولك
اه                    / الصعود ه نفس اتج د من أن سوق، والتأآ اه القاعدة العريضة من ال الهبوط، فإن استخدامه ال يتغير، أال وهو قياس اتج

سوق         شائعة في ال ة ال شاء خط ا        . المؤشرات العام ه يمكن إن ذآر ان ة    / لصعود ومن الجدير بال وط  للبورصة األمريكي الهب
شراء              ". ناسداك"وبورصة   اطق ذروة ال ين من ذب ب ق مؤشرات التذب سوق تطبي ين في ال ومن ناحية أخرى، يفضل المحلل

ى المدى                      / ومناطق ذروة البيع على خط الصعود      سوق عل ا ال ي يصل إليه ذروة الت اطق ال اس من الهبوط، وذلك بغرض قي
  ". McClellan "ومن أفضل األمثلة على ذلك مؤشر التذبذب . رآة السوقالقصير والمتوسط في مدى ح
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  "McClellan "مؤشر التذبذب 
ين        " Sherman McClellan "قام  رق ب ق حساب الف ّون عن طري ذي يتك بتطوير هذا المؤشر الخاص بالتذبذب، وال

ذب    . نيويوركالهبوط في بورصة / اثنين من المتوسطات المتحرآة المرآبة الخاصة بخط الصعود ل مؤشر التذب  "ويمث
McClellan "           ـ وم    19الفرق بين المتوسط المتحرك المرآب ل ـ           %) 10اتجاه   ( ي وم  39و  المتوسط المتحرك المرآب ل  ي

ع                . الهبوط/ للرسم البياني اليومي لخط الصعود    % ) 5( شراء والبي ين حدي ذروة ال ويتذبذب هذا المؤشر حول خط الصفر، وب
وغ السوق       100+عن مستوى  " McClellan "إذا ارتفع مؤشر التذبذب . 100 – و 100+عند  ة على بل ، تكون هذه دالل

أما التقاطع لألعلى واألسفل مع     .  تكون هذه داللة على بلوغ السوق لذروة البيع        100 –لذروة الشراء، وإذا آان تحت مستوى       
  ). 18-2(انظر الشكل . اليالخط الصفري للمؤشر، فإنه بمثابة إشارات الشراء والبيع على التو

  

  
اني  " The McClellan "مؤشر التذبذب ) 18-2(شكل  ة        . على رسم بي . يعتبر تقاطعه مع الخط الصفري لألعلى إشارة إيجابي

دنا                100+وإذا آانت القراءة فوق مستوى       ا يصل السوق إلى ذروة البيع عن ذروة الشراء، بينم ، تكون هذه داللة على بلوغ السوق ل
  . 1997الحظ بلوغ السوق لذروة البيع خالل شهر أآتوبر لعام . 100 –ذا المؤشر عن مستوى ينخفض ه

  
   "MCCLELLAN "مؤشر الجمع 

سخة  الجمع مؤشر يعتبر ذب  مؤشر  من  ن ه خاص بالمدى األطول       " McClellan "التذب ويمثل هذا المؤشر حاصل الجمع          . ولكن
راءة مؤشر التذبذب      سلبية  اإل" McClellan "التراآمي لق ة أو ال ستخدم مؤشر التذبذب     . يجابي ا ُي " McClellan "وبينم

تم استخدام مؤشر الجمع      اط التحول        " McClellan "للمدى القصير والمتوسط، ي د نق ل، وذلك بغرض تحدي للمدى الطوي
  ). 18-3(شكل . الرئيسية في السوق
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ستخدم  ". the McClellan "نسخة من مؤشر التذبذب    هو " McClellan Summation Index "مؤشر ) 18-3(شكل  وُي
وفي شهر فبراير من       . ويعتبر تقاطع هذا المؤشر مع الخط الصفري لألسفل إشارة سلبية         . هذا المؤشر في تحليل االتجاه العام للسوق      

  .   ظهرت إشارة إيجابية بتقاطع هذا المؤشر مع الخط الصفري لألعلى1998عام 
 

  جلت أعلى مستويات جديدة إلى األسهم التي سجلت أدنى مستويات جديدةنسبة األسهم التي س
د خالل                     باإلضافة إلى عدد األسهم المنخفضة والمرتفعة تقوم الصحف المالية بنشر عدد األسهم التي سجلت أعلى مستوى جدي

وتوجد طرقتين لعرض    . وعًياونكرر أن هذه البيانات متوفرة يومًيا وأسب     .  أسبوع 52 أسبوع، أو أدنى مستوى جديد خالل        52
ا هو رسم خطين منفصلين، يمثالن المتوسطات المتحرآة               . هذه البيانات  ام     (أوله ا تكون لعشرة أي ، حيث يكون من    )عادة م

ًرا عن الخط                 د آثي د تبتع سيابية باستخدام             .  الصعب تسجل القيم اليومية والتي تضيع ق ر ان د رسمنا خطين أآث ذلك، نكون ق وب
ة المتوسطات المت  يم اليومي دًال من الق ة ب شكل  . حرآ ة   ). 18-4(انظر ال ع عدد األسهم التي سجلت مستويات مرتفع وإذا ارتف

وة السوق           ة على ق دأ عدد األسهم التي      . جديدة، عن تلك التي سجلت مستويات منخفضة جديدة، تكون هذه دالل العكس، إذا ب وب
اع، تكون        سجلت مستويات مرتفعة جديدة في االنخفاض، أو بدأ عدد األ       دة في االرتف سهم التي سجلت مستويات منخفضة جدي

اطع لألعلى المتوسط المتحرك            . هذه إشارة تحذيرية بضعف السوق     ونقول أن السوق قد أعطى إشارة سلبية واضحة عندما يتق
دة، مع المتوسط المتحرك، الخاص باألسهم المسجلة لمستويا                         ت مرتفعة   ،الخاص باألسهم المسجلة لمستويات منخفضة جدي

دة ذروة       . جدي ى ال ة إل ستويات المرتفع هم ذات الم ى األس صل منحن دما ي ة عن ن القم سوق م رب ال ك، يقت ى ذل افة إل . وباإلض
ذروة      ى ال ضة إل ستويات المنخف هم ذات الم ى األس صل منحن دما ي اع عن ن الق سوق م رب ال العكس، يقت رى . وب ة أخ وآطريق

  . لجديدة، يمكن رسم منحنى يمثل الفرق بين المنحنيين اآلخرينالستخدام الفرق بين أعلى وأدنى المستويات ا
  

  
كل  ) 18-4(ش

ط  المتوس
رك  المتح
ام  شرة أي لع
اص  والخ
ي   هم الت باألس
جلت  س
ستويات  م
دة،  ة جدي مرتفع
ًة   مقارن
ط  بالمتوس
رك  المتح
ام  شرة أي لع
اص  والخ
ي   هم الت باألس
جلت  س
ستويات  م
ضة  منخف

