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     مقدمة

ا( ، سوق العمالت املشفرة، وسوق السلع وغريهة املختلفة )سوق العمالت األجنبية، سوق األوراق املاليةاألسواق املالي     
املدى  للمستثمرين مبختلف أنواعهم سواء كانوا مستثمرين علىاجملاالت االستثمارية األكثر استقطابا وجذبا إحدى  تعترب

ظيف أمواهلم ويعود تزايد اهتمام األفراد واملؤسسات بتو  الطويل، أو مضاربني على املدى املتوسط والقصري، أو متاجرين يوميني.
ة تسييل الستثمار، فعالوة عن سهولومدخراهتم يف األصول املالية إىل املزايا العديدة اليت يُتيحها هذا اجملال من جماالت ا

يث حاالستثمارات عند احلاجة، يُتيح هذا اجملال فرصا كبرية للربح والثراء. واالستثمار يف األسواق املالية ال خيلو من املخاطر، 
 أن هذه املخاطر قد تؤدي إىل اخلسارة وفقدان جزء كبري من األموال.

لتحقيق و سليم اختيار األدوات املالية املناسبة، وحتديد الوقت املالئم للشراء أو البيع، يتطلب قرار االستثمار أو املضاربة ال     
ذلك يستخدم املستثمرون طرقا متنوعة أمهها التحليل الفين، حيث أنه يهدف إىل التنبؤ باالجتاه املستقبلي ألسعار األدوات 

اعد .....( باستخدام أدوات متنوعة تساول، تاريخ التداولاملالية من خالل دراسة بيانات السوق املاضية )السعر، حجم التد
على حتديد االجتاه احلايل حلركة األسعار، مبا يسمح بالتنبؤ باالجتاه املستقبلي. والتحليل الفين ينقسم بدوره إىل قسمني مها: 

على حترك  ات( اليت تعطي إشار أو النماذج التحليل الفين للرسوم البيانية، والذي يعمل على رسم جمموعة من االشكال )األمناط
السعر يف اجتاه معني، والتحليل الفين االحصائي، حيث أنه يعتمد على جمموعة من املؤشرات اليت تساعد يف اختاذ قرار الشراء 

 والبيع.

عترب فرصة جد مهمة ي التحليل الفين ُُيكن تطبيقه على خمتلف األسواق املالية منها سوق العمالت األجنبية، هذا السوق     
لكن يوجد  ،فيه يواجهون حالة عدم التأكد يف حتديد حركة اجتاه أسعار العمالت ن املضاربونلتعبئة املدخرات واستثمارها، إال أ

العديد من األساليب اليت يلجأ إليها املضاربون من أجل توقع اجتاه األسعار والقيم املستقبلية للمنتجات املتداولة، اليت ُيكن 
حصرها بني األساليب البدائية القائمة أساسا على االشكال التقليدية للتحليل الفين، واألساليب األكثر صعوبة وتعقيدا املبنية 

 على تطبيقات الذكاء االصطناعي.

ة فال توجد وسيلة للمضاربة ختلو من العيوب والنقائص، األمر الذي يفتح جمال البحث إلجياد أفضل األساليب، باإلضا     
إىل الظروف االقتصادية الدائمة التغري اليت تفرض على املضاربني السعي حنو وسائلهم من أجل التنبؤ الصحيح حبركة األسعار، 

 لذلك ارتأينا طرح اإلشكالية اآلتية:

 ما هو دور التحليل الفني في عملية اتخاذ قرارات المضاربة في سوق العمالت األجنبية؟



 مقدمة

 

 ب
 

وهي   واالملام جبوانب املوضوع باإلشكاليةيندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية من أجل اإلحاطة      
 كالتايل:

 ماهي أهم األسس والنظريات اليت يقوم عليها؟ -

 الكالسيكية؟ ماهي مستويات الدعم واملقاومة؟ وما هي أهم أشكال )أمناط( التحليل الفين -

أشكال )أمناط( التحليل الفين املضارب من اختاذ قرار الشراء أو البيع يف الوقت املناسب يف سوق العمالت هل تساعد  -
 األجنبية؟

 دراسةفرضيات ال

 لتسهيل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة واالسئلة الفرعية، قمنا بوضع الفرضيات التالية:     

يف شكل  من خالل رصد وتسجيل مجيع املعلومات الرسم البياين بواسطة املاضية لدراسة حركة السوقالتحليل الفين أسلوب  -
 املستقبلية للسعر. تلغرض التنبؤ باالجتاها خرائط ورسوم

يهتم التحليل الفين بتتبع احلركة التارخيية لألسعار هبدف رصد شكل )منط( لتلك احلركة ُيكن من خالهلا التنبؤ باالجتاهات  -
 ار يف سوق العمالت األجنبية.املستقبلية لألسع

ى أشكال البيع يف الوقت املناسب باالعتماد علو يستطيع املتداولون يف سوق العمالت األجنبية من اختاذ قرارات الشراء  -
 التحليل الفين.

 دراسةأهمية ال

ار العمالت يف للتحليل الفين يف التنبؤ حبركة أسع الكالسيكيةيسعى هذا البحث إىل توضيح كيفية استخدام االشكال       
واستخراج  ،من خالل حتليل اجتاهات األسعار الصاعدة واهلابطة واألفقية على الرسم البياين ،سوق العمالت األجنبية )الفوركس(

الوقت املناسب،  والبيع( يفجمموعة من االشكال السعرية االستمرارية واالنعكاسية اليت تساعد يف اختاذ قرار املضاربة )الشراء 
ليورو مقابل للتحليل الفين على زوج عمالت ا الكالسيكية وذلك من خالل اسقاط املفاهيم النظرية املتعلقة باألشكال السعرية

 .األجنبيةسوق العمالت  في (EUR/USD)الدوالر 
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 الدراسةأهداف 

 :إىل حتقيق األهداف التالية ه الدراسةهندف من خالل هذ     

يها، واالشكال ، والكشف عن املبادئ والنظريات اليت يستند علعرض أهم العناصر املتعلقة بالتحليل الفين، من خالل تعريفه -
 السعرية املختلفة للتحليل الفين؛

 توضيح طريقة التحليل الفين باستخدام االشكال االستمرارية واالنعكاسية؛ -

 واملتدخلني فيه، ومفهوم املضاربة؛ التعريف بسوق العمالت األجنبية )الفوركس( -

 حماولة دارسة دور أشكال )أمناط( التحليل الفين يف اختاذ قرارات املضاربة على زوج عمالت اليورو دوالر؛ -

  .عرض وتقييم اشكال التحليل الفين -

 لدراسةمنهجية ا

لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة، واختبار الفرضيات وحتليل العالقة بني متغريات الدراسة استخدمنا نوعني من املناهج مها       
 كالتايل:

مستويات الدعم واملقاومة، و املنهج الوصفي: استخدمنا املنهج الوصفي لتوضيح خمتلف املفاهيم املتعلقة بالتحليل الفين،  -
ط( االستمرارية واالنعكاسية للتحليل الفين، وأيضا توضيح جمموعة من املفاهيم املتعلقة بسوق العمالت واالشكال )األمنا

 األجنبية، واملضاربة وسعر الصرف.

يف سوق العمالت  (EUR/USD): استخدمنا املنهج التحليلي لتحليل زوج عمالت اليورو مقابل الدوالر املنهج التحليلي -
واستخراج جمموعة من على الرسم البياين،  لزوج العمالت ، من خالل رصد حركة األسعار04يتاتريدر بواسطة منصة م األجنبية

ثالث سنوات  خالل فرتة وحتليلها املضاربة )الشراء أو البيع( اتاختاذ قرار  من اليت تعطي إشارات متّكن املتداول االشكال
2018-2020 . 
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 الدراسات السابقة

 الدراسة األولى:

بعنوان: اختاذ قرار االستثمار يف األسهم  (، مذكرة لنيل شهادة املاجستري2011-2010دراسة )عماد الدين شرايب،      
. هدفت الدراسة على تطبيق واختبار CAC 40باالعتماد على التحليل الفين " دراسة تطبيقية على عشرين مؤسسة مدرجة يف 

خم، وأشرطة ز مؤشرات االجتاه العام، مؤشرات الأهم مؤشرات التحليل الفين ) ، وذلك عن طريق عرض وتقييمالقدرة التنبؤية
متت  .، وحتديد التوقيت املناسب للبيع والشراء مما يساعد املستثمر بتحقيق أكرب عائد ممكن(بولينجر، ومؤشر سالسة احلركة

من  %50" ما يعادل CAC 40على عشرين أكرب مؤسسات من حيث حجم التداول واملدرجة يف مؤشر السوق "الدراسة 
" عن طريق برنامج Backtest" (. ومن أجل ذلك مت تصميم برنامج اختبار قبلي2010-2009املؤسسات، وذلك ملدة سنتني )

 ". Visual Basicمايكروسوفت إكسل ولغة برجمة "

 وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج:

  نبغييجيب التأكيد على أن االستثمار الناجح يف األسهم ال ينبغي أن يعتمد على مؤشرات التحليل الفين وحدها، بل  -
، السياسية، ةكذلك االستعانة بالتحليل األساسي، وكذا متابعة مستجدات السوق اليت عادة ما تتأثر باألحداث االقتصادي

 حيان.والكوارث الطبيعية حىت الشائعات يف بعض األ

يعد موضوع التحليل الفين واختبار قدرته التنبؤية موضوعا واسعا وذو عدة أبعاد ال ُيكن اإلحاطة هبا يف حبث واحد مما  -
غي إجراء خر، إذ ينبآجيعلنا نقر بأنه ال ُيكن تعميم نتائج هذه الدراسة على األسواق األمريكية أو األسيوية أو أي سوق 

 األسواق.اختبارات مماثلة على هذه 

 شراء واالحتفاظ.المؤشرات التحليل الفين تعطي نتائج متضاربة، بعضها أعلى وبعضها أدىن من نتائج إسرتاتيجية  -

كما أكدت النتائج أن مؤشرات القوة النسبية، الزخم والعشوائية قد حققت عوائد جيدة يف حني أن مؤشرات املتوسطات   -
 CAC40حركة واجتاه احلركة قد حققت عوائد ضعيفة وذلك مقارنة بأداء مؤشر السوق املتحركة تقارب/ تباعد املتوسطات املت

 خالل نفس فرتة الدراسة.
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 الدراسة الثانية

(، دراسة تأثري الشموع اليابانية على سلوك املضاربة يف السوق الدويل 2010دراسة )شريفي إبراهيم، بشوندة رفيق،      
متغريات  ثالثدراسة العالقة بني مت  ،(GBP/USDزوج اجلنيه اإلسرتليين/ الدوالر األمريكي )للعمالت األجنبية " دراسة حالة 

تتمثل يف الشموع اليابانية، املضاربة واجتاه حركة سعر زوج عملتني أجنبيتني فوق أرضية سوق العمالت الدويل، فاملضاربة هي 
فهو نتيجة  عملية املضاربة على الزوج، أما شكل الشمعة اليابانية عملتني هو ناتجمتغري تابع لنوع الشمعة اليابانية، سعر زوج 

جلسة التداول على الزوج خالل الفرتة احملددة. باعتبار الشموع اليابانية وسيلة يف يد املضارب لرصد حركة السعر لزوج عملتني 
 . مالت األجنبيةالسوق الدويل للع يف املاضي والتنبؤ باجتاه حركته يف املستقبل من أجل الرفع من فرص جين األرباح من

 ومت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التالية:

 تعترب الشموع اليابانية منوذج صاحل للتنبؤ باجتاه حركة أسعار العمالت األجنبية يف السوق الدويل؛ -
داة من أدوات التحليل باعتبار أيسمح التحليل باستعمال الشموع اليابانية بقراءة نفسية وسلوك املضاربني يف السوق  -

 الفين، بالتايل فهي صاحلة لالستعمال مع باقي األدوات ويف كل األسواق املالية؛
تساعد الشموع اليابانية املضاربني يف حتديد الدعوم واملقاومات، األمر الذي ُيكنهم من استهداف نقاط الدخول  -

 واخلروج؛
رص جين جتاه العام للسعر إىل استقرار املضاربة يف السوق وبالتايل الرفع من فاملضاربني النزيهة واحرتام اال مالتزايؤدي  -

 الربح ومنو الدخل؛
يستفيد املضاربون يف العمالت األجنبية من االجتاه الصاعد واالجتاه اهلابط للسوق يف ابرام الصفقات، اال ان التذبذب  -

الوقت  يل للعمالت األجنبية سوقا كثري الفرص ويف نفسالشديد حلركة أسعار العمالت األجنبية جيعل من السوق الدو 
 شديد املخاطر.

 الدراسة الثالثة:

(، التحليل الفين كأداة لرتشيد القرار االستثماري باألسهم، دراسة 2017)متاجر ويداد، قادري عالء الدين  دراسة     
حالة شركة حممد الضليل الصناعي العقاري والبنك االستثماري بسوق عمان لألوراق املالية. كانت الدارسة حول تطبيق 

إىل  2015من سنة  ريجممع الضليل الصناعي العقاري والبنك االستثماري، للربع األخ أسهممؤشرات التحليل الفين على 
من أجل ترشيد القرار االستثماري يف الوقت املناسب، حيث مت االعتماد على الرسم البياين  ،2016الربع األول من سنة 
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لسعر السهم "اخلط البياين"، وقاما بتطبيق جمموعة من املؤشرات هي مؤشرات الزخم، مؤشر القوة النسبية، مؤشر التدفق 
يف جلب البيانات الالزمة عن أسهم املنشآت  (Tickercahrt Trend)ومة. واعتمدا على برنامج واملقا والدعمالنقدي، 

 والسوق حمل الدراسة. 

 ومت التوصل إىل جمموعة من النتائج نلخصها يف النقاط التالية:

ث ترتبط ال األوراق املالية حبيتضم سوق األوراق املالية أنواع عديدة من املنتجات املالية املتداولة على مستواها، منها  -
سيما األسهم منها، بعوامل على االستثمار فيها، إذ تستند عملية اختاذ هذا القرار االستثماري على جمموعة من األسس 

 أو العناصر اليت ينبغي على املستثمر األخذ هبا.

وق، وذلك ر األسهم املتداولة يف السالتحليل الفين هو عملية رصد معطيات املاضي للسوق، أي دراسة تارخيية ألسعا -
 خاصة بالتقلبات املستقبلية هلذه األسعار واالجتاهات اليت من املمكن أن تتحرك حنوها. تبغية وضع تنبؤا

يعترب التحليل الفين من االسرتاتيجيات الفّعالة اليت هتدف إىل ترشيد قرار االستثمار باألسهم إذا ما أتقن احمللل الفين  -
 ملؤشرات الفنية وبالتايل ترمجة نتائج كل مؤشر على خريطة حركة األسعار.استخدام ا

إن تطبيق مؤشرات التحليل الفين على أسهم عينة الشركات املدرجة ي سوق عّمان يكون ذو تأثري فّعال على القرارات  -
لومات التارخيية هلذه عتماد على املعاالستثمارية، إذ تفيد هذه املؤشرات بالتوقع باجتاه حركة األسعار قبل حدوثها ذلك باال

 األسعار، وتوضح بذلك للمستثمر صور السوق املستقبلية مما خيوله باختاذ أفضل قرار استثماري مبا يتماشى واحتياجاته.

تكملة لسلسلة الدراسات السابقة، ولبنة جديدة تستند إليها الدراسات الالحقة، وتتميز هذه الدراسة عن  وتعد دراستنا
 اسات السابقة مبا يلي:الدر 

وقواعد املتاجرة املبنية  ،للتحليل الفين للرسم البياين )االستمرارية واالنعكاسية( األمناط السعرية الكالسيكية مجيع ختبارا -
يق التحليل الفين تقوم بتطب السابقة توقيت قرارات املضاربة )الشراء والبيع(، حيث أن أغلب الدارسات عليها، من أجل

 االحصائي )املؤشرات(.
يف سوق العمالت األجنبية، إذ  (EUR/USD) تطبيق األمناط السعرية الكالسيكية على زوج عمالت اليورو/دوالر -

خدم وعدد قليل جدا يست تستخدم التحليل الفين يف سوق األسهم السابقة نالحظ أن عدد كبري من الدراسات
 سوق العمالت األجنبية. التحليل الفين يف
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 مات الدراسةيتقس

بغية حتقيق األهداف املسطرة للدراسة واالجابة على اإلشكالية املطروحة، مت تقسم هذه الدراسة إىل ثالثة فصول،      
 اآليت:صيل للتحليل الفين، وخصص الفصل األخري للدراسة التطبيقية، وفق التفاجلوانب النظرية  الفصل األول والثاين تضمن

عبارة ع فصل متهيدي يتناول األسس النظرية للتحليل الفين، وتضمن مفهوم التحليل الفين ونشأته،  الفصل األول: -
 ومبادئه وانواعه، والنظريات اليت يقوم عليها، وامهيته وأهم مميزاته واالنتقادات املوجه إليه.

ل يف ان سائدا خالل املراحل األوىل من ظهوره، واملتمثيستعرض الشكل األول للتحليل الفين الذي كالفصل الثاني:  -
حتليل الرسوم البيانية لألسعار. حيث مت فيه التطرق إىل مستويات الدعم واملقاومة، واألمناط السعر الكالسيكية االستمرارية 

 واالنعكاسية اليت يستخدمها احملللون الفنيون للتنبؤ باالجتاه املستقبلي لألسعار.

لعمالت لألمناط السعرية الكالسيكية للتحليل الفين، مت فيه العريف بسوق اخيترب القدرة التنبؤية  الث:الفصل الث -
األجنبية، والتعريف بزوج العمالت اليورو/الدوالر، وحتديد منطلقات الدارسة، وعرض وحتليل النتائج اليت أفرزهتا الدارسة 

 وتقييمها.

      

 



 

 الفصل األول: اإلطار النظري للتحليل الفني

 المبحث األول: ماهية التحليل الفني؛ -       
 المبحث الثاني: نظريات التحليل الفني؛ -       
 .يالمبحث الثالث: تقييم التحليل الفن -       
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 الفصل األول: اإلطار النظري للتحليل الفني

 تمهيد

أن يقوم فيه  إىل التوقيت الذي جيب ضاربصبح املضاربة أكثر سهولة إذا استطعنا إجياد قاعدة تعامل ترشد املتميكن أن      
بالشراء أو البيع. ومن أجل توقيت قرارات املضاربة بشكل صحيح فإنه ميكن االعتماد على أسلوب حتليل يسمى التحليل الفين 

(Technical Analysis ّكن من اختاذ قرار عمالت سوق ال) األسواق املختلفةيف الوقت املناسب ويف  الشراء أو البيع(، والذي ميم
 .....إخل(.سوق السلع األجنبية، سوق األسهم،

ليل حركة السوق ويعترب من أقدم مداخل حت يقتصر على دراسة شكل البيانات املالية وما تظهره من اجتاهات،التحليل الفين      
تحليل الفين تطورا ال، فقد وضعت أسسه األوىل بداية القرن العشرين، ومنذ ذلك الوقت عرف واملضاربني من قبل املستثمرين

ملحوظا وانتشارا متزايدا يف أوساط املستثمرين واحملللني، إذ يمعد حاليا أكثر األدوات التحليلية شيوعا واستخداما يف األسواق 
 املالية املختلفة.

 احث التالية:بالنظري للتحليل الفين من خالل العناصر الواردة يف امل اإلطارعلى سنحاول يف هذا الفصل تسليط الضوء      

 .املبحث األول: ماهية التحليل الفين -
 .املبحث الثاين: نظريات التحليل الفين -
 .تقييم التحليل الفيناملبحث الثالث:  -
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 التحليل الفني مدخل إلىالمبحث األول: 

 عريف التحليل الفين ونشأته،ت وجب علينا أوال، وتقييمه بذكر أمهيته ومزاياه وعيوبهإىل نظريات التحليل الفين  قبل التطرق    
 ، وهذا ما سوف نتناوله يف هذا املبحث.نواعهوتبيان مبادئه، مث االنتقال إىل ا

 أتهالمطلب األول: تعريف التحليل الفني ونش

 .مث ننتقل إىل نشأته ،والباحثنيمن تعاريف التحليل الفين وفقا جملموعة من احملللني جمموعة  سنتطرق يف هذا املطلب اىل     

 أوال: تعريف التحليل الفني

 ها:أمه يأيتحىت تتضح معامل املوضوع الذي حنن بصدد دراسته، ال بد أن نّعرف التحليل الفين، وفيما      

يف املقام األول من خالل استخدام الرسوم البيانية، لغرض التنبؤ باجتاهات األسعار  حركة السوقالتحليل الفين هو دراسة  -
  1 .يف املستقبل

التحليل الفين هو استخدام سلوك األسعار يف املاضي و/ أو بيانات السوق األخرى، مثل احلجم، لتوجيه قرارات التداول   -
 2من خالل تطبيق قواعد بسيطة على بيانات األسعار التارخيية.. وغالبا ما تمتخذ هذه القرارات األسواق املاليةيف 

عادة  –وتسجيل  . والتحليل الفين هو علم رصدفيهدراسة حركة السوق، وليس السلع أو البضائع املتداولة هو  التحليل الفين -
تنتاج اجتاه ......إخل(، مث اس، حجم التداول، تاريخ التداول.)السعرمجيع املعلومات اخلاصة بالتداول  –يف شكل رسم بياين 

 3األسعار يف املستقبل من الصورة التارخيية املرسومة.

 4.تقبلي، سلع، عمالت،....إخل( هبدف حتديد سعرها املس)أسهمهو عملية حتليل البيانات التارخيية ألسعار القيم املنقولة  -

ؤ حبركة عبارة عن دراسة وحتليل للمعطيات يف املاضي من أجل التنب هو نستخلص من التعاريف السابقة أن التحليل الفين     
ل من األسهم، وميكن تطبيق التحليل الفين على ك، يف املستقبل، وحتليل املعطيات يكون من خالل الرسوم البيانية ألسعارا

 السلع، العمالت....إخل، إال أن هذا البحث يتعلق بتطبيق التحليل الفين على العمالت فقط.

                                                           
1 John J. MURPHY, “Technical Analysis of The Financial Markets”, New York institute of Finance, New York, USA, 

1999, p.1-2. 
2  Christopher J. Neely, Paul A. Weller, "Technical Analysis in the Foreign Exchange Market", Working Paper, Federal 

Reserve Bank of St. Louis, 2011, p.1. 
3 Robert EDWARDS, John MAGEE, “Technical Analysis of Stock Trends” Eleventh edition, Taylor & Francis Group, New 

York, USA, 2019, p.4.  
4 Steven B .ACHELIS,” Technical Analysis from A To Z”. Equis international, 2000, p.4. 
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 ثانياً: نشأة التحليل الفني

 ترجع بدايات التحليل الفين يف العامل الغريب إىل هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وقد تبلورت مبادئه األساسية    
وق حرة سمبتابعة أسعار األسهم يف البورصات األمريكية. ومنذ ذلك احلني، مت تطبيق مبادئه املختلفة بنجاح ملحوظ على أي 

برتول، ة احلرة الرئيسية، وأسواق السلع املستقبلية، واليأخرى تضم مجهورًا من املشرتكني، مثل سوق صرف العمالت األجنب
واملعادن النفيسة كالذهب والفضة، وغري النفيسة بأنواعها املختلفة كالنحاس واأللومنيوم وغريها. ويرتكز التحليل الفين على 

 1 .، وغالباً ما تمربط نشأة التحليل الفين بظهور نظرية داو مطلع القرن العشرينبأساس رياضي وإحصائي صل

 المطلب الثاني: مبادئ التحليل الفني

 سنتطرق يف هذا املطلب إىل الثالثة مبادئ األساسية اليت يعتمد عليها التحليل الفين وهي:     

مجيع االخبار واملعلومات األساسية للسوق يتم تضمينها دائما يف األسعار، أي أن  السوق يأخذ كل شيء في الحسبان: -
األسعار تعكس مجيع املعلومات يف السوق، ومبا أن أسعار السوق تستند إىل معرفة األشخاص وتوقعاهتم، فإهنا تتكيف باستمرار 

 تملة قدحملفعلية وكذلك أي أحداث مستقبلية مبا يف ذلك مجيع األخبار اذات الصلة وعكسها الستيعاب مجيع املعلومات 
عر س األحداث والتكهنات حول األحداث تنعكس دائما بالفعل يف كل  ؛. بعبارة أخرىتفائلةم متشائمة أو توقعة أوتكون مم 

 2؛السوق احلايل

حسب نظرية "داو" فإن األسعار يف السوق تتحرك يف ثالث اجتاهات، االجتاه حنو األعلى،  للسوق ثالث اتجاهات: -
يكون فيها  . فيما يتعلق باالجتاه حنو األعلى فيعرفه "داو" بأنه احلالة اليت(أفقيجانيب)واالجتاه حنو األسفل، واالجتاه بشكل 

يها سعر تعلق باالجتاه حنو األسفل فيعرفه بأنه احلالة اليت يكون فسعر االغالق اليوم أكرب من سعر إغالق البارحة، وأما فيما ي
الجتاه حنو فهو الوضع الذي ال يكون فيه ا جانيباإلغالق اليوم أقل من سعر إغالق البارحة، أما فيما يتعلق باالجتاه بشكل 

 3؛األسفلاألعلى أو حنو 

. فعلى سبيل *ةللسيكولوجية البشرييصاحب معظم أشكال التحليل الفين ودراسة حركة السوق دراسة  التاريخ يعيد نفسه: -
صور معينة  -واليت مت التعرف عليها وتصنيفها خالل مئات السنني املاضية –املثال، تعكس النماذج املتشكلة يف الرسم البياين 

                                                           

   .34ص ، 2006، الطبعة اخلامسة، البالغ للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، التحليل الفني لألسواق الماليةعبد اجمليد املهيلمي،  1 
2 James Chen, Essentials of technical analysis for financial markets, John Wiley & Sons, New Jersey, USA, 2010 P.14,15. 
3  John J. MURPHY, Technical Analysis of The Financial Markets, OP-Cit., p.2-5. 

