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التحليل الفني هو وسيلة لتقييم العمالت من خالل تحليل 

اإلحصاءات الناتجة عن نشاط السوق، مثل األسعار السابقة 

والحجم. المحللين الفنيين ال يحاولون قياس قيمة العمالت ، 

ولكن يقومون باستخدام الرسوم البيانية وأدوات أخرى 

لتحديد األنماط التي يمكن أن تشير إلى نشاط في المستقبل.. 

يعتقد المحللون الفنيون أن األداء التاريخي لألسهم 

واألسواق مؤشرات لألداء المستقبلي. مقدمة في التحليل 

الفني يوفر أساسيات شاملة في التحليل الفني للمتداولين 

ومديري االستثمار والمحافظ يتناول هذا المساق التحليل 

الفني، سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل، 

ويهدف إلى جعل المتدربين بخبرة ومستوى بحيث يمكن 

تطبيق التحليل الفني بشكل صحيح وبكل ثقة في األسواق.
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Moving Average  الموفنج افريج

Moving Average  الدرس االول: الموفنج افريج

يعتبر مؤشر الموفنج افريج من اشهر المؤشرات واسهلها على االطالق من حيث االستخدام و فهم طريقة العمل 

و كذلك أكثرها في االنتشار واالستخدام بين كثير من المتداولين و المحللين على مستوى العالم لما له من قوة 

وسهولة في تحديد اتجاه السعر في المستقبل والمساعدة على توقعه واالعتماد عليه بعدة اشكال مختلفة و يعني 

اسم موفينج افريج بالعربية الموفينج افيرج و ذلك ألنه يعتبر مؤشر متحرك على الشارت يحسب لنا متوسط السعر 

لفترة زمنية ما. 

ما هي انواع الموفنج افريج االوسع انتشارا و استخداما بين المتداولين ؟

هناك اربع انواع هي األشهر في أنواع الموفينج افريج وهي كالتالي :

 Simple Moving Average / SMA ١- الموفنج افريج البسيط او البطيء : رمزه 

  Exponential Moving Average / EMA ٢-الموفنج افريج السريع : رمزه

(SMA) الموفينج افيرج البسيط

هو ببساطة متوسط سعر .زوج من العمالت في فترة معينة من الزمن. عادة، يتم احتساب الموفينج افيرج البسيط 

باستخدام أسعار اإلغالق. مجموع أسعار اإلغالق ألخر عشر ايام األواخر مضروبا بعشرة هو الموفينج افيرج لزوج من 

العمالت. و كما يوحي اسمها، ولمتوسط المتحرك يتحرك و يتبع التغييرات مع حركة السعر.

(SMA) وصف الموفينج افيرج البسيط

الموفينج افيرج هو أسهل الموفينج افيرج لبناء. هو ببساطة متوسط السعر خالل الفترة المحددة. متوسط يسمى 

"تتحرك" ألنه يتم رسم على شريط الرسم البياني عن طريق شريط، مما يدل على الخط الذي يتحرك على طول على 

الرسم البياني مع تغير متوسط قيمة.

الدرس األول
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كيف يعمل هذا المؤشر:

• غالبا ما يستخدم الموفينج افيرج البسيط لتحديد االتجاه العام للترند. إذا كان الموفينج افيرج البسيط يتحرك صعودا، 

فإن االتجاه العام للترند هو لألعلى (صعود). إذا كان الموفينج افيرج البسيط يتحرك إلى أسفل، فان االتجاه العام 

يتحرك إلى أسفل(نزول). يستخدم الموفينج افيرج البسيط مدة زمنية قدرها ٢٠٠ شمعة عادة للتعبير عن االتجاه 

للمدى الطويل. وتستخدم ٥٠ شمعة عادة لقياس االتجاه المتوسط. فترة بسيطة أقصر للمتوسطات المتحركة يمكن 

استخدامها لتحديد االتجاهات أقصر.

• تستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة عادة لضمان سالسة بيانات األسعار والمؤشرات الفنية. كلما طالت 

الفترة المستخدمة لحساب الموفينج افيرج البسيط كلما كانت النتيجة  أكثر سالسة، ولكن المزيد من التأخر يحصل 

بين الموفينج افيرج البسيط واالسعار.
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• غالبا ما يستخدم الموفينج افيرج البسيط للحصول على إشارات التداول. فعند عبور األسعار فوق الموفينج افيرج 

البسيط قد يرغب المتداولون بالشراء أو الخروج من عمليات البيع. عندما يقطع الموفينج افيرج البسيط االسعار من 

االسفل قد يرغب المتداولون بالبيع أو الخروج من عمليات الشراء.

