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. والديَّ ولذكرى كارين، زوجتي إىل الكتاب هذا أُهدي





املستقبل، يف سيَحدث ما اآللهة تعرف
الحارض، يف يَحدث ما العاديُّون الناس ويَعرف

الحدوث. وشك عىل هو ما يعرفون وحدهم الُحَكماء ولكنَّ

الطواني» أبولونيوس «حياة فيلوسرتاطوس،





وتقدير شكر

ُمعسكرات يف باملشاركة يل سمح الذي إلدر أليكس د. القديم لصديقي الشكر بجزيل أدين
دائًما وكان الكتاب. هذا تأليف وراء الدافعة القوة كان لقد يُقيمها. التي امُلثرية املتداولني
الكتاب هذا نرش جعل أمام األبواب وفتح املفيدة، واالقرتاحات الدعم لتقديم استعداد عىل
ألفريد من تلقيتُها التي للمساعدة كبري بامتنان أشعر كما ُممكنًا. واييل نرش دار طريق عن
صة امُلخصَّ البيانية الرسوم إنشاء أدوات برمجة يف بشدة ساَعداني إذ فولكس؛ وبوب تاجر
بْلَوَرة عىل احتياجاتهم ساَعَدتني الذين العديدين لطالبي شكري أقدِّم وكذلك خاصتي.
يل. مكافأة أعظَم نجاحهم أعترب سابق، وكأستاذ ويكوف. فكر لتدريس مختلفة أساليب





متهيد

تَرمي ثم البحرية وسط حتى بالقارب تُجدِّف أالَّ يجب البحرية، يف يد للصَّ الذهاب «عند
تعيش حيثما تذهب أن عليك إنما أسماك. عىل الحصول وتتوقع املاء يف ببساطة الصنارة
أن يجب نفسه، املنوال عىل باملياه. املغمورة األشجار من وبالقرب الحواف عند األسماك؛
حيث عري، السِّ االزدحام مناطق حواف من بالقرب املالية األسواق يف التداول مجال تدخل
األسعار) هبوط عىل (امُلضاربون ببة الدِّ أو األسعار) صعود عىل (املضاربون الثريان يكون

السوق.» مؤرش اتجاه عكس يستطيع الضغط من قليل قدر بذل أن لدرجة ُمنَهكني
ديفيد يُردِّدها التي العبارات من وغريها العبارة هذه األحيان من كثري يف سمعُت
من واآلن املتداولني». «معسكرات امُلسماة التعليمية دوراتي يف الجنوبية األمريكية بلكنِته
معسكر إىل السفر تستطيع ال كنَت لو حتى لك ُمتاحًة كتابه، يف أراها أن رسوري دواعي

شخصيٍّا. ديفيد يد عىل لتتعلَّم أسبوع ملدة درايس
دوًرا لعب لكنه خاصته، التداول قاعة يف عزلة يف يومه يَقيض هادئ رجل ديفيد إنَّ
املالية األسواق أحوال أناقش فعندما ني. امُلهمِّ التجار من العديد قدرات تطوير يف كبريًا
بشأن ينًا معَّ قراًرا سيَتَّخذ ديفيد كان «هنا غرار: عىل عبارة أسمع ما كثريًا األصدقاء، مع

البيانية. الرسوم قراءة يف طريقته طالبه من املئات واتبع التداول.»
من قرن قبل ُكتبَت التي ويكوف، لريتشارد الكالسيكية األعمال عىل ديفيد اعتمد
ألعمدة املتغرية االرتفاعات وتُمثِّل السوق. لتحليل حديثة طريقة ليُطور فيها ووسع الزمان،
القابلة غري العنارصاألساسية التداول، حجم انخفاضأعمدة أو بارتفاٍع امَلصحوبة األسعار،



وشيكة صفقات

سلوك لقراءة األنماط هذه يَستخدم وهو للسوق. تحليله ديفيد عليها يبني التي لالختزال
الرشائية. قراراته لتحديد ثم الزمنية، واألُُطر األسواق جميع عرب الحشود

ويركز البيانية. والحجم السعر رسوم عىل يُمحى ال أثًرا التداول عمليات جميع ترتك
لغتها. سيُعلمك الكتاب هذا يف وهو إليه. تتحدث البيانية الرسوم وهذه عليها، ديفيد

يف يل تُدرِّس كانت بأستاذة السعر/الحجم سلوك عىل الشديد ديفيد تركيز يُذكرني
يف تقف كانت ما وعادًة السمع، يف بسيطة مشكلة من وتُعاني خجولة كانت الطب. كلية
مع والتواُفق االنتباه شديدة كانت أنها نعلم كنا الكربى. الطبية الجوالت خالل الخلف
كانوا فإنهم التشخيص، بشأن األساتذة آراء تتعاَرض عندما أنه لدرجة املرىض جسد لغة
أيِّ ودون الخربة من كبرٍي قدٍر أساس عىل بانتباه، يُراقب الذي فالشخص رأيها. يطلبون

اآلخرين. األشخاص معظم من أفضل يرى أن يمكن خفية، أجندة
ديفيد يدعوه ملا الكبرية األهمية عىل عينيك ستفتح الكتاب لهذا املتأنية القراءة إنَّ
«بمجرد بأنك: ديفيد ويَِعُدك الكاذبة. أو الوهمية الصعودية والكسور الهبوطية بالكسور
مؤرشِّ لديك فسيكون الوهمي، (والصعودي) الهبوطي الكرس سلوك عىل معتاًدا تصبح أن

زخًما يوفر أن الوهمي للكرس ويُمكن الزمن. مدار عىل عليه االعتماد تستطيع للسلوك
مكاسب لتحقيق حافًزا يكون أن أو اليومي التاجر يُمارسه الذي األجل قصري للتداول

األجل.» طويلة رأسمالية
ويَعرض محارضاته يُلقي ديفيد كان بينما القاعة خلفية يف لساعات الجلوس بعد
للتداول. الرئيسية أنماطي من نمًطا الوهمية الكسور أصبحت بالتداول، الخاصة األمثلة
ُقدًما وتميض ديفيد، يُقدِّمها التي البيانية الرسوم من بعرشات تَسرتِشد أن اآلن ويُمكنك

التداول. اتجاه انعكاسات ع وتتوقَّ رسائلها قراءة كيفية تتعلَّم بينما اآلخر، تلو عموًدا
فهل الحايل. االتجاه قوة قياس االستيعاب حول يدور الذي الفصل يُعلمك سوف
طروادة» سهول عرب بانتظاٍم تَسري التي اإلغريقية «الكتائب مثل قدًما يَميض االتجاه هذا
يسبق الذي امُلتزايد العرض خالل من يُستوَعب تَقدُّمه أنَّ أم — ديفيد تعبري بحسب —
سرتى ديفيد، يُقدمها التي البيانية الرسوم عرب عيناك تتحرك وبينما وهكذا، االنعكاس؟

الرسية. قوتها نقاط أو ضعفها نقاط والحجم السعر أنماط تكشف كيف
لرسائله السماح إىل تحتاج منه، الكاملة فلالستفادة الكتاب؛ هذا قراءة أثناء ع تترسَّ ال
املفاهيم بتطبيق لها فهمك من وتأكَّد الصفحات بعض فاقرأ فكرك. يف بالتغلغل الكثرية
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تمهيد

وقراءة الكتاب إىل العودة قبل وذلك خاصتك، الحالية البيانية الرسوم عىل فيها الواردة
سنوات، ديفيد من كتابته استغَرَقت فقد الرسيعة؛ للقراءة كتابًا ليس فهذا أخرى. صفحات

أكرب. منه استفادتُك كانت االهتمام، من مزيًدا منَحتْه وكلما
سعيد! وتداُول سعيدة قراءة

إلدر ألكساندر د.
www.elder.com
٢٠١٣ نيويورك، مدينة
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مقدمة

امِلَهنية حياته تفاصيل وُوثِّقت ،١٩٨٨ عام يف سرتيت وول إىل ويكوف ريتشارد جاء
يف وُمغاَمرات «ُمضاربات بعنوان كانت التي الذاتية سريته يف عاًما ٤٠ استمرَّت التي
الداخلية والقصص رصدها التي الكبرية الرشكات حكايات إنَّ .(١٩٣٠) سرتيت» وول
«تقدير اكتساب أجل من أبحاثه ولكن للقراءة. ُمثرية مادة تُعدُّ بها قامت التي للُمناورات
أحرزه الذي للتقدم وصفه ففي وإلهاًما. جذبًا األكثر القصة تُعد التداول لعمليات خبري»

يقول: كتب ،١٩٠٥ عام الشأن هذا يف

وموظَّف، ، كصبيٍّ سرتيت؛ وول يف عاًما عرش سبعة حوايل اآلن حتى أمضيُت
ودرستُه رأيتُه ما كل رغم ولكن البورصة. يف ُمدير ورشيك صامت ورشيك
يف املال لكسب املالمح محددة طريقة أو خطة اآلن حتى لديَّ ليس والحظته،

لنفيس.1 أو لعمالئي سواء البورصة،

يقيض أوًال، خرباته؛ عىل يسيطران أمران ة ثمَّ كان املهنية، حياته يف النقطة هذه حتى
تظهر كما باألسهم الخاصة التداول عمليات دراسة يف ساعات البورصة يف امُلتعاملني كبار
لتدريس تعليمية مؤسسة أو كلية وجود إىل الحاجة أدرك ثانيًا، التداول. أسعار رشيط عىل
العامة كان التي الطريقة يُبنيِّ أن يريد كان املالية.» األوراق لسوق الداخلية «األعمال
عندما ،١٩٠٧ عام أواخر ويف السوق. يف الكبار املتالعبني من وتكراًرا مراًرا بها يَنخِدعون
تعليميٍّا منشوًرا يُصدر أن ويكوف قرَّر أخرى، ذعر حالة توابع من سرتيت وول عانتسوق
الجزء كان املالية. األوراق سوق عن مقاالٍت ن يتضمَّ — تيكر» «ذا بعنوان شهرية مجلة —
تناول إىل جديدة مادة عىل العثور ضغوط وقادته ويكوف، عاتق عىل يقع الكتابة من األكرب
امليكانيكية التداول أساليب واخترب والسلع. والسندات األسهم أسواق جوانب من العديد



وشيكة صفقات

نهاية يف انتقل وبينما القرَّاء. من له امُلقدَّمة النظريات من والعديد اإلحصاءات عىل امُلعتمدة
أفضل األسعار لتاريخ سجالٍّ تقدم البيانية الرسوم أن أدرك مختلف، اتجاه إىل املطاف
األسهم سوق وتقنيات البيانية للرسوم دراسته وصلت وعندما الرصفة. اإلحصاءات من
سلوك أن إدراكي «زاد الشأن: هذا يف قال التداول. أسعار رشيط إىل التفت متقدمة، ملرحلة
فهم إمكانيات أرى وبدأت عليها. يُسيِطرون الذين أولئك وأغراض خطط يعكس األسهم
سابق قاعة تاجر من وبتوجيٍه نفسه.»2 الرشيط خالل من به تقوم العقول هذه كانت ما
مالحظاته وأصبحت التداول، أسعار رشيط لقراءة جادة دراسًة ويكوف بدأ البورصة، يف
للمزيد قراؤه وتاق مجلَّته، يف األسعار رشيط قراءة حول املقاالت من سلسلة لكتابة دافًعا
يف «دراسات األول ويكوف لكتاب مادة املقاالت من األصلية السلسلة هذه ومثَّلت منها.
تيب». «رولو هو مستعار اسٍم تحت ١٩١٠ عام يف نُرش الذي األسهم» أسعار رشيط قراءة

قائًال: الكتاب هذا بشأن الذاتية سريته يف الحًقا ويكوف وكتب

كتاب يف امُلقرتَحة للطُُّرق امُلستمر والتطبيق الذاتي التدريب من الغرض كان
الحديس، التقدير َمَلكة تطوير هو األسهم» أسعار رشيط قراءة يف «دراسات
أمام األسبوع يف ساعة وعرشين سبع لتمضية طبيعية نتيجة ستكون والتي

عديدة.3 وسنوات أشهر مدى عىل األسعار رشيط

أساليبه ويكوف وطبق أكرب، األسهم أسعار تأرُجح أصبح التالية، القليلة السنوات ويف
تداول بتوصيات الجمهور وطالب للسوق. األوسع التحركات عىل األسعار رشيط لقراءة
عن عبارة وهي ليرت»، «تريند إصدار إىل هذا وأدى التحليل. عىل الرتكيز تقليل مع أكثر
شعبيتُها نَمت والتي التداول، بعمليات قائمة عىل تحتوي واحدة صفحة من أسبوعية نرشة
عىل للحصول وسعيه ويكوف معاناة يف تسبَّب مما للغاية ضخمة متابعتها أصبحت حتى
متابعة ألكرب تحقيقه بعد ١٩١٧ عام يف نرشها يوقف جعله ما وهذا الخصوصية. من مزيد

عرش. التاسع القرن تسعينيات منذ سرتيت وول يف فرد بأي مقارنًة
إىل تيكر» «ذا مجلة وتحوَّلت الكتب. من العديد ألَّف بل ذلك، بعد ويكوف يَختِف لم
تدهور تسبب حتى تحريرها يف كبريًا جهًدا بذل والتي سرتيت»، وول أوف «ماجازين مجلة
تعليم فكرة إىل عاد حياته، من األخرية السنوات ويف .١٩٢٦ عام يف لها تركه إىل صحته
الجهد تقليل يف صحته تدهور وتسبَّب سرتيت. وول كلية إنشاء فكرة وأطلق الجمهور،
طريقة فيها يرشح دورة تقديم إىل انتباهه ه وجَّ ،١٩٣٢ عام ويف الصدد. هذا يف يبذله الذي
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مقدمة

علم يف تعليمية «دورة األول: القسم قسَمني؛ إىل األصلية الدورة وُقسمت لألسهم، تداُوله
رشيط قراءة يف تعليمية «دورة الثاني: والقسم وتقنياته»، املالية األوراق سوق يف التداول

.١٩٣٤ عام يف ويكوف وتُويف النشط». والتداول التداول أسعار
ويكوف مكانة عىل ُعرَفت، كما التعليمية»، ويكوف «دورة حافظت ،١٩٣٤ عام منذ
تزال ال والتي الدورة، عىل واملستثمرين امُلتداولني من آالف وحصل السوق. خرباء بني
مدى وعىل بأريزونا. فينيكس يف املالية األوراق سوق معهد ِقبَل من اآلن حتى تُقدَّم
السوق ظروف يف ات التغريُّ الستيعاب وُحدِّثت الدورة ُعدِّلت املاضية، الثمانني السنوات
ويكوف ألساليب الدقيقة التفاصيل الدورة وتُقدم األصيل. ويكوف بعمل اإلرضار دون
من السوق اتجاه «تحديد بعنوان الذي بالدورة املوجود الفصل ويقدم للتداول/التحليل.
جوهر سهًما» ٥٠ أسعار ملتوسط تايمز نيويورك ملؤرشِّ العمودي البياني الرسم خالل

هذا. لكتابي اإلرشادي الدليل ويَُعد عمله،
التجميع نماذج عىل اليوم ويكوف دورة عىل يَحُصلون الذين الطالب من العديد يُركز
وفاته. بعد أُضيف بل والتوزيع؛ التجميع لعمليتَي التأويل هذا ويكوف يَضع لم والتوزيع.
يُدرَّس النماذج. هذه يف موجودة كانت التي السوق سلوك بعضسمات بالتأكيد ناَقش لقد
التداول. حجم مع العمودية البيانية الرسوم عىل ظاهر كسلوٍك اليوم والتوزيع التجميع
البياني بالرسم متعلًِّقا الغالب يف ذلك كان املصطلحني، هذين ويكوف ذكر عندما ذلك، ومع
طريق عن أُنشئت النماذج هذه أن رأيي ويف محدَّدة. بأجزاء أبًدا يتعلَّق ولم والرقم، بالنقطة
الذاتية، سريته يف ويكوف أشار وكما للدورة. التحديد من املزيد إلضافة السابقني رشكائه
يُمكن والتحديد َحَدِسه. أي، امُلتداول؛ شعور اكتساب كيفية الطالب يُعلِّم أن أراد فقد
إدراك عىل اعتماٌد يوجد أنه أعتقد أكثر. ملموس فهو الحدس؛ من أفضل بنحٍو له الرتويج
أن ويُمكن العمودية. البيانية الرسوم قراءة فن عىل االعتماد من بكثري أكثر السلوك أنماط
— الهندسية التشكيالت غرار عىل — دائرية بيانية رسوم إىل برسعة األنماط هذه تتحوَّل
تفكري. دون رسيع حلِّ عن يَبحثون الذين أولئك طريق عن السعر حركات فيها توضع
الجديد الطالب تحبط ما غالبًا وهي إبداعي، تفكري من بدًال جامد تفكري إىل تؤدي وهي
رمادي، البيانية الرسوم قراءة عالم أن يدرك ال قد الذي ويكوف تحليل ألسلوب الدارس
صورة عىل ثابتًا يكون أن من بدًال ُمنفتًحا املرء يكون أن ويجب أبيض. أو أسود وليس
لدورة امُلحارضالشهري — إيفانز بوب ابتَكرها التي االستعارات أن حني ويف ُمسبقة. مثالية
الجليد، وخط الوهمي الصعودي والكرس الوهمي الهبوطي الكرس تصفُّ والتي — ويكوف
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إال ؛ قطُّ امُلصَطلحات هذه يستخدم لم ويكوف فإن بالحياة، ونابضة مفيدة ذلك؛ إىل وما
كان للغاية. مفيدة فهي ذلك، من العكس عىل مجدية. غري أو محظورة يجعلها ال ذلك أن
أكثر وأصبَحت األسواق قوة زادت وبينما التداول، أسعار لرشيط قارئًا باألساس ويكوف
حيث العمودية، البيانية الرسوم قراءة عىل األسعار رشيط قراءة يف مهاراته طبَّق تقلُّبًا،
ويكوف أن الواضح ومن التداول. وحجم اإلغالق، ومناطق عري، السِّ النطاق عىل يُركِّز
تغطيًة ُمنَحت أنها إال الدعم/املقاومة؛ وخطوط والقنوات، االتجاه، خطوط أهمية عرف