 )السيكولوجيين( بدراسة الشخصية، العاطفة، السلوك، االدراك، والعالقات بين األشخاص.هو العلم الذي يدرس الوظائف العقلية والسلوك. ويهتم علماء النفس *
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. وبسبب نازلجتاه الأو اال صاعدالسوق جتاه االجتاه ال يكولوجيةتظهر يف الرسوم البيانية للسعر. وتكشف مثل هذه الصور س
األداء اجليد هلذه النماذج يف املاضي، من املفرتض أن يستمر أدائها بنفس اجلودة يف املستقبل، وذلك ألهنا تعتمد على دراسة 

  1السيكولوجية البشرية اليت لن تتغري.

 المطلب الثالث: أنواع التحليل الفني

( والتحليل الفين االحصائي chart patterns analysisهناك نوعيني رئيسيني للتحليل الفين مها التحليل الفين للرسم البياين )     
(statistical “indicators” analysis وهذا ما سوف نتطرق إليه يف )هذا املطلب. 

 حيث يقوم احمللل ؛ياينالرسم الب فين الذي يقوم على حتليلهو نوع من أنواع التحليل ال :أوال: التحليل الفني للرسم البياني
ن ماالشكال والرسوم اليت تساعد يف اختاذ قرارات املضاربة )الشراء والبيع(، وهذا النوع  من بتحليل األسعار واستخراج جمموعة

 Traditional chart)للرسم البياين  الكالسيكيةاألمناط )األشكال( رئيسية هي:  أنواع إىل ثالثة بدوره ينقسم التحليل

patterns،)  ارمونيك اهلأمناط(Harmonic patterns) مناذج الشموع ،( اليابانيةCandlestick pattern) واجلدول التايل يلخص .
 هذه األنواع.

 (: أنواع التحليل الفين للرسم البياين01اجلدول )

 األنواع  المفهوم أنواع الرسم البياني
 الكالسيييكيةاألنماط 

 للرسم البياني
هي مناذج أو أشكككككككال معينة متكررة حلركة األسككككككعار، يتم مالحظتها 
على الرسم البياين للسعر، هذه النماذج هلا قيمة تنبؤية معينة، تعطي 

حترك األسكككككككعار يف نفس االجتاه، أو حتركها يف االجتاه إشكككككككارات على 
 املعاكس.

تقسكككككككككككككككم إىل نوعني: األمنكككاط االسكككككككككككككككتمراريكككة  
املثلثككات، وأمنككاط انعكككاسكككككككككككككككيككة مثككل الرأس ككك

والكتفان، والعديد من االشكال األخرى اليت 
 سوف نتطرق هلا الحقا.

هي تلك اليت تأخذ أمناط األسككككككعار اهلندسككككككية من خالل اسككككككتخدام  أنماط الهارمونيك 
 أرقام فيبوناتشي لتحديد نقاط التحول يف االجتاه.

منط  ،(Bat) منط اخلفككككككا ، AB=CDمنط 
، منككط السككككككككككككككككلككطككعككون (Gartley)جككككككككارتككلككي 

(Crab،)  منط الفراشككككككككككككة(Butterfly) نمط ،

أنظر  (.Three wave)الموجاااات ال ال  

 (.01) رقم الملحق
نماذج الشموع 

 اليابانية
 الشككموع اليابانية هي االعمدة التمثيلية على الرسككوم البيانية اليت  ثل
حتركات األسكككعار لفرتات معينة من سكككعر االفتتاح، اعلى سكككعر، أد  

هنكككككاك جمموعكككككة من األمنكككككاط االسكككككككككككككككتمراريكككككة 
مثل مشعة املطرقة، الشككككككككككهاب،  واالنعكاسككككككككككية

                                                           
1  Ibid, p.2-5. 
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سكككككعر، إىل سكككككعر االغالق، وهذه الشكككككموع تعطي إشكككككارات تسكككككاعد 
 *البيع. اختاذ قرار الشراء أو  يفاملضارب 

علق، بوع ابتالع تصككككككككككككككككككككاعكككككديكككككة 
م
الرجكككككل امل

 (.02) رقم وهبوطية. أنظر احمللق

 املصدر: من أعداد الطلبة باالعتماد على املراجع التالية:

 John J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets, op.cit., p.99-100. 
 Scott M. Carney, Harmonic Trading: profiting from the Natural Order of the Financial Markets, FT Press, 

USA, 2010, p.35. 
 Steve Nison, Japanese Candlestick Charting Techniques, Second Edition, Prentice Hall Press, New York, USA, 

2001, p.25-29 
للون املؤشرات الفنية هي شكل إحصائي من التحليل الفين، حيث يطبق احمل: التحليل الفني االحصائي )المؤشرات(ثانياً: 

لية. وقد شاع التحليل الفين اإلحصائي خاصة بعد ظهور احلاسبات األ ،لفة على األسعار واألحجامتالفنيون صيغاً رياضية خم
و ات ثابتة تشري إىل توقيت بداية وهناية كل من الدورات حنو االرتفاع وحنوالتحليل الفين االحصائي يعمل على إجياد إشار 

هناك جمموعة من  (،Technical indicatorsوذلك عن طريق جمموعة من املؤشرات تسمى باملؤشرات الفنية ) ؛االخنفاض
تعتمد العديد  .، ومؤشرات الزخممثل مؤشرات االجتاه، وحجم التداول، واملذبذبات الشائعة واملستخدمة بكثرةاملؤشرات الفنية 

وهذه املؤشرات تعمل على تأكيد أشكال الرسم  1ميكن حساهبا كميا. ألنهمن أنظمة التداول على املؤشرات الفنية وذلك 
  2لسوق.أفضل مكان للدخول أو اخلروج من االبياين، وتعطي إشارات شراء أو بيع تساعد املتداولني أو احملللني يف حتديد 

 المبحث الثاني: نظريات التحليل الفني

نظريات التحليل الفين هي جمموعة من االفرتاضات، املبادئ واالسس والقواعد املفسرة حلركة السعر يف األسواق املالية.      
 هذا املبحث. إليوت وهذا ما سيتم التعّرف عليه يفوالتحليل الفين للسوق يستخدم نظريتني مها نظرية داو ونظريات موجات 

 المطلب األول: نظرية داو

، فرضيات تهنظريتعريف و  نبذة عن تشارلز داو سنتطرق يف هذا املطلب إىل نظرية داو وذلك بذكر ثالث عناصر هي:     
 واالنتقادات املوجة هلا. نظرية داو )القواعد األساسية(،

                                                           
  .02:27، الساعة 16/04/2021يوم عليه مت االطالع   .https://cutt.us/5lkfqاملوقع االلكرتوين:  1

 .2711:، الساعة 8/06/2021يوم عليه مت االطالع   .https://cutt.us/GDmqDاملوقع االلكرتوين:  2 
 . Harmonic Trading ،Japanese Candlestick Charting Techniques* للتوسع واالستزادة أنظر: 

https://cutt.us/5lkfq
https://cutt.us/GDmqD


 اإلطار النظري للتحليل الفني..........الفصل األول: ....................................
 

 

14 
 

 وتعريف نظريتهنبذة عن تشارلز داو أوال: 

، بدأ حياته املهنية  18. يف سن ال 1851ولد يف نوفمرب  :(Charles Henry Dowداو ) هنري نبذة عن تشارلز -1
، وكتب العديد من املقاالت يف جمالت خمتلفة، (Providence Journalانتقل إىل جملة بروفيدانس ) 1875كمراسل ويف عام 

 The New York)س واكسرب أدت هذه املقاالت مباشرة إىل انتقاله إىل نيويورك يف العام التايل كمراسل لصحيفة نيويورك ميل 

Mai and Express). 1 

( Edward Jones) (، قام بتوظيف صديقه إدوارد جونزKiernanيف وقت الحق، بعد أن أصبح كاتبا وحمررا مع وكالة كرينان)
نشرات األخبار املالية  قاما بتوزيع جونزو  (. معاً، داوProvidence Sunday Dispatch) الذي كان حمررا لصحيفة بروفيدانس

يت شركة داو وجونز ) آخر،بتمويل من شريك  .1882 على أعمال نيويورك. يف عام  ,Dowقاموا بتأسيس وكالة إعالمية بم

Jones & Company)  يف جريدة وول سرتيت.وشرعا يف إصدار ملخص لألخبار املالية اليومية يتم نشره 

تصف نظرية داو على مستوى متقدم اجتاهات السوق وكيف تتصرف بشكل  (:Dow Theoryتعريف نظرية داو ) -2
منوذجي، وعلى مستوى أكثر دقة فإهنا توفر إشارات ميكن استخدامها لتحديد اجتاه السوق األويل أو اإلشارة إل تغيري هذا 

عي معدل داو جونز الصناالنظرية حول حتديد اجتاه مؤشر داو جونز للسكك احلديدة )النقل اآلن( و  تركزحيث االجتاه. 
واستخدام احلجم لتأكيد هذا االجتاهات. وإذا كانت مؤشرات داو جونز تتجه يف اجتاه فيمكن القول أن السوق بأكمله يتجه 

  .2حتديد اجتاه السوق العام مث التداول مع هذا االجتاه وهذه اإلشارات  كن املستثمرين منيف هذا االجتاه، 

شركة صناعية أمريكية، و أمخترب املؤشر  30صناعي ألكرب ( وهو مؤشر Dow Jonesجونز )داو  عمل داو على تطوير مؤشر
( يف صحيفة وول سرتيت A.C.Nelsonبعد وفاته من قبل نيلسون ) 1902وأثبت فعاليته حىت اليوم، ونشرت نظرية داو يف عام 

 3جورنال.

 

 

                                                           
1 Jack Schannep, Dow theory for the 21st century: technical indicators for improving your investment results, 

John Wiley & Sons, New Jersey, USA, 2008, p.3 

 .04:13، الساعة 19/04/2021   مت االطالع عليه يوم  https://cutt.us/itpXl :املوقع االلكرتوين 2 
3 Zoltan VEGH, Introduction to technical analysis: charts, opening and managing positions, Magyar Nemzeti Bank, 

2016, p.11. 

https://cutt.us/itpXl
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 ثانياً: فرضيات نظرية داو

 1من االفرتاضات وهي كالتايل:على جمموعة  داو تقوم نظرية 

وق تعترب كل املعلومات املاضية احلاضرة واملستقبلية ملخصة يف الس : الحسبانفي  كل شيء  متوسطات األسعار تأخذ 1- 
وبالتحديد يف سعر السهم، حيث يستوعب املشاركني يف السوق هذه املعلومات وتنعكس على سلوكهم، وبالتايل يتحرك السعر 

 وفقا هلذه التصرفات.ويضبط نفسه 

 :هناك ثالث اجتاهات حسب نظرية داو، وهي كالتايل  :اتجاهات للسوق ثالثة  2- 

االجتاه األساسي )املد واجلزر(: ويعكس دورة طويلة األجل تظهر أن السوق مبجمله يف حالة صعود أو هبوط متواصل، ويطلق -
 يف حالة االخنفاض. Bear Marketيف حالة االرتفاع و Bull Marketعليها املستثمرون 

االجتاه الثانوي)األمواج(: وهي ردود فعل تصحيحية تتحكم هبا األحداث اجلارية، وأسلوب التعامل بني املستثمرين يف السوق  -
واليت تؤثر على األسعار بصفة مؤقتة، وتعمل على تصحيح االجتاه الرئيسي يف السوق الصاعد، ويف السوق اهلابط. تدوم هذه 

 كات من ثالث أسابيع إىل عدة شهور.التحر 

ثة ففي اجتاهات قصرية األجل تتمثل يف حتركات األسعار خالل يوم إىل ثال ( :التقلبات اليومية )االجتاهات غري الرشيدة -
 .شيدةوميكن القول إن االجتاه الثانوي يتكون من عدة اجتاهات غري ر  أسابيع.

   :مراحل االتجاه العام له ثالثة  3 -

 عمليات الشراء.بمرحلة التجميع: يف هذه املرحلة يسود السوق جو استثماري متشائم. رغم ذلك يقوم خنبة من املستثمرين  -

يكتسب السوق يف هذه املرحلة ثقة املزيد من املتعاملني، واجتذاب مستثمرين جدد، نتيجة ارتفاع  العامة:مرحلة املشاركة  -
 األسعار الذي يدعم االجتاه الصاعد.

 مرحلة التوزيع: يستغل النخبة من املستثمرين فرصة دخول مجهور عريض طامع يف حتقيق الثروة، ووجود جو استثماري متفائل. -

                                                           

، 02، العدد 01"، جملة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة، اجمللد التحليل الفني كأداة لترشيد القرار االستثماري باألسهمعالء الدين، " وقادريمتاجر ويداد 1 
 . نقال عن:49-47ص  ،2017

Maguire T. A, The Dow Theory: CORNERSTONE OF TECHNICAL ANALYSIS. Stocks & Commodities V. 2:6 (197-

201), 2014, p.60. 
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كان يعين داو باإلشارة إىل متوسطات القطاع الصناعي وقطاع النقل،   :مؤشرات السوق يجب أن تؤكد بعضها البعض  -4
و صاعد ما مل أكدها املتوسطان معا، فاملتوسطان جيب أن يتجاوزا معا قمة ثانوية إذ أنه ال أمهية ألي إشارة الجتاه هابط أ
 سابقة لتأكيد استمرار االجتاه التصاعدي.

يعترب حجم التداول عنصر مهم يف تأكيد اإلشارات السعرية، ففي االجتاه  :حجم التداول يجب أن يؤكد االتجاه  5-
. أما عر()عالقة طردية بني حجم التداول والس السعر، ويتضاءل عندما يهبط السعرالتصاعدي يزيد حجم التداول عند ارتفاع 

عكسية بني حجم  )عالقة يف االجتاه التنازيل فيزيد حجم التداول عندما يتحرك السعر نزوال، ويتضاءل عندما يرتفع السعر
 1. كما يعتمد حجم التداول يف طريقة متاجرته على سعر االقفال.التداول والسعر(

مر تعتمد هذه الفرضية على أن اجلسم املتحرك يست :االتجاه من المفترض أن يستمر حتى يعطي إشارات العكس  6- 
باحلركة يف السوق إىل أن جيد قوة خارجية تدفعه يف االجتاه املعاكس. ويوجد عدة أدوات فنية تساعد على التعرف على مستويات 

 2االنعكاس سوف نتطرق إليها الحقاً.

 ثالثاً: االنتقادات الموجهة لنظرية داو

بالرغم من الدور الكبري الذي قدمته نظرية داو للتحليل الفين إال أهنا مل تسلم من االنتقادات، من ضمن هذه االنتقادات       
 نذكر ما يلي:

أهنا يف احلقيقة ليست نظرية. مل يكتب داو وال هاملتون أوراقا أكادميية مناسبة حتدد النظرية وختترب الفرضيات. طرحت أفكار  -
النظرية من خالل  وضعب (Robert Rhea)ريا يف صحيفة وول سرتيت جورنال. قام روبرت  مقاالهتم من خالل وهاملتونداو 

 3البحث يف هذه الكتابات.

متأخرة عن االجتاه الرئيسي، فغالباً ما تظهر هذه اإلشارات بعد ما يكون السوق قد قطع ما بني  تكون إشاراهتاالعديد من   -
 .4االجتاه اجلديد. وهذا بدوره يؤدي إىل فقدان املستثمرين أو املتداولني لألرباح من 20-25%

                                                           
1 Leigh Stevens, Essential Technical Analysis: Tools and Techniques to Spot Market Trends, John Wiley & Sons, New 

Jersey, USA, 2002, P.50. 

 .47متاجر ويداد، مرجع سبق ذكره، ص2 
 .03:55 ، الساعة17/04/2021   مت االطالع عليه يوم ، https://2u.pw/Q6uPF :املوقع االلكرتوين3   

4 Martin J. Pring, Technical Analysis Explained: The Successful Investor’s Guide to Spotting Investment Trends and 

Turning Points, 5th edition, McGraw-Hill, New York, USA, 2014.P.38. 

https://2u.pw/Q6uPF
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عطي أمهية كبرية واملتداولني اليوميني ألهنا تركز على االجتاه الرئيسي للسوق وال تم النظرية ال ختدم املستثمرين يف اآلجال القصري  -
 1.للحركات الثانوية وتتجاهل التقلبات اليومية

 نظرية الموجات إلليوتالمطلب الثاني: 

إن نظرية املوجات فريدة يف تزويدنا مبنظور عام على موقع السوق يف أغلب األوقات. واألكثر أمهية لألفراد وشركات      
ن طريق عألمهية نظرية مبدأ موجات إليوت، سوف نتطرق إليها يف هذا املطلب  االستثمارية، ونظراً االستثمار، ومدراء احملافظ 

 االنتقادات املوجة للنظرية. وأخرياً ، األسس اليت ترتكز عليها النظريةظرية، ذكر العناصر التالية: تعريف الن

 (Elliot waves) نظرية الموجاتأواًل: تعريف 

بدأ مالكثريون  ا)أو كما يسميه نسبة اىل رالف نيلسون اليوت Elliot Wavesتسمى هذه النظرية بنظرية موجات اليوت      
 يف نظرية اعتمادا على مالحظات على حركة أسواق األسهمال، بنا رالف نيلسون اليوت (إليوت أو نظرية موجات إليوتموجة 

1930sبشكل دوري هذه النماذجكما الحظ تكرار   أو موجات، الحظ حركة األسهم تسري حسب مناذج معينة ، حيث، 
تسميتها قام ب ط أو "موجات". وميز إليوت بني مخسة أمنامالحظاته بون هذه املالحظات ووضع هلا قواعد وقوانني حسفدّ 

ة الصغرية تكون وكل موجة هلا اسم وطول وزمن فاملوج ،اوتعريفها وتوضيحها مع تعريف خمتلف التغريات اليت تطرأ على أشكاهل
  2.اذمنها... وهك أكربداخل موجة كبرية واملوجة الكبرية داخل موجة 

 األسس التي ترتكز عليها النظريةثانياً: 

حتتوي على و تتكون حركة السوق الصاعدة من مثاين موجات تنقسم اىل جمموعتني: اجملموعة األوىل تكون الطور الرقمي  -
تتجهان إىل  A، CاملوجتانA، B، C، واجملموعة الثانية تكون الطور احلريف وحتتوي على املوجات 5، 4 ،3، 2 ،1املوجات 

 3 فتتجه إىل أعلى. Bأسفل، أما املوجة 

 .Impulse Wavesكلها صاعدة وتعرف باملوجات الدافعة  5و 3و 1املوجات  -

 التصحيحيتان، حيث إهنما تصححان كل من املوجتني األوىل والثالثة على التوايل. 4و 2املوجتان -

                                                           
1 Ibid, p.38. 
2 A. J. Frost and Robert Prechter, Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior, 10th edition, New Classics 

Library, Georgia, USA, 2005, p.19. 
 .206-205ص مرجع سبق ذكره،عبد اجمليد املهيلمي، 3
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وجات إىل مبانتهاء الطور الرقمي، يبدأ الطور احلريف الذي يصححه بالكامل. أي بعد مخس موجات إىل أعلى هناك ثالث  -
 1وهو ما يسمى بقاعدة التناوب. أد .

 عددها ثالث موجات فقط، وال ميكن بأي حل من األحوال أن تكون مخسا. Waves Correctiveالتصحيحية املوجات  -
 2.(01(وهو ما يوضحه الشكل 

وجمموعة متكررة من سبع موجات أو إحدى عشرة  ،ومثلثة ،املوجة التصحيحية هلا أربعة أشكال هي: متعرجة، مسطحة -
 كل جمموعة تضم ثالث موجات )وهو ما ميثل احلركة اجلانبية.  ،موجة هي يف األساس جمموعتان أو ثالث متشابكة مع بعضها

حيانا يف أ املثلثات عادة ما حتدث إبان املوجة الرابعة، اليت تسبق اخر موجة دافعة أي قبل املوجة اخلامسة. كما أهنا حتدث -
 التصحيحية. Bاملوجة 

كثريا ما تطول إحدى املوجات الدافعة، وعندما حيدث ذلك، فإن املوجتني الدافعتني األخريني غالبا ما تتساويان يف مدهتما   -
 ومدامها.

مجيع املوجات جزء من موجات أكرب بدرجة أعلى، كما أن كل موجة تتكون من موجات أصغر بدرجة أقل. فإذا كانت  -
موجات، فإن كل دورة تنقسم بدورها إىل دورات أصغر، بينما تشكل يف نفس  8الدورة األساسية حلركة األسعار تتكون من 

 . (2) الشكل أنظر ،الوقت جزءا من دورة أكرب منها

 املوجات التصحيحيةو شكل املوجات املتحركة  :(01)رقم الشكل 

 باالعتماد على املرجع التايل:  : من إعداد الطلبةالمصدر
 Steve W. Poser, Applying Elliot Wave Theory Profitably, John Wiley & Sons, USA, 2003. 

                                                           
1 Robert R. Prechter, R.N. Elliott's Masterworks: The Definitive Collection, New Classics Library, Georgia, USA, 1996, 

P.250. 

 .206عبد اجمليد املهيلمي، مرجع سبق ذكره، ص 2 
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    خمطط موجات إليوت :(02)رقم  الشكل

 Source: Clif Droke, Elliott Wave Simplified: Making Stock Market Profits with R.N. Elliott's Simple Theory, 

Marketplace Books, USA, 2000, p.19. 

  :يتضح لسابقمن الشكل ا

موجات تصحيحية، أما عندما  3،2تعترب موجات دافعة واملوجات  3،2،1أنه عندما يكون االجتاه العام إىل أعلى فأن املوجات 
 ة الثانية هي موجة تصحيحية.موجات دافعة بينما املوج 3،1يكون االجتاه العام إىل األسفل فإن املوجات 

 وللتأكد من أن ترقيم املوجات صحيح جيب توافر الشروط التالية:

 1عدم تراجع املوجة الثانية إىل أد  من نقطة بداية املوجة األوىل.- 

 .القاعدة األوىل للعد الصحيح (:30)رقم الشكل                     

 .206املهيلمي، مرجع سبق ذكره، ص عبد اجمليد: المصدر     

عدم هبوط املوجة الرابعة إىل أد  من هناية املوجة األوىل. أي عدم تشابك املوجة الرابعة مع األوىل، فأد  نقطة باملوجة   -
 أعلى من أعلى نقطة باملوجة األوىل. الرابعة جيب أن تكون

                                                           

 .206، مرجع سبق ذكره، ص لمياملهيعبد اجمليد 1 
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 .القاعدة الثانية للعد الصحيح (:04)رقم الشكل                   

 .206، صعبد اجمليد املهيلمي، مرجع سبق ذكره: المصدر     

ن كل مأال تكون املوجة الثالثة أقصر املوجات الدافعة. فقد تكون أقصر من إحدامها ولكنها عادة ما تكون أطول  جيب -
 من املوجتني األوىل واخلامسة.

 .القاعدة الثالثة للعد الصحيح (:05)رقم الشكل                      

 
 .206ص، عبد اجمليد املهيلمي، مرجع سبق ذكره: المصدر      

 وعدم انطباق أو غياب أي منها خيل بشروط العد الصحيح للموجات. ،هذه النقاط الثالث السابقة ضرورية

 جهة لنظرية الموجاتالمو  ثالثاً: االنتقادات

 1 هناك العديد من االنتقادات املوجهة للنظرية نذكر منها:     

 النظرية معقدة، تعترب نظرية إليوت من أعقد نظريات وأدوات التحليل الفين نتيجة للمعايري واخلصوصيات والتفاصيل الالمتناهية -
 ؛اليت تتضمنها

ن كّ ملتل امأعو مهما كان الشخص لديه من اخلربة واملهارات إال أنه حيتاج لوقت طويل جدا قد يأخذ من أجل اتقاهنا،  أعوام -
 ؛من تطبيق النظرية بدقة

                                                           
1 Glenn Neely, Mastering Elliott Waves, Windsor Books, New York, USA, 1990, p.1-5. 
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تتصف النظرية باحلتمية ألهنا تقدم تفسريات وأمناط لكافة احلركات السعرية قبل حدوثها، فهي مبثابة قانون إجباري حلركة  -
 ؛األسعار

لنظرية ممدجمة، أي أن كل مستوى )إطار زمين( من مستويات املوجات مبين على املستويات السابقة له، وعليه ال ميكن ا -
 1 ؛متابعة حركة األسعار يف مستوى معني دون املرور عل كل املستويات السابقة

رميز املوجات الصغرية، ويف الوقت يف حساب وت( يضيع)يتيهطبيعة النظرية  يل إىل الرتكيز على التقلبات الصغرية جتعل احمللل  -
 نفسه تفوته الصورة الواسعة حلركة السوق.

 تقييم التحليل الفنيالمبحث الثالث: 

ا جعلته ينتشر هبيف خمتلف األسواق املالية، ولديه مزايا عديدة يتمتع  الشراء والبيعللتحليل الفين أمهية بالغة الختاذ قرارات      
بني واحملللني، ولكنه ال خيلوا من بعض النقائص والعيوب، سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل أمهيته ومزاياه يف أوساط املضار 

 وعيوبه.