• عند قطع الموفينج افيرج البسيط لمتحرك البسيط اخر فهذه إشارة تداول أخرى. عندما يطع الموفينج افيرج 

البسيط  فترة قصيرة فوق فترة طويلة لمتحرك البسيط المتوسط، قد يرغب المتداولون في الدخول بأمر شراء. قد 

يرغب التجار في الدخول بأمر بيع عندما يقطع الموفينج افيرج البسيط القصير الى ما دون الموفينج افيرج البسيط ذو 

الفترة الطويلة.

حساب الموفينج افيرج البسيط: 
الموفينج افيرج البسيط هو ببساطة يعني، المتوسط، من القيم سعر السهم خالل الفترة المحددة.

لنفترض أن أسعار اإلغالق لزوج من العمالت  على النحو التالي: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥. اآلن، اول 

قيمة من ال ١٠ ايام (الموفينج افيرج البسيط ) سوف يكون:

١+٢+٣+٤+٥+٦+٧+٨+٩+١٠=١٠/٥٥=٥.٥

والقيمة الثانية من ١٠ يوما (الموفينج افيرج البسيط) على النحو التالي:

٢+٣+٤+٥+٦+٧+٨+٩+١٠+١١=١٠/٦٥=٦.٥

والقيمة الثالثة من ١٠ يوما (الموفينج افيرج البسيط) على النحو التالي:

٣+٤+٥+٦+٧+٨+٩+١٠+١١+١٢=١٠/٧٥=٧.٥

سوف القيمة الرابعة من ١٠ يوما (الموفينج افيرج البسيط) على النحو التالي:

٤+٥+٦+٧+٨+٩+١٠+١١+١٢+١٣=١٠/٨٥=٨.٥

وقيمة الخامسة من ١٠ يوما (الموفينج افيرج البسيط) على النحو التالي

٥+٦+٧+٨+٩+١٠+١١+١٢+١٣+١٤=١٠/٩٥=٩.٥



5

Moving Average  الموفنج افريج

الموفينج افيرج األسي

هذا الموفينج افيرج يركز أكثر على حركة األسعار في الفترات القريبة، وبالتالي فإنه يعتبر أكثر استجابة من الموفينج 

افيرج البسيط. لهذا حساب الموفينج افيرج األسي ليست بهذه البساطة كحساب الموفينج افيرج البسيط.. توفر  

منصة التداول الفيرتكس اف اكس حساب الموفينج افيرج األسي. وبالتالي يمكن للمتداولين التركيز بسهولة على 

الدراسات األخرى بدال من التركيز على العمليات الحسابية. الموفينج افيرج األسي يعتبر أسرع ولديه تأخر أقل من 

الموفينج افيرج البسيط.

كيف يعمل هذا المؤشر:
• استخدم نفس القواعد التي تنطبق على الموفينج افيرج البسيط عند حساب الموفينج افيرج األسي. مع االخذ في 

االعتبار أن الموفينج افيرج األسي أكثر حساسية لحركة السعر. هذا يمكن أن يكون سالحا ذا حدين. على جانب واحد، 

يمكن أن تساعدك على تحديد االتجاهات في وقت سابق الموفينج افيرج البسيط. من ناحية أخرى، فإن الموفينج 

افيرج األسي يختبر تغيرات اكثرعلى المدى القصير من الموفينج افيرج البسيط.

• يستخدم الموفينج افيرج األسي لتحديد االتجاه العام، والتجارة في هذا االتجاه. عندما يكون الموفينج افيرج األسي في 

ارتفاع، قد يرغب المتداولون في اخذ عملية شراء. عندما تنخفض اسعار  الموفينج افيرج ، المتداولون  قد يرغبون في 

اخذ عملية بيع عندما تأتي األسعار قرب أو فوق المتوسط المتحرك األسي.

• يمكن الموفينج افيرج  ان تشير أيضا إلى مناطق الدعم والمقاومة. ارتفاع الموفينج افيرج األسي يميل لدعم االسعار، 

بينما يميل هبوط الموفينج افيرج األسي لتوفير مقاومة لألسعار. وهذا يعزز استراتيجية شراء عندما يكون  السعر 

بالقرب من ارتفاع الموفينج افيرج األسي وبيع عندما يكون  السعر بالقرب من هبوط الموفينج افيرج األسي.