دة الل . جدي خ
  . ، تقاطع المنحنيين لتظهر إشارة تصاعدية1997شهر أآتوبر من عام 

  
  أدنى سعر جديد/ مؤشر أعلى سعر جديد

ه بشكل مباشر بأحد المتوسطات المتحرآة ألحد            / يتميز مؤشر أعلى سعر جديد     ه مقارنت ه يمكن من خالل أدنى سعر جديد بأن
ة استخدام خط الصعود          أدنى سعر   / وبهذه الطريقة، يمكن استخدم خط أعلى سعر        . المؤشرات العامة في السوق    نفس طريق /  ب

على  . ويمكن رسم هذا الخط على شكل رسم بياني، لمراقبة انحرافه عن سعر السوق المباشر                ). 18-5(انظر الشكل   . الهبوط
د في خط أعلى سعر         " داو"سبيل المثال، إذا سجل      اع جدي أدنى سعر، تكون هذه إشارة      / ارتفاًعا جديًدا ولم يتبعه حدوث ارتف

سه  . القاعدة العريضة للسوق  ضعف في    إال أن . ومن الممكن تطبيق تحليل خط االتجاه والمتوسط المتحرك على هذا المنحنى نف
سوق، وتعطي إشارات مبكرة الحتمال                              اًدا عن االتجاهات األساسية في ال القيمة األساسية لهذا المؤشر تعتبر إما تأآيًدا أو إبع

دآتور   وآان ا  . حدوث تغيرات في السوق بشكل عام        در   "ل د شرح مؤشر أعلى مستوى         " ألكسندر ال أدنى مستوى آأفضل      / ق
  " . جل الحياةأالتداول من " أو Trading for a Living ""مؤشر قيادي في سوق العمالت، وذلك في آتابه 

  
ا أشار إلى      .  يبأن هذا الكتاب يجعل من األسهل مراقبة االنحراف، وذلك باستخدامه آرسم بيان           " الدر"في ذلك الكتاب، قال      آم

ازلي في                             رات إلى االتجاه التصاعدي أو االتجاه التن أن تقاطع منحنى هذا المؤشر لألعلى ولألسفل مع خط الصفر يعكس تغي
  . سيكولوجية السوق
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كل  ) 18-5(ش

ى   ر أعل مؤش
عر ى / س أدن

ة  سعر بالمقارن
ر  ع مؤش م
ة  بورص

ورك" " نيوي
ب . المرآ

ذا   ح ه يوض
المنحنى الفرق 
دد  ين ع ب

ي ا هم الت ألس
ى  جلت أعل س
ستويات  م
دد   دة وع جدي
ي  هم الت األس
ى   جلت أدن س
ستويات  م

دة ر . جدي ويعتب
  . 1997الحظ اإلشارة السلبية التي أعطاها هذا المؤشر عندما انخفض بشكل حاد خالل أآتوبر . ارتفاع هذا المنحنى إيجابًيا

 
  حجم التداول لألسهم المرتفعة والمنخفضة

ا بمستوى حجم                    وهذا هو آخر جزء في ا      ًضا بياًن دم بورصة نيويورك أي لبيانات الُمستخدَمة لقياس مدى حرآة السوق، حيث تق
ا في الصحف              . التداول الخاص باألسهم والسندات المرتفعة واألسهم والسندات المنخفضة        وفرة يومًي ات مت ونكرر أن هذه البيان

داول لألسهم الصاع             . المالية ة حجم الت الين يمكن مقارن ا هو المسيطر                 وبالت داول لألسهم الهابطة لقياس أي منهم . دة بحجم الت
د،                 (ويظهر آل منهما في منحنى مستقل بذاته        ). 18-6(انظر الشكل    آما فعلنا مع عدد األسهم التي سجلت أعلى مستوى جدي

ا في منحنى واحد             ) وعدد األسهم التي سجلت أدنى مستوى جديد       ة أخرى، تتماثل      ومن ناح  . أو من الممكن رسم الفرق بينهم ي
اع                       ا يكون ارتف طريقة تفسير هذه المؤشر، حيث يعتبر ارتفاع منحنى حجم التداول لألسهم المرتفعة داللة على قوة السوق، بينم

ًضا دمج عدد األسهم المرتفعة والمنخفضة         . منحنى حجم التداول لألسهم المنخفضة داللة على ضعف السوق    ومن الممكن أي
دما صنع مؤشر    " Richard Arms" وهذا ما فعله . المرتفعة والمنخفضةبحجم التداول لألسهم   Arms "أو " آرمز "عن

Index ."  
  

كل   -6(ش
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ط  المتوس
المتحرك لحجم   
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  . الهابطة
  

   )Arms' Index(" آرمز"مؤشر 
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سبًة إلى صانعه           "آرمز"يمثل مؤشر    شارد آرمز   "، الذي ُسمي بذلك ن سبة    "ريت سبة للن سبة،       . ، ن ارة ن قيمة هذا المؤشر هي عب
داول األسهم        . المنخفضةحيث يمثل البسط نسبة عدد األسهم والسندات المرتفعة إلى عدد األسهم والسندات              أما المقام فهم حجم ت

داول هو           . المرتفعة إلى حجم تداول األسهم المنخفضة      أما الغرض من استخدام هذا المؤشر فهو قياس إذا ما آان أغلب حجم الت
داول ا       1.0إذا جاءت قراءة هذا المؤشر أقل من    . ألسهم منخفضة أم مرتفعة    ر   صحيح، تكون هذه إشارة إلى أن حجم الت ألآب

 صحيح، فإن هذا يعكس أن أغلب حجم          1.0أما إذا آانت القراءة أقل من       . هو ذلك الخاص باألسهم المرتفعة، وهو أمر إيجابي       
داول،            . التداول هو ذلك الخاص باألسهم المنخفضة، مما يعتبر إشارة سلبية          أما في اإلطار الزمني الذي يقل عن اليوم الكامل للت

ًرا سلبًيا              يكون ارتفاع هذا المؤشر      ا يكون انخفاضه الحاد، أم ا، ينم ر مؤشر      . الحاد أمًرا إيجابًي ك، يعتب اًءا على ذل " آرمز "وبن
وم،          . مؤشر مضاد، حيث يميل إلى االتجاه عكس اتجاه السوق    داول خالل الي ومن الممكن استخدام هذا المؤشر ألغراض  الت

  .  ذروة البيع أو الشراء على المدى القصيروذلك عن طريق تتبع اتجاهه لمالحظة إشارة وصول السوق إلى
  