      المطلب األول: أهمية التحليل الفني

لقد كان وما يزال التحليل الفين األداة األكثر استخداماً من طرف املتعاملني يف األسواق املالية منذ ظهوره إىل وقتنا احلايل،      
فإذا كانت األسواق املالية األمريكية _ اليت تعترب مهدا للتحليل الفين _ " جد فنية" نظرا لكون أغلبية، إن مل يكن كل، 

ن األدوات الفنية، فإن العديد من املتعاملني األفراد والشركات االستثمارية ومكاتب خدمات االستشارة املتعاملني فيها يستعملو 
اوتة، يف اختاذ قراراهتم وبدرجات متفاملالية يف باقي األسواق املالية العاملية يستعملون أدوات التحليل الفين ويعتمدون عليها، 

 2.واملضاربية االستثمارية

إن هذا االنتشار الواسع والشيوع املذهل، والتأثري املتزايد ألدوات التحليل الفين يف أوساط املستثمرين واملتعاملني، إن دل      
على شيء فإمنا يدل على أمهيتها ودورها الكبري يف اختاذ القرار وترشيده. ويعترب التحليل الفين أداة مساعدة الختاذ القرار الرشيد، 

                                                           
1 Clif Droke, op.cit., p.41. 

امعة فرحات عباس، ج دكتوراه،، أطروحة لنيل شهادة اختبار مدى تنبؤية وربحية التحليل الفني لألوراق المالية في األسواق المالية العربيةبن لطر  خالد، 2 
 . نقال عن:60، ص2019-2018سطيف، اجلزائر، 

Jean-François SUSBIELLE, Comprendre la bourse sur Internet, Éditions d’Organisation, Paris, 2000, p.281. 
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ئم المن األصول املتداول األخرى كالعمالت( اليت ينبغي شراؤها أو بيعها، والتوقيت امل املالية )وغريهاوراق يسمح باختيار األ
 لقرار الشراء أو البيع.

وينفرد هذا املدخل عن غريه من املداخل يف كونه املدخل الوحيد الذي يأخذ بعني االعتبار البعد النفسي للمتعاملني، ويسمح 
رة املضاربة، حيث ال خيفى على كل ذي علم ومعرفة باألسواق املالية ما هلذين العنصرين من تأثري كبري باكتشاف ووصف ظاه
 يف صنع جمريات السوق.

( السليم لقرارات املضاربة، حيث يعطي إشارات Timing) بتوقيتكما يعترب التحليل الفين املدخل الوحيد الذي يسمح       
ألمر ذلك،  (، والوقت املالئم لتغيري تلك الوضعية إذا استدعى االشراء أو البيعضعية معينة )واضحة للتوقيت املناسب الختاذ و 

ئر اليت قد من أجل ختفيض اخلساكما يسمح أيضا بالتعرف على األخطاء يف الوقت املناسب وتصحيحها قبل فوات األوان 
 1ترتتب عن تلك األخطاء إىل أد  حد ممكن.

يعترب ركيزة أساسية لنجاح كل االسرتاتيجيات )الطويل، املتوسطة، أو قصرية األجل(، ولذلك والتوقيت السليم للقرارات      
ة واإلفالس، إال فقد سلك سبيل اخلسار ، ينبغي على كل متعامل أن يتوفر على أداة تسمح له بالتدخل يف الوقت املناسب

 رفها األسواق املالية.خاصة يف ظل التقلبات الكبرية اليت تع

  : مزايا التحليل الفنيالمطلب الثاني

تمتع هبا ( الصحيحة وذلك للمميزات اليت يشراء وبيعيعترب التحليل الفين منهجا مهما من أجل اختاذ قرارات املضاربة )     
 2 التحليل الفين وهي كالتايل:

يركز التحليل الفين على دراسة األسعار خصوصا والبيانات واملعلومات اليت يوفرها السوق عن نفسه عموما، ومبا أن حركة  -
ي أن السوق يتوقع أ)السعر تسبق عادة املعلومات األساسية املنشورة واملتعلقة بالظروف االقتصادية العامة أو ظروف الشركات 

 حليل الفين يسمح للمتعاملني بالتصرف يف الوقت املناسب عندما يعطي السوق إشارة معينة،مسبقا هذه املعلومات(، فإن الت

األخذ بعني االعتبار للعوامل غري الرشيدة، حيث يعترب التحليل الفين املدخل الوحيد الذي يأخذ بعني االعتبار العوامل غري  -
 إخل،املضاربة اجلنونية )الالمعقولة(، املتاجرة الداخلية..الرشيدة اليت تؤثر على السوق، كالظروف النفسية للمتعاملني، 

                                                           
1 Jean-François SUSBIELLE, op.cit., p.242. 
2 -Alexander Elder, Come into My Trading Room: A Complete Guide to trading, John Wiley & Sons, New Jersey, USA, 

2002, p.67. 
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يساعد التحليل الفين على حتديد التوقيت املناسب الختاذ القرار االستثماري، حيث يعترب التحليل الفين املدخل الوحيد الذي  -
 ،الئم للدخول أو اخلروج من السوقيسمح بتحديد التوقيت امل

اجتاه األسعار، يتم ب أو القاعدة الفنية اليت يستعملها احمللل للتنبؤحتديد الوسيلة السهولة والسرعة يف االستعمال، فبمجرد  -
 تطبيقها اليا باستخدام احلواسب والربامج املعلوماتية دون أن يتطلب ذلك وقتا وفريا وجهدا،

 ثلة يف األسعار وحجم التداول بصفة يومية ومنتظمة.توافر املعلومات اليت حيتاجها احمللل الفين، واملتم -

 المطلب الثالث: عيوب التحليل الفني

رغم املزايا السابقة الذكر اليت يوفرها التحليل الفين، إال أنه ال خيلو من بعض النقائص والعيوب، ميكن ذكر بعض منها يف     
 1 النقاط التالية:

وحجم  األسعار)البيانات املاضية ال تصلح للتنبؤ باملستقبل، يمعاب على التحليل الفين اقتصاره على دراسة البيانات املاضية  -
 ؛التداول( للتنبؤ حبركة األسعار يف املستقبل

لنفسية )الذاتية( اصفة الذاتية )الشخصية(، حيث يتصف التحليل الفين بالذاتية أو الشخصية، فهو يتأثر أو خيضع للعوامل  -
 ؛اخلاصة باحمللل وخلربته الشخصية

زوال فرص حتقيق األرباح، وحسب هذا االنتقاد فإن جناح أنظمة )قواعد( التعامل القائمة على التحليل الفين يف حتقيق  -
 2؛األرباح ستدفع الكثري من املتعاملني إىل تبنيها، مما سيؤدي إىل زوال فرص حتقيق األرباح

و أرباح قد يتأخر احمللل اخبار مهمة أ حلاالت يكون التحليل الفين متأخراً قلياًل يف اختيار التوقيت، فمثال بوجوديف بعض ا -
 3يف اختاذ القرار حىت جيد أو يرى تأكيدات تربر القيام بذلك.

 

 

 
                                                           

 .154،155، ص 2006التحليل الفين واألساسي لألوراق املالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، طارق عبد العال محاد، 1 
2 John J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets, op.cit., p.21. 

 .11:07 ، الساعة23/04/2021 مت االطالع عليه يوم ، https://cutt.us/OPuM املوقع االلكرتوين: 3

https://cutt.us/OPuM
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 األول خالصة الفصل

تبني من خالل هذا الفصل أن التحليل الفين عبارة عن دراسة وحتليل للمعطيات يف املاضي من أجل التنبؤ حبركة السعر      
واملؤشرات الفنية  ،يف املستقبل، أي اختاذ قرار املضاربة السليم، وحتليل املعطيات يكون من خالل الرسوم واالشكال البيانية

 ..إخل.العمالت.. سوق السلع، سوق األسهم، سوق طبيق التحليل الفين على كل مناإلحصائية والرياضية، وميكن ت

الشكال الكالسيكية، أشكال )ا بني أيضا بأن احملللون يعتمدوا على نوعني للتحليل الفين: التحليل الفين للرسم البياينت     
الرسوم  النوع األول يعتمد على استخدام، والتحليل الفين االحصائي )املؤشرات(. حيث أن اهلارمونيك، والشموع اليابانية(

البيانية املتنوعة ملتابعة حركة السعر قصد اكتشاف مناذج معينة  كن من التنبؤ باجتاه األسعار، بينما النوع الثاين يعتمد على 
 .حبركة األسعار مستقبال مما يساعد بالتنبؤ صيغ رياضية تطبق على األسعار واالحجام

واملزايا العديدة اليت البيع و الشراء وتبني أيضا أنه بالرغم من األمهية البالغة للتحليل الفين ودوره الفّعال يف توقيت قرارات      
 يتمتع هبا إال أنه ال خيلوا من جمموعة من النقائص والعيوب.



 

التحليل الفني للرسوم البيانيةالفصل الثاني:   

  ؛الدعم والمقاومةمستويات المبحث األول:  -      

 ؛المبحث الثاني: األنماط السعرية االستمرارية -   
 المبحث الثالث: األنماط السعرية االنعكاسية. -   
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 التحليل الفني للرسوم البيانيةالفصل الثاني: 

 تمهيد

رة األمناط ، وتأيت فكالكالسيكية هناك أساليب عديدة لتحديد مناطق الشراء والبيع، واحدة منها هي األمناط السعرية     
 العرض والطلب، وهذا األخري يعتمد على مبدأ الدعم واملقاومة وحتديد اجتاه السوق.السعرية على أساس حتديد 

كثريا ما ترسم األسعار أشكاال منطية معينة يف حركتها الدائمة واملستمرة، وهي بذلك تعطي احمللل الفين أداة فاعلة من       
 ة معينة. ية، فكل شكل منطي له داللة وقيمة توقعيأدوات التحليل الفين اليت متكنه من التنبؤ حبركة األسعار املستقبل

دورها تقسم إىل قسمني ، واليت بالكالسيكية األمناط السعريةللتحليل الفين على الرسم البياين ثالثة أنواع، من هذه األنواع      
وهي اشكال تؤيد وتعزز احتماالت استمرار األسعار يف سريها بنفس  (Continuation patterns)ستمرارية المناط ااأل :مها

وهي تنذر بانقالب األسعار وانعكاس اجتاهها من  (Reversal patterns)نعكاسية المناط ااألو  ،االجتاه سواء ألعلى أو ألسفل
 أعلى إىل أسفل أو من أسفل إل أعلى. 

 مث االنتقال إىل األمناط السعرية وذلك وفقا للمباحث التالية: يف هذا الفصل سوف نتطرق إىل الدعم واملقاومة     

  .الدعم واملقاومةمستويات املبحث األول:  -
 .املبحث الثاين: األمناط السعرية االستمرارية -
 املبحث الثالث: األمناط السعرية االنعكاسية. -
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 الدعم والمقاومةمستويات المبحث األول: 

اه السوق، هو الذي حيدد اجت نخفضات(، واجتاه هذه القمم واملقيعان) واملنخفضاتالسعر يتحرك يف سلسلة من القمم      
 هو الدعم واملقاومة، وهذا ما سوف نناقشه يف هذا املبحث، حيث سوف نتطرق ملنخفضاتواالسم املناسب هلذه القمم وا

قال إىل أنواع مستويات الدعم واملقاومة، بعد ذلك التعرف على أهم العوامل اىل تعريف مستويات الدعم واملقاومة مث االنت اوال
 اليت تؤدي إىل حتول الدعم إىل مقاومة والعكس.

  تعريف مستويات الدعم والمقاومة المطلب األول:

 ذكر منها:ن، هناك العديد من التعاريف ستو  الدعم ومستو  املقاومةملريف اتععدة سنتطرق يف هذا املطلب اىل      

 (Supportive Level)مستوى الدعم  أوال:

للعثور على  السعر أين مييل (Recurring Upward price)السعر التصاعدي املتكرر  :الدعم على أنهمستو  ميكن تعريف  -
جاوز السعر هذا يتوهذا يعين أن السعر أكثر عرضة الرتداد من هذا املستو  بدال من اخرتاقه، ومبجرد ما اخنفاضه،  اثناالدعم 

 1 املستو ، فمن املرجح أن يستمر باالخنفاض حىت جيد مستو  دعم أخر.

 2 .هو مستو  السعر أين يدخل املستثمرون إىل السوق ملنع السعر من االخنفاض أكثر: مستو  الدعم -

 (Resistance level)مستوى المقاومة  ثانياً:

عكس مستو  الدعم،  وهو (Recurring Downward Price)مستو  املقاومة ميكن تعريفه على أنه السعر التنازيل املتكرر  -
من السعر يكون عنده العرض قويا بشكل كاف ملقاومة ارتفاع األسعار حنو األعلى، فارتفاع األسعار إىل هذا   فهو مستو 

 3 .واملشرتين أقل محاسة للشراءاملستو  جيعل البائعني أكثر رغبة يف البيع، 

لى ضغط عمستو  املقاومة هو مستو  مرتفع فوق حركة السعر، تكون عنده كمية العروض كبرية بشكل كايف للتغلب  -
 والشكل التايل يوضح املستويني.  4.الشراء، وبالتايل يتوقف السعر عن االرتفاع، ويعود للهبوط مرة أخر 

                                                           
1 James Chen, Op.cit, P.58. 

    .09:05، الساعة 29/04/2021مت االطالع عليه يوم  ،https://cutt.us/kOnDAاملوقع االلكرتوين:  2

3 Ed Gately, Forecasting Profits Using Price & Time, John Wiley & Sons, New Jersey, USA, 1998, p.33-36. 

 .74، ص2014، الطبعة الثانية، التحليل الفني األداة األكثر فعالية لتحليل األسواق الماليةماجد فهد العمري، 4 

https://cutt.us/kOnDA
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 الدعم واملقاومة ويات(: مست06)رقم الشكل 

 (.MT4) منصةر: من اعداد الطلبة باالعتماد على المصد

نالحظ من الشكل السابق أن مستو  الدعم ترتفع عنده عمليات الشراء مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار حىت تصل إىل      
األسعار  إىل مقاومة ارتفاععند هذا األخري ترتفع عمليات البيع مما يؤدي مستو  أو نقطة معينة يسمى مستو  مقاومة، 

 وبالتايل يؤدي إىل هبوطها، أما يف حالة مت اخرتاق املستو  )دعم أو مقاومة( فإن األسعار يف االغلب تستمر يف نفس االجتاه.

 أنواع مستويات الدعم والمقاومة المطلب الثاني:

 (Static Support or Resistance)لثابت هي مستو  الدعم واملقاومة اهناك نوعني من مستويات الدعم واملقاومة      

 وهذا ما سوف نتعرف عليه يف هذا املطلب. ،(Dynamic Support or Resistance)ومستو  الدعم واملقاومة املتحرك 

 أوال: مستوى الدعم والمقاومة الثابت

أعلى أو أدىن األسعار ، كمعني هذا املستو  ميكن متثيله خبط افقي على خريطة األسعار، ويتم حتديده بدقة مسبقا عند سعر
 يوضح مستو  الدعم واملقاومة الثابت. (07)والشكل  2.هذان املستويان ال يتحركان ومها افقيني بطبيعتهما  1.السابقة

 ثانيا: مستوى الدعم والمقاومة المتحرك 

يكون غري ثابت عند مستو  معني، يتمثل يف النقاط اليت تقع على خط االجتاه وخط القناة، مها خطان غري أفقيني      
بطبيعتهما. فإذا كان أجتاه األسعار إىل أدىن، فإن نقاط املقاومة على طول املستو  تنحدر مبضي الوقت. فمقاومة اليوم أدىن 

                                                           

 .92،93عبد اجمليد املهيلمي، مرجع سبق ذكره، ص 1 
     ..03:04، الساعة 30/04/2021عليه يوم مت االطالع ،  https://cutt.us/estNO املوقع االلكرتوين: 2

https://cutt.us/estNO
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مة الشهر السابق. والعكس إذا كان اجتاه األسعار و األسبوع املاضي أقل ارتفاعا من مقامن مقاومة األسبوع السابق، ومقاومة 
 يوضح مستو  الدعم واملقاومة املتحرك. (08) الشكل 1صاعدا جند أن نقاط الدعم ترتفع مع ارتفاع خط االجتاه مبرور الوقت.

 (: مستو  الدعم واملقاومة الثابت07)رقم الشكل 

 .09:18، الساعة 30/04/2021، مت االطالع عليه يوم   https://cutt.us/LMNW6االلكرتوين:  املوقعالمصدر: 

( أن مستو  الدعم واملقاومة الثابت يكون بشكل افقي، األسعار تتحرك يف قناة افقية، ويف حالة 07يتبني من الشكل )      
مل أن يصبح املقاومة فمن احملتاخرتاق مستو  الدعم فمن املرجح أن يصبح مستو  مقاومة، وكذلك بالنسبة الخرتاق مستو  

  مستو  دعم.

 (: مستو  الدعم واملقاومة املتحرك08) رقم الشكل

 .(MT4) منصة: من اعداد الطلبة باالعتماد على المصدر

                                                           

 .93عبد اجمليد املهيلمي، مرجع سبق ذكره، ص 1 

https://cutt.us/LMNW6
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السعر قد يتحرك يف قناة صاعدة أو قناة هباطة، فالسعر غري ثابت عند  كما هو موضح يف الشكل السابق، نالحظ أن     
                            مستو  حمدد.

 والعكسالعوامل المؤدية لتحول الدعم إلى مقاومة المطلب الثالث: 

من املبادئ املهمة يف التحليل الفين، مبدأ تبادل األدوار بني الدعم واملقاومة، عندما يقوم السعر باخرتاق أٍي من الدعم أو      
لذي  منهما يقوم بعكس الدور ا املقاومة، فإهنما يتبادالن أدورامها، فتتحول املقاومة إىل دعم والدعم إىل مقاومة. أي ان كالا 

 1 هيا: يف ذلك كان يقوم به قبل كسر األسعار له. وأهم العوامل املؤثرة

إذا كانت الفرتة اليت استغرقتها األسعار يف التداول مبستو سعر معني طويلة نسبيا وظلت األسعار شبه ثابتة  المدة الزمنية: -
هذا بالعمليات، كما ينشأ فيها أيضا العديد من املراكز اجلديدة املفتوحة. و يف هذه املنطقة، فإن تلك املنطقة تزدحم وتكتظ 

 بدوره قد يؤدي إىل كسر مستو  الدعم أو املقاومة.

إذا كان احلجم املتداول بسعر معني كبريا نسبيا، فإن ذلك يعين تعلق الكثريين هبذا السعر وباملنطقة السعرية  حجم التداول: -
 نتيجة لتنفيذهم العديد من علميات الشراء والبيع مسبقا. احمليطة وارتباطهم هبا

إذا كان التداول قد مت يف وقت قريب نسبيا، فأن ذلك معناه أن الكثري من املراكز اخلاسرة ما زالت مفتوحة،  تاريخ التداول: -
التعامالت  نة. عالوة على أنوعودة األسعار تؤجج الرغبة عند أصحاب هذه املراكز لتصفيتها بدون خسارة أو بأقل خسارة ممك

احلديثة اليت متت بسعر ما تكون حمفورة يف ذاكرة املتعاملني. أما إذا كانت العمليات قد أبرمت يف املاضي البعيد فإن منطقة 
أو  من ذاكرة غالبية املضاربني واملستثمرين، مما تفقد كثريا من مفعوهلا كحاجز دعماألسعار يعرتيها شيء من النسيان وتنمحي 

 مقاومة.

 المبحث الثاني: األنماط السعرية االستمرارية

إىل توقف مؤقت لالجتاه، مما يعين أن االجتاه السابق سيستمر  (Continuation Patterns) االستمرارية السعرية تشري األمناط     
يتوقف مث يستمر فإنه س ابطفإذا كان السعر صاعد سوف يتوقف مث يستمر بالصعود، والعكس إذا كان ه بعد فرتة من الوقت. 

 يف هذا املبحث سوف نتطرق إىل هذه األمناط وهي املثلثات واملستطيالت، واالعالم والرايات.باهلبوط. 

 

                                                           

 .93عبد اجمليد املهيلمي، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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 تالمطلب األول: المثلثا

 .لثات )املتماثلة، الصاعدة، واهلابطة( وكيفية تشكلهايف هذا املطلب سنتناول األنواع املختلفة للمث     

يكون  ضيق، فاألسعار تتحرك صعودا ونزوال يف جمال معنياملثلثات تتشكل عندما تبدأ حركة السعر بالتحرك يف مد       
األقل  )نقطتني علىويشرتط يف شكل املثلث وجود أربع نقاط على األقل  1واسعا يف البداية، مث يضيق تدرجييا مع مرور الوقت.

يف كل من اجلانب العلوي واجلانب السفلي للمثلث(، تسمح برسم خط علوي ميثل خط مقاومة وآخر سفلي ميثل خط دعم. 
 ويتشكل املثلث عادة يف ظل حجم تداول منخفض.

فس االجتاه يكون يف نوعلى اعتبار أن هذا الشكل يتوقع استمرار اجتاه األسعار، فإن خروج السعر من املثلث غالبا ما      
األويل )االجتاه الذي يظهر فيه املثلث(، ويكون اخلروج مصحوبا بزيادة يف حجم التداول. ولكي يكون خروج السعر من املثلث 

  2صادقا )صحيحا( ينبغي أن حيدث قبل الربع األخري من املثلث. 

 أنواع المثلثات

 Ascending)واملثلثات الصاعدة  (Symmetrical Triangles) املتماثلةهناك من يقسمها إىل ثالثة أنواع هي: املثلثات      

Triangles،)  واملثلثات اهلابطة(Descending Triangles.)  هناك من يقسم املثلثات إىل نوعيني رئيسيني مها املثلثات الضيقةو 
(Contracting)  املتسعةو (Expanding).3تكون متماثلة أو صاعدة أو هابطة.الضيقة قد و املتسعة  اتويتبني أن املثلث 

االجتاه السائد.  ويشري عادة إىل استمرار ،ابطاملثلثات املتماثلة: يتكون املثلث املتماثل خالل كل من االجتاه الصاعد واهل -1
رسم خط ، وقمتني متنازلتني تسمح بصاعدويتطلب تكون هذا الشكل وجود منخفضني متصاعدين يسمحان برسم خط دعم 

 .هابط مقاومة

                                                           
1 T.J. Marta and Joseph Brusuelas, Forex Analysis and Trading: Effective top-down Strategies Combining Fundamental, 

Position, and Technical Analyses, 1st ed, Bloomberg Press, New York, 2009, p.204. 
 نقال:  123بن لطرش خالد، مرجع سبق ذكره، ص 2

Thierry BÉCHU et Éric BERTRAND, L'Analyse Technique : Pratiques et Méthodes, 4ème édition, ECONOMICA, 

Paris, 1999., p.93-95.                    
3 Jeff Greenblatt, Breakthrough Strategies for Predicting any Market: Charting Elliott Wave, Lucas, Fibonacci, and 

Time for Profit, Marketplace Book, 2007, p.09. 
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و الصعود ، ويعرب عن استمرار اجتاه األسعار حنواهلابط االجتاه الصاعد اثنااملثلثات الصاعدة: يتكون املثلث الصاعد عادة -2
. ويتميز هذا الشكل بكون اخلط العلوي )خط املقاومة( أفقيا، أو اهلبوط عندما يكون االجتاه هابط بعد خروجها من املثلث
 الدعم( فيكون صاعدا.أما اخلط السفلي )خط 

 جاه بعد خرو لألسعار، ويشري إىل استمرار ذلك االجت الصاعداهلابط املثلثات اهلابطة: يتكون املثلث اهلابط خالل االجتاه  -3
 1)خط الدعم( أفقيا، يكون اخلط العلوي )خط املقاومة( هابطا. األسعار من املثلث، ويف ظل هذا الشكل يكون اخلط السفلي

( Bull Market)اعد الصسواء لالجتاه  )ضيقة ومتسعة(الشكل التايل يوضح مجيع أنواع املثلثات الصاعدة واهلابط واملتماثلة  

  (.Bear Market)أو لالجتاه اهلابط 

 املثلثات الصاعدة واهلابطة واملتماثلة واملتسعة(: 09)رقم  الشكل

     Source: Jeff Greenblatt, Op.cit, p.11. 

ل إىل نقطة يتم ، حىت يصنالحظ من الشكل السابق أن املثلثات تتكون عندما يبدأ السعر يتحرك يف قناة سعرية ضيقة     
فيها اخرتاق سواء ملستو  الدعم أو مستو  املقاومة وبالتايل حترك السعر يف نفس االجتاه اليت حدث فيه االخرتاق، وأيضا 

                                                           
1 John L. Person, Forex conquered: high probability systems and strategies for active traders, John Wiley & 
Sons, New Jersey, USA, 2007, p.138-140. 
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وهذا املثلث قد يكون  ،تتسع مع مرور الوقتث املتسع اليت يتحرك السعر فيه يف قناة نالحظ وجود نوع من املثلثات هو املثل
 نناقش املثلث املتسع الحقا. فاستمراري أو انعكاسي، سو 

 تالمطلب الثاني: المستطيال

 املطلب إىل شكل )منط( املستطيل من حيث تعريفه وشكله.تطرق يف هذا سوف ن     

يعترب من أحد األمناط السعرية االستمرارية، وهو عبارة عن قناة أفقية تتكون بواسطة خطيني  (Rectangle)املستطيل      
أفقيني، اخلط األعلى هو عبارة عن خط املقاومة )مستو  مقاومة(، واخلط األسفل هو عبارة عن خط الدعم )مستو  الدعم(. 