الحديثة. الدورة يف أكرب
إيفانز. بوب مفاهيم وكذلك األصلية ويكوف كتابات عىل عريض يف اعتمدُت لقد
أيًضا — التداول وحجم واإلغالق، عري، السِّ النطاق ن يتضمَّ الذي — نهجي ويستخدم
بينها وتربط تَصوغها كما السعر/الحجم سلوك قصة وهي الخطوط»، «قصة يه أُسمِّ ما
املرء وتوجه عر السِّ حركة عىل الخطوط تركز البيانية. الرسوم عىل تُرَسم التي الخطوط
الرسوم عىل التداول عمليات أجد أن أُحاول ثمَّ ومن السوق؛ حركة يحفز الذي السلوك نحو
من حقيقي منجم ة ثمَّ ال. أم توزيع أو تجميع يحدث كان إذا ما أُحدِّد أن من بدًال البيانية
منسيٍّا. فنٍّا أصبحت والتي العمودية، البيانية الرسوم لقراءة ويكوف طريقة يف املعلومات
العمودية البيانية الرسوم يُفرسِّ أن للمرء يُمكن كيف توضيح هو كتابي غرض إنَّ
تحدث. أن تُوشك التي الصفقات عىل للعثور منطقيٍّ نحٍو عىل املوجية البيانية والرسوم
سوف أنه أعتقد الكتاب، هذا يف املوجودة البيانية الرسوم ألمثلة القارئ دراسة خالل ومن
ممالٍّ هذا يبدو قد نفسها. عن األسواق تقوله ما بقراءة يتعلق فيما نافذة بصرية يَكتِسب
سوف اإلتقان)، يحقق (فالتكرار والتكرار املمارسة خالل من ولكن البداية، يف ومجهًدا
مختلف من التحوُّل نقاط تحديد عىل القدرة يمنحك وسوف لك، بالنسبة عادة يصبح

الدرجات.
ييل: بما سنقوم الكتاب، هذا يف تظهر التي البيانية الرسوم دراسات يف

صعوًدا التقدم مقابل التداول حجم (أي املكاسب مع البيع أو الرشاء جهد مقارنة •
هبوًطا). أو

أعمدة مقابل الواسعة األسعار أعمدة (أي الحركة عدم أو الحركة سهولة مالحظة •
الضيقة). األسعار

السعري. العمود نطاق ضمن اإلغالق معنى ل تأمُّ •
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مقدمة

الهبوطي. أو الصعودي (shortening of thrust) االندفاع حدة تراجع مالحظة •
فكرة يشمل (وهذا الدعم/املقاومة اخرتاق بعد املتابعة عدم أو املتابعة مالحظة •

الوهمي). الصعودي والكرس الوهمي الهبوطي الكرس
عر السِّ يَتسارع حيث «الرأسية» أو الكبري الحجم ذات املناطق اختبارات مالحظة •

هبوًطا. أو صعوًدا
والتي الدعم/املقاومة، وخطوط والقنوات االتجاه خطوط مع السعر تفاعل ل تأمُّ •

السعر/الحجم. ة قصَّ عىل الضوء تُسلِّط ما غالبًا

أدوات عىل أدخلتها التي التعديالت أعرض سوف الكتاب، هذا من الثاني النصف ويف
أسواق يف الشديدة للتقلبات مالءمة أكثر تَُعد والتي األسعار، رشيط لقراءة األصلية ويكوف
خالل عر السِّ حركة عىل األدوات هذه تطبيق ويُمكن اليوم. اآلجلة والعقود املالية األوراق
وللعثور لحظيٍّا. الغرض هذا لتحقيق الربمجيات بعض وُصممت اليومية، والحركة اليوم
كتبَها التي التالية بالعبارة نَسرتِشد سوف البيانية، الرسوم من نوع أي عىل الصفقات عىل

طويلة: فرتة منذ ويكوف ريتشارد

تتطلَّب فهي للقوة؛ دراسة هي الناجحة البياني] الرسم [قراءة الرشيط قراءة
أن املرء عىل ويجب أكرب، جذب قوة يَمتِلك الذي الجانب عىل الحكم عىل القدرة
تأرُجح كل يف تحدث حرجة نقاط ثمة الجانب. لهذا لالنضمام بالشجاعة يتحىل
كما النقاط هذه يف ويبدو األفراد. أو التجارية الرشكات حياة يف الحال هي كما
شخص وأي الفوري. االتجاه سيُحدِّد الجانبنَي من أي عىل ريشة وزن أن لو

فرصخسارته.4 وتقلُّ ربحه فرص ستزيد النقاط هذه تحديد يَستطيع

للرسوم السابقة رؤيتك طريقة إىل تعود لن الكتاب هذا قراءة بعد أنك لك وأضَمُن
السعر/الحجم. وسلوك ويكوف عن أعرفه ما كلَّ أُقدِّم وسوف أرسار لديَّ ليس أنا البيانية.
من به)، اآلخرين (ويُعرف الجديد يَعرف الذي هو الحقيقي «املعلم كونفوشيوس: قال

القديمة.» املعرفة إحياء خالل

هوامش

(1) Richard D.Wyckoff,Wall Street Ventures and Adventures (New York:
Greenwood Press, 1968), 134.
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(2) Ibid., 168.
(3) Ibid., 176.
(4) Rollo Tape [pseud.], Studies in Tape Reading (Burlington, VT: Fraser,

1910), 95.
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األول الفصل

الصفقات؟ أينجتد

عامة نظرة

جزء أي يف عشوائيٍّا األسماك صيد فيُمكن األسماك. صيد يُشبه الصفقات عىل العثور إنَّ
باملثل، السنة. من مختلفة أوقات يف محددة مناطق يف ع التجمُّ إىل تميل ولكنها البحرية، من
أكرب بتواتُر تظهر لكنها البياني، الرسم عىل نقطة أي عند الكبرية الصفقات اصطياد يمكن

التداول. نطاقات حوافِّ من بالقرب
ال بعدد وتَنقِلب األسعار تتغري أن فيُمكن محدَّدة. أنماًطا التداول نطاقات تَمتلك ال
تكون عموًما التداول نطاقات فإن ذلك، ومع التداول. نطاق انتهاء قبل الطرق من يُحىص
رءوس. إىل تُحوِّلها أو فلية والسُّ العلوية الحدود بني األسعار تأرُجح مع الشكل ُمستطيلة
نطاقات ر تتطوَّ وعندما الهندسية. باألشكال وليس التداول نطاقات بديناميات نهتم ولكنَّنا
عىل وتحتوي حدودها ع تُوسِّ ما غالبًا فإنها عديدة، سنوات أو أشهر مدى عىل التداول
نحٍو عىل االخرتاق و/أو لالختبار التداول نطاقات حدود وتخضع عديدة. أصغر نطاقات
فإن الحدود، تُخرتق وحينما السيطرة. أجل من والبائعون املشرتون يُصارع بينما متكرِّر
الدعم، كرس أو املقاومة كرس حدوث فبعد الحاسم. العامل تصبح املتابعة عدم أو املتابعة

املناطق. هذه اختبار األسعار تعيد ما غالبًا
هذه يف السعر/الحجم سلوك خصائص القادمة القليلة الفصول يف نَدُرس وسوف
وليس األحجام جميع من التداول نطاقات مع نتعامل أننا اعتبارك يف ضع املختلفة. النقاط
البيانية الرسوم جميع عىل هنا املوصوف السلوك ويحدث أقلها. أو األسعار أعىل عند فقط
بسهولة يُحدِّد أن املرء يستطيع املمارسة، خالل ومن الزمني. إطارها عن النظر بغضِّ
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نطاقات رسم األوىل الخطوة ن وتتضمَّ .1-1 شكل يف بدوائر املحاطة السلوك نطاقات
األفقية. العالقات تحديد وتتطلب سهلة تبدو ة مهمَّ وهي التداول؛

الصفقات. عىل العثور أماكن مخطط :1-1 شكل

ناسداك بعقود الخاصة 2-1 شكل عىل (TR1–TR6) الستة التداول نطاقات إىل انظر
االتجاهات ن تتكوَّ كيف نرى وامُلقاَومة، الدعم لخطوط املتكرِّر التحديد خالل ومن اآلجلة.
التحول نقاط وتُمثِّل السعر. حركة تشابُك من التحول نقاط وتنشأ فردية نطاقات من
،(upthrusts) الوهمية الصعودية والكسور ،(springs) الوهمية الهبوطية الكسور — تلك
(breakout/breakdown املقاومة/الدعم كسور واختبارات ،(absorption) واالستيعاب

للعمل. إشارات — tests)
ولكن، عري. السِّ السلوك هذا فهم يف التداول حجم سيُدَمج الالحقة، الفصول ويف
خريطة دراسة مثل خطوط دون البياني الرسم فقراءة الخطوط؛ عىل أوًال نركز سوف
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الصفقات؟ تجد أين

تريدستيشن). (املصدر: لناسداك االستمراري للنمط اليومي البياني الرسم :2-1 شكل

بمنزلة وستكون املقبَلني الفصلني موضوع ستكون لهذا، حدودية. خطوط دون العالم
البيانية. الرسوم لقراءة طريقتي يف األوىل الخطوة
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اخلطوط رسم

شبكة عىل املثال، سبيل فعىل سهًال. الفني والتحليل التداول عمليَّتي من كبري جانب يبدو
التداول عمليات بَدأت كيف تُبنيِّ التي التداول أنظمة أنواع جميع تجد أن يُمكنك اإلنرتنت،
آالف ثالثة بنسبة ربح عىل للحصول أخرى نقطة عند البيع وحدث معينة نقطة عند
املقاومة كرس عند الرشاء الفني التحليل عن كتاب د يُمجِّ وربما فقط. أشُهر أربعة يف باملائة
لألسف، ولكن، االستمرار أجل من ُمقاومة كُسور االتجاهات تتطلَّب االتجاه. خط كرس أو
كرس سبق ما لكن الكثري. يضمن ال ذاته بحدِّ االتجاه خط واخرتاق يسقط. منها العديد
يؤيدون الذين امُلتشكِّكون لدينا ثم أكثر. األمور يَكشفان حدوثه وطريقة االتجاه خط
ثم األسعار تتحرَّك ذلك! يف وماذا لتُكَرس.» الخطوط «تُرسم تقول: التي القديمة املقولة

الرسم. نُعيد
ويقول البيانية. الرسوم إنشاء أساسيات من واملقاومة الدعم خطوط رسم يبدو قد
مكان تحديد يَستطيعون ال الذين األشخاص بعدد ستُفاجأ ولكنك للُمبتدئني. إنه البعض
كيفية تعلموا َمن هم وقليل التداول. نطاق ضمن السلوك عىل الضوء لتسليط خطوطهم
نطاق عىل أوًال نظرًة نُلقي َدعنا األسعار. حولها تدور التي األفقية الخطوط عىل التعرف
كوميونكيشنز ثري ليفل برشكة الخاص 1-2 شكل نَدُرس أننا ونتخيل نموذجي تداول
بعد الجانبية الحركة من كبريًا قدًرا نرى .(2003 ديسمرب 26) األخري اليوم نظر وجهة من
خط أكتوبر 2 يف األَوَّيل القاع ويُمثِّل القمة، هذه عرب املقاومة خطُّ يُرسم سبتمرب. 25 ة قمَّ
تكون أن امُلمكن من كان والدعم؟ املقاومة مُلستويَي النقطتنَي هاتنَي اخرتُت ملاذا الدعم.
حَدث حيث ذلك من أفضل كانتا وربما أيًضا؛ مناسبتنَي أكتوبر و24 15 يف والقاع القمة
بني التداول نطاق سأضع كنُت ربما التداُول، حدوث وقت يف أكتوبر. 15 يف مستوى أعىل
العريَضني الخطَّني فإن اليسار، إىل اليمني من والنظر بالعودة ولكن أكتوبر. وقاع قمة
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يف تخفيضها أو األسعار رفع يف الفشل عىل الضوء يسلطان فهما أفضل. قصة يَحكيان
ودفع األَسُهم عىل السيطرة البائعون حاول النقاط، هذه من اثنتنَي ففي ونوفمرب. أكتوبر
وتتعاىف االنخفاض يُوِقفون امُلشرتون كان مرة، كل يف ذلك، ومع االنخفاض. نحو األسعار
الدعم خط يضع ُمهيمنني. ظلُّوا امُلشرتين بأن تُخربنا فهي ة؛ مهمَّ معلومات هذه األسعار.
الحظ ديسمرب، من األخري النصف وخالل الرتكيز. بؤرة يف والبائعني امُلشرتين بني الرصاع
السعر يف املطَّرد االرتفاع هذا البيع. ضغط تدريجيٍّا املشرتون تجاوز حيث الدعم خط رفع
من أكثر صعودية قصة يروي اليومية الِقَمم من بالقرب اإلغالق أسعار معظم تواُجد مع

قوية. أيٍد يف األسُهم أن إىل يشري فهو الواسع. امُلتأرِجح السلوك

تريدستيشن). (املصدر: كوميونكيشنز ثري ليفل لرشكة اليومي البياني الرسم :1-2 شكل

األسعار لت سجَّ حيث أكتوبر، 14 يف سبتمرب 25 قمة عرب املرسوم املقاومة خط اخُرتق
اليوم يف ذلك، ومع ظاهريٍّا. ُمسيطرين املشرتون كان النقطة، هذه وعند لها. إغالٍق أعىل
هذا وهدَّد التداول. نطاق إىل لألسعار تراجًعا وقاُدوا التقدم هذا البائعون قَلب التايل،
الدعم كرس األسعار رفضت حتى أغسطس قاع من الصعودي االتجاه االنعكايس السلوك
التداول نطاق خالل دور أي تلعب لم أكتوبر قمة أن الحظ نوفمرب. و17 أكتوبر 24 يف
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وقد ديسمرب، يف االرتفاع حالتي عرقل حيث نوفمرب 4 قمة عرب مقاَومة خط ونشأ هذا،
تداول نطاقات نرى أن املألوف من أكتوبر. 24 قاع من بدأ الذي التداول نطاق قمة حدَّد

أشهر. عدة تمتدُّ عندما سيَّما ال أكرب، تداول نطاقات ضمن

تريدستيشن). (املصدر: ساعة لكل ماينز إيجل أجنيكو لرشكة البياني الرسم :2-2 شكل

سعر من باملائة 20 حوايل امتدَّ كوميونكيشنز ثري ليفل لرشكة التداول نطاق أن بما
نجد ساعة، لكل البياني الرسم وعىل ط. املتوسِّ الحجم من نَعتربه أن فعلينا أكتوبر، ذروة
وهبوًطا. صعوًدا باملائة 1 من بأقل تتأرَجح التي الصغرية التداول نطاقات من العديد
الدعم/املقاومة خطوط أن حني ويف األكثر. عىل وحسب أيام لبضعة تستمر قد وهذه
ليفل رشكة حالة يف رأينا كما الفاشلة الفرص عن واضحة قصة دائًما تَروي ال ربما
للقمم املطَّرد التقدم هبوطي) اتجاه وجود حالة (يف ح تُوضِّ فإنها كوميونكيشنز، ثري

الهبوطية. والقيعان
،(2-2 (شكل ساعة لكل ماينز إيجل أجنيكو لرشكة البياني الرسم يف ُمبنيَّ هو وكما
التداول نطاق يُهيمن سابًقا. املرسومة الخطوط مع األسعار تتفاعل كيف الخطوط تكشف
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تريدستيشن). (املصدر: 2006 مارس لسندات اليومي البياني الرسم :3-2 شكل

السوق. دعم يف فشل الذي ،BC أصغر، نطاق عىل يَحتوي فهو البياني؛ الرسم عىل AA’
وينتهي األكرب. التداول نطاق يف أخري ارتفاٍع إىل D الدعم خط حتى الدعم كرس ويؤدي
هذا عىل الضعيف اإلغالق وأظهر .2012 يناير 17 يف وُمفاجئ كبري بارتفاع االرتفاع هذا
حيث محور خطِّ بمنزلة أيًضا D الدعم خط وكان بيع. عمليات وجود السعري العمود
الحركة عند املحاوالت هذه آخر وحدثت تحته. من التعايف وتكراًرا مراًرا األسعار حاولت
تقلُّبات ع توقُّ التاجر يستطيع الخطوط، هذه رسم خالل ومن .E الدعم خط من عودية الصُّ
من ا مهمٍّ جزءًا فتصبح السابقة؛ الدعم/املقاومة خطوط حول القاع أو الذروة إىل عر السِّ
السعر/الحجم. وسلوك والقنوات االتجاه بخطوط تَقرتن عندما سيما ال التاجر، أدوات

الرسم فعىل اليومية. البيانية الرسوم عىل فائدة األكثر املحور خطوط بعُض تَظهر
عرب املرسوم — A املقاومة خط ،(3-2 (شكل 2006 مارس يف للسندات اليومي البياني
.2006 فرباير يف مرتني ومقاومًة ،2006 يناير يف دعًما يُمثل — 2005 نوفمرب أواخر قمة
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امِلحور خط يَكشف وال .A خط تحت الدعم لكرس اختباَرين فرباير يف االرتفاعان وكان
الذي املستوى ببساطة يُظهر فهو بيع؛ أو رشاء إىل يُشري ال كما ضعف، أو قوة عن وحده
أسابيع لعدة حوله األسعار تأرجحت وربما ُمتكرِّر. نحو عىل واملقاومة الدعم بمنزلة كان
أو الصعودية الذروة تشكيل يف األخري االرتفاع سيَحدث األحيان من كثري ويف أشهر. أو
أكثر الخط هذا يجعل وما ِمحور. خط طول عىل الهبوطية الذروة تشكيل يف األخري الهبوط
الخطوط رؤية يَتعلَّم أن املرء عىل يجب ولكن حوله. من السعر/الحجم سلوك هو وضوًحا
واحدة. نظرة من الخطية العالقات جميع رؤية عىل قادًرا تكون سوف وبامُلمارسة، أوًال.
عىل الكاذبة التحرُّكات متكرِّر نحو عىل نرى األفقية، الخطوط هذه نَرسم عندما
ثري ليفل لرشكة أكتوبر 15 يف الوهمي املقاومة كرس قارن التداول. نطاق جانبَي
مارس. سندات رْسم يف يناير يف واملفاجئ الكبري االرتفاع مع (1-2 (شكل كوميونكيشنز
ثري ليفل رشكة يف الصغري التداول نطاق الحظ الخطوط. بمساعدة السلوك هذا كل يَربُز
مثل — هذا التداول نطاق أدى وأغسطس2003. يوليو بني ما الفرتة خالل كوميونكيشنز
نطاقات إن للدعم. وهمي كرس بعد صعودي تحول إىل — نوفمرب 17 يف الجماعي البيع
التي الجانبية الحركات من ا جدٍّ طويلة فرتة طرق: بثالث وتَنتهي أفقية، أنماط التداول
تقرتب حيث رأس تشكيل خالل من أو صموًدا، األكثر الطويلة املراكز أصحاب تُنهك
من املزيد وسنَرشح للمقاومة/للدعم. وهميٍّ كٍرس أو توازن، نقطة من األسعار تقلُّبات

املقبلة. الفصول يف السلوك هذا
ومقاومة دعم خطوط وهي االنخفاض. أو االرتفاع زاوية االتجاه خطوُط تُبنيِّ
االتجاه يف التداول. نطاقات تُحدِّد التي الثابتة األفقية بالخطوط مقارنة ديناميكية
االتجاه خط أن الغريب من يبدو متوالية. ُمنخفضة قمم عرب االتجاه خط يُرسم الهبوطي،
الحًقا تُمثِّل والتي — ومارس يناير يف املثال سبيل عىل — القمم عرب يُرسم أن يُمكن
باسم وسبتمرب يوليو شهَري يف املقاومة نقاط وتُعَرف وسبتمرب. يوليو شهَري يف مقاومًة
االتجاه. خطِّ عىل االرتفاع عندها توقف التي االتجاه داخل األماكن أي التماس»؛ «نقاط
االتجاه خط يُرسم الصعودي، االتجاه ويف االتجاه. خط إىل التماسصالحيًة نقاط وتُضيف
الرشاء عملية عندها تَربُز التي النقاط يُمثل ألنه الطلب؛ خط ى ويُسمَّ الصاعد. الدعم عرب
وكما العرض. خط ى يُسمَّ القمم عرب الهبوطي االتجاه خط فإن وباملثل، ُمتكرِّر. نحو عىل

االتجاه. قنوات إلنشاء الخطني هذين بني يُجمع الحًقا، سنُناقش
نقطة أقل من تُرسم ما عادًة الصعودي. االتجاه خطوط أمثلة ببعض نبدأ دعنا
نقطة إىل للوصول السعر حركة عرب االتجاه خطَّ نرسم أن نريد ال ونحن لالنخفاض.
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العرشية الخزانة لسندات االستمراري للنمط اليومي البياني الرسم عىل الثانية. االرتكاز
نقطتَي ديسمرب و5 نوفمرب 4 قاعا يُمثل صعودي. اتجاه خطِّ أبسط نرى ،(4-2 (شكل
انكسار من الرغم وعىل إضافية. تصحيحات لثالثة دعًما الخط هذا ويُمثِّل االرتكاز.
جديدة. قمًة ق لتُحقِّ برسعة تعاَفت فإنها ،3 النقطة عند الخط تحت قليًال األسعار
فقط اعتماًدا تلقائيٍّا قصري مركز اتخاذ يف الكامنة املخاطر الفور عىل ترى أن ويُمكنك
االتجاه خط كرس قبل السلوك فإن سابًقا، ذُكر فكما الصعودي. االتجاه خط اخرتاق عىل
السلوك فإنَّ الكتاب، هذا قراءة من االنتهاء وبعد القصة. يحكيان ذلك حدوث وطريقة
السندات انخفَضت شهَرين، فبعد واضًحا؛ سيكون يناير 25 يف الدعم كرس قبل الهبوطي

.10524 تحت العرشية

(املصدر: العرشية الخزانة لسندات االستمراري للنمط اليومي البياني الرسم :4-2 شكل
ميتاستوك).