  " تك" مؤشر إلى " آرمز"مؤشر نسبة 
وم       " Tick"أو  " تك "بالتضامن مع مؤشر     " آرمز"من الممكن أستخدم مؤشر      داول خالل الي " تك "يقيس مؤشر     . ألغراض الت

سالب ة بال ة بالموجب، وعدد األسهم الُمتداول ين عدد األسهم الُمتداول رق ب سخة من خط الصعودويعتب. الف ذا المؤشر ن / ر ه
ة                   ة بدقيق نفس الغرض، إال أن تتبعه يكون دقيق ستخدم ل ة دمج استخدام مؤشر           . الهبوط  اليومي، وُي ومؤشر  " آرمز "وفي حال

اع  " تك " ، بينما يعتبر انخفاض مؤشر      "آرمز"وينخفض مؤشر   " تك"، تظهر اإلشارة اإليجابية عندما يرتفع مؤشر        "تك" وارتف
  . لتحليل السوق على المدى األطول" آرمز"وُيستخدم مؤشر . شارة سلبيةإ" آرمز"

  
 

كل  ) 18-7(ش
ز"مؤشر  " آرم

سمى ( ذي ُي وال
ـ   TRINب
يميل إلى  ) أيًضا

شكل  اه ب االتج
اه   اآس التج مع

عادًة ما  . السوق
اع   ون ارتف يك
ر   ذا المؤش ه
ارة   اد إش الح
ان   ون قيع بتك
سوق ي ال . ف

ويعتبر استخدام   
ط  المتوس
ر ك المتح

ام  شرة أي لع
ر  م مؤش لرس

ز" ي " آرم ه
  . الطريقة الشائعة لرسم هذا المؤشر

  
  االنسيابي " آرمز"مؤشر 

ؤ على المدى القصير، إال أن                   " آرمز"على الرغم من تحدد سعر مؤشر        ا في التنب خالل يوم التداول، وقيمة استخدامه أحيان
ـ     . لى قيمة هذا المؤشر   أغلب التجار يستخدمون المتوسط المتحرك لعشرة أيام للحصول ع         ا ل ذي صنع      " آرمز "ووفًق سه ال نف

ذا المؤشر فوق مستوى                ام له ة على وصول      1.20هذا المؤشر، إذا آانت قيمة المتوسط المتحرك لعشرة أي إن ذلك دالل ، ف
ة  ، فإذن السوق يكون في      0.70السوق إلى ذروة البيع، أما إذا آانت قيمة المتوسط المتحرك لعشرة أيام دون مستوى                 منطق

ام للسوق                       ام على االتجاه الع ر هذه األرق د تغي ر     . الشراء المكثف، وعلى الرغم من ذلك قد يعتم ا عّب ًضا عن    " آرمز "آم أي
ام  ى " فيبوناتشي"أفضلية استخدام أرق وم، باإلضافة إل رح استخدام المتوسط المتحرك لواحد وعشرين ي ًضا، حيث اقت أي

ام شرة أي تخدام المتوسط المتحرك لع وم   .اس د وعشرين ي ين المتوسط المتحرك لواح اطع ب ة التق ًضا طريق ا استخدم أي  آم
شراء على المدى المتوسط                       البيع وال د ن   .  والمتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم، وذلك للحصول على إشارات ب للمزي

اب    "آرمز "التعمق حول موضوع مؤشر      راءة آت  .Richard W " للكاتب  The Arms Index (TRIN)، يمكنك ق
Arms, Jr.."  
  

  )Open Arms (المفتوح" آرمز"مؤشر 
وم باستخدام أربعة مداخل            " آرمز"عند حساب مؤشر     د قيمة اإلغالق لكل ي تم تحدي ات 4(لعشرة أيام، ي تم حساب    ) بيان م ي ، ث

سيابية              ر ان ا في النسخة    . المتوسط المتحرك لعشرة أيام للقيمة النهائية، حتى يكون المؤشر أآث من هذا المؤشر،    " المفتوحة "أم
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تم حساب قيمة مؤشر               ) أو لكل بيان  (يتم حساب المتوسط لمتحرك لعشرة أيام لكل مدخل          م ي المفتوح من   " آرمز "على حدا، ث
ة ة المختلف ة األربع ذه المتوسطات المتحرآ سخة مؤشر . خالل ه د من التجار ن ى المؤشر " آرمز"ويفضل العدي وح عل المفت

وم           (وسطات المتحرآة المختلفة    آما يمكن تطبيق لمت   .  األصلي وم وخمسة وخمسين ي " آرمز "على مؤشر     ) لواحد وعشرين ي
  ). 18-8(انظر الشكل . المفتوح أيًضا
  

  
كل  -8(ش

ر ) 18 مؤش
ز" " آرم

وح  المفت
ام   شرة أي لع
ًرا    يعطي مظه
سيابية  ر ان أآث
ر،   ذا المؤش له
ل   ه يمي إال أن
أيًضا في اتجاه   
اه  اآس اتج يع
ام سوق الع . ال

ا  ا وغالًب م
اطع   ون تق يك
ط  المتوس
رك  المتح
ام   شرة أي لع
يلة  ه وس مع

  . لظهور إشارات بتحول أساسي في السوق
  

  )EQUIVOLUME(الرسم البياني للسعر وحجم التداول 
سعر مع حجم           "آرمز "باختراعه لمؤشر   " Arms "على الرغم من شهرة   شأ طرق أخرى لتطوير تحليل دمج ال ا أن ، إال أنه

داول، حيث ابتكر ن     ـ       الت سمى ب ة ُي د من الرسوم البياني دي، آان       ". Equivolume "وع جدي اني التقلي دة البي ففي رسم األعم
سعر مع حجم    . مجال التداول اليومي يتمثل في عامود السعر ، بينما يتم رسم أعمدة حجم التداول باألسفل       ونظًرا ألهمية دمج ال

سع        زء ال ة ج ار مراقب ى التج ي، عل ل الفن ي التحلي داول ف ت    الت ي ذات الوق داول ف م الت زء حج م   . ر وج ي رس ن ف  "ولك
Equivolume "                        ا ومي، بينم داول الي البياني، يتم رسم آل عامود للسعر على شكل مستطيل، يمثل ارتفاعه مقياس مجال الت

و              . يمثل عرضه حجم التداول اليومي     داول خالل ذلك الي ة حجم الت ا ازدادت آثاف ا  . موبالتالي، يزداد عرض المستطيل، آلم أم
  ). 18-9(انظر الشكل . ضعف آثافة حجم التداول فيعكسه الطول القصير لعرض المستطيل
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حجم  ) العامود اليومي  (يمثل عرض المثلث    . البياني الذي يدمج بين السعر وحجم التداول" Equivolume "رسم ) 18-9(شكل 