• جميع الموفينج افيرج ، بما في ذلك الموفينج افيرج األسي، ليست مصممة لتحديد التجارة في أسفل وأعلى 

الخطوط. الموفينج افيرج قد تساعدك التجارة في االتجاه العام للترند، ولكن مع تأخير في الدخول والخروج في بعض 

النقاط. الموفينج افيرج األسي لديه تأخير أقصر من الموفينج افيرج البسيط مع نفس الفترة.
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كيفية حساب الموفينج افيرج األسي: 

يجب أن ناخذ بعين االعتبار كيف يستخدم الموفينج افيرج األسي القيمة السابقة من الموفينج افيرج األسي في 

حسابها. وهذا يعني ان الموفينج افيرج األسي يشمل جميع بيانات األسعار ضمن قيمته الحالية. االسعار ذات أحدث 

سعر لها أكبر األثر على الموفينج افيرج وأقدم بيانات األسعار ليس لديها سوى تأثير ضئيل.

الموفينج افيرج األسي = )س*(ص-ع))+ع

حيث:

ص = السعر الحالي

ع= الفترات السابقة اللموفينج افيرج األسي 

س = األس 

(WMA) الموفينج افيرج المرجح

الموفينج افيرج المرجح يضع المزيد من الثقل على االسعار الحديثة وبدرجة أقل على البيانات السابقة. ويتم ذلك عن 

طريق ضرب سعر كل شمعة بعامل الترجيح. بسبب طريقة حسابها الفريدة من نوعها، سوف يتحرك الموفينج 

افيرج المرجح لمتابعة األسعار عن كثب من الموفينج افيرج البسيط.
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كيفية  عمل هذا المؤشر
• الموفينج افيرج  المرجح يستخدم للمساعدة في تحديد االتجاه العام للترند. يمكن أن يكون مؤشرا ألخذ عمليات 

الشراء عندما تأتي األسعار بالقرب أو اسفل الموفينج افيرج المرجح. يمكن أن يكون مؤشرا ألخذ عملية لبيع عندما 

تأتي أسعار قرب أو فوق الموفينج افيرج المرجح.

• يمكن لاللموفينج افيرج ان تشير أيضا إلى مناطق الدعم والمقاومة. فارتفاع الموفينج افيرج المرجح يميل لدعم 

االسعار، بينما يميل هبوط الموفينج افيرج المرجح لتوفير مقاومة لألسعار.

• عند حساب الموفينج افيرج المرجح نقوم باستخدام نفس القواعد التي تنطبق على الموفينج افيرج البسيط مع االخذ 

بعين االعتبار، ان الموفينج افيرج المرجح أكثر حساسية لحركة السعر. هذا يمكن أن يكون سالحا ذا حدين. على جانب 

واحد، ويمكن الموفينج افيرج المرجح تحديد االتجاهات بشكل أسرع من الموفينج افيرج البسيط. من ناحية أخرى، 

الموفينج افيرج المرجح يختبر أخطاء اكثر من الموفينج افيرج البسيط.

طريقة حساب هذا المؤشر:

االسعار الحديثة هي االسعار المرجحة بشكل أكبر، وتساهم أكثر في حساب حساب الموفينج افيرج المرجح.

عامل الترجيح يستخدم لحساب حساب الموفينج افيرج المرجح التي يحددها الفترة المختارة للمؤشر. على سبيل 

المثال، سيتم احتساب الفترة ٥ لاللموفينج افيرج المرجح:

(٥ + ٤+ ٣ + ٢ + ١) / (١ * P٥) + (٢ * P٤) + (٣ * P٣) + (٤ * P٢) + (٥ * WMA = (P١

حيث:

P١    = السعر الحالي

P٢   = السعر قبل شمعة واحد، الخ ... 
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كيف يتم استخدام الموفينج افيرج ؟

يمكن لاللموفينج افيرج ذات أطر زمنية مختلفة ان توفر مجموعة متنوعة من المعلومات. فعلى سبيل المثال 

الموفينج افيرج طويل االمد (مثل ٢٠٠ يوم الموفينج افيرج األسي) يمكن أن يكون بمثابة منقى اسعار للفترات 

الطويلة.