ط املقاومة ن، تتحرك األسعار يف نطاق ضيق لتصل إىل خيف منط املستطيل يكون العرض والطلب يف توازن ملدة طويلة من الزم
 1يف أعلى املستطيل مث تبدأ باالخنفاض حىت تصل إىل خط الدعم أسفل املستطيل مث تتحرك األسعار ألعلى.

 واملستطيل عبارة عن منطقة من التصحيح العرضي، ويتكون فيها قمم وقيعان أفقية، ويعترب وقفة للسعر قبل استكمال االجتاه
  2 السابق.

 (.Bearish) اهلابطاالجتاه أو  (Bullish) الشكل التايل يوضح منوذج املستطيل سواء الجتاه السوق الصاعد

 املستطيل شكل(: 10)رقم  الشكل

 .07:30، الساعة 01/05/2021مت االطالع عليه يوم  ،https://cutt.us/TlCE3االلكرتوين:  املوقعالمصدر: 

دة قمم وعدة ون بذلك عكما هو موضح يف شكل املستطيل، األسعار تتحرك بني خطيني افقيني مها الدعم واملقاومة، مك       
ن م منخفضات، ويستمر السعر هكذا لفرتة من الزمن، بعد ذلك يتم اخرتاق خط الدعم أو خط املقاومة وخروج األسعار

 القناة االفقية أما لألعلى أو لألسفل.

                                                           
 .07:08 ، الساعة01/05/2021، مت االطالع عليه يوم  https://cutt.us/siBB8االلكرتوين:  املوقع 1
 .07:20 ، الساعة01/05/2021، مت االطالع عليه يوم https://cutt.us/TlCE3االلكرتوين:  املوقع2 

https://cutt.us/TlCE3
https://cutt.us/siBB8
https://cutt.us/TlCE3
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  المطلب الثالث: األعالم والرايات

 .من حيث تعريفها وشكلهاوالرايات  يف هذا املطلب سنتحدث عن شكل األعالم     

يتطلب أن يتحرك السعر يف شكل عمودي من أجل تشك ل العلم أو الراية، سواء كانت حركة السعر لألعلى أو لألسفل.      
  1اط.يف يوٍم ما يليه عدة أيام أو أسابيع من االخنفاض يف النش هناك نشاط كبري للسعر كونتتشكل األعالم والرايات عندما ي

عبارة عن منط )شكل( املستطيل تتكون خالل اجتاه صاعد او هابط قوي، ويكون اجتاهه معاكسا لالجتاه  (Flag)والعلم      
فإن اجتاه  اطباأما إذا كان اجتاه األسعار ه األسفل،فإن اجتاه العلم يكون إىل  ااألسعار صاعدالذي يتشكل فيه. فإذا كان اجتاه 

 العلم يكون إىل األعلى.

فهي عبارة عن منط )شكل( مثلث متماثل صغري يبدأ بشكل متسع مث يضيق مع مرور الوقت، وتتكون  (Pennant) أما الراية
 2الصاعد أو االجتاه اهلابط.الراية سواء اثنا حركة السعر لالجتاه 

 (: شكل العلم والراية11)رقم  الشكل                                          

 .11:45 ، الساعة01/05/2021، مت االطالع عليه يوم https://cutt.us/9CZTk االلكرتوين: املوقع :المصدر

الراية، بعد ارتفاع حجم التداول الذي  يؤدي بدوره إىل ارتفاع األسعار و ون شكل العلم ( كيفية تك  11يبني الشكل )     
    بشكل كبري )أو اخنفاضها(، ينخفض حجم التداول مما يؤدي إىل تكون أحد  الشكلني، يف حالة حترك السعر بعد ارتفاع 

ري متماثل يضيق مع ون شكل مثلث صغتتكون الراية، أما يف حالة تك  )أو اخنفاض( السعر يف قناة افقية شبيه بشكل املستطيل 

                                                           
1 Richard W. Schabacker, Technical Analysis and Stock Market Profits: A Course in Forecasting, Harriman 

House Ltd, Great Britain, 2005, p.204. 
 .10:36 ، الساعة01/05/2021، مت االطالع عليه يوم  https://cutt.us/31bx8االلكرتوين:  املوقع2

https://cutt.us/9CZTk
https://cutt.us/31bx8
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يتم اخرتاق مستو  املقاومة )حالة اجتاه األسعار ألعلى( واستمرار حركة األسعار يف نفس ون العلم، بعد ذلك مرور الوقت يتك  
 يف نفس االجتاه.االجتاه، أو اخرتاق مستو  الدعم )حالة اجتاه األسعار ألسفل( واستمرار حركة األسعار 

 المبحث الثالث: األنماط السعرية االنعكاسية

تنذر بانقالب األسعار وانعكاس اجتاهها من أعلى إىل أسفل أو من  (Reversal Patterns)األمناط السعرية االنعكاسية      
أسف إىل أعلى. وال ميكن التيقن بأن النمط انعكاسي قبل ظهوره يف شكل مكتمل وليس قبل ذلك. من أهم االشكال السعرية 

فضات املزدوجة، القمم واملخوشكل املاس، والقمم واملنخفضات الثالثية و االنعكاسية اليت سوف نتطرق إليها: الرأس والكتفان 
 والشكل املتسع والوتد، وأخريا القمة املستديرة واملنخفض املستدير.

 المطلب األول: الرأس والكتفان وشكل الماس

 املاس. ، مث االنتقال إىل شكلمراحل تكونه ، بعد ذلك ذكر)املقلوبة( سنتناول يف هذا املطلب شكل الرأس والكتفان     

 أوال: شكل الرأس والكتفان 

يعترب هذا الشكل من أكثر االشكال الفنية استخداما وشهرة من بني االشكال األخر ، ومن أكثر االشكال رحبية. فهو      
حمددة جيدا )يف حالة انعكاس األسعار حنو األسفل(، أو ثالث منخفضات)قيعان( )يف حالة عبارة عن سلسلة من ثالث قمم 

شكل الرأس   1.(Round)أو دائرية  (Sharp)انعكاس األسعار حنو األعلى(، وهذه القمم أو املنخفضات قد تكون حادة 
األمين  الكتف(، Head)الرأس  (،Left Shoulder)والكتفان كما يدل عليه أمسه، فإنه يتكون من أربعة عناصر: الكتف األيسر 

(Right Shoulder،)  وخط الرقبة(Neck Line).2 (. 12) أنظر الشكل 

 فانمراحل تكون شكل الرأس والكت -1

 3 يتكون شكل الرأس والكتفني عرب ثالث مراحل أساسية هي كالتايل:     

نتيجة الستمرار األسعار يف االجتاه الصاعد، ولذلك نتيجة يتكون الكتف األيسر  :(Left Shoulder) تكون الكتف األيسر -
 حلجم تداول كبري يليه تراجع سعري بسيط، ال يشري إىل انعكاس األسعار، اليت ما تلبث أن تتقدم مرة أخر .

                                                           
1 Charles D. Kirkpatrick and Julie R. Dahlquist, Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market 

Technicians, 2nd edition, FT press, USA, 2011.p. 372. 
2 Thomas N. Bulkowski, Encyclopedia of chart patterns, 2nd edition, John Wiley & Sons, New Jersey, USA,2005,  

     p.377-378. 
3 Boris Schlossberg, Technical Analysis of the Currency Market, John Wiley & Sons, New Jersey, 2006.p. 137-138. 
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بعد اخنفاض األسعار، تتحرك األسعار بشكل كبري وحتقق قمة أعلى من القمة السابقة )الكتف  :(Head) تكون الرأس -
 قد تكون الرأس.األيسر(، بعد ذلك تنخفض حىت تصل إىل مستو  قاع الكتف األيسر. وبذلك يكون 

حتاول األسعار االرتفاع مرة أخر  ولكنها تفشل بالصعود إىل قمة أعلى من القمة  :(Right Shoulder) تكون الكتف األمين -
 األمين قد تكون أعلى أو أقل من قمة الكتف األيسر(. األخرية )الرأس(، وتبدأ األسعار بعد ذلك باالخنفاض )قمة الكتف

سر وقاع والذي يربط بني قاع الكتف األي ،بعد تشكل الكتف األمين ينخفض السعر حىت خيرتق خط الدعم )خط الرقبة(
 وبذلك يكون شكل الرأس والكتفان قد تكون.الرأس، 

 شكل الرأس والكتفان المقلوب                          -2 

هو منوذج معاكس لشكل الرأس والكتفان العادي،  (Inverse Head and Shoulders)شكل الرأس والكتفان املقلوبان      
ويكمن االختالف اجلوهري بينهما يف أن شكل " الرأس والكتفان املقلوبان" يتكون يف هناية االجتاه اهلابط، ويشري إىل حدوث 

 1الصعود.تغري وشيك يف اجتاه األسعار حنو 

 (: شكل الرأس والكتفان12)رقم  الشكل

 .03:14 ، الساعة02/05/2021مت االطالع عليه يوم ، https://2u.pw/BaUAP االلكرتوين: املوقع :المصدر

االنعكاسية تكرارا، وان شكل الرأس والكتفان  نالحظ من الشكل السابق ان منوذج الرأس والكتفان من أكثر االشكال     
الكتف األمين، وخط العنق. ومن املمكن أن يكون مستو   الكتف األيسر، يتكون من أربعة عناصر هي: الرأس، أن جيب

                                                           
1 Thomas N. Bulkowski, op.cit. p.377-378. 

https://2u.pw/BaUAP
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الكتف األمين متساوي مع مستو  الكتف االيسر أو قد يكون أعلى منه أو منخفض عنه، وجيب أال يكون أحد الكتفان 
 الرأس، فبمجرد وصول الكتف األمين إىل مستو  العنق، يكون بذلك قد تكون النموذج بالكامل.أعلى من 

 ثانيا: شكل الماس

تكون من ، يمن األنواع النادر ظهورها واالصعب من حيث اكتشفاها يف الرسم البياينيعترب  (Diamond) شكل املاس     
يف اجلزء العلوي بعد ارتفاع كبري يف األسعار، وهو نادر عادة حيدث  1املتماثل.من املثلثات هي املثلث املتسع واملثلث مزيج 

 2.احلصول يف القيعان

 (: شكل املاس13)رقم  الشكل                                              

     Source: Martin J. Pring, Martin Pring on price patterns, op-cit. p190. 

ند ون يف قمة االجتاه الصاعد، يتم تشكله عنالحظ أن شكل املاس ليس شائع، ومن الصعب اكتشافه، وهذا الشكل تك       
كتمال شكل ا حركة السعر يف قناة سعرية تتسع مع مرور الوقت مث يبدأ السعر باحلركة يف قناة تزداد ضيقا مع الوقت، وعند 

 إىل أسفل. فإنه ينذر بانعكاس اجتاه األسعار املاس،

 ثالثية، والقمم والمنخفضات الالمزدوجةالمطلب الثاني: القمم والمنخفضات 

 .الثالثيةاملزدوجة و نناقش يف هذا املطلب شكل القمم واملنخفضات بعد تطرقنا لشكل الرأس والكتفان وشكل املاس،      

                                                           
1 Charles D. Kirkpatrick and Julie R. Dahlquist, op.cit., p. 321. 
2Martin J. Pring, Martin Pring on price patterns: the definitive guide to price pattern analysis and interpretation, 

McGraw-Hill, New York, USA, 2005. P. 188. 
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 أوال: القمم والمنخفضات المزدوجة

من أكثر النماذج االنعكاسية  (Double Tops and Bottoms)يعترب منوذج القمة املزدوجة أو املنخفض )القاع( املزدوج      
" والقاع Mتكون القمة املزدوجة على شكل حرف " 1.سهولة اكتشافها ومن حيث تكرارها يف الرسم البياينشيوعا من حيث 

ما تصل األسعار يف اجتاهها الصاعد إىل أعلى مستو  هلا صانعة أول تتكون القمة املزدوجة عند  .W"2على شكل حرف "
انية يف ونة القمة الثانية يف مستو  القمة األوىل أو ما حوهلا، لتعود مرة ثقمة، مث ترتاجع شيئا ما لتبدأ يف الصعود مرة أخر  مك  

أما  وىل.باملقارنة مع احلجم الذي صنع القمة األالنزول من عند القمتني. وتتكون القمة الثانية من حجم تداول ضعيف نسبيا 
ترتفع مرة أخر  ونة أول منخفض، مث تعود لتنخفض و املزدوج، فإن األسعار تنخفض وترتفع مك  فيما يتعلق بتكون املنخفض 

  3ون املنخفض الثاين، وميثل املنخفض األول نقطة دعم.لتك  

ل أن تكون القمة الثانية )أو املنخفض الثاين( مساوية، أو أقل أو أكرب بقلي يشرتط يف منوذج القمم واملنخفضات املزدوجة     
 والشكل التايل يوضح هذه القمم واملنخفضات املزدوجة. 4من القمة األوىل )أو املنخفض األول(.

 (: شكل القمم واملنخفضات املزدوجة14)رقم  الشكل                               

                                   Source: John J. Murphy, Charting Made Easy, op-cit. p.14-15. 
الشكل السابق يبني شكل القمم واملنخفضات املزدوجة، نالحظ أنه عند ارتفاع األسعار إىل نقطة معينة تواجه مقاومة      

عد ذلك تبدأ ونة بذلك قمتني، بيف جتاوز آخر قمة مك  تؤدي إىل اخنفاض األسعار، مث تعاود األسعار الصعود ولكنها تفشل 
حىت تصل  سفلأون املنخفضات )القيعان(، إذ تتحرك األسعار إىل األسعار بالتحرك يف االجتاه املعاكس. والعكس بالنسبة لتك  

 سعار.إىل نقطة دعم فرتتفع األسعار، مث ما تلبث أن تنخفض إىل نقطة قريبة من آخر منخفض، بعد ذلك ترتفع األ

                                                           
1 John J. MURPHY, Technical Analysis of The Financial Markets, op.cit. p.117. 
2 John J. Murphy, Charting Made Easy, Marketplace Books, USA, 2000.p.15. 

 .130عبد اجمليد املهيلمي، مرجع سبق ذكره، ص  3 

4 Zoltan VEGH, op-cit. p52-53. 



 التحليل الفني للرسوم البيانية: ..............................................ثانيالفصل ال
 

 

39 
 

 ثانيا: القمم والمنخفضات الثالثية

عبارة عن شكل رأس وكتفني ناقص )غري مكتمل الرأس(، حيث ال يتمكن الرأس من جتاوز  (Triple Tops)القمم الثالثية      
ويف  1هلبوط.اقميت الكتفني )األيسر واألمين(. ويتكون هذا الشكل يف هناية االجتاه الصاعد ويشري إىل تغري اجتاه األسعار حنو 

ون حركة األسعار ثالث قمم متتالية تصل إىل نفس مستو  املقاومة، وتكون مصحوبة حبجم تداول ظل هذا النموذج تك  
متناقص عند كل قمة. وبعد وصول السعر إىل القمة الثالثة )األخرية( يبدأ يف اهلبوط حىت خيرتق خط الدعم )خط الرقبة( ويكون 

 تداول كبري، وبذلك يكتمل شكل الثالث قمم.هذا االخرتاق مصحوبا حبجم 

فهو شكل معاكس للشكل السابق، ويعترب كنموذج رأس وكتفني  (Triple Bottoms)أما شكل املنخفضات الثالثية      
مقلوب ناقص )غري مكتمل الرأس(، حيث يكون طول الرأس مساويا لطول الكتفني. ويظهر هذا الشكل يف هناية االجتاه 

  2اهلابط، ويشري إىل تزايد احتمال تغري اجتاه األسعار حنو الصعود.

 ات الثالثية(: شكل القمم واملنخفض15)رقم  الشكل

 .05:24 ، الساعة03/05/2021مت االطالع عليه يوم ، https://shortest.link/gEh االلكرتوين: املوقع :المصدر

مال الرأس، اكت( أن القمم واملنخفضات الثالثية تشبه إىل حٍد ما شكل الرأس والكتفان لكن دون 15نالحظ من الشكل )     
 وهذا الشكل يتكون بنفس طريقة تكون القمم واملنخفضات املزدوجة ولكن بثالث قمم أو ثالث منخفضات.

 المطلب الثالث: الشكل المتسع والوتد، والقمة المستديرة والمنخفض المستدير

ة واملنخفض القمة املستدير وشكل الوتد، شكل نعكاسية وهي الشكل املتسع و سنتناول يف هذا املطلب بقية االشكال اال     
 املستدير.

                                                           
1 Thomas N. Bulkowski, op.cit., p.781-782. 
2 Thierry BÉCHU et Éric BERTRAND, op.cit., p.114 

https://shortest.link/gEh
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 أوال الشكل المتسع 

يأخذ شكل مثلث معكوس. فالشكل يبدأ برأس املثلث،  (Exapanding or Broadiening Formation)الشكل املتسع      
حيث تكون تذبذبات األسعار ضيقة، مث ما تلبث حركة األسعار يف االتساع صعودا وهبوطا رويدا روديا. أي أن املساحة اليت 

، كل قمة لسعريةا واملنخفضاتتتحرك فيها األسعار تزداد مبرور الوقت فاالسعار ترتفع وتنخفض لتسجل جمموعة من القمم 
 1.ذي قبلهال ملنخفضأدىن من ا منخفض )قاع(أعلى من القمة اليت تسبقها وكل 

 شكل املثلث املتسع الذي تطرقنا إليه يف األمناط السعرية االستمرارية، هذا الشكل له تأثري مثلونالحظ أن الشكل املتسع      
 بني هذا الشكل.والشكل التايل ي 2انعكاسي أو استمراري حسب اجتاه كسر النموذج.

 (: الشكل املتسع16)رقم  الشكل

 .06:24 ، الساعة03/05/2021مت االطالع عليه يوم  ،https://shortest.link/gFb االلكرتوين: املوقع :المصدر

اسي، أو منوذج انعك يقد يكون منوذج استمرار ( أن املثلث املتسع أو الشكل املتسع 16( والشكل)09يتضح من الشكل )     
نقطة االخرتاق، فإذا كانت األسعار يف اجتاه صاعد وتكون الشكل املتسع ومث اخرتاق مستو  الدعم، فإن والعامل احملدد هو 

ة فإن ماألسعار سوف تتحرك إلسفل )منوذج انعكاسي(، أما إذا كانت األسعار تتحرك باجتاه صاعد ومت اخرتاق مستو  املقاو 
 األسعار سوف تتحرك إلعلى )منوذج استمراري(، والعكس بالنسبة لالجتاه اهلابط.

 ثانيا: الوتد

يشبه بشكل كبري شكل املثلث املتماثل، ولكن هناك بعض االختالفات بني الشكلني. بالرغم ( The Wedge)شكل الوتد      
من أن األسعار تتحرك يف نطاق ضيق يف كال الشكلني، إال أن السعر يتحرك يف نطاق ضيق بدرجة أكرب من النطاق يف شكل 

                                                           

 .134عبد اجمليد املهيلمي، مرجع سبق ذكره، ص 1 

 .06:20 ، الساعة30/05/2021عليه يوم  االطالع مت https://shortest.link/gF2 االلكرتوين: املوقع 2

https://shortest.link/gFb
https://shortest.link/gF2
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ثلث املتماثل أما يف شكل امل، ن هلا نفس االجتاه، وأيضا من االختالفات أن خطوط الدعم واملقاومة يف شكل الوتد يكو املثلث
   1فتكون هذه اخلطوط ذات اجتاه متعاكس ) خط الدعم صاعد وخط املقاومة هابط(.

  .(Falling Wedges)واألوتاد اهلابطة  (Rising Wedges)هناك نوعني من األوتاد مها: االوتاد الصاعدة      

عبارة عن مثلث متماثل حنو األعلى، يظهر يف قمة االجتاه الصاعد، ويشري إىل حدوث تغري وشيك يف  : هوالوتد الصاعد -
 اجتاه األسعار، وتتأكد هذه اإلشارة مبجرد اخرتاق السعر خلط الدعم.

ري اجتاه األسعار غ: هو عبارة عن مثلث متماثل مائل حنو األسفل، يتكون عادة يف قاع االجتاه اهلابط، ويشري إىل تالوتد اهلابط -
 2)بداية االجتاه الصاعد(، و تتأكد إشارة انعكاس االجتاه مبجرد اخرتاق األسعار خلط املقاومة.

 (: شكل الوتد الصاعد واهلابط17)رقم  الشكل                                     

 .01:12 ، الساعة04/05/2021مت االطالع عليه يوم  ،https://cutt.us/VKR9B االلكرتوين: املوقع :المصدر

نالحظ أن شكل الوتد يشبه إىل حٍد كبري شكل املثلث املتماثل لكن مع بعض االختالفات، من أهم االختالفات بينهم       
أن القمة  و الوتد هابط، فذلك يعينهو ان خطوط الدعم واملقامة تتحرك يف نفس االجتاه، فإذا كان اجتاه األسعار إىل أسفل 

القمة األوىل، واملنخفض الثاين يكون يف مستو  أقل من املنخفض األول )حترك مستو  الدعم  نالثانية تكون منخفضة ع
 واملقاومة يف نفس االجتاه(، فباخرتاق مستو  املقاومة تتحرك األسعار إىل أعلى.

     

                                                           
1 Zoltan VEGH, op-cit. p49. 
2 Thierry BÉCHU et Éric BERTRAND, op.cit., p.114 

https://cutt.us/VKR9B
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 ثالثا: القمة المستديرة والمنخفض المستدير

يعتربان  ومها 1القمة املستديرة واملنخفض املستدير تعترب أمثلة جيدة تدل على التحول التدرجيي بني قو  العرض والطلب.     
من االشكال الغري شائعة، ومبجرد اكتشافهما ميكن اختاذ قرار البيع أو الشراء دون تردد، ويتكون هذا الشكل عندما يتغري 

  2االجتاه الصاعد إىل هابط و العكس.

جييا، زمخها تدر  عندما تفقد األسعارتتكون يف قمة االجتاه الصاعد،  (Rounding Top) املقلوب القمة املستديرة أو الصحن     
 حيث تبدأ األسعار يف امليل إىل أدىن االجتاه إىل أسفل ببطئ شديد للغاية.

النمط تصاب األسعار باجلمود حيث تبذباهتا صغرية جدا يف  يف (Rounding Bottom)املنخفض املستدير أو الصحن      
 3.ما يشبه الصحن ذا القاعدة الدائريةمستويات دنيا وملدة طويلة نسبيا، وتأخذ االستدارة تدرجييا ُمشكلة 

 (: شكل القمة املستديرة واملنخفض املستدير18)رقم  الشكل

                                            Source: Thomas N. Bulkowski,, op.cit., p.769-779. 

 

ذا كان اجتاه تذبذبات األسعار تنخفض، فإيتبني من الشكل السابق أن حجم التداول ينخفض بشك تدرجيي، وبالتايل      
األسعار هابط، يقوم املتعاملون يف األسواق املالية بعمليات بيع جتعل السعر يتحرك إل أسفل، مث يبدأ املتعاملون بتخفيض 

بذلك  مك ونة ،عارؤدي إىل ارتفاع األسمما ي ،عمليات البيع تدرجييا وقيام البعض اآلخر بعمليات شراء تزداد تدرجييا مع الوقت
والعكس   ،عمليات الشراء من قبل املتعاملني مما يؤدي إىل ارتفاع األسعاريف زيادة  يعقبهمنخفض دائري على شكل صحن، 

 إذا كان اجتاه األسعار حنو األعلى.

                                                           
1 Martin J. Pring, Technical Analysis Explained, op-cit. p.173. 
2 John J. Murphy, Charting Made Easy, op-cit. p.16. 
3 Martin J. Pring, Technical Analysis Explained, op-cit. p.172-173. 
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 خالصة الفصل الثاني

د اجتاه السوق، هو الذي حيد املنخفضاتوان اجتاه هذه القمم و ، املنخفضاتالسعر يتحرك يف سلسلة من القمم و تبني أن      
ة. وما املقاومة إال حجر عثرة يف طريق انطالق األسعار، والدعم هو الدعم واملقاوم نخفضاتواالسم املناسب هلذه القمم وامل

اه السوق، ديد اجتك ن من حتمتُ الدعم واملقاومة  مستويات عبارة عن حاجز سفلي يعرقل أو مينع اخنفاض األسعار. وتبني أيضا ان
 سواء االستمرارية أو االنعكاسية. الكالسيكية األمناط السعرية ك ونوانه هو األساس الذي يستند عليه ت

كشف عن منط متابعة حركة األسعار وحماولة ال يفوتبني كذلك أن حتليل الرسوم البيانية بعد حتديد االجتاه العام تساعد      
ة متكررة حلركة األسعار معين (أشكال)هي مناذج الكالسيكية . واالمناط السعرية لألسعاري )شكل( بغرض التنبؤ باالجتاه املستقبل

 يتم مالحظتها على الرسم البياين للسعر.

كة األسعار واليت هي عبارة عن توقف مؤقت حلر  ةاالستمراريهي األمناط السعرية الكالسيكية هناك نوعني لألمناط السعرية      
يتم بعدها استمرار األسعار بنفس واالجتاه، واألمناط السعرية االنعكاسية واليت هي عكس النوع األول، وهي األمناط اليت تنذر 

 بانعكاس األسعار حنو االجتاه األخر. 