الحظ تزايد عرض المثلثات في هذا المثال خالل أخر     . ة حجم التداول  التداول، فإذا تزايد هذا العرض تكون هذه داللة على تزايد آثاف          
  . لعمليات بيع مكثفة، وتعتبر هذه إشارة سلبية" Intel"فترة تعرض فيها سهم 

  
داول       ة حجم الت د آثاف " Equivolume "وفي رسم   . ونتيجة لذلك، دائًما ما يصاحب تحول السعر إلى االتجاه التصاعدي تزاي

صاح  اني، ُي ات         البي م المثلث ي حج وظ ف د ملح صاعدي تزاي اه الت سعر لالتج اه ال ول اتج م  . ب تح ة أن رس  "والخالص
Equivolume "                     سعر ين ال ة ب البياني يدمج السعر وحجم التداول في رسم بياني واحد، وبالتالي يجعل من األسهل المقارن

د عرض المثل            . وحجم التداول  ال، يتزاي ا                في االتجاه التصاعدي على سبيل المث سعر، بينم ا ال ع فيه ام التي يرتف ات في األي ث
سعر   ا ال نخفض فيه ي ي ام الت ي األي ذا العرض ف تقلص ه م  . ي ق رس ن تطبي ن الممك ى " Equivolume "وم اني عل البي

د من المعلومات حول     . المتوسطات المتحرآة، واألسهم الفردية، ويمكن رسمه في إطار زمني يعادل يوم أو أسبوع    وللمزي
 Richard "للكاتب " Volume Cycles in the Stock Market "ن الرسوم البيانية، يمكنك مراجعة آتاب هذا النوع م

Arms "(Dow Jones-Irwin, 1983).  
  

  " CandlePower "الرسم البياني 
شر  1990وفي عام   .  رسم الشموع اليابانية البياني "Greg Morris "في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب، شرح  ، ن

"Morris "    ة اًال في مجل ي   "أو " Technical Analysis of Stocks and Commodities "مق ل الفن التحلي
سلع هم وال وان " لألس رب "بعن ل الغ شرق يقاب م : ال اني CandlePowerرس  :East Meets West""أو "  البي

CandlePower Charting, ."      رح ال، اقت اني لل    " Morris"وفي ذلك المق ة    دمج الرسم البي ة مع طريق شموع الياباني
اني  م البي ا " Equivolume "الرس ي ابتكره ر  ". Arms"الت ة نظ شموع  " Morris"وأوضحت وجه شكيل ال ة ت آيفي

ساع    .  البياني والذي يدمج بين السعر وحجم التداول "Equivolume "اليابانية على شكل رسم  ل ات أو بمعنى آخر، أن يمث
ال      داول، وبالت شمعة       عرض الشمعة حجم الت ا ازداد عرض ال داول، آلم ة حجم الت ا ازدادت آثاف د سّمى   . ي آلم " Morris"وق
م  مين برس ين الرس دمج ب ذا ال اني" CandlePower"ه ال . البي ال" Morris"ق ذا المق ي ه م : "..... ف وم رس يق

CandlePower  م ن رس ًال م دمها آ ي يق ات الت اني نفس المعلوم شموعEquivolume البي م ال اني ورس ة  البي  الياباني
ى              ا عل ر من استخدام أي منهم ين أآث ا للمحلل د مغرًي وع الجدي البيانية، إن لم تكن معلومات أفضل، ويعتبر استخدام هذا الن

 Metastock "(published by "أو " ميتا ستوك "البياني في برنامج " CandlePower "تتوفر طريقة رسم ". حدا
-882] 800[84107 UT , Salt Lake City, 100Suite , East700 . S3950 , Equis International

, 3040com.equis.www. (             صبح ة لي وم البياني ن الرس د م وع الجدي ذا الن م ه ر اس د تغي ال فق ى أي ح  "وعل
Candlevolume ." 18-10(انظر الشكل .(  
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م ) 18-10(شكل  اني CandlePowerرس ـ  وال( البي سمى ب ًضاCandlevolumeذي ُي م   )  أي ين رس ا ب ل مزيًج ذي يمث وال

"equivolum "حجم التداول اليومي) العامود اليومي(يمثل عرض آل شمعة في هذا المثال . البياني، ورسم الشموع اليابانية .  
  

  المقارنة بين المتوسطات المتحرآة في السوق
ة            في بداية هذا الفصل، ذآرنا أن هناك طريقة أخ         ة المتوسطات المتحرآة المختلف سوق، وهي مقارن ة ال رى لقياس مدى حرآ

ة المتوسطات المتحرآة الخاصة بمؤشر                 . في السوق  ا عن مقارن د    "الصناعي، ومؤشر     " داو"وسوف نتحدث هن ستاندرد آن
يس آالً  "Russell 2000 "المرآب، ومؤشر " ناسداك"، ومؤشر "نيويورك"، ومؤشر بورصة "500بور   من  ، حيث يق

ور       "الصناعي ومؤشر    " داو"فيقيس آًال من مؤشر     . هذه المؤشرات جزًءا مختلًفا من السوق      د ب اتجاهات  " 500ستاندرد آن
ة في بورصة            . عدد قليل من األسهم ذات رؤوس األموال الكبيرة        أما مؤشر نيويورك المرآب فيتضمن جميع األسهم المتداول

الصناعي عن   " داو"وآقاعدة عامة، ال بد أن يتأآد تحول االتجاه في مؤشر           . سوقنيويورك، ويعطي نظرة أوسع قليًال على ال      
ا          " 500ستاندرد آند بور    "طريق ظهور نفس هذه التحوالت في آًال من          ورك المرآب، وذلك إذا أردن و مؤشر بورصة نيوي

  . من التحقق من قوة هذا التحول
  

ر عدد من أسهم          ). 5000(المرآب أآبر عدد من األسهم      " ناسداك"ويتضمن مؤشر    ونظًرا ألن هذا المؤشر يحتوي على أآب
ا                              ر عدد من أسهم التكنولوجي ه يحتوي على أآب ر التجار هذا المؤشر أن رة، فيعتب ز برؤوس األموال الكبي الشرآات التي تتمي

ا يمث         ". ميكروسوفت "و" انتل " الكبيرة والتي تسيطر على حرآة السوق مثل سهم               ا م سبب، غالًب ذا ال " ناسداك "ل مؤشر    وله
ا مؤشر   . مقياًسا التجاه حرآة قطاع التكنولوجيا في سوق األسهم    ر أفضل مقياس ألداء حرآة     " Russell 2000 "أم فيعتب