الموفينج افيرج لفترات اقصر ، مثل الموفينج افيرج ٥٠ يوما، يتحرك مع  تحركات األسعاربشكل اسرع، وبالتالي كثيرا ما 

يستخدم لتقييم أنماط على المدى القصير. كل الموفينج افيرج يمكن أن تكون بمثابة مؤشر الدعم والمقاومة 

لالسعار.
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الدرس الثاني: البولنجر باند

البولنجر باند يعتبر من مؤشرات المغلفات السعرية الذي تم تطويره من قبل جون بولينجر. (المغلفات السعرية تحدد 

مستويات األسعار العلوية والسفلية) مغلفات البولنجر ترسم على مستوى االنحراف المعياري فوق وتحت الموفينج 

افيريج البسيط للسعر. 

البولنجر باند يستخدم متغيرين، الفترات (عدد الشمعات) واالنحراف المعياري، StdDev. القيم االفتراضية هي ٢٠ 

للفترات  و ٢ لالنحرافات المعيارية.

البولنجر باند يساعد على تحديد ما إذا كانت األسعار مرتفعة أو منخفضة على أساس نسبي. وهي تستخدم في أزواج، 

في مستويات علوية وسفلية باإلضافة إلى الموفينج افيرج. يتم استخدام البولينجر باند استخدام الزوج لتأكيد إشارات 

البيع والشراء مع المؤشرات األخرى.

كيف يعمل هذا المؤشر:

عندما تضيق خطوط البولينجر خالل فترة من تقلبات االسعار، فهذا يعزز احتمال حدوث حركة في  السعر مكثفة في 

أي من االتجاهين. هذا قد تبدأ االسعار بأخذ اتجاها جديدا. يجب أن نكون حذرين من أي تحرك خاطئ في االتجاه 

المعاكس الذي يعكس قبل أن يبدأ االتجاه الصحيح. 

البولنجر باند الدرس الثاني
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كيف يعمل هذا المؤشر:
• استخدم نفس القواعد التي تنطبق على الموفينج افيرج البسيط عند حساب الموفينج افيرج األسي. مع االخذ في 

االعتبار أن الموفينج افيرج األسي أكثر حساسية لحركة السعر. هذا يمكن أن يكون سالحا ذا حدين. على جانب واحد، 

يمكن أن تساعدك على تحديد االتجاهات في وقت سابق الموفينج افيرج البسيط. من ناحية أخرى، فإن الموفينج 

افيرج األسي يختبر تغيرات اكثرعلى المدى القصير من الموفينج افيرج البسيط.

• يستخدم الموفينج افيرج األسي لتحديد االتجاه العام، والتجارة في هذا االتجاه. عندما يكون الموفينج افيرج األسي في 

ارتفاع، قد يرغب المتداولون في اخذ عملية شراء. عندما تنخفض اسعار  الموفينج افيرج ، المتداولون  قد يرغبون في 

اخذ عملية بيع عندما تأتي األسعار قرب أو فوق المتوسط المتحرك األسي.

• يمكن الموفينج افيرج  ان تشير أيضا إلى مناطق الدعم والمقاومة. ارتفاع الموفينج افيرج األسي يميل لدعم االسعار، 

بينما يميل هبوط الموفينج افيرج األسي لتوفير مقاومة لألسعار. وهذا يعزز استراتيجية شراء عندما يكون  السعر 

بالقرب من ارتفاع الموفينج افيرج األسي وبيع عندما يكون  السعر بالقرب من هبوط الموفينج افيرج األسي.

• جميع الموفينج افيرج ، بما في ذلك الموفينج افيرج األسي، ليست مصممة لتحديد التجارة في أسفل وأعلى 

الخطوط. الموفينج افيرج قد تساعدك التجارة في االتجاه العام للترند، ولكن مع تأخير في الدخول والخروج في بعض 

النقاط. الموفينج افيرج األسي لديه تأخير أقصر من الموفينج افيرج البسيط مع نفس الفترة.

• عندما تكون خطوط البولينجر في تباعد ، فهذا يزيد من الذبذبات في االسعار واتجاه الترند الحالي يمكن أن ينتهي.

• األسعار لديهم ميل لترتد بين خطوط البولينجر. يمكن استخدام هذه الترددات للمساعدة في تحديد أهداف الربح 

المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان سعر مرتد من اخط السفلي ثم يعبر فوق خط الموفينج افيريج، ففي هذه الحالة 

يعتبر الخط العلوي هدف الربح..

• يمكن توقع استمرار االتجاه للترند عندما يتحرك السعر خارج خطوط البولينجر. ومع ذلك، إذا تحرك األسعار على 

الفور إلى داخل الخطوط البولينجر، يتم إبطال هذه الفرضية.

طريقة حساب البولينجر باند 
اوال  نقوم باحتساب الموفينج افيرج البسيط. بعد ذلك، نقوم بحساب االنحراف المعياري على نفس العدد من الشمعات. 