والذي حيدد  ،قد تكون انعكاسية ةبعض النماذج االستمراريو  قد تكون استمراريةاالنعكاسية تبني أيضا أن بعض النماذج      
 االجتاه املستقبلي هو نقطة االخرتاق سواء ملستو  املقاومة أو مستو  الدعم.



 

اختبار مدى فعالية التحليل الفني في الفصل الثالث: 
 اتخاذ قرارات المضاربة في سوق العمالت األجنبية

 سوق العمالت األجنبية وسعر الصرف. - 

 .04منصة ميتاتريدر  - 

 تحديد قواعد اتخاذ قرار الشراء والبيع. - 
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 اختبار مدى فعالية التحليل الفني في اتخاذ قرارات المضاربة في سوق العمالت األجنبية الفصل الثالث: 

 تمهيد

يتطلب قرار املضااااااااااا رخت ار ااااااااااالة  انتة ر اوحتداد امل رةت اململ ئااااااااااالتي د ويو ارت قةك امل    رل ااااااااااارا  دارلة   درت  ة   ر       
 ي دهذا اونري مت اررتكةز  لى ارت لةأل ار  هذا ارل ثي ااات ومل املتوادر ر  رت وتمل  تي ا ا  ارت لةأل اوئااا ئااايف دار  ي   

   (إخلي ار ل ي     داملع حتر ارمل ة ت ي ارعم د اوجمللةتاودرات امل رةت)خمتلف ارل رص د    ائت واوهن تطة  

 ةتي دامن ط )اومن ط ار ااااااااااااعريت ار  ئااااااااااااةدارت لةأل ار   خودره يمل  اااااااااااا  إت ق اااااااااااام     ارت لةأل ار   رلرئاااااااااااا مل ارلة نةت     
  رري ضيف(ي دارت لةأل ار   االحص  يف )ااهل رو نة ي دار م ع ارة خ نةت(

أل ارودالر زدج  م د ارة رد و  خ لى  رئاااااااا  ارلة يلراومن ط ار ااااااااعريت ار  ئااااااااة ةت   هذا ار صااااااااأل طوي إت  طلة       
(EUR/USD)   ي د ر  ون ارلة د ملة داململ ئااااااااااب رل ة مل خعملة د ار اااااااااارا   رت قةكد ويو ا يئاااااااااا ت ارعم د اوجمللةت 

 ن ل املل حث ارت رةت:

 اوجمللةت دئعر ارصري  ئ ت ارعم د -

  04وملصت وةت  ريور  -

   ويو ق ا و اخت   قرار ار را  دارلة  -

 

      

 

 

 

 

 



 رارات المضاربة في سوق العمالت األجنبيةفعالية التحليل الفني في اتخاذ قختبار مدى ا.......... :لثالثالفصل ا
 

 

46 
 

 المبحث األول: سوق العمالت األجنبية وسعر الصرف

)ار  ركس( كأل املع و د اريت   ااتلزمل  ل حتل ارعم د ارودرةت امل تل ت كو   قةمت دارحتاد ت يضاا  ئاا ت ارعم د اوجمللة     
ارودرت ون ار اااااااااااااال ي داموو د درالد  اوو ال خعم د انرو نري  ملتا  ار  ملةتي اد قل  قةمت صاااااااااااااا حترا   ون ار اااااااااااااال ي 

د ر  خذكر خع   يملل ثا  هذا  هئاااااااااااااا ي نتمل درنظرا و ةت هذا ار اااااااااااااا تي داموو د درالد  اوو ال خعم د انرو  
  خت دئعر ارصريو ا مل املض ر داملتع ول ر  ةهي دازداج ارعم د اوجمللةتي دانريا ي  هدممةزا و ا وهوثأل   ةهاملامت  ارعمل صر

 األجنبيةسوق العمالت ومميزات  مفهومالمطلب األول: 

 يد ر  نظرا ر اااااااااااة رته ارع رةت د وحت املتوادر  ار لري  ةهئااااااااااا ت ارعم د اوجمللةت يعتم ون احو اه  اوئااااااااااا ات امل رةتي      
 اه  ممةزا ه ه د كر د عري   هئملتطرت   هذا املطلب إت ن أ

 األجنبيةأوال: نشأة سوق العمالت 

 همل ك  وة وراحأل رتط ر ئ ت ارعم د اوجمللةت  تل ص خ رت يل:     

در ن  ع حت خوايته  ي1973 ئااااااا ت ارعم د اوجمللةت امويث   مل(: مت  أئاااااااةس Bretton Woodsا   قةت خريت ر ددحتز ) -1
 جب ا   قةت خريت ر ددحتزي داريت دضاااااااعك رت  ة  االئااااااات رار   االقتصااااااا حت ارع مليف خعو امر  ارع ملةت ارث نةتي مب1944إت   مل 

صاااملودت ارمل و  و ضااا    دنتج  ن هذا اال   قةت  أئاااةس صاااملودت ارمل و اروديلي د ويو ائاااع ر ع ختت  مة   م د ارودل ا
حتدالر رألدقةتي د ر  هبوي   ة   35اروديل خ رمل ااالت رلودالر اووري يف دارذا ك ر خودره ور لا خ رذهب خ اااعر ع خك قوره 

 1االئت رار   ائع ر ارصري 

ب قةمت ارذه(: د ملص  لى خت ة  قةمت ارودالر اووري يف و  خأل ر   Smithsonian Agreementا   قةت ئاااااةمةث نة ر ) -2
 2و  زي حتة قةمت خع  ارعم د اودردخةتي د ومل مم رئت اا ضغ ط ون اجأل إ  حتة   يأل ارودالر إت  هب 

   ر ائع ر ارصري مب جب ئة ئت ارتع مي (: Floating Exchange Rate Systemنظ مل  ع مي ائع ر صري ارع د ) -3
ا  م  ار اصااااااال ك ارعم د حرة االئاااااااتا خت او  ارتغرياد اريت  طر  ورنت خ ااااااا أل ك وألي دال  ت رك إال ختأعري ارعرب دارطلبي

                                                           
1 F.Martines. Jared: 10 Essentials of Forex Trading, Mc Graw- Hill companies, New York, USA, 2007, p19. 

 ، نقال عن:8، ص 2014المؤثرة في سوق العمالت األجنبية، رسالة ماجستير، قسم المصارف والتأمين، جامعة دمشق، سوريا، منال محمد سرور، العوامل 2 

 .39، ص1997صادق مدحت، النقود الدولية وعمليات الصرف األجنبي، 
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 لى اوئاااااااس االقتصااااااا حتيت د ر  ون ن ل  عويأل قةمتا  ارمل ااااااالةتي اضااااااا ك الرةت  مل ةذ  ملة د ائااااااا ات ارعم د اوجمللةت 
 ار لرية اورا ال و ر وملهي دقو ك ر  ر  ام  ز درا  ن أة ئ ت ارعم د اوجمللةت املزحتهر ارة مل 

(: قررد حتدل ا م  ت االقتصاااااااا حتيت اودردخةت ن ل اجتم  ا  European Monetary Systemملظ مل ارمل وا اودرديب )ار -4
إن ااااااا   ارملظ مل ارمل وا اودرديبي دارذا ياوي إت   ااااااااةأل ارتع در املتل حتل خ  االقتصااااااا حتي د اودردخةت  1978  خردك اااااااةأل 

 رار يت دص ال إت ائت رار ائع ر صري  م د هذه ارودل دنل  وملط ت ائترت  ة  ارت  ر  خ  ئة ئ    االقتص حتيت دارمل و
 ن وا   ادردخ ي د ر  ون ن ل اال تم حت  لى ولوا صري ع خك در ن ق خأل رلتع مي         

 انط قاتر الحتة ارة ردي حةاث كا ناك  1992(    ا مل EMU(: ائااااااااااااااس اال ا حت ارمل اوا اودرديب )EURO رح ارة رد ) -5
ي داريت اصاااااال ك ارعملت ار حةوة اودت امل اااااات ووت كعملت ق ن نةت و ضاااااا   ا   حت 1999ارعملت اودردخةت املّ حوة ارة رد   مل 

ارمل وا اودرديبي دكذر  ارعملت اودت   ومل   اااااااااااات ار ة حتي  ارت ري  )وثأل ار الي د املت وة االوري ةت دخريط نة  دارة خ ر(   
 1لةت ون ن ل  أو  االئت رار امل يل ارذا ك ر هو  ً   عى إرةه ادردخ  دائ ات ارعم د در قٍك   يأل ئ ت ارعم د اوجمل

 ثانيا: تعريف سوق العمالت األجنبية

إت ئ ت ارعم د اوجمللةت اد ارل رصت ارع ملةت رلمل  حت اد ئ ت ارصري اوجمليب  دقو ج د  (Forex)  ري كلمت   ركس      
  Foreign Exchangeانتص را رل لمت  ا جنلةزيت  

يعتم احو و  ن د ئاااااااا ت امل لي  ا  مبث خت ا   ر ارتملظةميف ارذا ي  مل  ةه اال راحت دار اااااااارك د  ئاااااااا ت ارعم د اوجمللةت    
دخة  ارعم د اوجمللةت اد ارصري اوجمليب  د عري ئ ت ارعم د اوجمللةت  لى اط  رة ك ئ ق  وملظمت وثأل دارلمل ك خ را  

ون مث د خلو داحوي   لى ة   ةه املتع ول ري كم  اط  رة ااك ق صاار تمئاا ت اودرات امل رةت اد ارلضاا   ي  لةس هل  و  ر وركزا ج
 2خ  و رتا دخ    ارعم د اوجمللةت  مي ن  عري ا   لى اط  الرةت يت  خ ائطتا  ا م 

ي Spot marketخ  و  ر  وادل ارعم د اوجمللةت ول شاااارة   ئاااا ت ارعم د اوجمللةت د ر   ن  ري  ار اااا ت ار  ريت      
هذا ار اا ت االر رتدي ه   ل رة  ن و  ر يلت يف  ةه  وحت كلري ون ارلمل ك داملصاا ري ارع ملةت إت ج نب ار اام ئاارة دار ئااط   

                                                           
 .11-9منال محمد سرور، مرجع سبق ذكره، ص  1 

 .265، ص 2010، الطبعة األولى، دار الفكر، األردن، نقدية في عالم متغيراألسواق المالية وال، رالسيد متولي عبد القاد2 
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املت صص    ارعم د اوجمللةتي ديت   ةه ارتوادل ار  را رلعم دي دي تطة  ون يريو ارتع وأل   هذا ار  ت  تح ح    
      1روو دئةا حمليف اد خمل  دارتوادل   و ره اد  ن  ري  اهل  ف 

ارة مل ارعويو  دهمل ك لك داوحويت  ارتع وأل   ائ ات ارعم د ن ل اي مل ارعمأل   اوئل عي د غل  وعظما  ي ويف ار ي     
ون اوئاااااا ات رلعم د دكأط    صااااااف خ  ط  ئاااااا ت حتدرةت داحوةي ر ن  ر  ال يلغيف دج حت ائاااااا ات كلرية دانرو وت ئااااااطت 

ر اا ت ارة رد  زركدصااغريةي دون خ  هذه اوئاا ات ار لرية ئاا ت رملور رلعم د اوجمللةت ارذا يعو ئاا ق  ر ة ااة  رلعم د دو
ف ون  وحت كلري ون ارلمل ك ارتا ريت اوجمللةت ارع ولت حتانأل رملوري إضااااااااااااااا  ت رلعوحت كلري ون ارلمل ك ارميط نةت دارذا يتأر حتدالر

 ريس ي دائااااااااا ات انرو ك ااااااااا ت خاريت  تع وأل ختل حتل ارعم د   دة  لى ار ئاااااااااط   امل رة  ارذا يت ئاااااااااط ر رصااااااااا   ارلمل 
ذا دئااملغ   رةي دار اا ت االوري ةت رتل حتل ارعم د دار  نغئاا ت   كة  ده ن  كاد ران   رد در  اامل ر ي  ضاا   ن ا ةت 

 2 يعو ع ي اكم ئ ت خعو رملور   ارع مل

 ثالثا: مميزات سوق العمالت األجنبية 

  ميت ز ئ ت ارعم د اوجمللةت خعوة ممةزاد نذكر وملا :     

 خ مل  صت دارصري؛    رةف املع و د امل رةت د ومل دج حت رئ مل ح  وةت رلمع و د ام صت اخن  ب -

 ؛ده  ار  ت امل يل ار حةو اريت يت   هبذه املةزة ن ل اي مل ارعمألي ئ  ت 24ئ ت و ت ح  لى ووار  -

 ؛ئ ت ارعم د اوجمللةت وملت ر   مجة  احن   ارع مل و   ومل دج حت و ق  وركزا حموحت -

 3صع خت ارت    دار ةطرة  لى ئ ت ارصري ون قلأل جات حموحتة؛ -

 ؛ خااالئت  حتة ون هذا ار  ت   ك  االجت ه  ارص  و داهلمي ن  -

 يعتم ون اكثر اوئ ات ش   ةت   ارع ملي   ملعل و د  ةه   ريت د اد وصواقةت   رةت؛ -

 ون إحوو املمةزاد اونرو ر  ت ارعم د االجمللةتي مي ن   و ص   د خ ما  ارذا  ريوه خةع  دشرا ؛ -

                                                           

  63ي ص2019ي ارطلعت اودتي حتار  لى خن زيو رلطل  ت دارمل ري األسواق المالية الدولية تقييم األسهم والسنداتي خن إخراهة  ارغ يلي خن ضةف حممو  ون ر 1 
 .287ي ص2015ي ارطلعت اودتي حتار ارضة   رلطل  ت دارمل ري خغواحت أسس نظرية وأساليب تحليليةالتمويل الدولي و يح ار مراي ح   محزةي  2 
  71-70ي ورج  ئل   كرهي ص خن إخراهة  ارغ يلي خن ضةف حممو  ون ر3 
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ت هيف اكثر اوئاااا ات ح اااا ئااااةت رلظردي االقتصاااا حتيت دار ااااة ئااااةت مم  جعأل االئااااتثم ر  ةه  رضاااات ائاااا ات ارعم د اوجمللة -
 ؛رل طر

و اات و   ل ون اململ   ااتي إ  ي  اا  ار اا ت إت  ر      ارثريار ارذين ي  و ر خ اارا  ارعملت قصااو إ  حتة خةعا   ملو ار   ع  -
خلت شااارا ا   ملو اخن  ب ئاااعره ي ديعتم ك  ون وصاااطل يف ارثريار داروئاااعره ي داروخلت ارذين ي  و ر خلة  ارعملت قصاااو إ  حتة 

 1 ون املصطل  د ارت ملةت امل تعملت   ئ ت ارعم د اوجمللةت 

 المطلب الثاني: المتعاملون في سوق العمالت األجنبية وازواج العمالت

مّل ع ار  تي املركزيتي ارلمل ك ارتا ريتي ص ارلمل ك)ارعم د    املتع ول ر   ئ ت   ملصرار ه و رئملتمل دل   هذا املطلب      
 ازداج ارعم د  ةه د  شرك د ار م رةي او راحت(

 أوال: المتعاملون في سوق العمالت األجنبية

 :ارمل  ط ارت رةت  ل  املتع ول ر االئ ئة ر   ئ ت ارعم د اوجمللةت     

عر ارعم د اوجمللةت إو  خةع  اد شاااااااااااااارا  رلعملت خغرب ارتأعري  لى ئااااااااااااااارلمل ك املركزيت:  تونأل ارلمل ك املركزيت   ئاااااااااااااا ت  -1
ارصريي اد مم يته ون ضغ   د املض رخت  ديت  احت    ئعر ارصري ارت ازي )ئعر ا ملت(   ارللوار املتلملةت رملظ مل ئعر 

 ارصري امر د   ق ن ر ارعرب دارطلب 

  اوداور اداور زخ  ملا  دم اااااااا هب  ام ص  ن  ري  امل  صااااااااتي حةث  مل ذ مجة ارلمل ك ارتا ريت:    مل ارلمل ك ارتا ريت ختمل ةذ -2
 د   ئعر ا ملت ارذا يت  ائت وه مظة   لى ام ائةب ون دك رت االنل   رديرتز 

مس ئااارة ارصاااري: يعتم مس ئااارة ارصاااري دئاااط   ن اااةط  ي  و ر ختامة  ادور ار ااارا  اد ارلة  رلعم د ارصاااعلت رصااا    -3
 ك اد وتع ول  النريني دي  و ر خضاااااااااااااام ر اال صاااااااااااااا ل خ  ارلمل ك دإ ط   وعل و   ن ارت ااااااااااااااعرية املعم ل هب    ارلة   وة خمل
 2دار را  

 ع ار اااا ت: ه   ل رة  ن خمل ك كلرية اما   تع وأل و  ارلمل ك ارتا ريت دشاااارك د ار اااام اااارة   خة  دشاااارا  ارعم د صااااملّ  -4
اوجمللةتي    مل هذه ارلمل ك خإ ط   شرك د ار م رة ح  ارون ل إت ار  تي كم     مل ختزديوه  مبملص د ارتوادل اريت  عرب 

                                                           

  63-62ي ص 2012ي 3االقتص حتيتي ارعوحت ا  زا مجةلتي ئعودر امي ري "ائس ارتع وأل داملض رخت   ئ ت ار  ركس"ي اجمللت ا زا ريت رلع ملت دار ة ئ د 1 

  108ي ص2006ي ارطلعت ارث رثتي حتي ار املطل   د ا  وعةتي ا زا ري المدخل إلى السياسات االقتصادية الكليةقوا  لو اجملةوي 2 
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ر مظة  ولملةت  لى ئعر ا ملتي  علن  ةا   ن ائتعواحته  ر را  ارعم د ائع ر ارصريي إ     مل خإرئ ل ن رة ائع   غرياد
حم  ت ارخ ح  هيف ار رت خ  ئعر ار را  دئعر ارلة   Askدخةعا   لى ئعر ارلة   Bidاملت  رة  لى وملصت  وادهل  خ عر ار را  

(Spread)  

ح ااا خ د روو شااارك د ار ااام ااارة قصاااو االئااات  حتة ون او راحت: ه  اوشااا  ص ارطلةعة ر داملعمل ي ر ارذا ي  و ر خ ك  -5
 1 غرياد ئعر ارصريي قصو شرا  ارعم د املت  رة   وملصت ارتوادل خ عر ار را  دخةعا  خ عر ارلة  

 األجنبيةثانيا: أزواج العمالت 

ملت انروي در    ئاااااا ت ارعم د اوجمللةت ال مي ن خة  اد شاااااارا   ملت وعةملت ون حتتعريف أزواج العمالت األجنبية:  -1
  ااااااااااااااعر  مأل وعةملت ال مي ن   ةةمه إال خوالرت  ملت انروي   رة رد وث  مي ن ار ير    و  خأل ارودالر اووري يف ديمل    

 مت اال   ت   ئاا ت ارعم د اوجمللةت  لى ار ي  ر ارة رد دا ملةه ا ئاارترة     ارعم د اوئاا   و  خأل ا ملةه ا ئاارترة  
ي   اااااااامى هذه ارعم د EUR/USDد GBP/ USDوري يفي خ رت يل ي ضاااااااا  روزيام  ادال خ ر اااااااا أل ا  : و  خأل ارودالر او

امصااااااااا ل  لى دحوة داحوة ون ارة رد جب  وعىن  ر  انه ون اجأل EUR/USD=1.0913خ رعم د املل شااااااااارة    ملوو    را 
حتدالر اوري يف  كم  مت اال   ت  لى ار ي  ر ارودالر اووري يف ه  ارعملت اوئاااااااااااااا   و  خأل ار  ارة خ ي ار رن  0313 1حت   

ي   مى هذه ارعم د USD/CHFد USD/JPYار  ي راي دخ رت يل ي ض  روز ارودالر اووري يف ادال  لى ار  أل ارت يل: 
وعىن  ر  انه ون اجأل امصاااااااا ل  لى دحوة داحوة ون ارودالر ي USD/JPY=121.63خ رعم د نري املل شاااااااارة   ملوو    را: 

 2ين ي خ ي  63 121حت    اووري يف جب

يعتم زدج ي رد و  خأل ارودالر ون اوزداج ارر ة ااااااااااااااةت   ئاااااااااااااا ت  (:EUR/USDتعريف زوج العمالت اليورو/دوالر ) -2
ارع ملي  ن حةت ار اااااااااة رتي ديت  ر ون اق و  ملت   ارعم د اوجمللةتي حةث يعتم ون ا ضاااااااااأل اوحتداد امل رةت   ارع مل ون 

حةث ار  ملت ارة رد متثأل  ملت اوئاااااااااااااا   د ملت ارودالر ارعملت امل  خلتي يول ارزدج  لى قةمت دحوة داحوة ون ارة رد خ   
 3ي  ديا  ون دحواد ارودالر 

                                                           

  34ي63ا  زا مجةلتي ورج  ئل   كرهي ص 1 

2 Pierre-Antoine Dusoulier, Investir et gagner sur le marché des devises, 2ème éd, Maxima, Paris, 2009, P 16 
 .10:10، الساعة 80/05/2021تم االطالع عليه يوم    https://cutt.us/YF0Gcالموقع اإللكتروني 3 

https://cutt.us/YF0Gc
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ي  ر   خ اااة رت   رةت جواي حةث ار و اوصاااأل امل يل اوكثر ئاااة رت   ارع ملي ا  يتمت  اصااالح زدج ارعم د ي ردالحتدالر      
لى ارعملت ي يتل ى امل تثمردر داملض رخ ر ائع را ش   ت رلة رد و  خأل ارودالر   إحووون املع و د   ارع مل  تضمن  80%

 1  ه  ام ل   ئ ت اوئا  ووار ارة ملي ور ئعره ال يتأعر خعوحت قلةأل ون اال ل    ار  ت كم

 وسعر الصرف العمالت األجنبيةالمطلب الثالث: المضاربة في سوق 

 صاااااريي خعو  ر  االنت  ل إت و ا مل ئاااااعر ارئاااااملتطرت   هذا املطلب إت و ا مل املضااااا رخت   ئااااا ت ارعم د اوجمللةت     
  ارصري دارطري ت  امل ت ووت رت  ة  خم  ر ئعرخ رعم د اوجمللةتي ارتع وأل د ر  خذكر  عريف ئعر ارصريي دا ةت 

 أوال: مفهوم المضاربة في سوق العمالت االجنبية

ي اجه املضاا رخ ر   ئاا ت ارعم د اوجمللةت ح رت  ومل ارتأكو    ويو اجت ه حركت ائااع ر ارعم د   امل اات لألي اوور      
ارذا يؤحتا هب  إت ائاااات وامل ائاااا رةب خمتل ت ون اجأل اخت   ار رار ارصاااا  ب   ار قك اململ ئااااب رلر   ون  رص ج  اورخ ح 

 2خأقأل امل   ر 

 دال ي جو  عريف حموحت رلمضاااااااا رخت  داريت  ع  ارتمللؤ اد ارت م   ( Speculation)رمجت رل ملت ا جنلةزيت داملضاااااااا رخت هيف      
 ائ ات امل ل وت    لةه  ملو االقتص حتي ي نذكر خع  ارتع ريف 

اوئاا ات  املضاا رخت:  ملةت خة  اد شاارا   ي  مل هب  اشاا  ص نلريدر خ ر اا تي ر نت  ع ون  ردت اوئااع ري دي  ل ضاا ر    -
 3 اشرت   اررنصي د رخص حىت ير    ار عر رةلة   دقو يالا  ت ود ام  رة 

 ري ي   (هيف شاارا  اد خة   ملت وعةملت  لى اوأل إ  حتة خةعا  )اد إ  حتة شاارا ا (     ريق الح  خ ااعر ا لى )احتىاملضاا رخت:  -
خح اوو ال ون ن ل شرا  اد ر دخ رت يل هيف ئل ك ق     لى  4هذا  لى ائ     قع د املض رخ  ح ل  ط ر ائع ر ارصري 

خة  اوصاااا ل امل رةت اد ارعم د و  االهتم مل خإ  حتة خةعا  اد إ  حتة شاااارا ه      ريق الح ي ر ئاااات  حتة ون ارتغري ا ج يب   
 5ائع ر اوص ل امل رةت اد ارعم د 

                                                           
 .10:20، الساعة 80/05/2021االطالع عليه يوم تم  https://2u.pw/4qa0jالموقع اإللكتروني 1 

قتص حت دارتا رةي ارعوحت ارراخ ي  شري يف إخراهة ي خ  نوة ر ة ي "  أعري ائتعم ل ار م ع ارة خ نةت  لى ئل ك املض رخت   ار  ت اروديل رلعم د اوجمللةت"ي جملت من   ر 2 
  169ي ص 2018

  12ي ص 2010  خ رصت اودرات امل رةت   صة ه دح مهي راخطت اجملم  ار  ايف ا ئ ويفي و تي  لو اهلل ار لميفي ارتغرير   املض رخ د 3 
 .179، ص2001بكري كامل، التجارة الخارجية والتمويل، الدار الجامعية، مصر،  4 
  .12:12، الساعة 09/05/2021تم االطالع عليه يوم   http://www.lafinancepourtous.com:الموقع اإللكتروني 5

https://2u.pw/4qa0j
http://www.lafinancepourtous.com/
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 ثانيا: مفهوم سعر الصرف

ميثأل ئعر ارصري ن لت املل حترت خ   ملت ي اد هيف ارمل لت اريت  ت   لى ائ ئا  ول حترت ار حواد  تعريف سعر الصرف: -1
وت   ئاااااااعر ارصاااااااري: ه  ان  ملت حتدرت و  و    ارارمل ويت احمللةت خ ر حواد ارمل ويت اوجمللةت   دقك وعل مل  اد مي ن ار  ل 