إىل املرء ينظر البياني. الرسم عىل األخري اليوم منظور من االتجاه خطوط تُرسم
ثمة التطوير. فرص إيجاد أجل من أرض قطعة يَفحص الذي املساح مثل البياني الرسم
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تريدستيشن). (املصدر: كوميونكيشنز ثري ليفل لرشكة اليومي البياني الرسم :5-2 شكل

ديسمرب 1 يوم خالل (5-2 (شكل كوميونكيشنز ثري ليفل لرشكة ثاٍن يوَمي بياني رسم
أكتوبر. قاع من االرتفاع عىل صغريًا اتجاه خط نرسم فإننا الوراء، إىل وبالنظر .2005
مع يتالءم لن الخط فإنَّ ذلك، فعلنا وإذا أوىل. ارتكاز كنُقطة املحدَّد القاع نَستخِدم وال
خط ُرسم وإذا .(1 (نقطة الرابع اليوم قاع من الخط نرسم ذلك، من بدًال التقدم. زاوية
القاع ويعد عرية. السِّ الحركة عرب سيمرُّ فإنه القاع، هذا من (a) حاد صعودي اتجاه
األسعار من وُمتحرًِّرا حرٍّا الخط يكون فعندها ارتكاز؛ نقطة ثاني أفضل 2 النقطة عند
،2 النقطة عند أنه هو آخر عامل ثمة .3 النقطة عند دعم خط ذلك بعد ويُمثل األخرى،
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بني الربط ويصنع ال. أم الصعود يف تستمر سوف األسعار كانت إذا ما نعرف ال
فوق االرتفاع ويُشكِّل .b النقطة عند للقمة تجاوز يحدث حتى مؤقتًا خطٍّا و2 1 نقطتي
وإذا الحًقا. الخط رسم إعادة دائًما يمكن إذ جامًدا؛ لسُت أنا صعوديٍّا. اتجاًها b النقطة
االتجاه خط فإنَّ ،(4-2 (شكل الَعرشية للسنَدات البياني الرسم عىل نفسه املنطق ُطبق
تماس نقاط وألنَّ نوفمرب. قمة ديسمرب أواخر يف االرتفاع يتجاوَز حتى يتأكد لن الصعودي

رسمه. يف أتردَّد فلن الخط، طول عىل تقع و2 1 عند ديسمرب

تريدستيشنس). (املصدر: الصناعي جونز داو ملؤرش الشهري البياني الرسم :6-2 شكل

مبارشة ارتفعت قد (5-2 (شكل كوميونكيشنز ثري ليفل رشكة أسهم كانت إذا
التقدم. زاوية يوضح يَُعد لم هنا ح امُلوضَّ االتجاه خط فإن ديسمرب، 1 بعد 58.95 فوق
فرتات بعد أيًضا هذا ويحدث التقدُّم. زاوية يُربز لن 1 النقطة من املرسوم الجديد والخط
الشهري البياني الرسم ويُمثل أكرب. صعودي اتجاه ضمن الجانبية الحركة من طويلة
الشأن. هذا يف جيًدا مثاًال 2003 مارس قاع من الصناعي جونز داو ملؤرش (6-2 (شكل
التصحيح ولكن و2004. 2003 عامي قيعان عرب مرسوم صعودي اتجاه خطُّ هنا فلدينا
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وعندما الجانبية. الحركة من أشهر ستة ويتبعه الخط، هذا يَخرتق 2005 مارس قمة من
،2005 وأكتوبر 2003 قيعان من االتجاه خط رسم إعادة يُمكننا االتجاه، هذا يُستأنف
وجعل ثاٍن مواٍز خط رسم عىل ينطوي أفضل خيار ثمة ا. جدٍّ مسطًَّحا سيكون ولكنه
دوًرا يؤدِّ لم ولكنه للتقدم، األصلية الزاوية عىل يُحافظ وهذا .2005 قاع ارتكازه نقطة

.2007 أكتوبر قمة تحديد يف جيًدا
الصعودية، القناة يف االتجاه. قنوات موضوع إىل املتوازية الخطوط إىل اإلشارة تقوُدنا
ويَِصف بينها. املوجودة الِقَمم عرب للعرضمواٍز خط ويُرسم القيعان عرب الطلب خطُّ يُرسم

به. ترتبط الذي والرتتيب االرتكاز نقاَط 7-2 شكل

تريدستيشنس). (املصدر: عادية صعودية قناة مخطط :7-2 شكل

الرسم عىل b النقطة قمة عرب خطٍّ رسم خالل من النمط هذا برسعة ترى أن يُمكنك
املثالية الصعودية القناة يف وسيوجد .(5-2 (شكل كوميونكيشنز ثري ليفل لرشكة البياني
واالرتفاع حدودها. داخل عر السِّ حركات معظم تُربز أن وينبغي إضافية. تماس نقاط عدة
األدوات معظم من أفضل رشائي تُشبع َ مؤرشِّ يكون ما غالبًا صعودية قناة قمة فوق
اليومي البياني الرسم عىل القنوات من لالهتمام إثارًة أكثر مجموعة وتظهر الرياضية.
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يف و2 1 يف قيعان نقاط هنا لدينا .(8-2 (شكل 2006 أبريل لشهر الحية املاشية لعقود
يُرسم ذلك، من بدًال متداخلة. قمة عرب املوازي الخط يُرسم وال التقدم. من املبكِّرة املراحل
سبتمرب، أواخر يف امُلتداخلة القمة عرب الخط ُرسم فإذا سنتًا. 90 عند أكتوبر أول قمة عرب
وُمبدعني متحرِّرين نكون أن علينا األسعار. بجميع تقريبًا سيمرُّ كان العرض خط فإنَّ
ترى أن يمكنك عنوة. املوضع نُحدد أن يُمكننا ال نفسه، الوقت ويف خطوطنا. رسم يف
من التداول نطاق ويتألَّف البياني. الرسم من العلوي الجزء يف التداول نطاق بسهولة
من بعًضا هذه كانت النطاق. قاع يَخرتق واسع وكرس القمة فوق للُمقاومة وهمي كرس
الحادة الهبوطية القناة أُغفل أن أستطيع ال االنخفاض. يف آخذًة األسعار أن عىل الدالئل
مارس. ُمنتَصف يف الهزيل واالرتفاع الثالث االرتكاز نقاط فرتى .2006 أبريل قاع إىل
الحركة هذه خالل الصغري العرض خط فوق صعوديٍّا تقدًما األسعار قت حقَّ كيف الحظ
وهذا صعوًدا. وانعكست الطلب خط إىل األسعار انخفَضت أبريل، ويف الصغرية. الجانبية
نقاط اختيار يف اتبعتها التي الحرية ترى أن آُمل الهبوطية. الحركة خالل ارتفاع أكرب هو
ولكن مختلف، نحو عىل سأبدأ كنُت ربما الهبوطية. القناة هذه يف املستخدمة االرتكاز

واضحة. أصبحت قناة أفضل فإنَّ سنتًا، 90 من ألقل العقد هبوط بمجرَّد
أحد — إيفانز بوب اعتاد الصعودية. بالقنوات يَتعلَّق فيما ذكره يَجب آخر يشء ة ثمَّ
يناقش تسجيل أرشطة إعداد — لها سني امُلتحمِّ أكثر ومن ويكوف دورة ُمحاِرضي أبرز
لوصف بالحياة نابضة استعارات إيفانز بوب ابتَكر البيانية. الرسوم قراءة جوانب فيها
أداًة مستمعيه مع شارك أرشطته، أشَهر أحد ويف السوق. سلوك من املختلفة األنواع
وكانت األصداف» جامع «تراجيديا عليها يُطلق وكان سابق. طالٌب رها طوَّ تعليمية
فكان صعودية. قناة يف الطلب خط تحت الدعم كرس بعد الحادث السلوك مع تتعامل
ويعود املحيط قاع من األصداف يجمع بغواص القناة داخل السوق ارتفاع بني يقارن
هذا خالل ما مرحلة ويف عائمة. سلة يف إياها واضًعا العرض) خط (أي السطح إىل بها
عضيل، بشدٍّ ويُصاب الطلب) (خط املعتاد عمقه تحت عمٍق إىل الغواص ينزل النشاط،
البياني الرسم عىل مرة. آلخر ويسقط يفشل ولكنه السطح إىل الوصول بشجاعة فيُحاول
ومن الصعودية. القناة قمة إىل للوصول النهائية املحاولة 1 النقطة تُمثِّل باملاشية، الخاص
األسعار تعافت فإذا الطلب. كرسخط بعد االرتفاع طابع عىل التعرف نتعلَّم الحكاية، هذه
الصعودي. االتجاه استئناف صالح يف تكون االحتماالت فإن جديدة، ِقَمم إىل وارتفَعت
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ميتاستوك). (املصدر: 2006 أبريل لشهر الحية املاشية لعقود اليومي البياني الرسم :8-2 شكل

ارتفاًعا ،(9-2 (شكل لع السِّ أبحاث مكتب ملؤرشِّ هري الشَّ البياني الرسم عىل نرى
القناة داخل جيِّد نحٍو عىل يَتناسب الحاد التقدم وهذا .2001 عام قاع من مي» تضخُّ «غري
التواريخ يف العديدة اْلتماس نقاط الحظ و3. و2 النقاط1 من األصل يف املرسومة الصعودية
استثنائي، بنحٍو االرتفاع يف الطاقة أسعار بدأت عندما ،2005 يناير قاع فبعد الالحقة.
القمة من ثاٍن مواٍز خطٌّ فرُيسم الطلب. خط طول عىل األسعار وارتفعت التقدم ة حدَّ زادت
الرسم يف ح ُموضَّ هو وكما التاليتنَي. الصعوديتنَي الحركتني مع ويَتقاطع 4 النقطة عند
ويُمثِّل القناة الثاني املوازي الخط يُوسع ،(6-2 (شكل جونز داو ملؤرش الشهري البياني
تُشري ال لع، السِّ أبحاث مكتب مؤرشِّ حالة ويف السعر. حركة الستعراض مفيًدا مرشًدا
أخرى. سنوات لعدة واستمر حدَّته زادت فقد توقف؛ الصعودي االتجاه أن إىل الخطوط
وقناة العكيس االتجاه خط وهما االهتمام، يستحقان الخطوط من آخران نوعان ة ثمَّ
عىل يُرسمان ما عادًة وهما 10-2 شكل يف لهما األسايس الشكل ويتَّضح العكسية. االتجاه
بعض تَتواَفق لن العادية. االتجاه خطوط/قنوات عن لتمييزهما متقطِّعة خطوط شكل
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تريدستيشن). (املصدر: السلع أبحاث مكتب ملؤرش الشهري البياني الرسم :9-2 شكل

تَتطلَّب تها حدَّ بسبب فهي سابًقا. ناَقْشناها التي العادية القنوات مع الصعودية االتجاهات
صعودية قناة ولرسم و2. 1 النقطتني املرتفعتنَي؛ تنَي القمَّ عرب عكيس اتجاه خطِّ رسم
البياني الرسم ويف متداخل. قاع عرب مواٍز خطٌّ يُرَسم ،(reverse up-channel) عكسية
يف ذلك، ومع الصعودية، القناة من فيل السُّ الخط مع السعر يتفاعل ال ،(10-2 (شكل
العادي الصعودي االتجاه خط يَجتمع األحيان، من كثري يف دعًما. يُمثِّل أن يُمكن املستقبل،
.(converging lines) ُمتقاربة خطوط لتشكيل العكيس االتجاه خط مع جيِّد نحٍو عىل
يف املتقاربة الخطوط تُشري ما وغالبًا صاعد». «وتد باسم هذا صني امُلتخصِّ بعض ي ويُسمِّ
األسعار تَنخِفض وعندما الزخم. يَفقد أو ُمنِهك االرتفاع أنَّ إىل الصعودي االتجاه حالة
قاع. من يقرتب االنخفاض أن إىل عادًة يُشري هذا فإن امُلتقاربة، الخطوط من نمط ضمن
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تريدستيشن). (املصدر: العكسية االتجاه لقنوات بيانية رسوم :10-2 شكل

الثالثة األنواع يتضمن املصدر مجهوَل بيانيٍّا رسًما 11-2 شكل ويعرض
الجانب عىل االنخفاض يُمثل أن ويُمكن سابًقا. املذكورة العكيس االتجاه لخطوط/قنوات
تُرسم والتي ،(AA) (reverse down-channel) عكسية هبوطية قناة الرسم من األيرس
الصعودية القناة أما املتداخلة. بالقمة املوازي الخط يُربط ثم القاَعني، ربط خالل من
عملية أن الحظ .C الخط فيها عر السِّ ويتخطَّى بكثري حدة أكثر فهي ،(CC’) العكسية
أو فوق التحرُّك إنَّ .C’ املوازي الخطِّ عىل دعًما وَجدت القمة هذه من امُلفِرط البيع
ر طوَّ بارًعا تاجًرا أعرف السعر. تأرُجح نهاية يُمثل ما غالبًا العكيس االتجاه خط أدنى
ويف يوميٍّا. تجاوَزتْها أو العكيس االتجاه خطوط إىل وصَلت التي األَسُهم عدد يُبنيِّ برنامًجا
ُعرضة السوق أنَّ إىل األسهم هذه عدد يف الكبرية الزيادة تُشري ما غالبًا عودي، الصُّ االتجاه
وهو عكيس، اتجاٍه خطَّ يُمثل B فالخط عكسية؛ قناًة BB’ الخطان يشكل وال لالنخفاض.
أبًدا أعُز لم .B’ العادي االتجاه خط مع يَقرتن عندما وتًدا أو تقارب نمط يُشكِّل الذي
السلوك مع كثريًا يَرتبط إنه حيث النمط؛ هذا باستثناء أهمية أي البياني الرسم ألنماط

اإلنهائي.
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العكسية. للقنوات أمثلة :11-2 شكل

كثريًا العكسية االتجاه خط/قناة أسفل أو فوق السعر تحرك أن أؤكِّد أن أودُّ
ملؤرش االستمراري اليومي للنمط البياني الرسم يُظهر االتجاه. انعكاس إىل سيُؤدي ما
نطاق تحدَّد .2011 أغسطس قاع بعد عر السِّ حركة (12-2 (شكل بورز أند ستاندرد
أنَّ الحظ صعودي. وانعكاس جديدة قيعان نحو اندفاٍع خالل من AB امُلتقلِّب التداول
ُرسمت الهبوطي. الوتد ضمن العكيس االتجاه خطِّ تحت الكرس بعد حدث االنعكاس هذا
قناة فوق األخرية هذه كانت أكتوبر. 27 وقمة أكتوبر 4 قاع عند التجاوز حول دائرة
B الخط كان نقطة. 142 مستوى عند ُمفرط بيع عملية عن وأسَفَرت العكيس االتجاه
لحركة انطالق ة منصَّ الخطُّ هذا وكان هنا. الواردة األشُهر خالل ودعم مقاومة بمنزلة

ديسمرب. قاع من كبرية صعودية
اتجاه قناة (13-2 (شكل الحية املاشية لعقود سنوي الرُّبع البياني الرسم ويُظِهر
للمرء يُمِكن ،2011 قمة من الوراء إىل نظرنا وإذا عديدة. سنوات مدى عىل تمتدُّ عكسية
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(املصدر: بورز أند ستاندرد ملؤرشِّ االستمراري للنمط اليومي البياني الرسم :12-2 شكل
تريدستيشن).