للخط العلوي ، نقوم باضافة قيمة االنحراف المعياري للموفينج افيرج. للخط السفلي، نقوم بطرح قيمة االنحراف المعياري 

من قيمة الموفينج افيريج.

القيم النموذجية المستخدمة:

  ٢٠ يوما الموفينج افيريج ، و٢ للخطوط في االنحرافات المعيارية. (٢ مرات االنحراف المعياري. +/- الموفينج افيرج).

الخط الوسط = ٢٠ يوم الموفينج افيرج البسيط

الخط العلوي = ٢٠ يوم الموفينج افيرج البسيط + (٢٠ يوما الموفينج افيرج البسيط + االنحراف المعياري × ٢)

انخفاض فرقة = ٢٠ يوم الموفينج افيرج البسيط - (٢٠ يوما الموفينج افيرج البسيط + االنحراف المعياري × ٢)

يستخدم VertexFX لحساب من البولنجر باند وتطبيقه على الشارت من قبل الكثير من المتداولين والمحللين الفنيين.

البولنجر باند
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الدرس الثاللث: الما�د تقارب وت�اعد المتوسطات المتحركة (الموفينج 
�ــــج) اف��

 (Moving Average Convergence / Divergence) أحد أشهر المؤشرات الفنية استخداما، وهي اختصار لـ  (MACD)

التي تعني تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة.

الماكد، هو احد مؤشرات التداول المستخدمة في التحليل الفني ألسعار العمالت واالسهم، تم ابتكاره من قبل 

جيرالد ابيل في أواخر السبعينات. الماكد يقوم  بالكشف عن التغييرات في قوة واتجاه، وزخم، ومدة الترند  في سعر 

العمالت او االسهم. مؤشر الماكد ، مؤشر الزخم تستخدم لغايات التجارة. على الرغم من أن الماكد من المؤشرات 

المذبذبة، فال يتم استخدامه عادة في التعرف على مناطق الشراء والبيع القوي. على الشارت يكون الماكد عبارة عن 

اثنين من الخطوط التي تتأرجح بال حدود. تقاطع هذين الخطين يوفر إشارات التداول.

الفكرة وراء الماكد بسيطة ، فإنه يقوم بحساب الفرق بين الموفينج افيريج االسي  ألزواج العمالت و االسهم لفترة 

٢٦ يوما و ١٢. احد هذين خطوط الموفينج افيريج يتم بناء على الماكد عليه . الموفينج افيرج األسي لمدة ١٢ يوما هو 

أسرع، في حين أن خط ال ٢٦ هو أبطأ. لحساب قيمة خطين الموفينج افيرج نستخدم اسعار االغالق. عند رسم 

مؤشر الماكد باستخدام برنامج التداول VertexFX، فيرسم خط موفينج افيرج بفترة زمنية مقدارها ٩ ايام للماكد 

المرسومة نفسه، ويعتبر بمثابة المزود إلشارات الشراء والبيع. الماكد يولد إشارة شراء عندما يتحرك فوق خاص 

بها لمدة تسعة أيام المتوسط المتحرك األسي.

العناصر الرئيسية الثالثة للماكد:

١. خط الماكد 

خط الماكد هو خط موفينج افيريج اسي ذو فترة طويلة مطروحا منه حط موفينج افيرج ذو فترة قصيرة.

القيم األكثر شيوعا في حساب خطوط الموفينج افيرج االسي هي ٢٦ يوما على المدى الطويل و ١٢ يوما على المدى 

القصير ولكن يمكن للمتداول او المحلل الفني اختيار أي قيم.

٢. خط اإلشارة

خط اإلشارة هو الموفينج افيريج لخط الماكد كما حسبناه سابقا. المتداول يمكن أن يختار فترة الموفينج افيرج 

األسي لحساب  خط اإلشارة لكن فترة ٩ هي األكثر شيوعا.

٣. الرسم البياني للماكد

مع مرور الوقت، الفرق بين خط الماكد وخط اإلشارة يختلف باستمرار. الرسم البياني للماكد يأخذ هذا االختالف 

ويترسم يشكل رسم البياني يمكن قراءتها بسهولة. الفرق بين الخطين يتذبذب حول خط الصفر. عندما يكون 

الرسم البياني للماكد فوق خط الصفر، تعتبر قيمة الماكد ايجابية وعندما يكون تحت خط الصفر، يعتبر الماكد سلبي.