صغيرة اع مؤشر  . األسهم ال ى بمصاحبة ارتف ذين المؤشرين لألعل ًال من ه اه آ د من اتج ى أي حال، الب ومؤشر " داو"وعل
  . ن ذلك بمثابة إشارة قوية على قوة أداء السوق، حتى يكو"500ستاندرد آند بور "
  

ور      "إلى   " ناسداك"وتلعب القوة النسبية دوًرا مفيًدا هنا، حيث تخبرنا نسبة           د ب ا     "  500ستاندرد آن ا آان قطاع التكنولوجي إذا م
سوق، وأن يرتف                      . مؤشًرا قيادًيا للسوق   ا في ال ين هذين         وعادًة ما يكون من األفضل أن يكون هذا القطاع قيادًي سبية ب ع خط الن

  ). 18-11(انظر الشكل . المؤشرين
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ه قطاع متباطئ              " 500ستاندرد آند بور    "إلى  " ناسداك"نسبة  ) 18-11(شكل   ا، أم أن د  . تخبرنا إذا ما آان قطاع التكنولوجيا قيادًي عن
  . ارتفاع خط النسبة بين هذين المؤشرين، تكون هذه إشارة إيجابية في السوق

  
ا  ر   وتخبرن ين مؤش ة ب ر " Russell 2000 "المقارن ور   "ومؤش د ب تاندرد آن ان " 500س ع"إذا آ ون  " قطي ار يتبع التج

ر عن          . المؤشرات العامة في سوق األسهم     ا بشكل آبي فعندما تكون القوة النسبية لألسهم الصغيرة ضعيفة، أو تتباطأ في حرآته
  ) 18-12(انظر الشكل . حرآة السوقحرآة األسهم الكبيرة، تكون هذه إشارة تحذيرية بضعف مدى 

  

  
ين مؤشر ) 18-12(شكل  ة ب صغيرة، ومؤشر  " Russell 2000 "مقارن وال ال هم ذات رؤوس األم هم ذات " داو"لألس لألس

  . عند ارتفاع المنحيين مًعا، تكون هذه إشارة بقوة أداء السوق. األموال الكبيرة
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  الخالصة

ة   . للمواصالت " داو"الصناعي ومؤشر     " داو" قد شرحنا العالقة بين مؤشر       في الفصل الثاني من هذا الكتاب، آنا       ا لنظري ووفًق
دة              " داو" دما ينحرف    . تظهر إشارة الشراء عندما يسجل المتوسط المتحرك لكًال من هذين المؤشرين مستويات مرتفعة جدي وعن

سوق،             ومن. هذين المتوسطين المتحرآين عن بعضهما البعض، تكون هذه إشارة تحذيرية           هنا يتضح أن دراسة مدى حرآة ال
ا هو                . والقضايا المختلفة الخاصة بالتأآيد واالنحراف، قد تأخذ عدة أشكال مختلفة          ا هن د من ذآره ا التي ال ب والقاعدة العامة هن

ا ازدادت فرص استمرار االتجاه                        ا موحًدا، آلم  وباإلضافة   .أنه آلما ازداد عدد المتوسطات المتحرآة لألسهم التي تتخذ اتجاًه
د         / إلى ذلك، عليك التأآد من فحص خط الصعود              وط، وخط أعلى مستوى جدي داول        / الهب د، وخط حجم ت أدنى مستوى جدي

  . حجم تداول األسهم المتداولة بالسالب، والتأآد من أنهم يتخذون نفس االتجاه/ األسهم المتداولة بالموجب
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  الفصل التاسع عشر
   قائمة الفحص والمراجعة–تجانس طرق التداول 
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ل الفني في                           ة المحل آما شرحنا في هذا الكتاب، يعتبر التحليل الفني مزيًجا بين عدة طرق، تمثل آل طريقة إضافة جديدة لمعرف
ة لغز الصورة المقطعة، حيث تمثل آل أداة من أدوات التحليل الفني جزًءا من هذا                            ويمكن تشبيه التحليل الفني ب    . السوق لعب
ي؛ وذلك ألن آل                         . اللغز أما عن طريقتي الخاصة التي أفضل إتباعها فهي دمج أآبر عدد ممكن من أدوات وطرق التحليل الفن

ة األدوات المناسبة في ظل الوضع              وسر النجاح في تطبيق التحليل الفني        . أداة تعمل بشكل أفضل في مواقف معينة        هو معرف
  . ومثل هذا األمر يأتي بالعلم والخبرة. الحالي للسوق، والترآيز عليها

  
بعض                   ل بعضها ال ا، وتكّم ه         . تتوافق جميع طرق التحليل الفني مع بعضها البعض إلى حد م ذي يرى الشخص في وم ال وفي الي

ستحق         تلك العالقة التفاعلية بين تلك األدوات، ويرى   ذي ي وم ال إن هذا هو الي التحليل الفني آمجموعة تتكّون من عدة أجزاء، ف
ل فني     ه لقب مجل ة               . في ع األسس، على األقل في بداي ساعد المستخدم على مالمسة جمي ا يلي قائمة فحص ومراجعة لت وفيم

ه تضم أغلب العوامل التي ال                     . التطبيق اره،         وعلى الرغم من أن هذه القائمة ليست شاملة، إال أن اجر من أخذها في اعتب د للت ب
ا               . حيث قلّما ما يحتوي تحليل السوق الثابت على فعل ما هو واضح            سعون إلى الحصول على إشارات دائًم وذلك ألن التجار ي

ارة عن                    . تدلهم على حرآة السوق المستقبلية     اجر على اتجاه السوق المستقبلي عب  وغالًبا ما تكون اإلشارة األخيرة التي تدل الت
رون   ه اآلخ ل صغير ال يلحظ رص      . عام ا ازدادت ف ارهم، آلم ي اعتب ون ف ذها المحلل ي يأخ ل الت ك العوام دت تل ا تزاي وآلم

  . مالحظتهم لإلشارة الصحيحة
  

  قائمة فحص ومراجعة األدوات الفنية
 ما هو االتجاه العام للسوق؟  . 1
 . ما هو اتجاه قطاعات السوق المختلفة . 2
 نية األسبوعية والشهرية؟ ما الذي تبّينه الرسوم البيا . 3
ة أم ذات              . 4 هل االتجاهات العامة، والمتوسطة المدى، والقصيرة المدى في السوق هي اتجاهات تصاعدية أم تنازلي

 ؟ )أي ال يوجد اتجاه(اتجاه جانبي 
 أين تقع مستويات الدعم والمقاومة الهامة؟  . 5
 أين تقع خطوط االتجاه، وقنوات السعر الهامة؟  . 6
 تداول ومؤشر العقود المفتوحة على حرآة السعر؟ هل يؤآد حجم ال . 7
 ؟ %66و % 50و % 33أين تقع مستويات التصحيح بنسب  . 8
 هل يوجد أي فجوات في السعر، وما هي نوعها؟  . 9