األسعار ارتفاع وأدى .1993–2003 ِقَمم عرب املرسوم A العكيس االتجاه خطُّ يرى أن
لخط (A’) املوازي الخط ويُرسم الخط. هذا فوق األسعار تجاوز إىل 2011 عام يف الرأيس
الحركات بعض عرب الخط يمرُّ الحالة، هذه ويف .1996 قاع عرب هذا العكيس االتجاه
السوق احرتََمت مرة كم ترى إنك بداية. خط وليس موازيًا خطٍّا كان لكنه السعرية،
قناة وتُرسم .2003 قمة بعد إال رسمه امُلمكن من يكن لم ذلك، ومع املوازي. الخط هذا
وارتفع .(B’) 2003 قمة عرب مواٍز خطٍّ مع (B) 2002–2009 قيعان عرب عادية صعودية
حجم عىل مًعا الخطوط هذه وتؤكِّد الخطوط. التقاء حيث القناة هذه قمة إىل السعر

امُلحتَملة. الكبرية الزيادة
معظم وانخفَضت ،2007 أكتوبر يف كبريًا ارتفاًعا املالية األوراق سوق سجلت
بني من (14-2 (شكل ستيل إس يو رشكة أسهم وكانت لذلك. تبًعا األسهم إصدارات
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ميتاستوك). (املصدر: الحية املاشية لعقود سنوي الربع البياني الرسم :13-2 شكل

قت وحقَّ 2008 أبريل يف انتعشت وقد .2007 عام مدار عىل تماسَكت والتي االستثناءات،
أي حدود الصعودية الحركة تجاوزت التالينَي. الشهَرين يف هم للسَّ دوالًرا 70 من يقرب ما
،2008 يونيو يف العكيس االتجاه خط فوق السهم ارتفع أن وبعد عادية. صعودية قناة
خطوط تجاوز فإنَّ ترى، وكما األسعار. وانهارت نهايته إىل أخريًا الصعودي االتجاه وصل
يوجد وال لالتجاه. انعكاس لحدوث املرء ينبِّه أن يجب وهبوًطا صعوًدا العكيس االتجاه

التنبُّؤية. القيمة هذه مثل له االتجاه لخط آخر كرس
أو ارتفاعها يكون حيث عليها؛ قنوات تكوين يُمكن ال السعرية االتجاهات بعض
االتجاه يوضح موسعة. أو عادية قناة مع تَتناسب ال لدرجة للغاية ا حادٍّ انخفاضها
بني (15-2 (شكل 2006 يوليو يف السكر لعقود األسبوعي البياني الرسم يف الصعودي
عىل املحدَّدة الخمس النقاط عىل نظرة ألِق املشكلة. هذه 2006 وفرباير 2005 مايو
و5. 3 بالنقطتنَي تبدأ تصورها يُمكن التي الوحيدة الخطوط إنَّ البياني. الرسم هذا
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تريدستيشن). (املصدر: ستيل إس يو لرشكة الشهري البياني الرسم :14-2 شكل

حدوده. تتجاوز األسعار إنَّ حيث الصمود 4 النقطة يعرب الذي املوازي الخط يَستطيع وال
حركات معظم عىل تحتوي عة املوسَّ القناة فإنَّ ،2 النقطة عرب ثاٍن مواٍز خط ُرسم وإذا
قمة ألنَّ قناة؛ لرسم تماًما «رشعية» طريقة هذه تكون ال وقد األخرية. القمة حتى السعر
رسم يَتطلَّب ناجحة. طريقة ولكنها و5. 3 النقطتني قبل حدثت الثاني املوازي الخط
عقًال عة) املوسَّ أو العكسية أو (العادية والقنوات االتجاه وخطوط الدعم/املقاومة خطوط
األمور هذه تكفي األخرى. االحتماالت دائًما اعتباره يف يضع أن املرء عىل ويجب ُمنفتًحا.

الخطوط. قصة ملعرفة ُمستعدُّون نحن واآلن األساسية، الفنية
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الثالث الفصل

اخلطوط قصة

وتربز قصة تَروي فهي البيانية. الرسوم جميع يف للغاية ُمهم أمٌر الخطوط رسم إنَّ
عري، السِّ االتجاه داخل االنخفاض أو االرتفاع زاوية تُحدِّد كما عر/الحجم. السِّ سلوك
ضمن البيعي التشبُّع أو الرشائي التشبُّع نقطة إىل السوق وصول لوقت املرء وتُنبِّه
(رأس)، توازن لنقطة وصوًال األسعار تأرجح وترسم التداول، نطاقات وتحدد االتجاه،
بدراسة وسنبدأ التصحيح. حركات يف املقاومة أو الدعم توقع بأماكن التنبؤ عىل وتساعد
للنمط اليومي البياني الرسم عىل السعر حركة 1-3 شكل يُبنيِّ الصويا. فول زيت عقود
أن لنفرتض .2002 مايو و6 2001 ديسمرب بني الصويا فول زيت لعقود االستمراري
أوًال أبدأ أنا البياني. الرسم هذا عىل امُلبنيَّ السلوك دراسة يف وسنَبدأ مايو، 6 هو اليوم
B املقاومة خط ويُرَسم يناير. 28 قاع عرب A الدعم خط يُرَسم واملقاومة. الدعم بخطوط
عىل األُفقية الخطوط هذه وبَمدِّ مارس. 15 قمة عرب C املقاومة وخط فرباير 5 قمة عرب
عىل الدعم ومايو مارس يف الالحقة التصحيح عمليات وجدت كيف نرى البياني، الرسم
تميل محور». «خط يه أُسمِّ فإنني بالتناوب، ومقاومة دعًما ما خطٌّ يُمثِّل وعندما .B الخط
البارز كتابهما يف وماجي إدواردز قدم هذه. املحور خطوط حول التأرُجح إىل األسعار
بشأن شموًال األكثر املناقشات من واحدة املالية» األوراق سوق التجاهات الفني «التحليل
السابق السياق يف امِلحَور خطوط قط يَذُكرا لم أنهما حني ويف واملقاومة. الدعم خطوط
ومقاومة دعًما تمثل التي األفقية الخطوط لظاهرة كاٍف نحٍو عىل أشارا فإنهما ذكره،

قائلني: بالتناوب

متابعي من العديد أن الغريب من التي واملهمة امُلثرية الحقيقة إليك ولكن
امُلستويات هذه أنَّ وهي أبًدا؛ يُدركونها ال متقطع نحٍو عىل البيانية الرسوم
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إىل املقاومة ومن املقاَومة إىل الدعم من دورها باستمرار تُبدِّل املهمة عرية السِّ
يف ُسفلية منطقة تُصِبح تجاُوزها، بعد السابقة، الصعودية فالذروة الدعم.
تصبح اخرتاقها، بمجرد القديمة، الهبوطية والذروة التايل، الهبوطي االتجاه

الحقة.1 متقدمة مرحلة يف صعودية ذروة

(املصدر: ويا الصُّ فول زيت لعقود االستمراري للنمط 1 رقم اليومي البياني الرسم :1-3 شكل
تريدستيشن).

البياني. الرسم من الجزء هذا عىل التداول نطاقي أيًضا الدعم/املقاومة خطوط تُحدِّد
للكرس، الجانبني كال محاوالت أفضل نحٍو عىل نالحظ أن الخطوط رسم خالل من ويُمكننا
الوهمية الكسور وتَُعد األوىل. العاَلمية الحرب يف الخنادق حرب خالل يحدث كان كما
امُلتعارضتنَي. القوتني ملقدرة ة مهمَّ اختبارات التداول نطاق جانبي من أي عىل العديدة
املخاطر. ُمنخِفضة التداول فرص من العديد االختبارات هذه ر توفُّ الحًقا، سنَذكر وكما

يف السوق. تطور من املرحلة هذه يف رسمه يمكن فقط واحد ُمهم اتجاه خطُّ ة ثمَّ
األسعار تتفاعل كيف الحظ وفرباير. يناير قاَعي عرب T االتجاه خط يُرسم ،2-3 شكل
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صعودية قناة هذه مارس. قمة عرب T’ املوازي الخط ويُرسم مايو. أوائل يف الخط هذا مع
عرض) خط (أو مواٍز مقاومة وخط قاعني، عرب طلب) خط (أو دعم خط فيها ُرسم عادية
وبالنظر فرباير. أواخر يف املتداخلة القمة ستكون الحالة، هذه ويف متداخلة. ة قمَّ عرب
له يكون لن الفعلية امُلتداِخلة القمة عرب مرسوًما خطٍّا فإن الالحقة، السعر حركة إىل
تُربزها التي التقدُّم زاوية إن البياني. الرسم عىل أعىل نقطة عرب يُرسم لذلك، معنًى.
صعوديتان قناتان ة وثمَّ كبري. ارتفاع عىل تحتوي ولن حادة، ليست TT’ الصعودية القناة
وهي مارس، 15 إىل فرباير أواخر من أولهما ’TT؛ الصعودية القناة يف تظهران أصغر
والتي أيًضا عادية صعودية قناة وهي أبريل قمة إىل مارس قاع من وثانيهما عادية، قناة

لألسعار. البطيء االرتفاع د تُحدِّ

تريدستيشن). (املصدر: الصويا فول زيت لعقود 2 رقم اليومي البياني الرسم :2-3 شكل

فوق وأيًضا أبريل، يف الصعودية القناة هذه قمة فوق السوق ارتفعت كيف الحظ
حالة إىل للقناة العرض خط فوق االرتفاع أدى االرتفاع. ُمواَصلة دون C امُلقاَومة خطِّ
استباق ودون الرياضية. املؤرشات رها تُوفِّ التي تلك من موثوقية أكثر رشائي تشبُّع

47



وشيكة صفقات

تريدستيشن). (املصدر: الصويا فول زيت لعقود 3 رقم اليومي البياني الرسم :3-3 شكل

بيع). (عمليات عرًضا واجهت قد السوق أن إىل القمة يوم يف اإلغالق موقع أشار األحداث،
يُرسم لذا القنوات؛ برسم تسمح ال لدرجة للغاية حاد أبريل قمة من الهبوط أن ويظهر
تصل والبائعني، امُلشرتين بني الرصاع يف النقاط بعض ويف بسيط. هبوطي اتجاه خط
من كثري يف املناطق هذه وتُمثِّل الخطوط. التقاء أو تقاُطع إىل األحيان من كثري يف األسعار
صغرية صعودية لقناة العرض خط نرى أبريل، قمة فعند مهمة. تحول نقاط األحيان
وخط ،B املقاومة وخط ،T االتجاه خط نرى مايو، قاع وعند .C املقاومة خط مع يتقاطع
ينبغي للخطوط، التقاطع هذا يتواجد وعندما مًعا. تقاَطعت وقد صغري هبوطي اتجاه
ُمستنًدا تداول بعملية أقوم ما نادًرا لذا، تحول. نقطة حدوث الحتمالية يَنتبه أن للمرء
يف تُوضع أخرى عوامل ثمة الحًقا، سنُناقش وكما وحدها. االتجاه خطوط من أدلة إىل
من فقط واحد نوع أساس عىل تداول بعمليات يقوم أن املرء أراد إذا ذلك، ومع االعتبار.

الشأن. هذا يف ممتاًزا مرشًدا ستمثل الخطوط فإن الفنية، الظواهر
عىل نرى .2002 يوليو من الثاني األسبوع خالل عرية السِّ الحركة 3-3 شكل يُبنيِّ
صورة إىل تباطأ ثم أيام أربعة ملدة رسيع بارتفاٍع بدأ مايو قاع من التقدُّم أن الفور
املختلفة ل التحوُّ نقاط من القنوات من العديد رسم امُلمكن من وكان ُمتدرِّجة. منتظمة
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األكثر VV’ القناة كانت القمة) من أيام خمسة (بعد مايو 30 بحلول ولكن مايو، قاع من
قمة من جديد تداول نطاق ن وتكوَّ بكثري. TT’ القناة قمة االرتفاع هذا وتجاَوز مالءمة.
وبعد .C السابق املقاومة خط من النطاق لهذا األدنى الحدُّ اقرتب كيف الِحظ يونيو. 6
ربط خالل من القناة هذه وتُرسم .XX’ القناة سأَرسم كنت مايو، قمة فوق السوق ارتفاع

يونيو. يف امُلتداخلة القمة عرب مواٍز خط ورسم مايو–يوليو قاَعي
هذا يف نرى .4-3 شكل يف تظهر أخرية صورة ة ثمَّ السوق، هذه دراسة نرتك أن قبل
تشبُّع حالة سبب مما XX’ القناة فوق قليًال يوليو قاع من االنتعاش ارتفع كيف الشكل
تجد حتى السوق تنخفض القمة، هذه ومن يوليو. قمة عرب E املقاومة خط يُرسم رشائي.
يُشكِّل والذي ،Y االتجاه خط يُرسم أخرى، مرًة األسعار ارتفاع وبعد .D الخط عرب الدعم
الخطني فإنَّ هندسية، أنماط عن بالبحث أهتم ال أنني حني ويف صاعًدا. وتًدا X’ وخط هو
األسعار تواصل كيف الحظ الصعودي. االندفاع حدة تراجع بوضوح يُظهران املتقاربنَي
وبعد حدة. أكثر بزاوية ٍم تقدُّ بدء يف تفشل ولكن XX’ للقناة العرض خط تجاوز محاولة
البيع عملية ووجدت .F املقاومة خط رسمُت القناة، فوق قمة آخر من املفرط البيع عملية
F الخط فوق طفيفة جديدة قمة الواقع يف السوق وصنعت ،Y الخط عند دعًما املفرط
خط يتالقى إذ الخطوط؛ تقاُطع املرحلة هذه يف الحظ الهبوط. نحو االتجاه عكس قبل
تني القمَّ بني القاع عرب G الدعم خط ويُرسم .Y الدعم وخط ،X’ العرض وخط ،F املقاومة

التالية. القليلة األسابيع مدى عىل ا مهمٍّ دوًرا ويلعب األخريتنَي،
الحركات بسبب البياني الرسم عىل ُرسَمت التي الخطوط مع إال نتعامل لم اآلن حتى
فول زيت لعقود البَياني الرسم عىل النقاط أهم من ثماٍن َمت ُرقِّ ،5-3 شكل يف السعرية.
حول أدلة أو التداول نطاق نهاية نَستشفُّ النقاط، هذه ويف مناقشتها. أجل من ويا الصُّ
السوق ارتفعت هنا، .C الخط فوق وهمي كرسمقاومة 1 النقطة تُمثل له. الوشيكة النهاية
النطاق أشار يوَمني، وبعد اليوم. هذا قاع وقرب الخط تحت أُغلقت لكنها املقاومة فوق
البيع عمليات فت وتوقَّ االرتفاع. سيُعاود السعر وأن منهًكا، كان الطلب أن إىل الضيق
امُلنخِفض اليوم يف عري السِّ النطاق ضيق الحظ .B الخط فوق ذلك أعقبت التي املفرط
،2 النقطة عند ذلك، ومع للبائعني. يبدو ما عىل هنا العليا اليد كانت املفرط. البيع من
موقف يف السوق ووضعت السابق اليوم قمة فوق وأُغلقت صعوًدا، األسعار انعكست
الحظ يونيو. أوائل يف االرتفاع أُنهك حتى أعىل ملستًوى األسعار االنعكاس هذا دفع قوي.
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تريدستيشن). (املصدر: الصويا فول زيت لعقود 4 رقم اليومي البياني الرسم :4-3 شكل

تريدستيشن). (املصدر: الصويا فول زيت لعقود 5 رقم اليومي البياني الرسم :5-3 شكل

إىل السوق عادت والتماسك، الرتاُجع بعد يونيو. قمة عند اإلغالق وضعف الضيق النطاق
ضيق نطاق يف أيام ثالثة ملدة األسعار وتراَوحت الجديد. التداول لنطاق العلوي الطرف
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النقطة وتشري التاليتنَي. الجلستنَي خالل صعوًدا تَتسارع أن قبل ثابت شبه نحو عىل
،4 النقطة وعند املقاومة. كرس عىل السابق الضيق النطاق ضمن استيعاب فرتة إىل 3
عمليات وجود إىل اإلغالق موقع وأشار مايو قاع من الصعودية القناة فوق السعر ارتفع
وعكس رأسيٍّا. األسعار فيها ارتفعت التي املنطقة 5 النقطة إىل االنخفاض واخترب بيع.
تُكافح كيف نرى و7، 6 النقطتنَي وعند رشاء. عمليات وجود 5 النقطة عند اإلغالق موقع
عرب املتقطع) (الخط العكيس االتجاه خط رسم امُلمكن من وكان االرتفاع. مُلواصلة األسعار
القمة وتُشري السوق. يف صعودي تقدُّم وجود عدم عىل الضوء لتسليط و6 4 النقطتني قمة
الطلب. إنهاك إىل الضعيف اإلغالق مع جنب إىل جنبًا 8 النقطة عند الطفيفة الجديدة
االتجاه إنهاك إىل (5 النقطة (باستثناء و8 4 النقطتني بني الرتاُكمي السلوك ويُشري
الذي الكرس ويُشري التصحيح. احتمال من ويَزيد الصويا فول زيت لعقود الصعودي
عىل تغلَّبت البيع قوة أن إىل G الدعم خطِّ تحت السهم) (انظر كبري تداول حجُم صاحبه
ذلك، ومع .G الدعم خط تحت املفقودة السيطرة استعادة امُلشرتون وحاَول الرشاء. قوة
نُناقش وسوف املحاولتنَي. كلتا البائعون أفسد حيث ضعيف بإغالٍق االرتفاعات انتهت

الالحقة. الفصول يف النقاط هذه جميع
لعقود اليومي البياني الرسم عىل رَسمناها التي الخطوط من النوع هذا تطبيق يُمكن
تركيز يف تُساعد فهي أيًضا. األطول املدى ذات البيانية الرسوم عىل الصويا فول زيت
واملقاومة الدعم الحاالت بعض يف مثَّلت التي األكرب، املعركة خطوط عىل املرء اهتمام
احتياجات مع يتالءم التاريخي إطارها ضمن السوق بموقع الوعي إنَّ عقود. أو لسنوات
الذي القصري أو الطويل املركز صاحب التاجر احتياجات وكذلك املالية األوراق يف امُلستثِمر
االتجاه وخطوط الدعم/املقاومة خطوط تفسري ويمكن اآلجلة. العقود أسواق يف يعمل
والشهرية (األسبوعية األسعار أعمدة مجموعة مع بالتزاُمن األجل الطويلة والقنوات
ومع السابقة. املناقشة يف امُلبنيَّ النحو عىل نفسها، بالطريقة إغالقها وموقع والسنوية)
تفسري فيُمكن الوحيد. الفرق يُمثِّل الوقت فإن املدى، الطويلة البيانية الرسوم دراسة
بكثري أكرب برسعة اليومي البياني الرسم أو ساعة لكل البياني الرسم عىل السعر حركة
تحني متى إدراك من النتائج أكرب تأتي ذلك ومع السنوية. أو الشهرية البيانية الرسوم من
البياني الرسم إىل التحول يُمكننا املعلومات، هذه معرفة وبعد املدى. الطويلة الفرص

اليومي.
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ميتاستوك). (املصدر: النقدية الصويا فول زيت عقود ألسعار السنوي البياني الرسم :6-3 شكل

6-3 شكل يُبني الفرص. هذه إحدى 2002 عام يف الصويا فول زيت عقود كانت
يحكي وهو .2003 عام إىل 1931 عام من السنوية النقدية الصويا فول زيت عقود أسعار

املاضية: والسبعني الخمس السنوات خالل السلع من العديد قصة

ظل يف العرشين القرن ثالثينيات أوائل يف لها مستًوى ألدنى األسعار وصلت •
الكساد. فرتة

من تحفيز ظلِّ يف العرشين القرن أربعينيات أواخر القمة إىل األسعار ارتفعت •
مارشال. مرشوع

القرن ستينيات أواخر صحوة حتى الشديد الكساد من فرتًة األسعار دخلت •
الِعرشين.