 1  ش أل  ملت انرو

  ظار ا ةت ارتع وأل خ رعم د اوجمللةت كملتةات حتمةت رعملة د والتعامل بالعمالت األجنبية: أهمية سععععععععععععر الصعععععععععععرف -2
ارتا ر ارودرةت دارع ق د خ  ارودل اريت يرت ب  لةا  حت   جز  ون و اات رحتا   ون ار اال  درالد  اوو ال خعم د انرو نري 

خعم د انرو نري  ملتا  ار  ملةتي اوور  لدرالد  اوو ا م    ار  ملةتي دقل  جز  ون قةمت صاااااااااا حترا   ون هذه ار اااااااااال  
ارذا حيت  نل  ائاااااااااا ات رتل حتل ارعم د اوجمللةت دارتع وأل هب ي د ت  وعظ  املو    د ام رجةت رلودرت   حتة خعوحت حمودحت ون 

  2ارعم د اوجمللةت داريت   مى خ رعم د ارر ة ةت 

يلاأ رج ل اال م ل رتاملب خم  ر   لل د ئاااااااااعر ارصاااااااااري  ن  ري  ارت  ط  طرق تجنب مخاطر سععععععععر الصعععععععرف: -3
 ا ودل ارت يل ي ضح ارطري ت  د داملض رختي 

 (:  رت جتملب خم  ر ئعر ارصري02)رق  ا ودل 

 (Speculationالمضاربة ) (Hedgingالتحوط )
ميثأل ارت  ط ار ق يت ون خم  ر ارصري اوجمليب ضو احتم ل 

ارصاااري رلعملت اوجمللةت  ن  ري  خة  ارعملت اخن  ب ئاااعر 
خااا وجاااأل  دميثاااأل  رااا  احملااا  ظااات  لى قةمااات ارعملااات اوجمللةااات 
و ةمت خ رعملت احمللةت  ةم  ر  حيصااأل اخن  ب   ئااعر ارعملت 
اوجمللةاات  درتاملااب خماا  ر ار  اا ع ئااااااااااااااعر ارصااااااااااااااري رلعملاات 
اوجمللةااااتي يلة  املتعاااا وااااأل اد رجاااا ل اال ماااا ل  ملتااااه احمللةاااات 

هب   ملت اجمللةت رل صااااااا ل  لةا  و ااااااات ل   د ر  ر ااااااارتا 
رتاملب ارتغرياد املت ق  حودعا    ئاااااااااااااا ت ارعملت اوجمللةت 

 و ت ل  

هيف ح رت االئت  حتة ون ارتغرياد دارت لل د   ئعر ارصري 
املت قعتي  إ ا   ق  املضااااا ر  ار   ع ئاااااعر ارعملت اوجمللةت   

ق  و  إ ا    ار ااااااا ت   ااااااا ي ي  مل خ ااااااارا  ارعملت اوجمللةتي ا
اخن  ضااااااااااااااا   ة  مل خلةعا ي   يف ح رت ار   ع ئااااااااااااااعر ارعملت 
اوجمللةت  ع   إنه ئاااريخح )خ رعملت احمللةت( ار رت ئاااعر شااارا  
ارعملت اوجمللةت قلأل االر   ع دخ  ئااااااااااعره  خعو االر   عي او  
إ ا ك نك ح رت االخن  ب دار ح رت االخن  ب حصلك  ع  

ن ارت ق  اوجمللةت  ملو خةعا    ئااااريخح ار رت خ  قةمت ارعملت

                                                           
 .273مايح شبيب الشمري، حسن كريم حمزة، مرجع سبق ذكره، ص  1 

ر بدعم من معهد الدارسات ماهر كنج شكري، مروان عوض، المالية الدولية العمالت األجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، نش2 

 .191، ص2004المصرفية، عّمان، األردن، 
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خ الخن  ب دخ  ئاااااااااااااعره  ا ويو اج   او    ح رت   قع  ه 
 ن  ئت   ة    ن   ر خ رتأكةو 

 .276-275مايح شبيب الشمري، حسن كريم حمزة، مرجع سبق ذكره، ص  : ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى:المصدر 

 4منصة ميتاتريدر المبحث الثاني: 

 طرقمل  إت ئ ت ارعم د اوجمللةت داملض رخت دوعر ت اه  ارعمل صري ئ ي نملت أل إت املل ث ارث ي داريت ئ ي نتمل دل خعو      
ي خعو خة ن د ارورائااات داه  االشااا  ل اريت ئاااتت   لةا  ارورائااات ةه جمم  ت ون ارعمل صااار املامت املتعل ت خ رمن وج امل ااات وملي د 

 .رل عر وثأل  رتة ارورائت دارعةملت داررئ  ارلة ي ت ر  االنت  ل إت وملطل  د اروارئ

 .4ميتاتريدر منصة  ماهية المطلب األول:

ئملتطرت   هذا املطلب إت ع ث  مل صر ر ة ةت هة   عريف اململصتي دشرح ن  ذة ارطلل دي خعو  ر   كر اه  ممةزاد       
 اململصت 

 4ميتاتريدر أوال: تعريف منصة 

( هيف وملصااااااااااات  وادل ار  ركس دهيف ارمل  ذة اريت ون ن هل  يتعري MT4( روزه  )Meta Trader4) 4وةت  ريور وملصااااااااااات      
املتوادل   ار  ركس  لى ائاااااع ر ازداج ارعم د ديت خعا  دحيللا ي دايضااااا  ي  مل خ رتمل ةذ ون ن هل   دهيف  ل رة  ن وملصااااات مت 

  رن  ار ل  ا  اوكم ختوادل ار  ركسي إال انه ون املم ن ائاااات واوا  رتوادل 2005ئااااملت  MetaQuotes ط يره  خ ائااااطت 
    املؤشراد دارعم د اال رتاضةت دار لئ ت  اونرو وثألجمم  ت ون اوئ ات 

 خ ااااعلةت كلرية خ اااالب ق خلةتا  ارع رةت رلت صااااةص مب  يتمل ئااااب و  و    ضااااله    وادال   ار اااا صااااةتي دون MT4 ظى      
رل ة مل خ رتوادالدي خ ئااااااات وامل ام ارزوة د اريت   تح د غل  ارتوادالد نة خت  مل  د    ر   مت ون املم ن ائااااااات واوا  ايضااااااا  

 دار  أل ارت يل يُل  ار اجات ارر ة ةت رلمملصت  1املع يري اجملازة 
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 MT4 صت(: ار اجات ارر ة ةت ململ19)رق   ار  أل

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

 ثانيا: نافذة الطلبات

ون اجأل ار ة مل خعلمةت ارلة  اد ار ااااااااااارا ي يت   تح ن  ذة ارطلل د اريت  ت ا  لى ارعويو ون امل  ن د دمت ن املتوادل ون     
ن اجأل  تح ن  ذة وخة  اد شاااارا  زدج ارعم د املطل خت د ويو امل اااات و امل ااااتاوي دامل اااات و اريت يت   ملوه دقف ام اااا رة  

(ي  ُت تح رمل  ارمل  ذة امل ضااااااااااا ت   New Order( خعو  ر  انتة ر  للةت جويوة )Tools) ارطلل د يت  ارذه   إت اوحتداد
  ار  أل ارت يل 

 (: ن  ذة ارطلل د20)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:
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 ن    خ  أل ون اجأل   اةلا  ن  مل خ رح مجة  و د ون ار  أل ار  خ  يتل  ار ن  ذة ارطلل د  لود صعلت   ارلوايتي      
 خمتصر  

- Symbol نرنب    وادرهي  ة جو  ةا  ارعويو ون اوئااااااا ات وثأل ئااااااا ت :   ااااااامح رمل  هذه ار   مت خ نتة ر ار ااااااا ت ارذا
 ي دئ ت ارمل ا      اخل (ارلت  ين داوعري ر)ارعم د اوجمللةتي ارعم د اررقمةت 

- Volumeوحت ارع  حت اريت   حت  وادهل   : ي ري اما  إت  

- Stop Loss إ ا ارحتد ائااااااات وامل   ق   ن ت ارتوادل   ح ل  رك ار اااااااعر ضاااااااوكي اد مل ي ن روي  ار قك ر   ع :
رتوادل مللؤ خهي ق  خإحتن ل امل ااات و اريت  ريو ان ت ات لى حركت اوئاااع ر  لى اململصااات دخت ي ون كا ر شااا أل خم رف مل  مت ار

  ملوه 

- Take Profit إ ا ارحتد ائت وامل  لب رألق  ل  ملو اورخ حي ق  خإحتن ل امل ت و ارذا  ريو انذ اورخ ح  ملوه : 

- Comment ل رة  ن و  حت صغرية ررتك  علة  ح ل  وادل وع ي اد ونراب إحتارة ارتوادالد  : 

- Type( ي جو  ةه ن   ي ارتمل ةذ ار  را :Instant Execution إ ا ارحتد ار ة )  مل ختوادال     ارل ظت اريت ختت ر  ةا  إو
ارحتد ار    مل خعملةت ارلة  اد ( إ ا Pending Order(ي اد انتة ر ارمل ع ا نر ارطلب املعل  )Sell( اد ارلة  )Buyار اااااااارا  )

را  در ن شاا ار اارا    دقك الح ي  لى ئاالةأل املث ل قو يت  ر شاا أل ون االشاا  ل    رتة الح ت د ريو ار ة مل خعملةت خة  اد
 مل خ رعملةت ال ي جو دقك رلون ل رلمملصتي  ةم مل   ن  ري  هذا ارمل ع ار ة 

  MT4 منصة ثالثا: مزايا

  1نذكر وملا : MT4همل ك ارعويو ون املزاي  ململصت      

 ؛ ا فاهلون ن ل اجازة ار ملة  ر اد ار ص ل إت اململصت ئا رت -

  رب إ  راد زوملةت وتعوحتة؛ -

 مل حظ د ارتوادلي مم  ي   و احمللأل ار    لى      ملةت اخت   ار رار   ار قك اململ ئب؛احتاة خمصصت  -

 مي ن رئ  نط ط ارو   دامل  دوت دائت وامل اور ار امل تل ت رلع  امط ط   -

                                                           
 .03:05، الساعة 19/05/2021تم االطالع عليه يوم  ،/:cutt.us/0CwcDhttps/الموقع االلكتروني:  -1
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 ئر ت    ص ح ار  ت؛ -

 عم د اررقمةتي   اخل؛ي دئ ت ارمل اي دارارعم دوزداج ئا رت دئر ت ارتمل أل خ  اررئ و د ارلة نةت  -

 حيت ا  لى خة ن د ار  ت ارت ريةت؛ -

 حيت ا  لى كأل و  حي جه احمللأل ار   ون وؤشراد داحتداد و رةت؛ -

 ؛دامل  رة    ري امل ت  رين ار ملة    ح رت ام جت إت ارملصح -

 ئا رت صف ارمل ا ذ د ر ةلا  -

 بيانات الدراسة واالشكال المستخدمة :نيالثاالمطلب 

ئاااااةت    هذا املطلب ارتطرت إت خة ن د ارورائااااات وتمل  ت ار رتة داالشااااا  ل اريت ئااااا ي يت   لةلا  رت قةك اخت   قراراد      
 املض رخت ارص ة ت 

 أوال: بيانات الدراسة

ارلة ن د امل اااااات ووت   ئاااااا ت ارعم د اوجمللةت هيف ار ااااااعر )حركت االئااااااع ر(ي دمي ن ائاااااات وامل االشاااااا  ل )ارملم  ج(      
 رلت لةأل ار    لى ارلة ن د وتمل  ت ار رتة دهيف ك رت يل:  ئة ةت ار

رلة  اد ار ااااارا    اخت   قرار ا ارلة ن د قصااااارية االجأل: دهيف ارلة ن د ارل ظةت اد ارلة ن د اريت يت  ار صااااا ل إت اهلوي خعو -
حتقة تي اد  30حتقة تي  15حتق   ي  05 رتة قصاااااارية جوا قو    ر  وة ئاااااا   د اد ي ملي دا   ر ارزو  امل اااااات ومل ه  حتقة تي 

 ئ  ت 

 رارلة ن د وت ئاااطت اوجأل: دهيف ارلة ن د اريت يت  ار صااا ل إت اهلوي خعو  ملةت ارلة  اد ار ااارا     رتة وت ئاااطت قو      -
 ئ   د اد ي مل  04ائل ع اد شار دا   ر ارزو  امل ت ومل د    هلذه ارلة ن د ه  

ارلة ن د   يلت اوجأل: دهيف ارلة ن د اريت يصااأل املضاا ر  إت اهلوي املرن      رتة   يلت ن االة  قو    ر  وة اشااار اد  -
 اد شار  ئملتي دا   ر ارزو  امل ت ومل  لع  هلذه ارلة ن د ائل ع

ئااا   د دار ااا  تي د ر  رتّ  ر االشااا  ل خ ااا أل وت رر    04  هذه اروارئااات ئااا ي نعتمو  لى حترائااات إ  رين         
 ئ ا  ار   عت اد نري ار   عت د لةا   ار  ئة ةت  رتاد قصرية مم  ي   و   إج حت خمتلف االش  ل
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 ثانيا: االشكال المختبرة

ململ ئب الخت   قرار ار را  اد ارلة  خ ال تم حت  لى جمم  ت ون االش  ل )اومن ط(  وي هذه ارورائت إت انتة ر ار قك ا     
ارت لةويت اريت  ظار  لى اررئااااااا مل ارلة نةت نتةات مركت ار اااااااعر إت ا لى دائااااااا أل د ركه ا  ة ً  همل ك ارعويو ون االشااااااا  ل اريت 

ل خ حي هذه االش  ل هيف االش  ل االئتمراريت داالش      و املض ر  الخت   ار رار   ار قك اململ ئب دمت مله ون ج  اور 
 االنع  ئةت ده  و  مت ارتطرت إرةه   ار صأل ار  خ  

همل ك اشاااا  ل شاااا  عت د ت رر خ ثرة وثأل شاااا أل اررا  دار ت  ر داملثلث د مب تلف ان ا ا ي داشاااا  ل ن حترة امصاااا ل وثأل      
شاا أل امل   دار مت داململ    امل ااتويري ئاا ي نتمل دل   هذه اروارئاات ك  ت االشاا  ل اريت  كرن ه    ار صااأل ار اا خ  ئاا ا   

أل املتوادر  )احمللل  داملضاا رخ ( نصاا صاا  شاا أل املثلث د مب تلف ان ا ا ي دشاا أل االشاا  ل اوكثر   رارا دائاات واو ً ون قل
ض د املزحتدجت دار  وي خ  ض  ت إت ار م  داململ   امل تطةألي دارعل  داررايتي دش أل اررا  دار ت  ري داررا  دار ت  ر امل ل ختي

 دار مت داململ    امل توير دارث عةتي دايض  االش  ل ارمل حترة اد قلةلت امودث ك  أل امل ئت 

 : منطلقات الدراسةثالثالمطلب ال

ئااةت   طلة  االشاا  ل ارت لةويت رلت لةأل ار    لى ئاا ت ارعم د اوجمللةت )ار  ركس( خمل  ا  لى جمم  ت ون اململطل  د      
 ن جزه    ارت يل:

وت ئاااا ون  قصاااري إت   ر ااا أل يأنذ دقك ئااا   د(ي04ئااا  ت د رتة ارورائااات: مب  انه ئااا ي نعتمو  لى ا   ر ارزو  ) -
  2020-2018ئمل اد ون  رث ثي رذر  ئت  ر حترائتمل  ة مل اد  وة اي مل ر خ  أل ك وألي قو ي تمر راجأل ار يت ّ 

ملةه ا ئرترة ي ي ا ارة خ ي  م د ائ ئةت هيف ارودالر اووري يفي ارة ردي ار  ئك ةملت اروارئت: ي جو   ئ ت ار  ركس  -
راي دحتدالر ائاااارتايلي   هذه ارورائاااات ئاااا ي ن  مل ختطلة  االشاااا  ل ارت لةويت رلت لةأل ار    لى زدج  م د  رن  ئاااا ي اااا

 ( EUR/USD) ارة رد و  خأل ارودالر

داررئااااا  ارلة ي خ وشااااار ت (ي Line chartاررئااااا  ارلة ي: همل ك ع ث ان اع ون اررئااااا مل ارلة نةت هيف اررئااااا  ارلة ي خ مط ط ) -
(Bar Chart ي)(ي03)املل    رانظ ( داررئاااااااااا  ارلة ي خ ر اااااااااام ع ارة خ نةتCandlestick Chart ي   حترائااااااااااتمل  هذه ئاااااااااامل  مل)

 خ ر م ع ده  و  ميثله ار  أل ارت يل خ ئتعم ل اررئ  ارلة ي 
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 (: اررئ  ارلة ي خ ر م ع ارة خ نةت21)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

املتلعت:    مل االئااااااااارتا ةاةت ارع وت امللملةت  لى ارت لةأل ار    لى وت خعت إشااااااااا راد ار ااااااااارا  دارلة  املت روة ون  تاالئااااااااارتا ةاة -
 االش  ل ارت لةويت رلت لةأل ار  ي داريت   ضيف مب  يليف:

  داالنتظ ر  ار اااعر إرةهي ملو كا ر إشااا رة ار ااارا : اخت   دضاااعةت ار ااارا  )قرار ار ااارا (ي د ويو امل ااات و املت ق  دصااا ل
 ي اد امردج ون ار  ت   ح رت اخن  ب اوئع ر حىت ير    ار عر إت امل ت و امل تاوي

  ملو كا ر إشاااا رة ارلة : اخت   دضااااعةت ارلة  )قرار ارلة (ي د ويو امل اااات و املت ق   رك اوئااااع ر إرةهي   ح رت ار   ع 
    ون ن  ر ه اوئع ري ي  مل املض ر  خإي  ي ارعملةت حىت ي

 يعالمبحث الثالث: تحديد قواعد اتخاذ قرار الشراء والب

يعتمو ارت لةأل ار    لى ارعويو ون اوحتداد اريت  ع س حركت اوئاااااع ر   ار ااااا تي كم   وحت   قةك ارون ل دامردج      
   اااااا  و اريتار  ئااااااة ةت )ارت لةويت(  ون ار اااااا ت داخت   ار راراد اململ ئاااااالت   ار قك اململ ئاااااابي ون هذه اوحتداد االشاااااا  ل

ر  ا و     هذا املل ث ئاااااااا ي ن  مل خذكر اار قك اململ ئاااااااابار اااااااا ت    إتمت مله ارون ل  ويو ارمل  ط اريت   املضاااااااا ر  
اريت  لى ضااا  ه  يت ذ املضااا ر  قرار ار ااارا  اد ارلة ي دئااامل  مل  ون االشااا  ل االئاااتمراريت داالنع  ئاااةت ارر ة اااةت ر أل شااا أل

االش  ل املذك رة ئ خ    لى زدج  م د ارة رد حتدالر د لةلا  دوعر ت و  إ ا ك نك االش  ل  عطيف إش راد داض ت  ختطلة 
 رلمض ر  رلون ل إت ار  ت اد امردج ومله 
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 إشكال التحليل الفني المبينة على المطلب األول: قواعد المتاجرة

ار اااااااااااارا  دارلة ي دُ وحت هذه ار  ا و خ ضاااااااااااا ح ارمل طت اريت ي  مل املضاااااااااااا ر  هيف ق ا و  (Trading Rules)ق ا و املت جرة      
خ رون ل إت ار اا ت ئاا ا  رل ة مل خعملةت شاارا  اد خة ي د ويو امل اات و ارذا إ ا دصاالك إرةه اوئااع ر ي  مل املضاا ر  خ مردج 

 رتطرت إرةا  لف االش  ل اريت مت ا    هذا املطلب ئ ي ن  مل خإيض ح ق ا و املت جرة مل ت)امل ت و امل تاوي( ون ار  ت

 أوال: االشكال االستمرارية

 المثلثات -1

 عتمو ق ا و املت جرة امللملةت  لى املثلث د  لى وت خعت ن  ط انرتات ار ااااااااااعر مل اااااااااات ي د ارو   دامل  دوتي حةث يت رو  ن      
 هذا االنرتات إش راد ار را  دارلة   لى ارمل   ارت يل:

 ار عر اما ارعل ا رلمثلث )و ت و امل  دوت( حن  او لى ح رت اجت ه ار عر حن  او لى: ار را   ملوو  يرتت  -

 ح رت اجت ه ار عر حن  اوئ أل: ارلة   ملوو  يرتت ار عر اما ار  ليف رلمثلث )و ت و ارو  ( حن  اوئ أل  -

 نرتات خ رطري ت ارت رةت:خعو حودث اال ديت   ويو امل ت و امل تاوي رلمثلث      

حي اااااب هوي ار اااااعر  ن  ري  إضااااا  ت )اد  رح(   ح رت نردج ار اااااعر ون املثلث حن  او لى )اد حن  اوئااااا أل( ار   ع  -
 املثلث  ملو خوايت    له إت )اد ون( ن طت نردج ار عر ون املثلث 

 شكل المستطيل -2

  رطري ت ارت رةت: ت رو إش راد ار را  دارلة   لى ش أل امل تطةأل خ     

 حن  او لى  اجت ه اوئع ر حن  او لى: ار را   ملوو  يرتت ار عر و ت و امل  دوت -

  حن  االئ أل اجت ه اوئع ر حن  اوئ أل: ارلة   ملوو  يرتت ار عر و ت و ارو   -

 دحي ب هوي ار عر خعو نردجه ون امل تطةأل  لع  رمل ع االجت ه ارذا يظار  ةه كم  يليف:      

إ ا كار امل ااتطةأل اعمل   االجت ه ارصاا  وي حي ااب هوي ار ااعر  ن  ري  إضاا  ت ار   ع ) رب( امل ااتطةأل إت ن طت نردج  -
 ار عر 



 رارات المضاربة في سوق العمالت األجنبيةفعالية التحليل الفني في اتخاذ قختبار مدى ا.......... :لثالثالفصل ا
 

 

60 
 

 ري   رح ار   ع ) رب( امل اااااااتطةأل ون ن طت نردج  إ ا كار امل اااااااتطةأل اعمل   االجت ه اهل خاي حي اااااااب هوي ار اااااااعر  ن -
  ار عر 

 االعالم والرايات -3

 ليف:  هذه اروارئت  لى وت خعت إش راد ار را  دارلة  داريت  وحت كم  ي د عتمو ق ا و املت جرة املتعل ت خ و  مل دارراي      

ي ن  مل ل عر مل ت و امل  دوت حن  اال لىراررايت دحودث انرتات  داخعو    ر ش أل ارعل  ح رت اجت ه اوئع ر حن  او لى:  -
 خ خت   قرار ار را  

 ح رت اجت ه اوئع ر حن  اوئ أل:  ملوو  يرتت ار عر و ت و ارو   حن  اوئ ألي ن  مل خ خت   قرار ارلة   -

د اد اهل خا(  ن  ري  إضاااا  ت )ادحي ااااب هوي ار ااااعر خعو نردجه ون شاااا أل ارعل  اد اررايت   ح رت االجت ه ارصاااا  و )     
  رح(   ل  م حت ارعل  اد اررايت إت )اد ون( ن طت نردج ار عر 

 ثانيا: االشكال االنعكاسية

 الرأس والكتفان والرأس والكتفان المقلوبة -1

 ةم  يليف:   تمثأل ق ا و املت جرة امللةملت  لى اررا  دار ت  ر داررا  دار ت  ر امل ل خت امل تمة   هذا ارل ث     

وؤشااااارا رت قةك  أل ملوو  يرتت ار اااااعر نا اررقلتي يعتم  ر  اشااااا ره ق يت رلوايت االجت ه اهل خاي ده  و  ميثاررا  دار ت  ر:  -
 قرار ارلة  

اررا  دار ت  ر امل ل خت:  ملوو  يرتت ار ااااااااااعر نا اررقلت حن  او لىي  تل   عتم اشاااااااااا رة ق يت مركت ار ااااااااااعر حن  او لىي  -
 دخ رت يل يعتم وؤشرا رت قةك قرار ار را  

دحُي ب اهلوي خعو انرتات ار عر ما اررقلت  ن  ري   رح ار   ع اررا  )امل   ت خ  قمت اررا  دنا اررقلت( ون ن طت      
 انرتات ار عر ما اررقلت 

 القمم والمنخفضات الثنائية -2

املزحتدجت )اد اململ  ضااااااا د املزحتدجت(  لى اخت   قرار ارلة  )اد ار ااااااارا (  ملو    مل ق ا و املت جرة امللملةت  لى شااااااا أل ار م       
 وؤقك   حركت ار عر(  )انع    انرتات ار عر ما اررقلتي اد خعو ارجت ع ار عر
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دحُي ب هوي ار عر خعو انرتاقه ما اررقلت )نا ارو   اد امل  دوت(  ن  ري   رح )اد إض  ت( ار رت خ    ل ار مت      
 اودت اد ارث نةت داململ    اودل اد ارث ي ون )اد إت( ن طت انرتات ار عر ما اررقلت 

 القمم والمنخفضات الثالثية -3

 ر را ( د    ر  ا و املت جرة امللملةت  لى هذا ار  أل  ملو انرتات و ت و ارو   )اد امل  دوت( يت  اخت   قرار ارلة  )اد ا     