الماكد تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة

(الموفينج افيريج)
الدرس الثالث
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ك�ف �عمل مؤ�� الما�د:

• عندما يعبر الماكد فوق خط الصفر، فهذه داللة على إشارة صعوديه للترند (إشارة لشراء)، بينما عندما الماكد يتقاطع 

تحت خط الصفر،، فهذا داللة على تريند هابط (إشارة للبيع).

• عندما يصعد الماكد من تحت الصفر فهو يعتبر إشارة صعوديه للترند. على العكس من ذلك، عندما ينخفض من 

فوق الصفر فهو يعتبر إشارة هبوطيه للترند.

• عندما يعبر خط الماكد من أسفل إلى اعلى خط اإلشارة، فهذا داللة على تريند صاعد.

• عندما يعبر خط الماكد من فوق إلى تحت خط اإلشارة، فهذا داللة على ترند اهابط.

• وخالل فترة  التداول مؤشر الماكد قد يختبر بعض االخطاء، عند عبور خط الماكد عبر خط إشارة. المتداول الذي 

يستخدم الماكد عموما يجنب التداول في هذه الحالة.

الماكد تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة

(الموفينج افيريج)
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 Convergence الت�اعد

• االختالف هو إشارة أخرى ينشئها مؤشر الماكد. ببساطة، التباعد هو عندما يكون خط  الماكد والسعر الفعلي ليسوا 

في االتفاق.

• على سبيل المثال، يحدث التباعد الصعودي عندما يسجل السعر أدنى مستوى من المستوى االدنى السابق، ولكن 

الماكد يسجل أدنى مستوى أعلى. حركة السعر يمكن أن توفر أدلة على االتجاه الحالي، ولكن التغيرات في الزخم كما 

يتضح من الماكد يمكن أن تسبق أحيانا انعكاس كبير في التريند.

ما يجعل الماكد أداة قيمة للتحليل الفني هو أنه مؤشرين في واحد. ويمكن أن يساعد على تحديد اتجاهات الترند، 

ويمكنه قياس الزخم كذلك. فالماكد يأخذ اثنين من المؤشرات المتأخرة منفصلين ويضيف جانبا من الزخم الذي هو أكثر 

نشاطا وسرعة و تنبؤيه. هذا النوع من التنوع  هو السبب الذي يجعل مؤشر الماكد يستخدم من قبل المتداولين 

والمحللين الفنيين.

 على الرغم من سمات الماكد الواضحة ، تماما مثل مع أي مؤشر، المتداول  أو المحلل يحتاج إلى توخي الحذر. هناك 

بعض األشياء التي ال يفعلها الماكد بشكل جيد وهو ما قد يغري المتداولين. وعلى األخص، قد يغري استخدام الماكد 

المتداولين  باعتباره وسيلة إليجاد الظروف مستويات التشبع في الشراء أو البيع. هذه ليست فكرة جيدة.  الماكد ليس 

ضمن نطاق اسعار، لذلك ما يعتبر صحيحا لزوج من العمالت و اسهم ال ينطبق على ازواج او اسهم اخرى. 

ط��قة حساب الما�د:

الماكد يمكن أن يحسب بطرح قيمة فترة ٢٦ الموفينج افيريج األسي من فترة ١٢ للموفينج افيرج األسي لنفس المدة. 

الموفينج افيريج  األسي األقصر في تقارب باستمرار في االمام نحو ومتباينة بعيدا عن الموفينج افيريج  األسي 

الطويل المدى. هذا يسبب الماكد إلى التأرجح حول مستوى الصفر. يتم إنشاء خط إشارة مع  الفترة  ٩الموفينج افيريج  

األسي من خط الماكد.

الماكد: (١٢ يوما الموفينج افيريج  األسي – ٢٦  يوم الموفينج افيرج المتوسط)

خط اإلشارة: الموفينج افيريج  األسي ذو فترة ٩ من الماكد

الماكد هيستوجرام: خط الماكد -  خط اإلشارة

الماكد تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة

(الموفينج افيريج)
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 RSI الدرس الرابع: مؤ�� القوة ال�س��ة

مؤشر القوة النسبية (RSI)، التي تم تطويرها جي ويلز وايلدر، هو مؤشر الزخم الذي يقيس سرعة وتغيير تحركات 

األسعار. مؤشر القوة النسبية تتأرجح بين صفر و ١٠٠. وفقا لوايلدر، يعتبر مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء 

عندما سكون المؤشر فوق خط ٧٠ وذروة البيع عندما يكون المؤشر أقل من خط ال ٣٠. إشارات التداول يمكن أيضا 

أن تتولد من خالل البحث عن االختالفات، وتقلب االخطاء محور عمليات تغير التريند. يمكن أيضا أن يستخدم مؤشر 

القوة النسبية لتحديد االتجاه العام للتريند.