 هل يوجد على الرسم البياني للسعر أي نماذج انعكاسية أساسية؟  . 10
 هل يوجد على الرسم البياني أي نماذج استمرارية أساسية؟  . 11
 راسة هذه النماذج على الرسم البياني، أين تقع أهداف السعر المستقبلية منها؟ من خالل د . 12
 ما هي الطريقة التي تتحدد بها المتوسطات المتحرآة؟  . 13
 في مناطق ذروة البيع، أم في مناطق ذروة الشراء؟ " االسكوالتورز"هل تقع مؤشرات التذبذب  . 14
 هل توجد أي انحرافات في مؤشرات التذبذب؟  . 15
 وجود السوق في مكان ذروة البيع أو الشراء؟ " الرأي المخالف" أرقام هل تبّين . 16
 ؟ "اليوت"ما الذي يظهر من نموذج موجة  . 17
 هل يوجد نماذج ثالثة أو خماسية واضحة للموجات السعرية؟  . 18
 ؟ "فيبوناتشي"هل يوجد أي تصحيحات بنسب  . 19
  للسعر؟ دورة الزمنيةالهل يوجد أي قمم أو قيعان من المتوقع تكّونها بناًءا على دراسة  . 20
 هل يظهر في السوق أي تحول إلى اليمين أو اليسار؟  . 21
 تصاعدًيا، أم تنازلًيا، أم بدون اتجاه؟ : ما هي الطريقة التي يتحرك بها االتجاه على الكومبيوتر . 22
 البياني، ورسم الشموع اليابانية؟ " Point and Figure"ما الذي يظهر من رسم  . 23

  
ى  د أن وصلت إل الي   واآلن وبع سوق الح اه ال ى اتج دلك عل تنتاج ي ا ( اس صاعدًيا، أو تنازلًي ئلة  )سواء ت سك األس أل نف ، اس

  : التالية
 ما هي الطريقة التي سوف يتجه بها السوق خالل األشهر القادمة؟  . 1
 هل سأقوم بالبيع أم الشراء في هذا السوق؟  . 2
 آم عدد الوحدات التي سأقوم بتداولها؟  . 3
 رة إن آنت مخطًئا؟ إلى أي مدى سأتحمل الخسا . 4
 ما هو هدف الربح الذي أنشده؟  . 5
 أين سأدخل السوق؟  . 6
 ما هو أمر التداول الذي سوف استخدمه؟  . 7
 أين سأضع نقطة وقف الخسارة؟  . 8

  
سأل                                  ا هو مساعدتك على أن ت ه استنتاجات صحيحة، بل أن الهدف منه تج عن وليس بالضرورة أن تتبع هذه القائمة سوف ين

م، سيكون     . أما بالنسبة لمفاتيح نجاح التداول، فهي العلم، واالنضباط، والصبر   . نفسك األسئلة الصحيحة   ديك العل ولنفترض أن ل
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ديك خطة محددة                          ك، وان يكون ل وم بواجب ذلك هي أن تق ة ل والخطوة  . عليك الحصول على االنضباط والصبر، وأفضل طريق
 تضمن لك النجاح، إال أنها ستزيد من فرص ربحك في    األخيرة هي وضع خطة محددة للعمل عليها، ولكن حتى تلك الخطة ال  

  . األسواق المالية
  

  آيفية التنسيق بين التحليل الفني والتحليل األساسي
بعض                       على الرغم من تلك الفروق التي تفصل بين المحللين الفنيين واألساسين، فإن هناك طرق تمكنهم من العمل مع بعضهم ال

رغم   ). سواء الفني أو األساسي   (ممكن االقتراب من تحليل السوق من آال االتجاهين  لتحقيق فائدة متبادلة، حيث من ال    وعلى ال
أن أي حرآة هامة في السوق تكون ناتجة عن                            من إيماني أن العوامل الفنية هي قائد العوامل األساسية، إال أنني أؤمن أيًضا ب

ك،    . عض الحذر من األوضاع األساسية في السوق        وبالتالي، على المحليين الفنيين أن يكون لديهم ب       . عوامل أساسية  ولتحقيق ذل
وباإلضافة إلى   . يمكن للمحلل الفني  االستفهام من المحلل األساسي عن ما سيحدث من الناحية األساسية والتي قد تحرك السعر   

  . ذلك، يمكن استخدام رد فعل السوق تجاه األخبار األساسية آمؤشر فني ممتاز
  

ا                         ومن ناحية أخرى، يم    ذار تحذيري من أن شيًئا م ه، أو آإن كن للمحلل األساسي استخدام عوامل التحليل الفني للتأآد من تحليل
دخول                      . هاًما قد يحدث   ر يمنعه من ال وتر آفلت حيث يمكنه استخدام الرسم البياني للسعر، أو أحد أنظمة تتبع االتجاه على الكومبي

ة ،     وذلك ألن. في صفقة تعاآس االتجاه العام للسوق      ل األساسي إشارة تحذيري  حرآة السعر على الرسم البياني قد تعطي المحل
سم التحليل الفني في أحد                        . وقد تساعده على مراقبة الوضع األساسي بصورة أقرب        سوات في ق ه خالل عملي ل ا أذآر أن وهن

سعر                    شة أحد حرآات ال سم التحليل األساسي لمناق  في السوق التي على وشك           الشرآات الشهيرة للسمسرة، آنت أقترب من ق
ات، آان نفس         ". مستحيل"أو  " ال يمكن أن يحدث ذلك    "وغالًبا ما آانت اإلجابات بـ      . الحدوث في الرسم البياني    ر األوق وفي أآث

ة أو           ر  "الشخص الذي يقول ذلك يبحث على مدار أسبوعين بعد ذلك إليجاد سبب من الناحية األساسية لحرآة السوق المفاجئ غي
  . أي أنه آانت هناك مساحة آبيرة للتنسيق والتعاون في هذا المجال. "المتوقعة

  
  ) CMT(محلل فني ُمعَتَمد 

دمون    ي، ويق ل الفن اس التحلي ن الن ر م ستخدم الكثي م    أي ن ه ن م ة، ولك ة الفني ن الناحي ة م واق المختلف راًءا حول أوضاع األس
د أن تعل                 ك؟ الب م ذل ًدا ألن بعد آل ذلك ال يمكنك                     المؤهلين لذلك فعًال؟ وآيف يمكنك أن تعل سؤالين جي ة على هذين ال م اإلجاب