بفعل العرشين القرن سبعينيات منتصف خالل حادٍّ نحٍو عىل األسعار ارتفَعت •
مي. التضخُّ الضغط

يف لها مستًوى ألدنى وَصلت حتى التقلُّب شديد تداول نطاق يف األسعار دخلت •
.2002 إىل 1999 من الفرتة
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الواليات يف امُلنتَجة الزراعية َلع السِّ من العديد ألسعار العام النمط هو هذا كان
لتفاُعل انظر و1956. و1947 1935 قمم عرب األفقية املقاَومة خطوط تُرسم املتحدة.
الصويا فول زيت أسعار استقرَّت و1972 1952 عامي وبني الخطوط. هذه مع السوق
وذلك 1973؛ عام يف الفجائي باالرتفاع 1956 لقمة تجاوز حَدث وقد .1935 قمة فوق
ذروة حتى املتفجر االنتعاش هذا استمر الصادرات. عىل الطلب بفضل — جزئيٍّا —
.1956 قمة منطقة إىل رسيًعا األسعار عادت حيث طويًال املكاسب تَُدم لم ولكن ،1947
تأرَجحت ،1985 عام وبعد تقريبًا. السابق املقاومة مستوى فوق جديد تداول نطاق تطور
هزة بمنزلة 2000 إىل 1998 من الدعم كرس وكان رأس. إىل وصوًال عاًما 13 ملدة األسعار
بدء من وجيزة فرتة قبل ،2001 عام ويف .1975 قاع من األكرب التداول لنطاق ختامية
من بالقرب وأغلقت 2000 قمة فوق األسعار انعكَست اليومي، البياني للرسم دراستنا
صعودية لحركة انطالق منصة عىل الصويا فول زيت أسعار جعل وهذا النطاق. منتصف
أعطى 2002 بداية يف املدى الطويل البياني الرسم من السوق موقف َفْهم إن بكثري. أكرب
إىل األسعار ارتفعت ،2004 أوائل وبحلول ويوليو. مايو يف التحول لنقاط أكرب معنًى

سنتًا). 71) 2008 قمة إىل مرتفعة أخرى مرة األسعار وتضاَعفت سنتًا. 34 منطقة
نقاط تتواَفق .1930 عام منذ النقدية الكاكاو عقود أسعار تاريخ نرى ،7-3 شكل يف
يف قاٌع الصويا: فول زيت بعقود الخاصة تلك مع الكاكاو بعقود الخاصة الرئيسية التحول
حتى طويل تداول نطاٌق ثم ،1947 يف صعودية ذروٌة ثم العرشين، القرن ثالثينيات أوائل
العرشين، القرن سبعينيات أواخر يف ضخمة ارتفاع وموجُة العرشين، القرن ستينيات قاع
سعر أدنى من أعىل بسعر ذروته الكاكاو بلغ 1977 عام ويف العرشين. القرن نهاية يف وقاٌع
املسافة 1977 عام يف عري السِّ النطاق ويُساوي ضعًفا. وسبعني بأربعة 1933 عام يف له
تاريخ بمعرفة للمرء يَسمح ما هو اللوغاريتمي املقياسنصف وفقط .1973 إىل 1933 من
تقريبًا 1940–1965 قيعان عرب املرسومة الصعودية القناة وتحتوي السابق. األسعار
العام ويف القناة. 1977 عام يف األسعار تجاوزت ذلك، ومع السعرية. الحركة كل عىل
24 مدار عىل امُلمتد الهبوطي االتجاه وتحرك .1977 عام مكاسب جميع ضاعت التايل،
مقاَومة يُمثِّل الدعم مستويات من مستًوى كل فكان ُمنتظم. نحٍو عىل 1977 قمة من عاًما
أنَّ اعتقدت املستقبل. يف ا مهمٍّ دوًرا يلعب أن يُتوقع أن وينبغي الالحقة، السنوات يف
وعادت الهبوطي، االندفاع تراجع فهنا، .1992 عام يف له ُمستًوى ألدنى وَصل قد الكاكاو
الرأسية االرتفاع منطقة تَخترب وكانت ،1947 مقاومة خط فوق االرتفاع إىل األسعار
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ميتاستوك). (املصدر: النقدية الكاكاو عقود ألسعار السنوي البياني الرسم :7-3 شكل

الحركة فإنَّ ،1998 عام بحلول تقريبًا األسعار تضاُعف من الرغم وعىل .1973 عام يف
امُلقاَومة كرس بعد صعودية ُمتابعة وجود عدم الحظ للغاية. بطيئًة كانت الصعودية
باإلغالق انتهى شديًدا انخفاًضا الكاكاو شهد ،1999 عام ويف .1997 عام يف الطفيف

.1992 قاع قرب
عدم مع قليًال هبوطيٍّا تقدًما هنا فنرى .2000 عام يف السلوك يف واضح تغري حَدث
.1971 عام منذ األضيق السنوي النطاق يف األسعار ُحرصت وقد لالرتفاع. استعداد وجود
األسعار، انخفَضت كلما أكرب سعرية أعمدة يَرسم لوغاريتمي النصف املقياس أنَّ (تذكر
عاَمي نطاقات بأن االعتقاد إىل تؤدي قد البياني الرسم إىل الرسيعة النظرة فإنَّ ثمَّ ومن
ضوء ويف ليسصحيًحا). هذا ذلك، ومع 2000؛ عام نطاق من أصغر كانت و1996 1987
استمرَّ فقد ا. خاصٍّ اهتماًما 2000 عام يف السلوك يَستِحق الضيِّقة، للنِّطاقات مناقشتنا
خط كرس إنَّ املدى. الطويل الصعودي االتجاه وخط 1992 قاع تحت ببساطة السوق
وقدر االتجاه خط يُكرس كيف هو يهمُّ ما بل ذاته؛ حدِّ يف جوهرية نتيجة له ليس االتجاه
للبائعني، العليا اليد ظلَّت لو الهبوطية. الحركة أمام سهولة يوجد ال ترى، وكما املتابعة.
األسعار انعكَست عندما التايل، العام ويف االنخفاض. يف األسعار تستمرَّ أن يَنبغي فكان
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،2000 قمة فوق االرتفاع وبعد واضًحا. االتجاه تغريُّ أصبح ،2000 قمة فوق صعوًدا
ارتفَعت التالينَي، العامني وخالل خوف. دون الكاكاو عقود يشرتي أن املرء بإمكان كان
سلوًكا 1992–2001 الفرتة خالل السلوك ويَُعد باملائة. 200 من أكثر الكاكاو أسعار

زمنية. فرتة أي خالل تُرسم التي البيانية الرسوم عىل املنخفضة للُمستويات نموذجيٍّا

ميتاستوك). (املصدر: للسندات االستمراري للنمط الشهري البياني الرسم :8-3 شكل

البيانيَّني الرسَمني عىل الرئيسية الدعم/املقاومة خطوط حول عرية السِّ الحركة تقص
هري الشَّ البياني الرسم عىل ولكن األساسية. القصة الصويا فول وزيت للكاكاو السنويني
امُلتقطِّعة) (الخطوط عكسية اتجاه قناَة هنا نرى مختلفة. القصة (8-3 (شكل للسندات
ِقَمم عرب القناة ُرسمت للسندات. اآلجلة العقود يف التقدُّم زاوية مناسٍب نحٍو عىل تصور
وأصبح ،1990 قاع عرب ثاٍن مواٍز خطٌّ وُرسم .1987 قاع عرب ُمواٍز خطٍّ مع 1986–1993
لم فهو أوًال، ُرسم قد فيل السُّ امُلتوازي الخطَّ أن وبما .2000 ويناير 1994 يف دعم خط
االتجاه لقناة العلوي الخط و2003 1998 ارتفاعا اخرتق وقد عر. السِّ مع أبًدا يَتفاعل
العكيس االتجاه خط يالئم ما وكثريًا تة. مؤقَّ رشائي تَشبُّع حالة إىل أدَّى مما الَعكسية،
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تكن ولم حادة. تقدم/انخفاض بزاوية تتَّسم التي االتجاهات العكسية االتجاه قناة و/أو
السعرية الحركة أبًدا ن لتتضمَّ 1984 أو 1981 قيعان من تُرسم التي العادية االتجاه قناة
اتجاه قناة رسم امُلمِكن ِمن كان ،1994 قاع من األسعار ارتفاع بعد أنه بيد الالحقة.
جيًدا تَتناسب وهي .1993 قمة عرب مواٍز خط رسم مع 1987–1994 قاعي عرب عادية
األصلية، التقدم زاوية توضح ألنَّها العكيس؛ االتجاه قناة ل وأُفضِّ العكيس. االتجاه قناة مع
الصعودية القنوات خطوط تقاطع وأنذر العادية. القناة خالل من رسالتها تعزَّزت وقد
كبري. نحو عىل رشائيٍّا تَشبَّع قد السندات سوق بأن الصعودية 2003 ذروة عند الثالثة

الصعودي. االتجاه مدار عىل ا مهمٍّ دوًرا الثالثة الخطوط هذه ولعبت
األوراق سوق انهيار مع تزاَمنَت التي — 1987 عام يف الهائلة البيع عملية ووَجدت
املقاومة خط فوق الحًقا األسعار وتماَسكت .1982-1983 قمتي فوق دعًما — املالية
التي الثالثة السنوات رأس بسهولة يتخيَّل أن للمرء ويُمكن .1986 قمة عرب املرسوم
عن (الناجم 1998 قمة عرب ُرسم الذي العلوي املقاومة خط وأُوقف .1997 يف انتهت
انتعاش األجل») الطويلة األموال رءوس «إدارة وهو التحوط صناديق أكرب أحد انهيار
أغسطس بني التسعة الشهور مدار عىل امُلتأرِجحة الحركة وشهَدت .2001 يف األسعار
ومع ،2008 ديسمرب ويف سنوات. خمس مدَّته تداُول نطاق بداية 2003 وأبريل 2002
وهو ،143 إىل السندات ارتفَعت السيطرة، فقدان من حالٍة يف املالية األوراق سوق دخول
يبلغ ُمتقلِّب نطاق يف ذلك بعد السندات وتُداولت .2012 عام حتى مثيل له يَسِبق لم سعر
نفس القمة هذه ملَست .147 إىل 2011 سبتمرب يف املقاومة كْرس وَصل أن إىل نقطة 26

الصعودية. 2003 ذروة يف كما الَعكسية االتجاه خطوط
يُغطِّي الذي بالجليد التداول نطاق أسفل يف الدعم خط يُشبَّه اليوم، ويكوف دورة يف
ولكن أبًدا، املصطلح هذا ويكوف يَستخِدم لم الجليد». «خط ى ويُسمَّ دة، املتجمِّ الربكة
عىل 1977–2000 للفرتة الهبوطي االتجاه فيُبنيِّ مهمة. استعارة يقدم امُلصَطلح هذا
ُمتكرِّر نحو عىل يتفاعل عر السِّ أنَّ (7-3 (شكل الكاكاو لعقود السنَوي البياني الرسم
4-3 شكل يف بكثري أصغر مثال ويظهر السابقة. الجليد خطوط أو الدعم خطوط مع
خط بمنزلة تني القمَّ بني املرسوم G الدعم خط كان الصويا. فول زيت بعقود الخاص
يحدث لم ولكن ،G الخط تحت من لالرتفاع عديدة محاوالت توجد وكانت صغري. جليد

مطَّرد. تقدُّم أي
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تريدستيشن). (املصدر: كيو كيو كيو لصندوق اليومي البياني الرسم :9-3 شكل

صندوق وَصل أن بعد حدث الجليد خط مع السعر تفاعل عىل األمثلة أفضل أحد
هذا شهد لقد اإلطالق. عىل له مستًوى ألعىل (9-3 (شكل كيو كيو كيو املتداولة ات املؤرشِّ
بعد تمكَّن ولكنه 2000 يناير يف كبرية تداول بعمليات ورسيًعا حادٍّا انخفاًضا الصندوق
الصندوق قىض فرباير، يف االرتفاع وبعد الجديدة. االرتفاعات من سلسلة تحقيق من ذلك
للمقاومة السابق املستوى تجاوز ثم يناير، تداول نطاق قمة فوق التأرجح يف أيام عرشة
اليومي النطاق ضاق حيث (1 (النقطة مارس 10 يف الصعودية القناة قمة إىل وارتفع هذا
وقٍت يف مارس. 16 قاع إىل وانخفض منهًكا وبدا اليوم. قاع من بالقرب هم السَّ وأغلق
تاريخه. يف هبوطي حجم أكرب مع هم السَّ انخَفض ،(2 (النقطة مارس 15 يف سابق،
حيث (3 (النقطة مارس 24 قمة إىل الالحق االرتفاع يف ع التوسُّ يف التداول حجم وفشل
والتقدم النطاق منتصف يف واإلغالق الصعودية، القناة داخل الرشائي التشبُّع موقف نرى
األسعار لرفع واهنة بُمحاولة امُلشرتون قام مارس). 10 قمة (بعد امُلرتاجع عودي الصُّ
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لثالث السهم وانخفض ضعيف) وإغالق منخفض، وحجم ضيق، (نطاق التايل اليوم يف
الصندوق تراُجع ،(4 (النقطة أبريل 3 ويف الحايل. التداول نطاق قاع نحو ُمتتالية جلسات
مارس 16 قاع عرب املرسوم الجليد خط طول عىل الحجم وزيادة السعر هامش اتساع مع
امُلشرتين أن غري جديًدا قياسيٍّا رقًما اليوميان والحجم النطاق وسجل يناير. قمة وتحت
قمة نحو األسعار دفع إىل سارعوا — الضعف من لالستفادة ُمستعدِّين أصبحوا الذين —
نقطة 32 البالغ الكرس فإن اليوم، خالل التعايف من الرغم وعىل الجليد. خط وفوق اليوم
حجم ذو ارتفاع ذلك وتال السلوك. يف رصيح هبوطي تغيري إىل أشار مارس 24 قمة من
10 يف الهبوطي االنعكاس وأنهى السابق. االنخفاض من باملائة 50 من أقل استعاد قليل
أيام. خمسة يف نقطة 29 األسعار وانخفضت الجليد، خط فوق االرتفاع (5 (النقطة أبريل
ذلك، ومع يناير. قاع عرب املرسوم الدعم خط حول أبريل يف األسعار استقرت كيف الحظ
وحجم رسعة ت وبرشَّ يوًما. 16 يف السهم قيمة من باملائة 35 ُفقد الوقت، ذلك بحلول
التفاعل استمر فقد الذروة، اكتمال من الرغم وعىل االتجاه. يف كبري تغري ببداية االنهيار

أخرى. أشهر ستة ملدة الجليد خط مع
البياني الرسم عرب تمتدُّ عندما أكرب قصة 9-3 شكل يف املبيَّنة الخطوط تَروي
مدار عىل ناضَلت األسهم أن هنا نرى .(10-3 (شكل كيو كيو كيو لصندوق األسبوعي
البائعون وتغلَّب يناير، دعم خط فوق لالرتفاع ومايو أبريل شهَري خالل أسابيع ستة
أدَّى املتابعة عدم ولكن الدعم، هذا تحت لالنخفاض األسهم ودفعوا مؤقتًا املشرتين عىل
يوليو، أواخر يف ثاٍن، تراُجع وبعد األصيل، الجليد لخط اختبار فَحدث كبري، انعكاس إىل
سبتمرب 1 يف املنتهي األسبوع إغالق وبقي الجليد، خط فوق آخر ارتفاًعا السهم حقق
األسبوع يف الهبوطي االنعكاس إىل إضافة املتابعة عدم فإن ذلك، ومع الجليد. فوق 2000
املحاطة (املنطقة التداول نطاق أسفل إىل األسعار وعادت البائعني. هيَمنَة أكدا التايل
يمثل وكان أسابيع. خمسة يمتد شديد رصاع يف والبائعون امُلشرتون دخل حيث بدائرة)
التي القصرية التصفية مراكز من الرشاء عمليات وجاءت للمشرتين. األخري األمل هذا
املكشوف عىل باعوا الذين التجار ِقبَل من األرباح وجني أبريل-مايو، قاعي حول حدثت
عمليات البائعون واستوعب الطويلة. املراكز جانب من القيعان واختيار سبتمرب، أوائل يف
مارس قاع ُسمي وبينما بجدية. الهبوطي االتجاه وبدأ الصعود، عملية وانتهت الرشاء،
الواقع، يف يناير. قاع عرب املرسوم الخط عىل نفِسها االستعارِة تطبيق يُمكن جليد، خط
سنوي بياني رسٍم عىل — تداول نطاق أي قاع عرب املرسومة الدعم لخطوط النظر يُمكن
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تريدستيشن). (املصدر: كيو كيو كيو لصندوق األسبوعي البياني الرسم :10-3 شكل

جليد خطُّ يلعب أن نتوقع أن يَنبغي الطويل، املدى فعىل الطريقة. بهذه — ساعة لكل أو
األسعار ارتفاع توقف األمر، واقع يف ناسداك. ات مؤرشِّ جميع يف ا مهمٍّ دوًرا 2000 يناير

.2012 يف الخط هذا عند 2009 قاع من
أنواع مع السعر تفاُعل عىل األمثلة من العديد نشهد سوف الكتاب، هذا مدار وعىل
الذي فالرجل آخر؛ تفاعل وصف إىل حاجة ثمة ولكن والقنوات. الخطوط من مختلفة
ما أنها عىل الرءوس إىل يَنظر لم وهو الرءوس. أهمية عىل شدَّد ويكوف دورة يل درَّس
عىل األنماط بمعرفة نفسه يشغل لم الواقع يف إنه بل االستمرارية»؛ «األنماط ب يسمى
نقطة عند وخاصة عري السِّ النطاق ضيق حاالت عن يبحث كان ذلك، من بدًال اإلطالق.
قليلة التنبؤية قيمتها تكون ذاتها حدِّ يف الرأس إنَّ منها. بالقرب أو اتجاه خطِّي تقاُطع
تواُزن نقطة إىل ووصل ضاق األسعار تقلُّبات مدى أن إىل ببساطة تُشري وهي معدومة. أو
ويبحث سينتهي. بل األبد؛ إىل التوازن هذا يستمر أن يُمكن وال والطلب. العرض قوى بني
األحيان، من كثري ويف املستقبيل. االتجاه إىل تُشري التي السعر/الحجم دالئل عن املرء
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أحد انعكايس سلوك أو الحجم يف العادية غري الزيادة بعض ترجح حتى األدلة تتعارض
فكتب: الكساد، من السوق اتجاه خروج يتوقع الذي السلوك ويكوف وصف الجانبني.