دحي ااااااااب هوي ار ااااااااعر خعو انرتاقه ما اررقلت   شاااااااا أل ار م  ارث عةت )اد اململ  ضاااااااا د ارث عةت(  ن  ري   رح )اد      
مل   ( دنا اررقلتي ون )اد إت( ن طت انرتات ار ااااااعر إضاااااا  ت( ار   ع ار م  )اد اململ  ضاااااا د(ي اا ار رت خ  ار مت )اد امل

 ما اررقلت 

 الوتد -4

 يت   ويو   قةك  ملة د ار را  دارلة  د    ر  ا و املت جرة امللملةت  لى ش أل ار  و  لى ارمل   ارت يل:     

أل يعتم امل  دوت حن  اوئاااا   ر ار  و ارصاااا  و اعمل    رك اوئااااع ر إت او لى دحوث نرت مل اااات و  ّ   ملو ار  و ارصاااا  و: -
 إش رة الخت   قرار ارلة  

 ر ار  و اهل خا  ملو حركت ار ااعر حن  اوئاا أل دانرتات ار ااعر مل اات و امل  دوت يعطيف إشاا رة رلمتوادل   ّ  ملو ار  و اهل خا:  -
 خ خت   قرار ار را  

طت لث  ملو خوايت   ااااا له ون )اد إت( ن دحُي اااااب هوي ار اااااعر   شااااا أل ار  و  ن  ري   رح )اد إضااااا  ت( ار   ع املث     
 انرتات ار عر مل ت و ارو   )اد و ت و امل  دوت(   ح رت ار  و ارص  و )اد ار  و اهل خا( 

 شكل الماس  -5

 ق ا و املت جرة خ رمل لت ر  أل امل      ر  لى ارمل   ارت يل:     

 ات امو ار  ليف ارث ي )و ت و ارو   ارص  و( ح رت اجت ه اوئع ر حن  او لى: ارلة  خعو حودث  لمةت انرت  -

 ح رت اجت ه اوئع ر حن  اوئ أل: ار را  خعو انرتات اوئع ر رل و ارعل ا ارث ي )و ت و امل  دوت اهل خا(  -

دحُي ااااب هوي ار ااااعر خعو نردجه ون شاااا أل امل    ن  ري  إضاااا  تي   ح رت االنرتات حن  او لى )اد  رح   ح رت      
  ات حن  اوئ أل( ار   ع امل     وملتص ه إت )اد ون( ن طت نردج ار عراالنرت 
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 الشكل المتسع -6

 ق ا و املت جرة امللملةت  لى ار  أل املت    وحت د    رلت يل:      

 رك د  ح رت اجت ه اوئااااع ر حن  او لى: يت  اخت   قرار ارلة    ح رت  رك اوئااااع ر حن  او لى  ملو انرتات و اااات و ارو   -
 اوئع ر حن  اوئ أل 

 ح رت اجت ه اوئع ر حن  اوئ أل: يت  اخت   قرار ارلة  خعو انرتاي ار عر مل ت و امل  دوت حن  او لى  -

دحُي اااااب اهلوي اوحتى رل اااااعر   كأل ار ااااا أل املت ااااا   ن  ري   رح )ار إضااااا  ت( ار رت خ  ن طت ارتم   اودت ما      
  و امل  دوت )اد ارو  ( امل  خأل هل ي ون )اد إت( ن طت انرتات ار عر ما ارو   )اد امل  دوت( ارو   )اد امل  دوت( دو ت

 القمة والمنخفض المستدير -7

ارعويو ون احمللل  ال يعط ا هذا ار اا أل هو   ئااعري  وعةمل ي در ن ارلع  ون احمللل  ي  و ر خرئاا  نا  مل  داخت   قرار      
  حت  لى انرتات اوئع ر ما ارعمل  ار را  اد ارلة  خ ال تم

 ار مت امل تويرة: ار ة مل خعملةت خة  خعو انرتات اوئع ر ما ارعمل  حن  اوئ أل  -

 اململ    امل توير: ار ة مل خعملةت شرا  خعو انرتات اوئع ر ما ارعمل  حن  او لى  -

ات دنا ارعمل   ملو ارمل طت اريت يت   ةا  انرت دحُي اااب اهلوي ار اااعرا  ن  ري   رح )إضااا  ت( قمت )ومل   ( ار ااا أل      
 اوئع ر رل ا 

 المطلب الثاني: عرض النتائج

ختطلة  مجة  االشاااااااااااااا  ل اريت  مل درمل ه  ئااااااااااااااا خ    لى زدج  م د ارة رد و  خأل ارودالر  ئاااااااااااااا ي ن  مل ملطلب  هذا ا     
(EUR/USD) ويو امل ت و اريت ي د ارلة    ار قك اململ ئبوىت يت  اخت   قرار ار را  د  د ويو ي  ئ ت ارعم د اوجمللةت 

 ار عر إرةه  دص ليُت ق  

 االشكال االستمرارية أوال:

 ي رزدج اريت  ّ  نك  لى اررئاااااا  ارلة ئاااااا ي ن  مل خعرب االشاااااا  ل االئااااااتمراريت املثلث د دامل ااااااتطةأل داال  مل دارراي د     
  م د ارة رد و  خأل حتدالر 
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 المثلثات -1

ائااااااااتمراريتي  من طاهمل ك ارخعت ان اع ون املثلث د هيف: املثلث د ارصاااااااا  وةي داهل خطتي داملتم علتي داملت ااااااااعتي دهيف  ل رة  ن      
  ةن  مل ختطلة  هذه االش  ل  لى اررئ  ارلة يي دارتطرت إت كأل ش أل  لى حوئ ي 

 ارص  و ملثلثا -ا

خعو حودث  ملةت  ل  ايض  امل ت و امل تاوي ه ارص  و داالجت ه اهل خاي ديُ ل  املثلث د ارص  وة ر جتار  أل ارت يل يُ      
 االنرتات 

 (: ش أل املثلث ارص  و22)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

ر     ن و ظ انه   املثلث ارصاااااا  و ر جت ه ارصاااااا  و اوئااااااع ر  ت رك مبمل  ضاااااا د كأل ومل   ون ار اااااا أل هذا ن ح     
ده   ياململ    ار  خ ي دخ م  خبا ا  يفي ده  و  احتو ات    ر ش أل وثلث ص  وي خعو  ر  مت انرتات و ت و امل  دوت

ركت اوئااااع ر حو  ا طى إشاااا رة رلمتوادل الخت   قرار ار اااارا   او   ةم  يتعل  خ اااا أل املثلث ارصاااا  و   االجت ه اهل خاي خواد 
وث انرتات مل اااااات و ارو  ي دهذا االنرتات يعطيف إشاااااا رة رلمتوادل خأر ار ااااااعر ئاااااا ي ي خعو  ر  حخت  ين وثلث صاااااا  و

 ي تمر خ هلل طي دخ رت يل  عتم إش رة داض ت الخت   قرار ارلة  
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  اهل خا ثلثامل - 

 اهل خا ث(: املثل23)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

كة ةت    ر املثلث اهل خا ر جت ه ارصاا  و داالجت ه اهل خاي حةث انه   االجت ه ارصاا  و  ر      (23ن حظ ون ار اا أل )     
ضت ار  خ تي خعو  ر   ت رك اوئع ر خ م  ومل   داوئع ر خ م  ا لى ون ار م  ار  خ ت دمبمل  ض د ا لى ون اململ  ض 
 ت و امل  دوت مبارحت حودث انرتات ملد ثلث اهل خاي لت امل ن ار م  اريت   ل ا  دمبمل  ض د  لى ن س و ت و ارو   و  ّ 

دخمل س ارطري ت   ي  مل املتوادل خ خت   قرار ار را  الر انرتات و ت و امل  دوت حترةأل  لى ائتمرار اوئع ر   ن س االجت ه ارع مل
رو  ي ي  مل املتوادل مل ت و ا   ح رت االجت ه ارع مل رألئع ر   االجت ه اهل خاي خعو كا ر ش أل املثلث اهل خا دحودث انرتات

 خ خت   قرار ارلة  

 املثلث املتم عأل -ج

 (: املثلث د املتم علت24)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:
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يتل  ون ار ااا  ل ار ااا خ  انه   االجت ه ارصااا  و    ر همل ك حم دالد ون امل ااارتين خو   ار اااعر و لىي د  اجاا  ق و      
ون ارل  ع ي دارع س   االجت ه اهل خا  كأل قمت جويوة اد ومل    يتّ  ر ي  ر   نط ت اضاااة  مم  قللهي ديت  ر ارملم  ج 

اذا اهلل ط  مث يت  ك ااار ار ااا أل   االجت ه ار ااا خ  رت  نه دي ااات مأل ار اااعر اجت هه   خعو  وة حرك د  ل حترةت خ  ارصاااع حت د 
ر اارا  و  ك اار   االجت ه ارصاا  و ادخ رت يل  يارع مل ار  اار يعتم وؤشاار داضااح  لى ار اوئااع ر ئاا ي   ااتمر   ن س االجت ه

ار ااا ليف   و اهل خا ارلة  و  ك ااار نا االجت ه ارصااا  ر رلمثلثي د  االجت هامل ّ  )و ااات و امل  دوت( نا االجت ه اهل خا ارعل ا
  ر رلمثلث امل ّ  و ت و ارو  ()

  املثلث املت   -حت

 (: املثلث املت  25)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

ئااااع ر   د ت  ر  ملوو   ت رك او اقأل   رارا ون املثلث د اونروياالئااااتمراريت ن حظ ون ار اااا أل ار املثلث د املت ااااعت      
نط ت ادئاا  مم  قللهي ديت  اخت   قرار ار اارا   ملوو  يت  انرتات نا امل  دوت ارصاا  وي داخت   قرار ارلة   ملوو  يت  انرتات نا 

 ارو   اهل خا 

 شكل المستطيل -2

ت وت  ديت مل  ض د   و ت ي د ا  ةش أل امل تطةأل يعتم ون االش  ل االئتمراريتي ديت  ر ون جمم  ت ون ار م  دامل     
 )ال   أل  وحت االر   زاد  ن ارخ  ار   زاد(ي دار  أل ارت يل ي ضح ش أل امل تطةأل   ئ ت ارعم د اوجمللةت 
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 (: ش أل امل تطةأل26)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

ار اوئع ر  ت رك   اجت ه ص  و )ه خا( ديت للا   ص ةح  رضيفي حةث    ر ق و ارعرب  (26ل  ون ار  أل )تي     
دارطلب وت ازنت   ار ااا تي  ت  ر    رتة ارتصااا ةح ارعرضااايف قم  دومل  ضااا د   و ااات ي د ا  ةتي مبارحت ك ااار هذه ار م  

 ه ارص  وي ار را    االجت يةك قرار املض رختداململ  ض دي    ر همل ك إش رة  لى ائتمرار االجت ه  دي تطة  املتوادل ون   ق
 خعو ك ر وملط ت ار م    امل تطةألي د  االجت ه اهل خاي ارلة  خعو ك ر وملط ت اململ  ض د   امل تطةأل 

 االعالم والرايات -3

ن اشااا  ل   اال  مل ارراي د هيف احوو اشااا  ل اررئااا  ارلة ي اريت  ظار خ ااا أل وت رر  لى خمطا ار  ركس دهيف  ل رة     
 ائتمراريت  عطيف إش رة خ ئتمرار حركت اوئع ر خمل س االجت ه ار  خ  

  رعل ا -ا

  (: ش أل ارعل 27)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:
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ن حظ ون هذا ار ااااا أل انه ي جو حركت ئاااااعريت ادرةت يطل   لةا  "ئااااا ريت" ارعل ي هذه امركت ار اااااعريت  أنذ اجت ه حموحت      
دمتةأل   حتة إت االحنوار ار اااااويو اد االر   ع ار اااااويو قلأل    ر شااااا أل ارعل ي مث  ت رك اوئاااااع ر   قمل ة اد و اااااتطةأل ي  ر 

ي دخذر  ي  ر رويمل  شااااااااا أل  ل    ملوو  ي  ر االجت ه صااااااااا  و ديت  ر شااااااااا أل ارعل  الجت ه اوئاااااااااع ر ع كسو  أل ر جت ه امل
دحيوث انرتات مل اااات و امل  دوت )ارو  (ي ي  مل املتوادل خعملةت شاااارا  )خة (ي الر انرتات و اااات و امل  دوت)ارو  ( يعتم حترةأل 

ات يتأكو االنرتات خإن ت مشعت االنرت  لى ائاااااااتمرار اوئاااااااع ر   االجت ه ارصااااااا  و)اهل خا(  در ن   شااااااا أل ارعل  جب ار 
خعةوة ون حو ار ااااا أل )ارملم  ج(ي مبعىن ار ئاااااعر االن ت ال جب ار ي  ر قريل  اد  لى خُعو و ااااا  ت صاااااغرية  خ ااااا أل ح حت

 ا لى )ائ أل( حو ار  أل امل   ر 

 اررايت  - 

 (: ش أل اررايت28)رق  ش أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

عريت ادرةت يطل  اا ي جو حركت ئاااا  ر هب  شاااا أل ارعل ييتل  ون ار اااا أل ار اااا خ  ار اررايت  ت  ر خمل س ارطري ت اريت يت ّ      
 لةا  "ئاااااا ريت" اررايتي هذه امركت ار ااااااعريت  أنذ اجت ه حموحت دمتةأل   حتة إت االحنوار ار ااااااويو اد االر   ع ار ااااااويو قلأل  ّ  ر 

در ن االنت ي ي  ر خ اااااااا أل املثلث ارذا يت  ر خعو    ر ار اااااااا ريتي دمبارحت  أكةو االنرتات خمل س ق  و  شاااااااا أل ارعل ي
ارعل ي ي ااااتطة  املتوادل  تح صاااا ت   ن س اجت ه االنرتات: صاااا   د شاااارا  و  ارراي د ارصاااا  وةي دصاااا   د خة  و  ارراي د 

 اهل خطت  



 رارات المضاربة في سوق العمالت األجنبيةفعالية التحليل الفني في اتخاذ قختبار مدى ا.......... :لثالثالفصل ا
 

 

68 
 

ملوو   ت ا أل  لى اررئا  ارلة ي  إط   ول  لى ائاتمرار اوئاع ر   ن س االشا  ل ار ا خ ت مجةعا  اشا  ل ائاتمراريتي       
 االجت ه ار  خ   

 ثانيا: االشكال االنعكاسية

 الرأس والكتفان والرأس الكتفان المقلوبة -1

شااااااا أل اررا  دار ت  ر يول  لى احتم رةت كلرية النع    اجت ه اوئاااااااع ري ديعتم ون ائااااااااأل االشااااااا  ل داكثره    راراي      
 دمبارحت كا ره ي تطة  املتوادل اخت   قرار املض رخت خ ر تي د ويو امل ت و امل تاوي املت ق  دص ل اوئع ر إرةا  

 

 ش أل اررا  دار ت  ر داررا  دار ت  ر امل ل خت :(29)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

كم  ن حظ ون ار  ألي اررا  دار ت  ر )اررا  دار ت  ر امل ل خت( يت  ر ون ع ث قم  )ومل  ض د(ي ار مت ار ئطى       
االي ااري دار مت ارث رثت )اململ   ( ار تف االميني ي  ن ر   و اات و   ه (ي دار مت اودت )اململ   ( ار تف اهيف اررا  )

دو و اات ار مت ارث رثت )اململ   ( نا ارعمل ي دإال  اصااغر ون ار مت ارث نةت )اررا (ي دجب   هذا ار اا أل دج حت نا ارعمل ي
املتوادل قرار    ري يت ذك اااار نا ارعمل    شاااا أل اررا  دار ت أر اوئااااع ر ئاااا ي   ااااتمر   ن س االجت ه ار اااا خ ي مبارحت  

ارلة  ونه يعتم إشااا رة رت رك اوئاااع ر حن  اوئااا ألي اد ار ااارا   ملوو  يت  ك ااار نا ارعمل    شااا أل اررا  دار ت  ر امل ل ختي 
  الر اوئع ر ون املرجح ار  ت رك إت ا لى
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 القمم والمنخفضات المزدوجة  -2

د  ول  لى انع  ئ د ار  ت د غري االجت هي دمي ململ  اال تم حت  لةا  ختوادالار م  دار ةع ر  عتم ون اه  ارع و د اريت      
دهيف  ل رة  ن قمت    قمت االجت ه ارصااااا  وي اد ومل  ضااااا    ائااااا أل االجت ه اهل خا  دار ااااا أل   ئااااا ت ارعم د اوجمللةت 

 ارت يل ينب ار مت  داململ  ض  

 (: ش أل ار م  داململ  ض د املزحتدجت30)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

ار اااااا أل ار اااااا خ  يل  ار ار م  )اململ  ضاااااا د(  ت  ر   ح رت  ومل دج حت ئااااااة رت ر يف ي مأل ار اااااا ت اجت هه ارصاااااا  و      
)اهل خا(ي د عطةمل  إشاااا رة ادرةه  ول  لى ار ار اااا ت اصاااالح و اااال  دال ي ااااتطة  ار ي مأل اجت هه ام يل   ارصااااع حت )اهلل ط(  

ا و     اااار اوئااااع ر نا ارعمل   ي  مل املتوادل خ رلة   ملوو  يرتت ار ااااعر ندي ااااتطة  املتوادل ار ي  مل خ رلة  )ار اااارا (  ملو
)و ت و ارو  (ي درذر  الر قورة ارثريار قو انتاك دخوا و  ار اروخلت   ارلة ي د أكو االجت ه خعو انرتات نا ارعمل ي  ارعمل 

رتت اوئااع ر نا وادل خ ر اارا   ملوو  ختد لةه  ة  ر ارلة  ا ضااأل  ك نا ارعمل   دارع س خ رمل االت رلممل  ضاا دي ي  مل املت
 ارعمل  )و ت و امل  دوت(ي د ر  الر االجت ه  أكو خعو االنرتاتي د لةه  ة  ر ار را  ا ضأل   ت نا ارعمل  
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 القمم والمنخفضات الثالثية -3

 (: ش أل ار م  داململ  ض د ارث عةت31)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

كم  ن حظ ون ار ااااا أل ار ااااا خ ي    ر شااااا أل ار م  اململ  ضااااا د )ارث عةت(   ط يت و ااااا ر صااااا  و )ه خا(     جملل  إت   
جملبي داو  اوئااااااع ر  إط  ئاااااا ي متةأل حن  اوئاااااا أل )او لى( خعو    ين ار م  )اململ  ضاااااا د( ارث ث  ار   ع كأل قمت قو 

 م ي انه ال ي جو اشرتاط  ةم  يتعل  خضردرة  ع حتل و ت ي د ار   ع هذه اري  ت ار   ع قمت انرو اد يصلح اقأل وملهي حةث 
خعو   اااا أل ار م  ارث عةتي ي  مل املتوادل خرئاااا  نا ارعمل  )و اااات و ارو  (ي  ملوو  طل   لى اململ  ضاااا د  ملدهذه ار   وة  

   ااار اوئاااع ر هذا اما ي  مل املتوادل خ خت   قرار ارلة ي الر هذا االنرتات يول  لى ار اوئاااع ر ئااا ي  ت  ل ون االجت ه 
عمل  )و اات و أل ارث ث ومل  ضاا د درئاا  نا ارخ ململ  ضاا د ارث عةتي خعو   اا ارصاا  و إت االجت ه اهل خا  او   ةم  يتعل  

 ذا اماي ي  مل املتوادل خ خت   قرار ار را  الر اوئع ر   االنلب ئ ي  ت رك و لى هلامل  وت( دانرتات اوئع ر 
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  شكل الوتد -4

 (: ش أل ار  و32)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

كم  ه  ول  خ ر اا ألي ار  و شاا أل ي ااري  لى اقرتا  انع    االجت هي يظار  ملو اقرتا  انتا   االجت ه ارصاا  و داقرتا        
 و لصع حت  دكم  ه  ايض  و ضح خ ر  ألي همل ك ن    ون ار  و    ار  و ارص راهلل طي داقرتا  انتا   االجت ه اهل خا رة ري 

  اار و اات و ارو   خ ونهصاا  و ي  مل املتوادل خعملةت ارلة   ملو ك اار اوئااع ر مل اات و ارو  ي داهل خاي حةث انه   ار  و ار
   او   ةم  يتعل  خ ر  و اهل خاي  أر ك اار اوئااع ر مل اات و امل  دوت  ول  لى  غريائاا أليتأكو انع    ار ااعر ون او لى إت 

 ت رلمتوادل رل ة مل خعملةت ار را  حركت اوئع ر ون اوئ أل إت ا لىي دخ رت يل  عتم إش رة داض 

 : شكل الماس-5

شاااا أل امل   يعتم شاااا أل ن حتر جواي ال ُيصاااا حتي خ ثرة   اررئاااا  ارلة ي ديت اااا أل  ملو االر     د داالخن  ضاااا د خعو       
 االجت ه ارص  و اد اهل خا  ون ن حةت ش له قو    ر حودحته وت   ئت مت و ي اد وت  رت قلة  اد ممتوة 
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 (: ش أل امل  33)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

يتل  ون ار اا أل ار اا خ  ار شاا أل امل   يت  ر ون ارخعت نط ط حموحتة ر جت ه  لى شاا أل و اات ي  رلو   ون ائاا أل      
عو االجت ه ن حظ انه خد  امل   ي حةث ار اوئع ر  ت   مث  ضة  و  لت خذر  ش أل و ت ي  النرين رلم  دوت ون او لى

ارصاا  وي    ر شاا أل امل     قمت اررئاا  ارلة يي دخ نرتات ار ااعر امو ار اا ليف رل اا ألي ي  مل املتوادل خعملةت ارلة ي د ر  
 خأل يت  ر شاا أل   دخ مل ر جت ه الر شاا أل امل   يعتم ون االشاا  ل االنع  ئااةت اريت  أكو  رك اوئااع ر إت االجت ه املع كس

امل     االجت ه اهل خاي د ملو انرتات اوئع ر رل و ارعل ا  ت رك اوئع ر حن  او لىي دخ رت يل    ر  رصت جةوة رلمتوادل 
 الخت   قرار ار را  

 الشكل المتسع -6

قأل ك  ار اااا أل املت اااا  يت  ر خمل س ارطري  اريت يت  ر هب  املثلث املت اااا ي ديمللغيف  لى اوئااااع ر ار متس ور    لى او     
ون نا ارو   دنا امل  دوتي كم  ار انرتات نا ارو   )اد نا امل  دوت( يول  لى  غري اجت ه اوئاااااااع ر حن  ارصاااااااع حت )اد 

 حن  اهلل ط( 
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 (: ار  أل املت  34)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

داحاااو يرج وملاااه نطااا ر )حت   دو ااا دوااات( يتلااا  اااوار و  ار قاااك  ن حظ اناااه    ر وثلاااث وع    وناااه يلاااوا ون وركز      
وس ال دن حظ ايض  اطم      ر   ط يت االجت ه ئ ا  ارص  و اد اهل خا  ن حظ   ار  أل املت     االجت ه ارص  و انه

ت مل ااااااات و ارو  ي دهذه  عتم إشااااااا رة داضااااااا ت رلمتوادل خأر اوئاااااااع ر حوث انرتاد  نا ارو   دامل  دوت ور    لى اوقألي
 دخ رت يل ي تطة  اخت   قرار ارلة  خعو ك ر اوئع ر مل ت و ارو    دايض  خ رمل لت رل  أل املت   ط يت االجت ه ئ ي  مل   

رصاااات رلمتوادل دخ رت يل  عتم  اهل خاي الوس ار ااااعر و اااات و ارو   دامل  دوت ور   مث حوث انرتت ار ااااعر و اااات و امل  دوتي 
 خ خت   قرار ار را  

 القمة والمنخفض المستدير -7

إ ا كار ارملم  ج   ار مت امل ااااااتويرة شاااااا أل نري شاااااا       و زنا   ورجة  خع س اململ    امل ااااااتوير ارذا حيوث كثريي     
عراي ال  عطيف ق  وة قة   د ويو اهلوي ار اااا جب ار يت رك ار ااااعر   اجت ه صاااا  و )ه خا( ديل ى   و قعه ر رتة   يلت 
  ا و در ن ي جو خع  احمللل  دضااااااع ا خع  ارار مت امل ااااااتويرة داململ    امل ااااااتوير ق  وة قة   حموحتة رلاوي ار ااااااعراي 

 رت ويو امل ت و امل تاويي ده  و  ئ ي نراه   ار  أل ارت يل 
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 (: ار مت داململ    امل توير35)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

ة كارد   قمت االجت ه ارصاا  وي دهيف  ول  لى خوايت االجت ه اهل خاي دن حظ  يتل  ون هذا ار اا أل ار ار مت امل ااتوير     
أل  لى هل ط ةار اوئع ر اخن ضك خ  أل ح حتي دخ رت يل  ملو    ر ار مت امل تويرة ي  مل املتوادل خعملةت ارلة  ور    ط  حتر

اوئااااع ر  دن حظ ايضاااا     ر اململ    امل ااااتويري حةث كار   االجت ه اهل خاي خعو  ر    له ار   ع ارتوادل مم  احتو إت 
ار   ع اوئاااع ر خ ااا أل كلريي دخ رت يل    ر اململ    امل اااتوير يعتم وؤشااار  لى ار   ع اوئاااع ر دخ رت يل ي  مل املتوادل خ خت   

       ةم  يتعل  خ مل ت و امل تاويي ي تطة  املتوادل االئتمرار   ارعملةت حىت كا ر ش أل انع  ئيف  قرار ار را   او 