ة       ان الخاص بمهن ي االمتح نجح ف م ي امي ل شارة مح ًضا است ك أي دة، وال يمكن ة جي ة طبي ى درج يس عل ب ل ى طبي ذهاب إل ال
دون شك           CTAوفي مجال التحليل الفني، تعتبر مؤسسة       . المحاماة ا إذا توجهت ب     .  هي المسئولة عن إرشادك ب سؤال إلى    أم ال

د             ولكن  ). CFA(محلل ما عن تقييمه لألسهم المتداولة، فعليك أن تكون متأآًدا حينها من أن هذا المحلل هو محلل أساسي ُمعتَم
ين                         ين الفني لماذا ال تحتاج إلى أخذ الحذر عند سؤالك محلل فني آما هو الحال عند سؤالك لمحلل أساسي؟ ذلك ألن جمعية المحلل

ة  واق المالي د       ) MTA (لألس ي الُمعتم ل الفن اص بالمحل امج خ شاء برن ق إن ن طري سألة ع ذه الم ت ه د حّل ذا ). CMT(ق وه
ّر   . بعد اسمه ) CMT(البرنامج عبارة عن ثالث اختبارات على ثالث مراحل تؤهل المحلل لحمل لقب محلل فني ُمعتَمد       د م وق

ين، اطلب          لذلك، في المر. أغلب المحللين الفنيين المحترفين بهذا البرنامج     ين الفني سؤال إلى أحد المحلل دم بال دما تتق ة القادمة عن
  .  الخاصة بهCMTمنه اإلطالع على شهادة الـ 

  )MTA(جمعية المحللين الفنيين في األسواق المالية 
الم       ) MTA(تعتبر جمعية المحللين الفنيين في األسواق المالية         ك الج    . أقدم وأفضل الجمعيات الفنية في الع ة  تأسست تل معي

ام  ام خاص     1972ع يس نظ تثمارية، وتأس ات االس ة، والمجتمع يم العام داول، وتعل ة الخاصة بالت ار الفني شجيع األفك  لت
) MTA(احتفلت جمعية المحللين الفنيين في األسواق المالية . (بالمعايير األخالقية ومعايير االحتراف بين المحللين الفنيين

ام        شائها     بع1998في الحادي عشر من مارس ع دها الخامس والعشرين إلن ديمي خاص في        . ي م تنظيم عرض تق د ت وق
م            ة وه ثالث أعضاء المؤسسين للجمعي ام بعرضه ال ورك ق شهري في نيوي ة ال  ,Ralph Acampora:  اجتماع الجمعي

John Brooks, and John Greeley .(         ذا المجال ة به ين ومؤسسات مهتم ين فني ة محلل ك الجمعي سمى  (تتضمن تل ُت
سبة بال سات المنت ورك      ). مؤس ي نيوي ة ف اص بالجمعي شهري الخ اع ال د االجتم تم عق  Market Technicians)وي

Association, Inc., One World Trade Center, Suite 4447, New York, NY 10048 (212) 912-
: mail-e, 0995com.aol@shelleymta( اآن           ، ويتم ام في أم ايو من آل ع ا في شهر م سنوي له  عقد المؤتمر ال

ة                  . مختلفة من البالد   ين في األسواق المالي ين الفني ، )MTA(ويمتلك أعضاء الجمعية صالحية بدخول مكتبة جمعية المحلل
 تأسيس بعض   وقد تم . آما يتم نشر صحيفة شهرية للجمعية وصحيفة دورية       . وإلى خدمة االنترنت الخاصة بالجمعية أيًضا     

ين                . الفصول المحلية الخاصة بالجمعية    ين الفني دولي للمحلي درالي ال اد الفي وأخيًرا، يصبح أعضاء الجمعية زمالء في االتح
)IFTA .(  
  

   الغاية العالمية للمحللين الفنيين
شاء دستور    ، تم عقد اجتماع في اليابان مع ممثلي المحللين الفنيين من عدة بالد مختلفة     1985خالل خريف عام     بهدف إن

ين        ين الفني دولي للمحلل درالي ال اد الفي  IFTA, Post Office Box 1347, New York, NY 10009)خاص باالتح
USA .(                       ر من ي من أآث ل الفن  20ومن ذلك الحين، ازداد حجم هذه المنظمة لتتضمن المنظمات األخرى الخاصة بالتحلي
ة ك عضًوا  . دول ة لكون ياء الجميل ك األش ن تل تراليا،   وم ل أس اآن مث ي أم سنوية ف ؤتمرات ال اد الم ة، هي انعق ي الجمعي ف
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ديها            ائزة             . واليابان، وباريس وروما، حيث تستضيف آل جمعية قومية هذا المؤتمر ل ى أول ج د حصلت عل ي ق وافتخر أن
  ". للمساهمة المدهشة في التحليل الفني عالمًيا "1992عام " IFTA "يتم منحها في مؤتمر لـ 

  
  التحليل الفني تحت أي اسمج اندرا

يوًعا من ذي             ) عام في اليابان   300وبعد استخدامه لمدة    (بعد قرن من استخدامه في أمريكا        ر ش ي أآث ل الفن ، أصبح التحلي
ل ي   . قب ل الفن ا التحلي م دائًم ذا العل ى ه ق عل الطبع ال ُيطل اب     . وب ي آت ي ف ل الفن ى التحلي ت عل ال، أطلق بيل المث ى س عل

ستثمر المر " ي الم ك           " The Visual Investor "أو " ئ ار تل اس الختب ة لجذب الن ك في طريق ي، وذل ل المرئ اسم التحلي
ى سبيل    . ومهما آانت التسمية التي تفضلها، فقد تمت ممارسته بالفعل تحت عدة أسماء             . الطريقة القّيمة عن قرب أآثر     عل

سعر         المثال، تعّين الكثير من المنظمات المالية المحللين فقد إليجاد           ة ال ي وصلت    (األسهم أو مجموعات األسهم المرتفع الت
ع  (أو األسهم المنخفضة السعر     ) إلى منطقة ذروة الشراء    ل     )التي وصلت إلى منطقة ذروة البي ل بالمحل ذا المحل سمى ه ، وُي

ة     . الكمّي، إال أنه يصل إلى ذات النقطة الحاسمة التي يصل إليها المحلل الفني           ا آتبت الصحافة المالي دة    آم ة جدي عن طبق
ي يظهر           ". العبي زخم التداول  "من التجار، ُيسمون ب      تقوم هذه الفئة بإخراج أموالها من األسهم أو مجموعات األسهم الت

زخم                      ذا ال وة ه ه ق زداد في ستخدم  . عليها ضعًفا في زخم التداول الخاص بها، وينقلون تلك األموال إلى تلك األسهم التي ت وت
داول   "وبالطبع ال نحتاج إلى شرح مصطلح        . النسبيةتلك الفئة طريقة القوة      سبية   " و" زخم الت وة الن رهم     " الق حيث ورد ذآ
  . في هذا الكتاب من قبل