أو األسعار، ارتفاع عىل الحفاظ عىل قدرتها عدم كاسدة سوق تُظهر عندما
… الفنية الناحية من ضعيفًة تكون فإنها الصعودية، لألخبار تستجيب ال عندما
الجهود تُخفق وعندما لألسعار، تدريجي ثبات يوجد عندما أخرى، ناحية ومن
ال وعندما األسهم، من كبرية كميات من التخلص يف األسعار لخفض الجماعية
سَرتتِفع سوق أمام نكون فربما سلبية، أخبار وجود عند األسهم أسعار ترتاَجع

القريب.2 املستقبل يف

السنوية) أو (الشهرية املدى الطويلة البيانية الرسوم عىل الرءوس تكون أن يُمِكن
العرشين القرن ستينيات أواخر فبني النتائج. أفضل تقدم لكنها خاص، نحٍو عىل ُمحِبطة
تغيريات إجراء وقبل الحاالت. من األنواع هذه عن ومعلمي صديقي بحث ،1980 وعام
طويلة رأسمالية مكاسب حقق اآلجلة، العقود يف بالتداول يتعلَّق فيما الرضائب قانون يف
مؤجلة عقود رشاء األمر هذا ويتطلب أكثر. أو أشهر ستة ملدة بالعقود باالحتفاظ املدى
عدة املراكز تتأرجح أن يجب كان األحيان، من كثري ويف كبرية. بمثابرة بها واالحتفاظ
يف الصديق هذا استند ويكوف، غرار وعىل عة. املتوقَّ عرية السِّ للحركة الوصول قبل مرات

والرقم. بالنقطة البيانية الرسوم من مجموعة عىل املدى الطويلة توقعاته من كثري
(11-3 (شكل اآلجلة الفضة عقود يف بروًزا امُلمتدة الرءوس أكثر من واحدة حدثت
املتداولني من الكثري يشك لم للسلع، الصعودي االتجاه وبسبب و1977. 1974 عاَمي بني
أية يعرف أحد يكن لم ولكن تداولها، نطاق من صعوًدا النهاية يف ستتحرك الفضة أن يف
الصعودية، عات التوقُّ عىل اإلجماع هذا وبمثل «الحقيقية». الحركة هي صعودية حركة
صعودية حركة كل وكانت الطويلة. املراكز من ممكن عدد أكرب إنهاك السوق مهمة كانت
عند برسعة السوق من يَخرجون كانوا الذين امُلضاربني من جديدة مجموعة تجذب جديدة
— الغالب يف اليومي البياني الرسم عىل — أدلَّة ظهرت ذلك ومع التالية. الهبوطية الحركة
الشهري البياني الرسم عىل وظهر البائعني. عىل باستمرار يَتغلَّبون كانوا امُلشرتين أن عىل
قيعان من ألقل األسعار تَنخِفض ولم .1976 نوفمرب-ديسمرب يف عادي غري تداول حجم
يونيو. يف دعًما الفضة وجدت ،1977 عام ففي الحقة؛ عديدة سنوات حتى الفرتة هذه
منتصف يف الشهر أنهت األسعار فإن أغسطس، يف اخُرتق قد القاع هذا أن من الرغم وعىل
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للفضة. االستمراري للنمط الشهري البياني الرسم :11-3 شكل

يعني وهذا العام، مدار عىل األدنى الحجم هو 1977 أغسطس يف الحجم وكان النطاق.
خالل النطاق وضاق شهَرين ملدة قليًال األسعار وارتفعت ُمنَهًكا. كان البيع ضغط أن

الرأس. نقطة إىل وصل حتى نوفمرب-ديسمرب
شهر تاله النطاق ضيِّق شهر ملًال: امُلمكنة الطرق بأكثر الرأس هذه «كرس» حَدث
بينما بتثاُقل تتحرَّك وهي ثقيل بحمل لة امُلحمَّ الشاحنَة هذا يُشبه الجانبية. الحركة من آخر
السعري، للهامش اتساًعا 1978 مارس يف الصعودية الحركة وشهدت الجراج. من تخرج
عر السِّ سلوك قارن رأيس. ارتفاع هناك يَكن لم ولكن ،1975 قمة األسعار تجاَوزت حيث
يف الرأيس األسعار ارتفاع يَعكس .1978 خالل األسعار ارتفاع مع 1974 يناير-فرباير يف
يليه رسيًعا حادٍّا وارتفاًعا الرشاء، عىل امُلستثمرين تهاُفَت 1974 عام من األوَّلني الشهَرين
التحفيزية». «التدخالت ب ويكوف أسماه ما وهو املضاربات، بسبب رسيع حادٌّ انخفاض
حماس من بدًال شكوًكا يُسبب وهذا إثارة. وال ضجة 1978 يف األسعار ارتفاع تصاحب ولم
تغلَّب بينما مرة من أكثر دعم/مقاومة مستوى كل مختربًة ببطء، األسعار وارتفعت للرشاء.
مستوى كل عند املعروضة الفضة كميات وكانت املستمر. البيع عىل تدريجيٍّا املشرتون
األيدي إىل الضعيفة األيدي من املعدن ملكية تنتقل بينما مطرد نحو عىل تُستوَعب مقاومة
يَراها التي الحركة — كثرية نواٍح يف — للفضة البطيئة عرية السِّ الحركة وتُشبه القوية.
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دقائق. خمس أو واحدة لدقيقة امُلمتد الزمني اإلطار ذي العمودي البياني الرسم عىل املرء
الفقاعات مقابل البطيئة االرتفاعات أهمية طويلة فرتة منذ األسعار رشيط قراء أدرك وقد
لويكوف. للسعر» التدريجي «الثبات مفهوم تذكر عاليًا. األسعار تُحلِّق حيث الرباقة
التدريجي التقدُّم «يُشري يقول: نيل همفري كتب السلوك، هذا مع التعامل سياق ويف
إىل األسعار، يف الكبرية ات والتغريُّ السعرية الطفرات مقابل يف الثابت، املعامالت حجم مع
عىل البائعني يجذب التدريجي التقدم أن أضيف أن وينبغي الرشاء.»3 من أفضل نوعية
بتحقيق يَسمحون والذين الطلب، ضعف عىل عالمًة البطيء اإليقاع يرون الذين املكشوف
يبدأ لم وإجماًال، البيع. عمليات تغطية إىل يضطرُّون عندما األسعار يف إضافية مكاسب
تُعلن شديدة بضجة للفضة الشهري البياني الرسم عىل سنوات األربع رأس من الكرس
املطاف نهاية ويف شديد ببطء بدأ ذلك، من بدًال بل الجديد؛ الصعودي االتجاه بداية عن

اآلجلة. العقود أسواق تاريخ يف الصعودية األسواق أكرب من واحدة إىل ل تحوَّ

تريدستيشن). (املصدر: شالمبريجيه لرشكة اليومي البياني الرسم :12-3 شكل
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رءوس وتوجد سنوات. عدة مدى عىل تتكشف التي الكالسيكية الرأس للتوِّ درسنا
األسعار. بني العالقة إلظهار االتجاه لخطوط بسيط بتثليث وتُرسم كبرية. بأعداد أصغر
عىل الضوء تسليط عىل يُساعد ولكنه ال، أخرى وأحيانًا مغًزى، ذا التثليث يكون وأحيانًا

شالمبريجيه. لرشكة 12-3 شكل عىل النقطتني مثل عري السِّ النطاق ضيق نقطة
تتطلَّب ال وهي 1998 سبتمرب خالل أيام بضعة عرب (1 (النقطة األوىل الرأس تشكَّلت
أشهر، أربعة مدار عىل (2 (النقطة األكرب الرأس وامتدت وحدها. تَربز فهي أكرب؛ سياًقا
(شكل األسبوعي البياني الرسم عىل موقعها نرى عندما أفضل نحٍو عىل أهميتها ونفهم
بداية أم عف الضَّ من مزيًدا الرأس هذه داخل السعر/الحجم سلوك يُبدي هل .(13-3
األكرب هو 1998 ديسمرب 4 يف املنتهي لألسبوع اإلجمايل الحجم إنَّ جديد؟ صعودي اتجاه
خم الضَّ الجهد نرى اليومي، البياني الرسم وعىل الذروة. إىل يَِصل فهو البياني؛ الرسم عىل
ورسعان قليلة، متابعة سوى تُوجد لم ذلك ومع التداول. نطاق أسفل إىل األسعار لدفع
خالل حدثت التي البيع عمليات جميع وُمحيت التداول. نطاق إىل أخرى مرًة هم السَّ عاد ما
األسبوعي، البياني الرسم وعىل ذلك. أعَقب الذي االنتعاش خالل من ديسمرب 4 أسبوع

ديسمرب. أوائل يف بيع ذروة حدثت
سبتمرب قاع من التداول نطاق تفاصيل نراقب حيث اليومي، البياني الرسم سياق ويف
ذلك عن ونتج صعودي. انعكاس إىل ديسمرب يف الكبري الحجم ذو االنخفاض أدَّى ،1998
يناير قاع إىل الرتاجع عند انخفاًضا األكثر الحجم وكان التداول. نطاق قمة إىل ارتفاع
املرء يدرك أن املمكن من كان يناير، قاع عن األسعار ارتفاع ومع للقاع. ثانيًا اختباًرا
تَي قمَّ عرب الخطوط رسم امُلمكن من وكان رأًسا. ليُشكِّل يضيق كان عري السِّ النطاق أن
يف الرسيع االرتفاع ويعكس السعرية. الحركة لتحديد ديسمرب-يناير وقاَعي نوفمرب–يناير
االتجاه خط إىل السهم عاد ثم املشرتين. حماسة فرباير أوائل يف أخرى ومرًة يناير أوائل

يناير. قاع فوق وتوقَّف الصعودي
2.25 نطاق إىل األسعار تضيق ،14-3 شكل يف امُلبينة األخرية الثمانية األيام يف
فوق االرتفاع يف هم السَّ يبدأ فربما قريبًا. يحدث أن وشك عىل شيئًا بأن يَيش وهذا نقطة،
اشرتَينا وإذا صعوًدا. يَنعِكس ثم هبوطي بنحٍو يَنكِرس أو الهبوطي، االنعكاس ثم الرأس
للتقلبات عرضة أنفسنا ونجعل املخاطرة فستزداد الدعم، كرس خالل ِبعنا أو الكرس أثناء
وقدرة ديسمرب، قاع من واالنعكاس ديسمرب، أوائل يف البيع ذروة وتروي العنيفة. عرية السِّ
تُقدِّمها التي الرسالة نقرأ دعنا واآلن صعودية. قصة جميًعا أعىل دعم تقديم عىل السهم

األخرية. الثمانية عرية السِّ األعمدة لنا
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تريدستيشن). (املصدر: شالمبريجيه لرشكة األسبوعي العمودي البياني الرسم :13-3 شكل

يف الحجم ويزيد قيعانها. من وبالقرب ُمنخفضة األسعار تُغلق ،4 إىل 1 من األيام يف
سنتًا، 44 نطاق ضمن ع تتجمَّ 5 إىل 3 من األيام يف اإلغالق عمليات أن الحظ و4. 3 اليومني
محِو إىل 5 اليوم يف االرتفاع ويُؤدِّي الكبرية. البيع جهود رغم قليلة أرباح عىل يدلُّ مما
الطلب. وجود إىل الحجم يف الكبرية الزيادة وتُشري السابقة، األربعة األيام خسائر معظم
الَحجم. ويتضاءل ،5 اليوم نطاق ضمن األسعار تضيق التالية، الثالثة األيام مدى وعىل
إىل السهم يصل حيث سنتًا، 31 نطاق يف 7 إىل 5 من األيام يف اإلغالق عمليات وترتاوح
نقطة عرب 8 اليوم يف طويًال مركًزا تتَّخذ أن عليك إنَّ البياني الرسم ويقول ثبات. نقطة
وبدأ مارس، 3 يوم يف 25 عند شالمبريجيه سهم افتتح .4 اليوم قاع تحت وقائية تََوقف
ففي دائًما. للغاية مثاليٍّا الرأس نقطة عند عر/الحجم السِّ سلوك يكون وال .44 إىل االرتفاع
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تريدستيشن). (املصدر: تكبريه) (بعد شالمبريجيه لرشكة اليومي البياني الرسم :14-3 شكل

الحاالت، تلك ويف غموًضا. أكثر وضع مع يتعامل أن املرء عىل يتعنيَّ األحيان، من كثري
النتيجة. يُحدد ما عادًة الرأس نقطة يَسِبق الذي السلوك

يحدث وعندما للرأس. امُلميزة السمة عري السِّ النطاق ضيق يُمثل ذكره، سبَق كما
األمثلة أبرز أحد وحدث للغاية. كبريًا التأثري يكون أن يُمكن السنوية، البيانية الرسوم عىل
أسعار تأرَجَحت حيث ،(15-3 (شكل السكر لعقود السنوي البياني الرسم يف ذلك عىل
أن اعتقدت الوقت، ذلك ويف .2000 عام نطاق ضمن سنوات أربع ملدة النقدية العقود
يف قت تحقَّ التي القمة وهي سنتًا، 16 إىل تَرتِفع سوف القريبة اآلجلة العقود أسعار
اآلجلة والعقود النَّقدية العقود أسعار ارتفعت اتضح، وكما العرشين. القرن تسعينيات

سنوات. بضع بعد سنتًا 35 فوق
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ميتاستوك). (املصدر: النقدية السكر عقود ألسعار السنوي البياني الرسم :15-3 شكل

األسبوعي البياني بالرسم الخاص 16-3 شكل عىل كاملة غري رأس إىل اآلن سنَنتِقل
بتقسيمه أقوم مرة، ألول بيانيٍّا رسًما أدرس عندما ، مبنيَّ هو وكما ديبوت. هوم لرشكة
أن نرى وهنا غريها. من أكثر تربز التي مات السِّ وتحديد املناسبة الخطوط رسم خالل من
ونالحظ ،1998 قاع من املرسومة الصعودية القناة فوق 1999 أواخر يف ارتفعت األسعار

ييل: ما

حيث 1999 ديسمرب من األولني األسبوَعني خالل لألسعار رأيس ارتفاع وجود (١)
.1998 قاع منذ حجم أكرب الثاني األسبوع يف الحجم يُمثل

انخفاض أكرب تمثل 2000 يناير من األول األسبوع يف الجماعية البيع عملية أنَّ (٢)
.1998 قاع منذ هبوطي حجم أكرب ويُرافقها سنوات، مدار عىل أسبوعي

موقع يُحذِّر حيث مارس؛ منتصف ارتفاع عند الصعودية للحركة الكبرية السهولة (٣)
وشيكة. مشكلة وجود من بدائرة املحاطة املنطقة يف اإلغالق عمليات
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تريدستيشن). (املصدر: ديبوت هوم لرشكة األسبوعي البياني الرسم :16-3 شكل

من الثاني األسبوع خالل كبري هبوطي وانعكاس وهمي صعودي كرس وجود (٤)
أبريل.

.1999 أبريل–يوليو يف املقاومة خط فوق مايو يف الدعم خط تَشكُّل (٥)
هبوطيٍّا انعكاًسا يَتبع 2000 يوليو قمة يف القليل الوهمي الصعودي الكرس أنَّ (٦)

أغسطس. من الثاني األسبوع خالل يوميٍّ حجم أكرب عىل

ضاق التالية، القليلة األسابيع مدى وعىل هبوطية. قصة مًعا العنارص هذه تحكي
الصعودي االتجاه وخط القمة من الهبوطي االتجاه خطِّ رأسبني لتكوين عري السِّ النِّطاق

.2000 مايو قاع من
.(17-3 (شكل ديبوت هوم لرشكة اليومي البياني الرسم عىل الرأس تفاصيل تتَّضح
(6 (النقطة الواسع النِّطاق ضمن تشكَّل وقد يوًما. 16 يمتد ضيًقا تداوٍل نطاَق هنا ونرى
لم ولكن النِّطاق، قاع تحت األسعار انخفَضت ،9 اليوم ويف األسبوعي. البياني الرسم عىل
السهم أغلق حيث ،13 اليوم يف لالختبار القاع هذا وخَضع بالبيع. متابعة عمليات تَحُدث
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تريدستيشن). (املصدر: ديبوت هوم لرشكة اليومي البياني الرسم :17-3 شكل

الهبوطية. عرية السِّ الحركة من االستفادة يف البائعون فشل أخرى، ومرًة انخفاض. عىل
يَتواجد ولم اإلغالق. عند قليًال انخفض لكنه التداول نطاق فوق 15 اليوم يف السهم وارتفع
.15 عمود قاع تحت وأُغِلق األخري اليوم يف السهم انخفض حيث الرشائية القوة من مزيد
تسلُسل اآلن لدينا أغسطس. قاع منذ األكرب فكان األخري، اليوم يف الهبوطي الحجم أما
التداول نطاق كان إذا ما اليقني وجه عىل يَعرف أحد وال له. وفًقا نعمل أن يُمكن للسلوك
الوهمي الصعودي الكرس لكن ال. أم رأس لتشكيل االرتفاع األسعار وتَُعاود سيستمر
كرس حدوث احتمال من يَزيد الضيق الهبوطي األسبوعي املخطَّط سياق يف الطفيف
وتُوَضع التايل اليوم افتتاح أو اإلغالق عند املدى قصرية التداول عمليات تُوضع للدعم.
أربعة وبعد .51.12 إىل السهم انخفض التايل، اليوم ويف .15 اليوم قمة فوق التوقُّف نقاط
التحوُّالت بعض أن أعرف للذروة. وصل أنه الهائل الحجم أشار حيث ،35 إىل وَصل أيام
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توقف ولكن األحيان. بعض يف صعودية بَدت الصغري التداول نطاق داخل وامُلنعَطفات
االعتبار كان (6 (النقطة الطلب عىل النهاية يف العرض فيها تغلَّب التي املنطقة يف السوق
بدًال امَلكشوف عىل بيع فرصة عن البحث فكرة عىل ثابتًا املرء يُبقي أن ينبغي كان األهم.