:RSI ��ك�ف �عمل مؤ

• يعتبر مؤشر القوة النسبية   في منطقة ذروة الشراء عندما يكون فوق ٧٠ وذروة البيع عندما يكون  أقل من ٣٠.

• وفي حالة الترند الصاعد مؤشر القوة النسبية يميل إلى البقاء بين ٤٠-٩٠ مع  المنطقة ٤٠-٥٠ بمثابة دعم. خالل حالة 

الترند الهابط مؤشر القوة النسبية يميل إلى البقاء بين ١٠- ٦٠ مع المنطقة ٥٠-٦٠ بمثابة مقاومة.

• إذا حققت أسعار العمالت او االسهم اعلى سعر جديد او اقل سعر جديد ال يؤكده مؤشر القوة النسبية، وهذا 

االختالف يكون إشارة على انعكاس السعر. 

 RSI مؤشر القوة النسبية الدرس الرابع
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ط��قة حساب مؤ�� القوة ال�س��ة: 

مؤشر القوة النسبية هو صيغة بسيطة إلى حد ما، ولكن من الصعب أن تشرح دون صفحات من األمثلة. يستخدم 

المتداولين برنامج التداول فيرتكس اف اكس VertexFX للمساعدة على واستخدام مؤشر القوة النسبية. الصيغة 

األساسية هي:

مؤشر القوة النسبية = ١٠٠ - [١٠٠ / (١ + (متوسط التصاعدي المتغير / متوسط المتغير الهابط)]

 RSI مؤشر القوة النسبية
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في الرياضيات واألرقام في التسلسل التالي، ويتميز أن كل رقم بعد اول اثنين هو مجموع الرقمين السابقان:

... ،٠، ١، ١، ٢، ٣، ٥، ٨، ١٣، ٢١، ٣٤، ٥٥، ٨٩، ١٤٤

هذا التسلسل يدعي فيبوناتشي.

أرقام فيبوناتشي أو النسب الرياضية هي ارقام تحدث في كل جوانب الحياة. تم اكتشاف أرقام فيبوناتشي ليوناردو دي 

بيزا. أهم رقم أو النسبة  في تسلسل فيبوناتشي هي ٦١٫٨٪ أو مستويات ٠٫٦١٨ وهناك أيضا ١٫٦١٨ مع ٢٫٦١٨. في التداول 

يمكن فيبوناتشي تحديد مستويات الدعم / المقاومة المحتملة. توفر مستويات فيبوناتشي مستويات الدعم 

والمقاومة لألسعار.

يتم عرض تراجعات فيبوناتشي عن طريق رسم خط اتجاه بين نقطتين متباعدات. يتم رسم سلسلة من الخطوط 

األفقية تقاطع خط الترند في مستويات فيبوناتشي بين ٠٫٠٪ و ١٠٠٪.

فيبوناتشي الدرس الخامس
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 : �
ك�ف�ة عمل تراجعات الفيبونا���

• تشير  تراجعات فيبوناتشي لمجاالت الدعم أو المقاومة الممكنة، ٢٣٫٦٪، ٣٨٫٢٪، ٥٠٪، ٦١٫٨٪، و ١٠٠٪.

• وفقا التجاه السوق، األسعار تتراجع في جزء كبير من هذا االتجاه قبل ان تستمر في التحرك في االتجاه األصلي.

�
ك�ف�ة حساب الفيبونا���

أرقام فيبوناتشي هي سلسلة من االرقام التي في كل عدد على التوالي هو مجموع الرقمين السابقين له:

.…،١، ١، ٢، ٣، ٥، ٨، ١٣، ٢١، ٣٤، ٥٥، ٨٩، ١٤٤، ٢٣٣

نسبة فيبوناتشي ٦١٫٨٪ - المعروف أيضا باسم "النسبة الذهبية" - وجدت بقسمة رقم في السلسلة من الرقم الذي 

يلي ذلك. على سبيل المثال: ١٣/٨ = ٠٫٦١٥٣، و٨٩/٥٥ = ٠٫٦١٧٩.