  
ذلك        ز ب ولكن  . باإلضافة إلى ذلك، توجد شرآات سمسرة ذات قوة في التحليل األساسي، بينما توجد شرآات أخرى ال تتمي

ك الت               ة حدوث تل ى الرسم            هل الحظت في أغلب الوقت آيفي سعر عل اه ال ام في اتج ر ه د حدوث تغي رات األساسية بع غي
اه       اس اتج البياني؟ يستخدم رجال االقتصاد، الذين ال يعتبرون أنفسهم من المحللين الفنيين، الرسوم البيانية طوال الوقت لقي

وحتى تلك  .  في تلك الرسوم   "االتجاه"وجميعهم يتحدثون عن    . التضخم وأسعار الفائدة وجميع أنواع المؤشرات االقتصادية      
ه       . األدوات الخاصة بالتحليل األساسي مثل نسبة السعر إلى األرباح، تمتلك جانب من التحليل الفني              م أن لذلك، عليك أن تعل

ي            ل الفن ة التحلي سهم في         . عندما تتحدث عن السعر، فإنك تتحرك في مملك سندات أن دخل ال ي ال رى محلل دما ي ذلك عن آ
دما نتحدث عن                     سوق األسهم منخفض     شيء عن للغاية، أال يقولون أن األسعار في غاية االرتفاع؟ أال يعتبر هذا هو نفس ال

  وصول السوق إلى ذروة الشراء؟ 
  

سلوآي                    ل ال م التموي دة  ". وأخيًرا، يوجد بعض األآاديميين الذين أعادوا ابتكار التحليل الفني تحت مسمى جديد وهو عل ولع
ل  ∗" Efficient Market Hypothesis "ميين فرضية السوق الفّعال أو سنوات، اعتنق هؤالء األآادي  إلثبات أن التحلي

  . الفني ال يعمل
  

  تصديق البنك االحتياطي الفيدرالي على التحليل الفني
وان              1995خالل عام    ًرا بعن ورك تقري درالي في نيوي اطي الفي ين     :" ، نشر البنك االحتي رأس والكتف يس مجرد   : نموذج ال ل

في سوق صرف     " الرأس والكتفين "وآان المقصود من آتابة هذا التقرير التحقق من مدى صحة نموذج            ". سطحينموذج  
ة   ). تم اعتبار أول إصدار لهذا الكتاب آأحد المصادر األساسية في التحليل الفني           (العمالت األجنبية    وآانت الكلمة االفتتاحي

  : في هذا التقرير هي آالتالي
سعر                   تم عرض التحليل الفن   " ى حرآات ال اًدا عل ستقبلية اعتم سعر الم ؤ بحرآات ال م التنب ي، عل

الماضية، لضمان تحقيق أرباح بشكل إحصائي، على الرغم من تضاربه مع أفكار أغلب رجال              
صاد في    ة  "االقت  .Federal Reserve Bank of New York, C.L)"  األسواق الفّعال

Osier and P.H. Kevin Chang, Staff Report No. 4, August 1995 " (  
  

ام          صادر في خريف ع ر األحدث ال اول التقري درالي األمريكي في      1997آما تن ويس  " من البنك الفي استخدام  " سانت ل
ود    " (Efficient Market Hypothesis "التحليل الفني، والمميزات النسبية لـ  ي أسواق العق تم اعتبار آتاب التحليل الفني ف

ستقبلية آمصدر رئي    ي  الم ل الفن ات الخاصة بالتحلي ه    ). سي للمعلوم ذي عنوان ي   "وتحت المقطع ال ر ف ادة التفكي فرضية األسواق  إع
  : آتب المؤلف" الفّعالة

ا           "  سابق نجاًح سم ال يعتبر نجاح قواعد التداول باستخدام التحليل الفني والذي تّم عرضها في الق
ًرا ، والتي                ي ُأجريت أخي دد من الدراسات الت ة في             مثالًيا لع سوق الفّعال شل فرضية ال  أثبتت ف
ة          رغم من عدم دهشة أصحاب            . وصف آيفية تصرف سوق صرف العمالت األجنبي ى ال وعل

                                                 
 النظرية القائلة بأن أسعار األوراق المالية والسلع في السوق تكّون انعكاًسا لتوقعات جميع المستثمرين بناًءا على المعلومات المتوفرة لكل  هي ∗

  . منهم، وأن أي تطورات تنعكس فوًرا على أسعار األوراق المالية والسلع
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هذه المهنة في السوق من تلك النتائج، إال أنها ساهمت من إقناع رجال االقتصاد لفحص سمات                 
  . "لفنياألمر الذي قد يوّضح الربحية التي تنتج عن استخدام التحليل ا... السوق

  

  الخالصة 

م                  من هنا نقول أنه      اإلطراء الموجه له شعروا ب ين أن ي . إذا آان التزييف هو أصدق شكل لإلطراء، فمن حق المحللين الفني
ة                                   درآون آيفي ذين ال ي د من األسماء، وخاصًة من هؤالء ال ي تحت العدي ل الفن راد التحلي ارس األف ة أخرى، يم من ناحي

ًضا               ولكن على أي حال،   . استخدامه م تطويره أي ي، وت ل الفن رت          .  قد تمت ممارسة التحلي ذا التطوير، غّي ى ه ال عل وآمث
الي واحد        اط      . تحليل العالقات التفاعلية بين األسواق المالية مفهوم الترآيز على تحليل سوق م د قضية ارتب م تع الي ل وبالت

ل          لهذا السبب تظه  . جميع األسواق المالية بعضها ببعض موضع نقاش بعد اآلن         ة الخاصة بالتحلي ر الفائدة من اللغة العالمي
ا  (الفني، حيث أصبح من الواضح اآلن آيف تتضافر جميع األسواق المالية             ات االستجابة        ). محلًيا وعالمًي وفي ظل متطلب

ضوء، أصبحت                     ادل سرعتها سرعة ال ي تع  السريعة الناتجة عن هذا العالم المليء بتكنولوجيا الكومبيوتر واالتصاالت الت
ل   . قراءة إشارات السوق أمًرا فاصًال أآثر من أي وقت مضى      ه التحلي وتعتبر قراءة إشارات السوق هي آل ما يتحدث عن

ي ذآر أن . الفن ًرا ن شارلز داو"وأخي شرين   " ت رن الع ة الق ي بداي ي ف ل الفن ن التحلي ّدم ف د ق رن  . ق ارب الق دما ق واآلن عن
  . يشعر بالفخر بما بدأهسوف " داو"العشرين على االنتهاء، ال شك بان 

  
  

  تم بحمد اهللا،، 
  
  

  
  
  
  

  
 