رسيع. طويل مركز اتخاذ من
الخطوط؛ قصة مجرد يَتجاوز ملا القارئ أقود أنا ديبوت، وهوم شالمبريجيه دراسة يف
مقارنة ن تتضمَّ والتي عمود تلو عموًدا البياني الرسم قراءة مع الخطوط قصة دمجت فقد
الفصول يف بكثري ذلك من أكثر هو ما ثمة والحجم. اإلغالق، وموقع عري، السِّ النِّطاق

التالية.
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الرابع الفصل

العمودية البيانية الرسوم قراءة منطق

عادًة العملية هذه ن وتتكوَّ تتابُعي. تقييم بعملية نمرُّ عمودي، بياني رسم دراسة عند
نصل املقارنة، هذه ومن األسعار، أعمدة أحدث مع الحالية األسعار حركة مقارنة من
الحال، وبطبيعة التالية. الزمنية الفرتة يف عه توقُّ يُمكن ما حول استدالالت أو الستنتاجات
تتعرض أن يمكن نراقبها التي فالسوق يحدث؛ أن يُمكن يشء أي أن حقيقة دائًما نُواجه
الحدود هي وهذه عة. متوقَّ غري ُمهمة أحداٍث بسبب حادة هبوطية أو صعودية لفجوة
ِقبَل من االحتماالت من كجزء مقبولة تكون أن يجب ولكنها االحتمايل، للُمنحنى القصوى
مثل سياقية أدلة أي توجد ال إذ تماًما؛ مجرَّد التايل والتدريب شخصيخوضاملضاربة. أي
أمَرين؛ ولنَفِرتض الحجم. أو الدعم/املقاومة، مستويات أو القنوات، أو االتجاه، خطوط
ويُمثِّل هبوطي. اتجاه يف األسعار أن وثانيًا: واحًدا. يوًما يُمثِّل رأيس عمود كل أن أوًال:
املعلومات، من األدنى الحد هذا خالل ومن .b اليوم الثاني ويمثل a اليوم األول العمود
مملوءًا إما يكون (فالكوب احتماالن دائًما يوجد أنه أُدرك c؟ اليوم يف يحدث أن ع تتوقَّ ماذا
التي الحاالت بعض يوجد ربما لك؟ استنتاج أفضل هو ما ولكن نصفه)، فارًغا أو نصفه
لتلك تنظر وال اإلغالق، وموقع عري السِّ النِّطاق تأمل للغاية. غامًضا املوقف فيها يكون
ندرس نحن املستقبل. يف األسعار حركة لدراسة كعك» «قوالب ک العمودين ذات التتابُعات
التايل. لليوم عات التوقُّ من منطقية مجموعة بناء أجل من بيومني الخاص عر السِّ سلوك

واستنتاجاتي. مالحظاتي وإليك
نَعنيه ما ويصف الهبوطية الحركة سهولة a العمود حجم يعكس :#1 ،1-4 شكل
عمليات أن نَفرتض فإننا النطاق، منتصف يف اإلغالق أن وبما الكبري». «العمود بمصطلح
عدم يعكس مما النِّطاق، ضاق ،b اليوم ويف اليوم. من الدنيا امُلستويات يف ظهرت الرشاء
حيث a اليوم قاع من وحسب قليًال أقل اليوم هذا وقاع الهبوطية. الحركة يف سهولة وجود
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التتابعي. البياني الرسم :1-4 شكل

إىل مشريًا أخرى، مرًة النطاق منتصف يف اإلغالق كان النهاية، ويف االندفاع. حدة تراجعت
الدنيا. املستويات يف حارضين كانوا املشرتين أنَّ

االندفاع حدة وتراجعت النطاق منتصف يف األسعار أُغلقت ُمتتالينَي، يومني مدار عىل
لذلك، االنخفاض؛ من مزيد نحو التحرُّك يف رغبة عدم تبدي السوق وكانت الهبوطي.
األسعار وتراجَعت ،b اليوم قمة االرتفاع تجاوز وإذا .c اليوم يف ارتفاع محاولة نتوقع

الضعف. من املزيد ع فسنتوقَّ ،b اليوم قاع تحت
عند اإلغالق ويَعكس ،a اليوم يف الهبوطية الحركة يف سهولة توجد :#2 ،1-4 شكل
يف صعوبة أكثر b اليوم يف الضيق النطاق ويَُعد للبائعني. كامًال انتصاًرا مستًوى أدنى
ذلك يعني هل كبري؟ تقدُّم تحقيق من يتمكَّنوا لم البائعني أن ذلك يعني فهل التفسري.
أن فبما أفضل. فكرة اإلغالق موقع يَمنحنا البائعني؟ عروض جميع أخذوا املشرتين أن
يزالون ال كانوا البائعني أن نستنتج فإنَّنا ،a اليوم قاع وتحت b اليوم قاع عند كان اإلغالق
املشرتين لصالح أكثر ستَميل النتيجة لكانت النطاق، قمة عند اإلغالق كان ولو ُمسيِطرين.

األسعار. صعود يف اآلملني
.c اليوم يف الضعف من مزيًدا مبدئيٍّا نتوقع فإننا ،b اليوم يف اإلغالق ملوقع ونظًرا
وارتفعت c اليوم يف اإلطالق عىل يَحُدث لم أو الهبوطية املتابعة من قليل حَدث وإذا

مرجحة. األكرب املكاسب فإن ،b اليوم قمة فوق األسعار
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وإغالق الهبوطية الحركة يف سهولة الضعف؛ حالة a اليوم يُجسد :#3 ،1-4 شكل
النطاق. يَضيق ولكن ،b اليوم يف صغرية هبوطية فجوة وتحُدث النطاق. قاع من بالقرب
وقاعه. السابق اليوم إغالق ُمستوى وتحت القاع من بالقرب b اليوم يف اإلغالق ويَحدث
عمليات كل فإن ،b اليوم يف الهبوطية الحركة يف سهولة توجد لم أنه من الرغم عىل
إىل وباإلضافة االنتعاش. عىل قدرة تتواجد ولم السابق. اليوم قاع تحت حدثت التداول
انخفاًضا ع توقَّ لذلك مسيطرين؛ البائعون وظل القاع، عند إغالق مع اليوم انتهى ذلك،
تحت االنخفاض بعد خاصة — a اليوم إغالق فوق ألعىل انعكس السعر أن ولو لألسعار.
يعد يومني من املكون التكوين وهذا معروفة. غري بدرجة ل تحوُّ لحدث — b اليوم قاع

.#2 أو #1 من أكرب نحٍو عىل هبوطيٍّا تكوينًا
قاع من بالقرب كان واإلغالق ،a اليوم يف أضيق السعري النِّطاق :#4 ،1-4 شكل
،b اليوم ويف .a اليوم نهاية يف ظاهريٍّا ُمسيطرين كانوا البائعني فإن وهكذا، النطاق.

السابق. اليوم قمة فوق ليغلق وانعكس السابق اليوم قاع من ألدنى السعر انخفض
لم أنه ويُخربنا الكالسيكي. الرئييس االنعكاس b اليوم يف االنعكايس الفعل يُمثل
ودخل فراًغا بيعي ضغط وجود عدم وخلق السابق. القاع تحت بالبيع اهتمام يوجد يكن
ولكن القصري. املركز تغطية تلك الرشاء عمليات من الكثري يكون وربما السوق. امُلشرتون
األقل. عىل مؤقتًا تَشكَّل قد الدعم خط أن إىل يشري السابق اليوم قمة فوق القوي اإلغالق
b اليوم قاع تحت واإلغالق واالنعكاس .c اليوم يف صعودية متابعة املرء يتوقع وقد
طويل مركز ألي توقف كنقطة b اليوم قاع استخدام ويُمكن للغاية. هبوطيني سيكونان

جديد.
قاع من بالقرب واإلغالق a اليوم يف الهبوطية الحركة يف سهولة ثمة :#5 ،1-4 شكل
األسعار وترتاَجع االستمرار يف السابق اليوم قمة فوق االرتفاع يفشل ،b اليوم ويف النطاق.
تساوي أن تَعتقد هل تقريبًا. اليومني يف اإلغالق سعر ويَتساوى القاع. من بالقرب لتغلق

قويٍّا؟ دعًما يعكس اإلغالقني هذين
اإلغالق، عند املكاسب من باملائة 99 وُمحيت االستمرار يف فشل b اليوم يف االرتفاع ألنَّ
الثبات، سلوك من ُمتتاليان يومان لدينا وهنا، .c اليوم يف الضعف من املزيد نتوقع فإنَّنا
عادًة يمكن ال لذا، االرتفاع؛ عىل الحفاظ عىل قدرة وعدم ضعًفا يعكس اإلغالق موقع ولكن
هبوطي. اتجاه يف ت مؤقَّ كدعم أكثر يبدو بل قويٍّا، دعًما اإلغالقني هذين تساوي نعترب أن
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فإن ،a اليوم يف الهبوطية الحركة يف سهولة وجود من الرغم عىل :#6 ،1-4 شكل
النطاقات أعمدة من واحًدا b اليوم ويُعد للقمة. كثريًا وأقرب القاع عن بعيد اإلغالق موقع

السابق. اليوم إغالق مستوى عن بالكاد األسعار تتزحَزح حيث الغامضة الضيِّقة
من األدنى املستوى يف الرشاء عمليات ظهور إىل a اليوم يف اإلغالق موقع يُشري
مصطلحات يف للحركة. ا تامٍّ افتقاًدا b اليوم ويُظهر صعودية. داللة له وهذا النِّطاق.
أكرب تأرجح يحدث قد منه والذي «املفصل»، باسم األيام من النوع هذا ى يُسمَّ ويكوف،
نقطة إىل وصلت قد األسعار أن إىل املفصيل اليوم يُشري اليومني، هذين سياق ويف لألسعار.
لحدوث للغاية ُمنتِبهني نكون أن يُخربنا لكنه االتجاه، عن يكشف ال وحده وهذا ثبات،

.c اليوم يف حاسم أمر
يف الهبوطية الحركة يف سهولة ة ثمَّ السابق، املثال يف الحال هي كما :#7 ،1-4 شكل
كبريًة فجوًة b اليوم ن يتضمَّ ذلك، ومع النِّطاق. قمة من بالُقرب اإلغالق وكان ،a اليوم
القاع من بالقرب السعر ويُغلق ضيق، الفعيل النطاق إنَّ السابق. اليوم وإغالق قمته بني

السابق. اليوم قاع وتحت
true range الحقيقي النطاق فإن ضيِّق b اليوم يف الفعيل النِّطاق أن من الرغم عىل
يف قت تحقَّ التي املكاسب كل أنَّ هنا نرى ما. حدٍّ إىل كبري — الفجوة عىل يَشتِمل الذي —
تقرير أو مفاجئة هبوطية أحداث من الفجوة هذه تَنبع وربما تماًما. ُمحيَت قد a اليوم
ويَعكس الفجوة. حدوث بعد عرية السِّ الحركة َضعف مدى الِحظ التداول. الفتتاح سابق
نحو حركة لبدء محاولة بأي للقيام ُمستعدين املشرتون يكن لم حيث هبوطية حالًة ذلك
البيع ضغوط وأبَقت األرباح. جنْي إىل فني ُمتلهِّ البائعون يكن ولم الصعودي. الجانب
.c اليوم يف عف الضَّ من مزيًدا توقع لذا، الجلسة؛ خالل ُمنخفضًة األسعار الرشاء وانعدام
اليوم يف الهبوطية الحركة يف سهولة فنرى .#7 عكس لدينا هنا :#8 ،1-4 شكل
أعىل فجوًة األسعار تُحدث ،b اليوم ويف النطاق. قاع من بالُقرب َضعيف إغالق مع ،a
قليًال وأقل الفعيل النِّطاق قاع عند اإلغالق كان ذلك، ومع السابق. اليوم قمة فوق وتَنتِعش

.a اليوم قمة من
الصعودية األخبار بعض تسبَّبت .a اليوم إغالق من b لليوم الحقيقي النطاق يبدأ
ألنه بالتأكيد صعوديٍّا b اليوم يف السلوك كان ألعىل. الفجوة هذه يف ع متوقَّ غري نحو عىل
عىل الثانية املرتبة يف يحلُّ فإنه اإلغالق، موقع وباسِتثناء السابق. اليوم ضعف كل َمحى
اإلغالق إزاء بالقلق املرء يشعر ربما .#4 يف الرئييس االنعكاس بعد الصعودي املستوى
الحقيقي. النطاق االعتبار يف نضع عندما ضعيًفا يكون ال ولكنَّه ،b اليوم يف «الضعيف»
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قاَعيهما. من بالقرب أُغلقا وقد ضيًقا bو a اليومني يف النطاق كان :#9 ،1-4 شكل

بأكملها. الجلسة طوال قاعه تحت وظلَّ السابق اليوم قاع تحت عر السِّ افتتح ،b اليوم ويف
العمودان هذان ويعكس اليوَمني. من أيٍّ يف الهبوطية الحركة يف سهولة أي نرى وال
الحجم يكون وربما امُلشرتون. منها يخرج مطَّرد نحو عىل متآكلة سوًقا عريَّان السِّ
من بدًال بل هنا؛ كبري وال متأرجح، وال ر، ُمتهوِّ سلوك يَحُدث ولم ط. متوسِّ إىل ُمنخفًضا
مع الضعف) من بمزيد (يَشيان بارزين وغري وثابتان بطيئان هبوطيان يومان لدينا ذلك،
القصرية للمراكز قليلة تغطية عن األرجح عىل الناجمة البسيطة االرتفاعات من قليل عدد
.c اليوم يف الضعف من مزيًدا ع توقَّ لذا، امُلجاِزفني؛ القيعان ُمتصيِّدي من قليل عدد أو

وأُغلق الهبوطية الحركة يف كبرية سهولة a اليوم نطاق يعكس ال :#10 ،1-4 شكل
يف أُغلق ولكن ما حدٍّ إىل أكرب بسهولة عر السِّ ارتفع ،b اليوم ويف املنتصف. يف السعر

وحسب. صغري بجزء أعىل ،a اليوم قمة وتحت اليوم، لقمة بالنسبة جيد موضع
إىل لألسعار واسع هامش وجود وعدم a اليوم يف النطاق منتصف يف اإلغالق يُشري
قوي ارتفاع وحدث ح. مرجَّ االرتفاع أن يبدو كان ،a اليوم نهاية ويف رشاء. عمليات وجود
نقطة b اليوم إغالق ويُمثِّل بيع. عمليات حدوث إىل اإلغالق موقع يُشري ولكن ،b اليوم يف
ومع ُمتقلبًا. وربما رسيًعا، كان التداول أن نفرتض أن ويُمكننا التداول. يوَمي يف الوسط
السيطرة؛ موضع يف يظهرون البائعون زال وما قليل. صعودي تقدَّم إال ق يتحقَّ لم ذلك،
هنا املعلومات فإنَّ ،c اليوم افتتاح مكان عىل واعتماًدا .c اليوم يف ضعًفا توقع ثمَّ ومن
يُمثِّل عديدة، نواٍح ومن سواء. حدٍّ عىل هبوطية أو صعودية قصة برسعة تناسب أن يُمكن

غموًضا. األكثر الوضع #10 التكوين
للتوِّ ناقشناها التي يومني من منها كل ن امُلكوَّ العرشة التتابعات رتبُت ،2-4 شكل يف
هذا أن حني ويف تماًما. هو كما الرتتيب عىل وحافظت يوًما. 20 ممتد انخفاض صورة يف
مزيج مع واقعيٍّا مظهًرا ن يتضمَّ فإنه عشوائيٍّا، ُصنعت بحتة، افرتاضية حالة يُمثِّل الرسم
هبوطي اتجاه وقناة الدعم/املقاومة خطوط رسمُت ولقد والغموض. الوضوح من قيايس
كما عرية. السِّ للحركة إطاًرا مًعا الخطوط هذه وتمثل متداخًال. وقاًعا قمتني تربط عادية
كْرس حاالت حدوث وأماكن الصغرية التداول نطاقات تَشكُّل أماكن معرفة عىل تُساعد

االنخفاض. وزاوية الوهمية الدعم/املقاومة كرس حاالت عىل الضوء تسلَّط إذ الدعم؛
أشاَرت جديًدا. معنًى بعضها يكتسب أوسع، سياق يف األسعار أعمدة إىل النظر عند
عىل كرس الناتج االرتفاع فإن نرى، وكما ارتفاع. إىل 1b العمود إغالق عند عر السِّ حركة
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افرتاضية. سعرية حركة :2-4 شكل

الهبوطية الدالالت وأدركنا هبوطي. نحو عىل ألسفل السعر وانعكس 1a قمة وهمي نحٍو
عىل قدرة عدم مع بقاعها السوق ك تمسُّ مع وضوًحا أكثر أصبَحت والتي 2b للعمود
وظلُّوا العليا، اليد لهم أصبح البائعني أن 3a يف الهبوطية الحركة سهولة تبني االرتفاع.
الجماعية. البيع عملياِت مؤقتًا 4b يف الرئييس االنعكاس وأوقف .4aو 3b يف ُمهيِمنني
القوي اإلغالق يُشري ،6a يف ذلك، ومع هبوطية. صورة 5bو 5a يف السعري السلوك ويرسم
نقطة إىل السعر ويصل املفرط. البيع عمليات استيعاب يُحاولون كانوا املشرتين أن إىل
وُمتقلِّب. صعب أمر هذا وكاملعتاد، عليها. املسيطر َمن السوق تبني أن ونَنتظر 6b يف ثبات
هذا يمتلك صعوًدا. عر السِّ يَنعِكس ذلك ومع الحايل، التداول نطاق قاع يَخرتق 7a ويف
وكما 7a قاع ظلَّ طاَلما صعودية إمكانات الوهمي الهبوطي الكرس يُشبه الذي السلوك
ومرًة .7b افتتاح سعر يف حادة انخفاض فجوة يف مفاجئ هبوطي تطور تسبب اتَّضح،

76



العمودية البيانية الرسوم قراءة منطق

إىل نظرنا وعندما 8a يف األسعار هبوط وتَساَرع للغاية هبوطية النتيجة كانت أخرى
ومع صعوديٍّا. التعايف هذا بدا يومني، خالل للتداول منفصل مثال من كجزء 8b اليوم
وينذر السابق. الدعم خط فوق للصعود كُمحاَولة 8b نرى البياني، الرسم هذا عىل ذلك،
سهولة 9bو 9a يف الضيِّقان النطاقان ويعكس الجهود. هذه بفشل 8b يف اإلغالق موقع
يف للغاية غاِمًضا بدا الذي 10a واليوم األخري. للقاع ثانوي اختبار إىل ويُشري قليلة، حركة
ولم التداول، نطاق قاع تحت عر السِّ انخَفض فقد هنا؛ وضوًحا أكثر يبدو املجرَّد، الوضع
الحركات تغطيها التي املساحة قياس من تمكَّنا ولو ضئيل. ُهبوطي تقدُّم سوى يَحُدث
الهبوطي االندفاع ة حدَّ أن الواضح من فسيكون ،10aو 8aو 4bو 1b تحت الهبوطية
إىل هذا ويُشري 9b إغالق مستوى وفوق النطاق ُمنتَصف يف كان اإلغالق وموقع تراَجَعت.
الهبوطي. االتجاه خط عرب عر السِّ ارتفع 10b األخري اليوم ويف املكاسب. من املزيد توقع
هذا نطاق قاع من بالقرب كان اإلغالق مستوى ألن الوضع ح يُصحِّ لم فإنه ذلك، ومع
بفارق أعىل وأغلق السابقة الثالثة األعمدة ِقَمم تجاوز يف بالفعل عر السِّ نجح ولكن اليوم.
عىل عر السِّ يكون فسوف ،11a اليوم يف الهبوطي الضغط من قليل حدث وإذا ضئيل.