تحسب  نسبة ٣٨٫٢٪ من خالل قسمة رقم في السلسلة من الرقم الذي وجدت مكانين إلى اليمين. على سبيل المثال: 

.١٤٤/٥٥ = ٠٫٣٨١٩

تحسب نسبة ٢٣٫٦٪ من خالل قسمة رقم في سلسلة من الرقم الذي هو ثالثة أماكن إلى اليمين. على سبيل المثال: 

.٣٤/٨ = ٠٫٢٣٥٢

: �
قوس  فيبونا���

أقواس فيبوناتشي هي انصاف  دوائر تمتد من خط التريند بين نقطتين في التريند. يتم رسمها بشكل  نصف أقواس ، 

وتقاس من النقطة المتطرفة الثانية، بحيث تتقاطع خط الترند مع مستويات فيبوناتشي. هذه األقواس تكون  

مناطق الدعم.

فيبوناتشي
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: ك�ف�ة عمل هذا المؤ��

توقع مناطق الدعم / المقاومة عند اقتراب االسعار من  أقواس فيبوناتشي.

عند هبوط االسعار والتريند، يتوقف الهبوط قبل قوس ال ٥٠٪. تصرف قوس تصحيح ٥٠٪ كمستوى مقاومة، و 

قوس ٣٨٫٢٪ قدم الدعم. بعد كسر االسعار قوس المقاومة عند ٥٠٪، انتقل السعر ليصل إلى فيبوناتشي، ٦١٫٨٪، حيث 

وجدت مستوى مقاومة الجديد. مستوى المقاومة السابق عند ٥٠٪، بعد أن كسر، أصبح مستوى دعم جديد. 

: �
ك�ف�ة حساب قوس الفيبونا���

• خط القاعدة: خط من النقطة ألف إلى النقطة باء

• القوس االول: دائرة نصف قطرها = ٢٣٫٦٪ من خط القاعدة

• القوس الثاني: دائرة نصف قطرها = ٣٨٫٢٪ من خط القاعدة

• القوس الثالث: = ٦١٫٨٪ من خط القاعدة.

� فان
فيبونا���

يتم عرض فيبوناتشي فان خطوط عن طريق رسم خط اتجاه بين نقطتين. بعد ذلك خط عمودي "غير مرئي"، ما 

يعادل المسافة العمودية بين النقاط المتطرفة، يوجه من وجهة الطرف الثاني إلى مستوى أول نقطة متطرفة. ثم 

يتم اختيار أربع خطوط االتجاه من أول نقطة حتى أنها تمر من خالل الخط العمودي غير المرئي في مستويات 

فيبوناتشي ٢٣٫٦٪، ٣٨٫٢٪، ٥٠٫٠٪، و ٦١٫٨٪.

فيبوناتشي
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ك�ف �عمل هذا المؤ��

توقع الدعم / المقاومة مع اقتراب األسعار من  خطوط فيبوناتشي فان.

لذلك علينا ما يلي في نهاية التتبع:

• ارتفاع خطوط مروحة فيبوناتشي التي تمر من أدنى مستوى إلى اعلى نقطة . خطوط مروحة الفيبوناتشي تعتبر 

مستويات دعم عند ارتفاع األسعار، أو مقاومة عندما يتم كسر خط معين أسفل مروحة فيبوناتشي.

• هبوط  خطوط مروحة فيبوناتشي  التي تهبط من اعلى مستوى إلى ادنى نقطة. خطوط مروحة الفيبوناتشي تعتبر 

بمثابة مستويات المقاومة.

مراوح فيبوناتشي تعتبر خطوط تريند تكون على شكل مروحة إما صعودا أو هبوطا. خطوط التريند تتوافق مع 

مستويات فيبوناتشي. والفرق الوحيد بين مراوح فيبوناتشي ومستويات فيبوناتشي الراجعة هو اتجاه الخطوط. 

هنالك نوعين من مراوح الفيبوناتشي:

- ارتفاع مراوح فيبوناتشي 

• خط المروحة ١: سعر القاع يهبط الى مستوى ٣٨٫٢٪

• خط المروحة ٢: سعر القاع يهبط إلى مستوى ٥٠٪

• خط المروحة ٣: سعر القاع يهبط  إلى مستوى ٦١٫٨٪

- انخفاض مراوح الفيبوناتشي:

• خط المروحة ١: السعر يرتفع إلى مستوى ٣٨٫٢٪

• خط المروحة ٢: السعر يرتفع  إلى مستوى ٥٠٪

• خط المروحة ٣: السعر يرتفع إلى مستوى ٦١٫٨٪

فيبوناتشي
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