     المطلب الثالث: تقييم النتائج

خعو  رب االش  ل االئتمراريت داالنع  ئةت د لةلا ي ئ ي نتطرت   هذا املطلب إت   ةة  ارملت  ج ار  خ تي حةث ار      
قو    ر انع  ئااااةتي داالشاااا  ل االنع  ئااااةت قو    ر ائااااتمراريت  ئاااا ي ن  مل خعرب هذه االشاااا  ل  تاالشاااا  ل االئااااتمراري

  ج ت دار  شلت  مة  االش  ل االئتمراريت داالنع  ئةت ي مث ن  مل خعرب ك  ت ا ش راد ارملد لةلا 
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 أوال: عرض االشكال االستمرارية واالنعكاسية 

 االشكال االستمرارية -1

شااا أل املثلثي دامل اااتطة ي دشااا أل اال  مل دارراي د ائاااتمراريتي در ملا  قو    ر انع  ئاااةتي ئااا ي ن  مل خعرب جمم  ت      
 وملا  

 االنعكاسية المثلثات -أ

املثلث د مب تلف ان ا ا  املتم علتي ارصاااااااااااا  وةي داهل خطتي  عتم وثلث د ائااااااااااااتمراريتي ر ن   حترائااااااااااااتمل  دجون  ارعويو ون      
 املثلث د االنع  ئةت  دار  أل ارت يل ي ضح  ر  

 املثلث د االنع  ئةت(: 36)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

 تيدر ملا  وثلث د انع  ئاااةت درةس ائاااتمراري تيوتم عل د هل  تي صااا  وةي د وثلث وة  ر كم  ه  و ضاااح خ ر ااا ألي مت   ّ      
 لة  إال خعو     ملتوادل ال يأنذ قرار ار ااااااااااااارا  اد ار ّ  نك هب  املثلث د االئاااااااااااااتمراريتخمل س ارطري ت اريت  ك ن  ّ   ن حظ اطد 

عو ك ااار ار اااعر ارلة    املثلث اهل خا خ ي  مل املتوادل خ خت   قرار  ااا أليد  هذا ار    دوتمل ااات و ارو   اد امل انرتات ار اااعر
 خعو انرتات و ت و امل  دوت    املثلث ارص  و داملتم عأل ار را د  مل ت و ارو  ي
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 شكل المستطيل االنعكاسي -ب

  تامل تطةأل ون االش أل االئتمراريتي ده  ي  خه إت حو كلري رل م  املزحتدجت اد ارث عةت داريت  عتم اش  ل انع  ئة     

 (: ش أل امل تطةأل االنع  ئيف37)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

درةس ائااااااتمراراي إ  ار اوئااااااع ر  ركك   اجت ه صاااااا  و ( ار امل ااااااتطةأل املت  ر انع  ئاااااايف 38ن حظ ون ار اااااا أل )     
)ه خا( مث  ركك   قمل ة ئااااعريتي خعو  ر   ركك   االجت ه املع كس    ملتوادل ي  مل خ خت   قرار ار اااارا  )ارلة ( خعو انرتات 

 و ت و امل  دوت )ارو  ( 

 االنعكاسية توالرايااالعالم  -ج

شاااا أل رايت  جون د حتدالر  الاريت    ر ن رل  ائااااتمراريتي   حترائااااتمل  د لةلمل  رعملت ارة ردداررايت ون االشاااا  ل شاااا أل ارعل       
 انع  ئيف داحو ر جت ه اهل خا  دهيف كم  ي ض ا  ار  أل ارت يل 

 (: ش أل رايت انع  ئةت38)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:
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يتل  ون ار اااا أل ار اااا خ  انه ي جو ار ثري ون امل اااارتي  مم  احتو إت ار   ع ار ااااعر خ اااا  كلري جواي مث حتنأل ار ااااعر        
ورحلت جتمة   لى ش أل د وي ده  و  يول  لى ار ار عر ئ ي ير   ي در ن حوث االنرتات مل ت و ارو  ي دهذا اونري 

 أل ي  مل ي د  هذا ار اااااااتادل ال يت ذ اا قرار إال خعو حودث  ملةت االنرتاُي اااااااري إت  رك اوئاااااااع ر حن  اوئااااااا أل    ملتو
 املتوادل خ خت   قرار ارلة  خعو انرتات و ت و ارو    

 ثانيا: االشكال االنعكاسية

  جي دجون  خأر ش أل ار  و يعتم من  ج انع  ئيف دمن  2020-2018ون ن ل  لةلمل  رعمت ارة رد حتدالر رأل  امل ارث عت      
م ن ي در ن ون املاال شاااا أل امل   ائااااتمراراي او  خ رمل اااالت رل ةت االشاااا  ل االنع  ئااااةت مل جنوه  خصاااا رة اشاااا  ل ائااااتمراريت

 زدج  م د ارة رد حتدالر راج حته     م د انرو اد ائ ات انروي اد ون املم ن إج حته    ئمل اد قوميت 

 االستمراري شكل الوتد -أ

ي  ر ش أل ائتمرارا  ملوو  يظار   دئا االجت ه  داالش  ل االئتمراريتي تش أل ار  و يعتم ون االش  ل االنع  ئة     
 نظر احملل ادي جو خع  االنت   د      ط ي  ا  راي ديعتم شاا أل انع  ئاايف  ملوو  يظار   قمت اد ومل    اوئااع ر 

 االئتمراراار  أل ارت يل يل  ش أل ار  و د   (04)

 (: ش أل ار  و االئتمرارا39)رق  ار  أل 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

كم  ه  و ضح خ ر  ألي ار  و ره نط ر وتاا ر الجت ه داحو در ن خزاديت  خمتل    ت  رخ ر شةئ    ةئ  حىت  لت ة          
ن حظ انه   االجت ه اهل خا  ّ  ر د و صااا  و )  ر ( مب ااات و و  دوت دحت   صااا  وي حةث ار و ااات و ارو   را  املثلث  
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يصاااااعو خورجت وةأل اشاااااو ون وةأل و ااااات و امل  دوتي دخ رت يل إ ا حوث انرتات مل ااااات و ارو    إر  ل  إشااااا رة دضااااا حت خأر 
ي رألئااع ررصاا  و  خت   قرار ارلة   او   ةم  يتعل  خ الجت ه ا(ي  ة  مل املتوادل خألار ااعر ئاا ي يت رك   ن س االجت ه )إت ائاا 

 ر د و ه خا )ن زل( ده    س ار ااا أل ار ااا خ ي  م ااات و امل  دوت ميةأل عوة اكثر  ن و ااات و ارو  ي   ح رت ن حظ   ّ 
 خت   قرار ار اااارا  خعو خ انرتات اوئااااع ر مل اااات و امل  دوت  أط  ئاااا ي  ر    خعو االنرتات خ اااا أل كلريي دخ رت يل ي  مل املتوادل

 حودث االنرتات 

نظرا رضااة  ار   ع ار  وي  أر خع  احمللل  يعتمدر ار هذا ار اا أل ال ي ةو كثريا    ويو هوي ئااعرا وع   ا  مالحظة:
 قةمت 

 شكل الماس االستمراري -ب

 (: ش أل امل   االئتمرارا40)رق  ار  أل 

 

 

 

 

 

 

 .MT4ون ا واحت ارطللت خ ال تم حت  لى وملصت  المصدر:

يتل  ون ار   ل ار  خ  ار ش أل امل ئت قو ي  ر ائتمرارا   خع  ام الدي إ ا ن حظ ار االجت ه ارع مل رألئع ر ص  وي 
  خعو  ر   ّ  ر ش أل وثلث وت   مث  ّ  ر وثلث وتم عأل ُو ّ أل خذر  ش أل امل ئتي دمت ك ر و ت و امل  دوت اهل خاي 

 هذه ام رت ي  مل املتوادل خعملةت شرا ي ور ك ر و ت و امل  دوت يول  لى  رك اوئع ر و لى 

 ثانيا: عرض اإلشارات الناجحة والفاشلة

   ا ودل ارت يل يل   وحت ا ش راد ارمل ج ت دار  شلت ر أل ش أل ون االش  ل االئتمراريت داالنع  ئةت
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 رألش  ل االئتمراريت داالنع  ئةت دار  شلت(:  وحت ا ش راد ارمل ج ت 03) رق  ا ودل

 اإلشارات الفاشلة اإلشارات الناجحة نوع االشارة
 ارمل لت ارعوحت  ارمل لت ارعوحت مصدر اإلشارة

 %33 4 %34 26 المثلثات
 %0 0 %10 08 شكل المستطيل
 %50 6 %17 13 االعالم والرايات

الرأس والكتفععععععان والرأس 
 والكتفان المقلوبة

07 
9% 

1 
8% 

القمم والمنخفضعععععععععععععععععات 
 الثنائية

08 
10% 

0 
0% 

القمم والمنخفضعععععععععععععععععات 
 الثالثية

03 
4% 

0 
0% 

 %8 1 %8 06 الوتد
 %0 0 %5 04 شكل الماس

العععععقعععععمععععععة والعععععمعععععنعععععخعععععفعععععض 
 المستدير

02 
3% 

0 
0% 

 %100 12 %100 77 المجموع
 .Excelخ ال تم حت  لى خرن وج  ون ا واحت ارطللت المصدر:

ون ا ش راد ارمل ج ت ك نك ص حترة  ن ش أل املثلث دي د ر  ر ثرة كا ر هذا  %34ار اكثر ون  ن حظ ون ا ودل
ر  أل اال  مل دارراي دي  %17ار  أل  لى اررئ  ارلة ي كملتةات رتذخذخ د اوئع ري  ةم  خلغك ن لت ا ش راد ارص ة ت 

  أش  لم  ئتي ا خ  ش راد لى اررئ  ارلة ي  او   ةم  يتعل   االش  ل خواد خ الخن  بي د ر  الخن  ب   رارخعو  ر  
ي كم  ن حظ ار خع  االش  ل ن لت %50اال  مل دارراي د ك ر هل  ارملصةب اوكم إ  خلغك ن لت ا ش راد ام  ئت 

  %0ا ش راد ام  ئت 
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احت  هب  خعو حودث  ملةت االنرتات مل ت و ارو    وحت ا ش راد ارمل ج ت دار  شلت ر أل ش أل ون االش  ل مت  مالحظة:
دامل  دوت خغ  ارملظر و  ا و ك ر ار  أل ائتمرارا اد انع  ئيف   لى ئلةأل املث لي   ش أل املثلث د مت احت     وحت 

 املثلث د االئتمراريت داالنع  ئةت 

 (: ا ش راد ارمل ج ت رألش  ل االئتمراريت داالنع  ئةت41ار  أل رق  )

 
 .Excelخ ال تم حت  لى خرن وج  ون ا واحت ارطللت در:المص

أل اال  مل دارراي دي شا  مث ون ن ل اررئا  ارلة ي مي ن و حظت ار اكثر ا شا راد ارمل ج ت ق حتوت ون شا أل املثلث دي    
  ي اررا  دار ت  ر داررا  دار ت  ر امل ل ختي دش أل ار  وي ش أل امل خعو  ر  ش أل امل تطةأل دار م  داململ  ض د ارثمل  ةتي

ن حظ ار شااا أل املثلث د رويه اكم  وحت إشااا راد ن ج ت د ر     و ر ثرة   راره  لى اررئااا    دار مت داململ    امل اااتوير
 ارلة ي 
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 خالصة الفصل الثالث

ة رد ار       قةك قراراد املضااااااا رخت )شااااااارا  اد خة ( رزدج  م د ارقممل    هذا ار صاااااااأل خ نتل ر ووو  ع رةت ارت لةأل      
 ا   رلى نع  ئةت  و  خأل ارودالر   ئ ت ارعم د اوجمللةتي ون ن ل  طلة  جمم  ت االش  ل )اومن ط( االئتمراريت داال

  2020-2018ئمل اد  ئ   د رث ث 04د ئ  ت ارزو 

 ويو ن  ط ارون ل إت ار اااااا ت د ويو وىت ي  مل املتوادل خ خت   قرار ار اااااارا  اد قرار دقو ا تمون    هذا االنتل ر  لى      
 انرتات و ت و ارو   اد و ت و امل  دوت  ا ارلة  د    رلمل طت اريت يت   ة

ة    ئااا ت كلري     قةك اخت   قرار ار ااارا  دارلخةملك نت  ج االنتل ر ار االشااا  ل االئاااتمراريت داالنع  ئاااةت  لعب حتدر       
ارعم د اوجمللةتي دمت ن املتوادل ون   ة  ارخ حي حةث انه خعو حودث  ملةت االنرتات  ت رك اوئاااااااااااع ر   ن س االجت ه 

أل  نصاااا صاااا  املثلث د دشاااا دن حترا و  حيوث انع    رألئااااع ر  دالحظمل  ار خع  االشاااا  ل االئااااتمراريت قو    ر انع  ئااااةت
  خع  االشاا  ل ي دايضاااالنرتات ئاا ا  مل اات و ارو   اد و اات و امل  دوت ا د ر  خ ال تم حت  لى ارمل طت اريت مت  ة امل ااتطةأل

 ر اااا أل املت اااا ()ادي جو شاااا ل  قو ي  ن  ائااااتمراري  اد انع  ئااااة  د   املثلث املت اااا  االنع  ئااااةت قو    ر ائااااتمراريتي 
 دش أل ار  و 



 

لخاتمةا  
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 الخاتمة

ذلك مت  وقدرته العملية يف توقيت القرارات املضاربية. لتحقيق يف هذه الدارسة حاولنا الكشف عن ماهية التحليل الفين     
سوق من قبل يعترب من أقدم مداخل حتليل حركة ال هحيث تبني أن تسليط الضوء على أهم اجلوانب النظرية للتحليل الفين،

عبارة عن استخدام سلوك األسعار يف املاضي من أجل استخراج جمموعة من االشكال اليت تساعد  هواملستثمرين واملضاربني، ف
ينقسم ه ، كما أنتيف توقيت اختاذ قرارات الشراء والبيع، والتحليل الفين يستند على عدة نظريات أمهها نظرية داو وموجات إليو 

إىل نوعني مها: التحليل الفين للرسم البياين واليت يتضمن االشكال السعرية الكالسيكية، وأمناط اهلارمونيك، ومناذج الشموع 
 ات.واملذبذب اليابانية، والتحيل الفين االحصائي واليت يضم املؤشرات املختلفة مثل مؤشرات االجتاه والزخم

 مها االشكال نقسم إىل قسمنيياألخري  االتحليل الفين للرسوم البيانية يضم االشكال السعرية الكالسيكية حيث أن هذ     
الوتد، والقمم و السعرية االستمرارية )املثلثات، املستطيل، االعالم والرايات(، واالشكال السعرية االنعكاسية )الرأس والكتفان، 

ساعد يف حتديد ت (، هذه االشكالعتسوالشكل امل ، وشكل املاسلقمة واملنخفض املستديرالثية، واواملنخفضات املزدوجة والث
ن عن طريق رسم مستويات الدعم واملقاومة على الرسم البياين، حيث أ هذه االشكال يتم استخراجو  املستقبلي، رأجتاه السع

 .حترك السعر يف نفس االجتاهالنقطة اليت خيرتقها السعر تدل على 

من أجل الكشف عن قدرة التحليل الفين العملية، قمنا بتطبيق االشكال السعرية الكالسيكية على زوج عمالت اليورو      
يف سوق العمالت األجنبية، حيث أن هذا الزوج يتميز بتذبذبات يف حركة األسعار مما يؤدي إىل  EUR/USDمقابل الدوالر 

ساعات ملدة ثالث سنوات  04ظهور مجيع االشكال االستمرارية واالنعكاسية، ومتت الدراسة على اإلطار الزمن الساعة و
قرار ديد النقاط اليت يتم فيها اختاذ قرار الشراء و ، وحتواالنعكاسية. ومت استخراج كافة االشكال االستمرارية 2018-2020

 .البيع، وحتديد املستوى املتوقع حترك السعر إليه

 النتائج   -1

وذلك ألنه  ،تعترب االشكال الكالسيكية للتحليل الفين طريقة صاحلة للتنبؤ باجتاه حركة األسعار يف سوق العمالت األجنبية -
 .نفس االجتاه بعد كسر السعر ألحدى املستويني )الدعم أو املقاومة( يف أغلب األحيان تتحرك األسعار يف

 التحليل الفين باستخدام االشكال السعرية الكالسيكية يعطي إشارات واضحة للمتداول للدخول واخلروج من السوق. -

 املناسب.متّكن اشكال التحليل الفين املتداولون من اختاذ قرار املضاربة )شراء وبيع( يف الوقت  -
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جيب على املتداولون االنتظار حىت انتهاء تّكون الشكل مث الدخول إىل السوق بعد حدوث عملية اخرتاق األسعار ملستوى  -
، إذ أن الدخول يف السوق قبل انتهاء تّكون الشكل كامال قد يؤدي إىل حترك األسعار يف االجتاه املعاكس مما الدعم أو املقاومة

 رية للمضارب.يرتتب عليه خسارة كب

كون ت . إذ الحظنا أن أكثر االشكالواالشكال االنعكاسية قد تكون استمرارية ،االشكال االستمرارية قد تكون انعكاسية -
استمرارية وانعكاسية يف نفس الوقت، واحملدد لذلك املستوى اليت مت اخرتاقه، على سبيل املثال، شكل املثلثات يعترب من االشكال 

 لكن يف العديد من األحيان يكون شكل انعكاسي، وكذلك بقية االشكال األخرى.االستمرارية، و 

املثلث املتسع أو الشكل املتسع والوتد تعترب أشكال استمرارية وانعكاسية، وذلك باالعتماد على مكان تّكوهنم على الرسم  -
 البياين ونقطة اخرتاق األسعار ملستويات الدعم واملقاومة.

املضاربون يف سوق العمالت األجنبية منن االجتاه الصاعد واالجتاه اهلابط للسوق من إبرام صفقات )شراء أو بيع(، يستفيد  -
إال أن التذبذبات الشديدة حلركة أسعار العمالت جتعل من سوق العمالت األجنبية سوقا كثرية الفرص ويف نفس الوقت شديدة 

 .املخاطرة

يف بعض األوقات يتّكون الشكل وحيدث االخرتاق ويتحرك السعر قليال ، %100ليس ناجحا  التحليل الفين للرسوم البياين -
واخرتاق  الحظنا من خالل حتليلنا للرسم البياين تّكون العديد من االشكال،، يف االجتاه املتوقع مث يتحرك يف االجتاه املعاكس

مما  خراآل رتة قصرية، بعد ذلك حيدث انعكاس للسعر لالجتاهالسعر ملستوى الدعم أو املقاومة، مث التحرك يف نفس االجتاه لف
 .مالية كبرية تكبد خسائرليؤدي 

 اختبار صحة الفرضيات -2

 حسب ما توصلت إليه الدراسة فإن نتائج اختبار الفرضيات جاءت على النحو التايل:     

ة البيانات السوقية دارسالفين هو دراسة حركة السوق وليس السلع أو العمالت أو البضائع املتداولة فيه، ويقوم ب التحليل -1
حيث يقوم برصد وتسجيل مجيع املعلومات اخلاصة بالتداول )السعر، حجم التداول، تاريخ التداول...إخل(  للرسم البياين، املاضية

 الفرضية األوىل.يف شكل خرائط ورسوم، وهذا يؤكد صحة 
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االفقية أن التحليل الفين أسلوب يطبقه احملللني على اجتاهات األسعار الصاعدة واهلابطة و  ةبينت نتائج الدراسة التطبيقي -2 
على الرسم البياين باستخدام مستويات الدعم واملقاومة، من أجل استخراج جمموعة من االشكال )األمناط( االستمراري 

 متكن املتداولني من التنبؤ حبركة السعر املستقبلية، وهو ما يعين أن الفرضية الثانية صحيحة.واالنعكاسية اليت 

تساعد االشكال االستمرارية )املثلثات، املستطيالت، واالعالم والرايات( واالشكال االنعكاسية )الرأس والكتفان، شكل  -3
خالله اختاذ  الوتد( يف حتديد الوقت املناسب الذي يستطيع املتداول مناملاس، القمم واملنخفضات الثنائية والثالثية، والدائرية، و 

قرار الشراء أو قرار البيع، إذ تّكون الشكل واخرتاق األسعار ملستوى الدعم أو املقاومة يعترب إشارة واضحة بأن األسعار سوف 
 .تتحرك بنفس االجتاه، وبالتايل يتخذ املتداول قرار املضاربة يف الوقت املناسب

 التوصيات -3

أكثر من أداة فنية واحدة  ، واستخدامينبغي استعمال التحليل الفين للرسوم البيانية والتحليل الفين االحصائي )املؤشرات( معا -
 من أجل اختاذ قرارات املضاربة بشكل دقيق. لتأكيد اإلشارات املتولدة من بعضها البعض، وذلك

واالنضباط ع بالصرب ، وضرورة التمتاملناسبنيوالنفسي  ياألجنبية توفري اجلهد الفكر جيب على املتداول يف سوق العمالت  -
 .االلزاميني

جيب على املتداولون اجلدد عدم البدء الفعلي )احلقيقي( يف التداول يف خمتلف األسواق املالية، بل يفضل التداول االفرتاضي  -
 حبسابات افرتاضية حتاكي التداول حبسابات حقيقة.

 االكثار من املمارسة والتدرب على استخدام التحليل الفين، حيث تسمح املمارسة املتكررة باكتشاف االشكال بداية تكوهنا -
 وتتبعها حىت اكتماهلا، ومن مث اختاذ قرار الشراء أو البيع.

 جيب حتديد مستويات لوقف اخلسارة يف حالة حتركت األسعار بشكل معاكس ملا مت توقعه. -

 لبحثآفاق ا -4

تناولنا يف هذا البحث التحليل الفين ودوره يف توقيت قرارات املضاربة يف سوق العمالت األجنبية، إال أن التحليل الفين      
ُيمكن تطبيقه على خمتلف االسوق املالية األخرى كأسواق العقود املستقبلية واألسهم واملعادن النفسية وأسواق املشتقات )العقود 

 املواضيع مثل:اال واسعا للبحث، وبالتايل ُيمكن اقرتا  جمموعة من واخليارات(، وهو ما يفتح جم

 يف سوق األسهم. للرسم البياين اختبار فعالية التحليل الفين -
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 اختبار رحبية التحليل الفين للرسوم البيانية يف سوق العمالت االجنبية. -

 سوق األسهم. تأثري استخدام الشموع اليابانية يف اختاذ القرارات املضاربية يف -

 اختبار مدى فعالية اجلمع بني التحليل الفين واالساسي يف االستثمار يف االسوق املالية. -
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 والخطوط البيانية (: الرسم البياني باألشرطة03الملحق رقم )

 باألشرطةالرسم البياني 

  

 الرسم البياني بالخطوط
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 (: الوتد االستمراري واالنعكاسي04المحلق رقم )



 

 تم بحمد هللا



 المخلص

هتدف هذه الدارسة إىل القاء الضوء على دور التحليل الفين يف توقيت قرارات املضاربة يف سوق العمالت األجنبية،      
عرض أهم ل ولتحقيق ذلك، قامت الدراسة باستخدام األسلوب الوصفي والتحليلي، حيث مت استخدام األسلوب الوصفي

تخدام األسلوب التحليلي واساألسس املتعلقة بالتحليل الفين، وعرض أشكاله الكالسيكية، وكيفية تّكوهنا على الرسم البياين، 
يف اجلانب التطبيقي عن طريق تطبيق االشكال )األمناط( السعرية الكالسيكية على زوج عمالت اليورو مقابل الدوالر 

(EUR/USD) وحتليل هذه االشكال وحتديد مىت يتم اختاذ 2020-2018جنبية ملدة ثالث سنوات يف سوق العمالت األ ،
 قرارات املضاربة )الشراء والبيع(، وحتديد املستوى املُتوقع حترك السعر إليه.

حيث توصلت نتائج الدارسة إىل أن استخدام االشكال السعرية الكالسيكية يساعد املضارب بتوقيت قرارات الشراء      
ناجحة،  طي إشاراتاليت تع بيع، وأن شكل املثلثات يعترب من أكثر االشكال تكراراً على الرسم البياين، ومن أكثر االشكالوال

 األخرى. باألشكالشارات خاطئة مقارنة اوشكل االعالم والرايات من أكثر االشكال اليت تعطي 

اق االشكال )األمناط( السعرية الكالسيكية، املضاربة، اخت الكلمات املفتاحية: التحليل الفين، مستويات الدعم واملقاومة، 
 ، سوق العمالت األجنبية.)كسر( السعر

Abstract 

This study aims to spotlight the role of technical analysis in the timing of speculative 

decisions in the foreign exchange market. To achieve this, the study used the descriptive 

and analytical methods, where the descriptive method was used to present the most 

important foundations related to technical analysis and to present its classic price forms, 

and how they are formed on the chart. From the practical side, the analytical method was 

used by applying the classic price forms (patterns) to the euro/dollar currency pair 

(EUR/USD) in the foreign exchange market for a period of three years 2018-2020, then 

analyzing these forms and determining when speculative decisions (buying and selling) 

are taken, and determine the level to which the price is expected to move 

The results of the study concluded that the use of classic price forms helps speculators in 

the timing of buying and selling decisions. Moreover, it has been concluded that the shape 

of triangles is one of the most frequent forms on the chart, and one of the most forms that 

give successful signals, whereas the shape of flags and pennants is one of the most forms 

that give false signals compared to other forms. 

Keywords: technical analysis/ support and resistance levels/ classic price patterns/ 

speculation/ price breakout/ foreign exchange market. 