أكرب. الرتفاع استعداد
الصعودية والكسور الوهمية، الهبوطية والكسور الحركة، سهولة إىل أرشنا اآلن، حتى
مدار عىل ملناقشتها سنتطرَّق األمور وهذه االندفاع. حدة وتراجع واالستيعاب، الوهمية،
أجل ومن إليه. نُِرش لم الذي الناقص الوحيد العنرص هو الحجم لكن التالية. الفصول
تحت للحجم افرتاضيٍّا تكراريٍّا ُمدرًَّجا رسمت املناقشة، هذه يف الحجم موضوع دمج
ليست األيام بني املسافات فإن يدويٍّا، مرسومة البيانية الرسوم هذه وألنَّ األسعار. أعمدة
الرسومية، الدقة من كبريًا قدًرا يَمتلك ال قد البياني الرسم أن ورغم تماًما. متساوية
قليًال نتحدَّث أوًال دعنا ولكن ناقشناها. التي األخرى العنارص يُكمل هنا السلوك فإن
الناتج مقابل والبيع الرشاء جهود) (أو قوة نقارن إننا القوة. يقيس والذي الحجم، عن
يف الوشيك التغيري عالمات وتحديد امُلهيِمن الجانب لتحديد السعر) يف الخسارة أو (الربح
والحجم السعر ارتفاع العامة: الصيغ من مجموعة إىل عادًة الحجم تفسري يُختَزل االتجاه.
السعر انخفاض هبوطي؛ اتجاه = الحجم وانخفاض السعر ارتفاع صعودي؛ اتجاه =
صعودي. اتجاه = الحجم وانخفاض السعر انخفاض هبوطي؛ اتجاه = الحجم وارتفاع
السعر/الحجم. سلوك يف الدقيقة الفروق عن تُعربِّ ال فهي التبسيط؛ مفرطة الصيغ وهذه
السعر فيها يرتفع حاالت ثمة املثال، سبيل عىل فقط. توجيهية كمبادئ إال تستخدمها فال
اتجاه حدوث عدم عىل الرهان يريدون التجار من أقل عدًدا ألن الحجم؛ انخفاض مع
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من كثري يف الحجم تقلُّص مع األسعار تنخفض ذلك، من العكس وعىل قوي. صعودي
االرتفاعات تشري أن ويُمكن عنها. تخلوا أو السوق من خرجوا قد املشرتين ألنَّ األحيان؛
وغالبًا ف. التوقُّ أو للذروة الوصول سلوك إىل ا جدٍّ كثيف حجم مع الجماعية البيع وعمليات
وتبدأ اإلنهاك. إىل ا جدٍّ منخفض حجم مع الجماعية البيع وعمليات االرتفاعات تُشري ما
وقوة الرئييس، املحرِّك بمنزلة يكون والذي الحجم، يف كبري باندفاع االتجاهات من العديد
األحيان. من كثري يف الحجم يتضاءل األوىل، الدفعة هذه وبعد أكرب. لتأرُجح الالزمة الدفع

اإلطار: هذا يف مفيًدا السوق لقوى التايل البليغ ويكوف وصُف ويَُعد

يف تستمرُّ سوف العَجلة كانت إذا ما ويعتمد ببطء، تدور عجلة السوق تُشبه
القوى عىل كليٍّا اتجاهها ستعكس أم ف ستَتوقَّ أم نفسه االتجاه يف الدوران
االرتباط، هذا يُكرس عندما وحتى الخارجي. وسطحها بمحورها امُلرتبطة
القوة من معينة بدفعة تحتفظ العجلة فإن مسارها، عىل يؤثر يشء يبقى وال
أخرى.1 تتعرَّضلتأثريات أو الثبات حالة إىل تصل حتى وتدور األخرية، املهيمنة

شكل يف اإلغالق. وموقع السعري النطاق مع باالقرتان نحو أفضل عىل الحجم يُفرسَّ
خالل من 2a اليوم يف الهبوطي واالنعكاس الوهمي الصعودي الكرس هبوطية تتأكد ،3-4
حيث ،3a اليوم يف الدعم كرس ويروي الكبري. الحجم يف امُلنعِكسة الثقيلة البيع ضغوط
الحجم ويُشري ذاته. حدِّ يف هبوطية قصة ضعيًفا، وإغالًقا الهبوطية الحركة يف سهولة نرى
ويف الرشاء. قوة عىل تغلَّبت البيع قوة أن إىل الدعم تحت األسعار انخفضت حينما الكبري
مثل — القليل الحجم يُشري وهنا، قليل. حجم ظلِّ يف األسعار انحَدرت ،4aو 3b اليومني
الرئييس. االنعكاس 4b اليوم يف الكبري الحجم ويُعزِّز الطلب. نقص إىل — اإلغالق ضعف
األسعار تأرجحت حيث 6aو 5bو 5a األيام يف كبري طلب إظهار يف الحجم فشل ذلك، ومع
جهود أمام 7a اليوم يف الكبرية البيع جهود وخرست صغري. نطاٍق يف وهبوًطا صعوًدا
اليد لهم املشرتين بأن الجهد مقابل مكاسب وجود عدم وسيوحي عر. السِّ تعايف مع الرشاء
تحت عرية السِّ الفجوات وظَهرت ،7b اليوم يف السوق الهبوطية األخبار رضبت ثم العليا.
عيف الضَّ اإلغالق ولكن ،8a اليوم يف تدريجيٍّا ارتفاًعا البيع عمليات قت وحقَّ السابق. القاع
الفجوة حدثت حيث 8b اليوم يف هبوطي تقدُّم يوجد وال األسعار. بانخفاض يُنِذر ظلَّ
قاع عرب املرسوم السابق الدعم خط تجاوز يف فشل السعر ولكن ُمرتِفع، بِسعر عرية السِّ
أن حقيقة نتجاهل أن يُمكننا ال ولكن مقاومة. خط بمنزلة السابق الدعم خط وكان .4b يوم
البياني. الرسم عىل صعودي يوم أي يف حجم أكرب ثاني يُمثِّل الصعودي اليوم هذا يف الحجم
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افرتايض. سلوك :3-4 شكل

تحت الربوز يف بدءوا قد يكونون ربما املشرتين أن تُفيد قصة يبني أن للمرء يُمكن
عمليات فإن البيع، بعمليات مليئًا وق السُّ يكون وعندما .8a اليوم يف الحجم ذروة غطاء
يكن لم ولكنه ،8b يوم يف الطلب ظهر لقد ملحوظة. تكون ال األحيان من كثري يف الرشاء
الضيق النطاق — 9bو 9a اليومني يف السعر/الحجم سلوك وكان املقاومة. لكرس كافيًا
للمرء (يُمكن لإلنهاك. تتعرَّض البيع ضغوط أن إىل يُشري ما هو — املنخفض والحجم
3b اليومني مثل هبوطيني أنهما عىل 9bو 9a اليومني تفسري عدم سبب عن يتساءل أن
إعادة يف فكانا 9bو 9a اليومان أما االنخفاض، وسط يف 4aو 3b اليومان كان وقد 4aو
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قريبًا وبقَي 9bو 9a اليومني يف اإلغالق سعر ألن ولكن الحجم.) كبري النِخفاض اختبار
تضاؤل إنَّ .10a اليوم يف حدث ما وهذا 8a قاع اخرتاق امُلمكن من يزال فال قاعهما، من
هذا يُمثل بأكملها، الهبوطية الحركة بداية فمنذ باملالحظة. جدير 10a اليوم يف الحجم
قريب 10a اليوم يف اإلغالق موقع إن .(8aو 3a مع (قارنه الدعم. يخرتق حجم أقل اليوم
ضغوط أن إىل يُشري وهذا .8a اليوم قاع فوق أنه ذلك من واألهم النطاق، منتصف من
طفيًفا وهميٍّا هبوطيٍّا كًرسا 10a اليوم يف السلوك يُمثِّل املستويات، أحد وعىل أُنهكت. البيع
اليوم يف (SOT) االندفاع حدة تراجع نرى الكاملة، الهبوطية الحركة سياق ويف .8a لليوم
تداول حالة هذه كانت وإذا اإلغالق. عند 10b اليوم يف املكاسب من الكثري وُمحيت .10a
ضغط كان إذا ما ملعرفة 10b اليوم قمة من الرتاُجع سمة سرُياقب كان املرء فإن حقيقية،
ُمنخِفضة رشاء فرصة ستَتواجد الحجم، تقلُّص حالة ويف ال. أم لإلنهاك تعرَّض البيع
فوق ف توقُّ نقطة عرب طويًال مركًزا تتَّخذ أن وهي أخرى رشاء اسرتاتيجية ة وثمَّ املخاطر.

.10b اليوم قمة
بورز أند ستاندرد ملؤرشِّ االستمراري للنمط البياني الرسم عىل نظرة نُلقي اآلن دعنا
صعودي. اتجاه وسط من تبدأ عري السِّ السلوك من يوًما 17 ،4-4 شكل يُبنيِّ .2003 لعام
إىل وال ، معنيَّ واحد يوم إىل أُشري ال أنا عرية؟ السِّ الحركة عىل هيمنة األكثر السلوك ما
أسأل أنا أعىل. وقيعان ِقَمم تحقيق عىل السوق قدرة إىل وال الحجم، أو االتجاه خطوط
املستوى عىل الصعودي. االتجاه باستمرار وسمح متكرِّر نحو عىل حدث الذي السلوك عن
وراءه. يقف الذي املفهوم معرفة إىل وحسب وتحتاج الجواب. تعرف أنت الالشعوري،

4-4)؟ (شكل بورز أند ستاندرد ملؤرشِّ البياني الرسم عىل هبوًطا األكثر السلوك ما
يحدث أن ع تتوقَّ ماذا بأكمله؟ البياني الرسم سياق يف و17 16 اليومني معنى تُفرسِّ كيف
البائعني أنَّ إىل لإلشارة اخرتاقه يجب الذي القريب عر السِّ مستوى ما 18؟ اليوم يف
الوقائية؟ التوقف نقطة ستضع فأين طويًال، مركًزا ستتخذ كنت إذا العليا؟ اليد يَكتِسبون
عىل نطرحها التي األسئلة أنواع هي هذه .12 اليوم يف املركز هذا اتَّخذت أنك افرتض

البياني. للرسم ننظر بينما أنفسنا
قدرة خالل من يستمر 4-4 شكل يف الصعودي االتجاه فإنَّ نظري، وجهة من
فرصة الحت كلما أخرى، بعبارة البيع. جهود جميع عىل التغلب عىل املتكررة املشرتين
قليلة. متابعة توجد أو هبوطية متابعة توجد فال خرسوها. األسعار، لخفض للبائعني
أن إىل اإلغالق وموقع عري السِّ النطاق ضيق أشار النقطة. هذه و4 3 اليومان ويوضح
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(املصدر: بورز أند ستاندرد ملؤرش االستمراري للنمط 1 رقم اليومي البياني الرسم :4-4 شكل
تريدستيشن).

األرجح عىل السوق وواجه .2 اليوم يف الكبرية الصعودية الحركة بعد ُمنهًكا كان الطلب
عملية من 3 اليوم حذَّر ثَمَّ، وِمن الطويلة. املراكز أصحاب طريق عن أرباح جني عملية
اليوم ة قمَّ فوق السوق ارتفع وهنا، أعمق. تراُجع حدوث احتمالية 4 اليوم وزاد تصحيح.
إىل ظاهريٍّا األفضلية وتحوَّلت ضعيًفا. وأغلق السابق، اليوم قاع تحت وانعكس السابق،
واستؤنف جديدة رشاء عمليات زت حفَّ 5 اليوم يف املتابعة عدم فإنَّ ذلك، ومع البائعني.
مرة األرباح امُلتداولون جنى و6، 5 اليومني يف صعوديٍّا التسابق وبعد الصعودي. االتجاه
بيع. لعمليات السوق مواجهة إىل يُشري والذي ،6 اليوم يف اإلغالق موقع الحظ أخرى.
الرشاء. عمليات من إضافية لجولة الطريق 7 اليوم يف بالبيع املتابعة وجود عدم د ومهَّ
موقع يف يَنعِكس كما ،10 اليوم يف بيع عمليات واجه السوق أن نرى أخرى، ومرًة
األيام مكاسب معظم ُمحيَت حيث ،11 اليوم يف هبوًطا األكثر السلوك وحدث اإلغالق.
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ويف السوق. ضعف من االستفادة يف أخرى مرة البائعون فشل ذلك، ومع السابقة. الثالثة
ربما الطلب أن من 14 اليوم يف القليلة واملكاسب الطفيف الصعودي التقدُّم أنذر النهاية،
بيع عمليات أي تَظهر لم ولكن ،15 اليوم يف السوق استسلمت ما ورسعان ُمنهًكا. يكون

.16 اليوم يف جديدة قمة إىل عر السِّ ارتفاع مع ُمتواِصلة
وليس بأكمله، البياني الرسم سياق يف و17، 16 اليوَمني بشأن السؤال إىل يقوُدنا هذا
إنه جندي. بجرح و11 10 اليومني يف الحاد الكرس تشبيه يُمكن امُلنفِردة. التَّتابُعات يف
نطاق يف تماَسَكت السوق فإن ثَمَّ وِمن للشفاء؛ وقتًا يتطلب ولكنه مميتًا، جرًحا ليس
سهولًة هنا السوق وأظهرت .16 اليوم يف العرضوالطلب قوى بني التوازن وتغريَّ التداول.
البياني. الرسم عىل سعر أعىل عند وأُغلقت القمة، عند وأُغلقت الصعودية، الحركة يف
اليوم فإن ذلك، ومع األسعار. صعود عهد هو فهذا أخرى؛ مرة الصعودي العلم وارتفع
وإغالق ضيق، ِسعري ونطاق ضعيفة، صعودية بمتابعة يتَّسم فهو املخاوف؛ يُثري 17
نطاق تجاهل ينبغي وال منهًكا. يكون ربما الطلب بأن هذا ويُنذر النطاق. منتصف يف

ضعف. إىل يؤدي ما غالبًا ألنه جديدة؛ قمم إىل حركة ضمن ضيق ِسعري
السابق اليوم قمة تجاوز يف بورز أند ستاندرد مؤرشِّ فشل ،(5-4 (شكل 18 اليوم يف
منتصف يف االنتهاء خالل من الهبوطية الرسالة من اإلغالق ف خفَّ قاعه. تحت وانخفض
إىل تشري التي الضيقة النطاقات إزاء بالقلق نشعر أن بدَّ ال ذلك، ومع قليًال. وأقل النطاق
تخضع السوق أن يُعتَقد أن امُلمكن من اآلخر، الجانب عىل وهمي. صعودي كرس حدوث
أن امُلشرتين عىل يجب السابق، املقاَومة مستوى اختبار إعادة وعند استيعاب. لعملية
وجنْي ،10 اليوم يف اشرتوها التي ألَسُهمهم الطويلة املراكز أصحاب تسييل يَستَوِعبوا
عىل البَيع وعمليات لألرباح، األدنى امُلستويات عند اشرتوا الذين الطويلة املراكز أصحاب
الصعودي الكرس نُقارن أن علينا ولذلك، املرتفع. السعر جذبها التي الجديدة املكشوف
أن طويل مركز صاحب أي عىل ويجب االستيعاب. حدوث احتمالية ضد امُلحتَمل الوهمي

.18 اليوم قاع أسفل إىل التوقف نقاط يَرفع
لالرتفاع قصرية محاولة فبعد .(6-4 (شكل 19 اليوم يف واضًحا الجواب يُصبح
من الكثري وُمحي املاضينَي. اليوَمني قاعي تحت املؤرش سعر انخفض االفتتاح، ِسعر فوق
واحدة جميًعا تبدو اليومية األحجام أن كيف الحظ .16 اليوم يف تحققت التي املكاسب
النطاق حجم عىل االعتماد الغالب يف علينا والبيع. الرشاء قوة عن القليل سوى تخربنا وال
فوق الكرس وكان السيطرة، اآلن البائعون امتلك البياني. الرسم قراءة يف اإلغالق وموقع
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تريدستيشن). (املصدر: بورز أند ستاندرد ملؤرش 2 رقم اليومي البياني الرسم :5-4 شكل

عىل دائًما كن بسيط: هنا املستفاد الدرس وهميٍّا. صعوديٍّا كًرسا الواقع يف التداول نطاق
تحديد ويُصبح النطاق. ويضيق السابقة القمم فوق السوق يتحرَّك عندما االستعداد أهبة
املثال، سبيل عىل األسعار. تاريخ عن املزيد معرفة خالل من أسهل التداول نطاق انتهاء
ثالثة مدار عىل يومني ملدة انِخفاض أكرب 11 اليوم قاع إىل 10 اليوم قمة من الكرس كان
عمليات أما اليومي. البياني الرسم عىل األسعار سلوك يف الهبوطي التغريُّ هذا وبرز أشهر.
بنقطة محمية فستكون 18 اليوم تحت توقف نقطة عند ت تمَّ التي املكشوف عىل البَيع

.19 اليوم قمة إىل ف التوقُّ نقطة خفض ذلك بعد ويَنبغي .17 اليوم قمة فوق توقف
السوق قت حقَّ ،21 اليوم بعد التالية. الثمانية التداول جلسات 7-4 شكل ويُبني
أغلَقت حيث تماًما، ًدا مهدَّ 23 اليوم يف االنعكايس السلوك أن يبدو قليًال. هبوطيٍّا ًما تقدُّ
فورية متابعة وجود عدم من الرغم وعىل التداول. لنطاق فيل السُّ الحد تحت األسعار
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تريدستيشن). (املصدر: بورز أند ستاندرد ملؤرشِّ 3 رقم اليومي البياني الرسم :6-4 شكل

األسعار تتشبَّث وعندما الخطر. نقطة عن بعيًدا االرتفاع من السوق تتمكَّن فلم بالبيع،
ويف األقل عىل االخرتاق صالح يف تكون االحتماالت فإن التداول، نطاق بقاع باستمرار
26 إىل 24 من األيام صمدت كيف (الحظ حادة. هبوطية حركة صالح يف كثرية أحيان
السابقة الستة األيام قيعان تحت السوق انخَفَضت ،27 اليوم ويف .(23 اليوم نطاق ضمن
لنطاق محتمًال وهميٍّا هبوطيٍّا كًرسا هذا صنع التداول. نطاق إىل صعوًدا وانعكَست
قمة بني التقاطع» «منطقة يف 27 اليوم قاع ويقع .10 اليوم قمة من بدأ الذي التداول
7 اليوم من الصعودية الحركة عند الطلب ظهر .962 خط حول 7 اليوم وقاع 4 اليوم
مع األسعار، رشيط قارئ بعني البياني للرسم نَنُظر إننا .27 اليوم يف أخرى مرًة وظَهر

للسلوك. الدعم تُقدِّم قد التي السابقة اعات الرصِّ حدوث أماكن إىل االهتمام إيالء
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تريدستيشن). (املصدر: بورز أند ستاندرد ملؤرش 4 رقم اليومي البياني الرسم :7-4 شكل

لالختبار 27 اليوم يف الوهمي الهبوطي الكرس خَضع ،8-4 شكل يف مبنيَّ هو كما
،30 اليوم يف الطلب عاد القاع. عن بعيًدا السعر وأغلق الحجم انخفض حيث يومني بعد
31 اليوم يف النطاق ضاق ذلك، ومع القوي. واإلغالق الصعودية الحركة سهولة تبنيَّ كما
يستطيعون امُلشرتين أن بدا القوي، اإلغالق وبسبب النطاق. قمة من السوق اقرتاب مع
اليوم يف ما حدٍّ إىل طفيف خارجي انعكاسهبوطي لدينا كان ثم امُلفرط. العرض استيعاب
هبوطية ُمتابعة أي تَحُدث لم ولكن ،33 اليوم يف املكاسب من جزء عن السوق وتخلَّت .32
ارتفعت ،35 اليوم ويف املفرطة. للُمقاَومة آخر الختبار الباب يَفتح وهذا .34 اليوم يف
واجه الجلسة. قاع من بالقرب وأغلَقت أدراجها عادت ولكنَّها 32 اليوم قمة فوق األسعار
36 اليوم وحَسَم الحجم. وزيادة عرية السِّ الحركة ضعف من يتَّضح كما العرض، السوق
قاع من بالقرب السوق وأغلقت املقاومة لتجاوز أخرى محاولة فشلت ففيه السوق؛ مصريَ
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أغسطس 5 حتى االنخفاض هذا استمرَّ وقد آخر. هبوط حدوث االحتماالت وتدعم اليوم.
أشهر. ستة ملدة األسعار ارتفعت هناك ومن .27 اليوم لقاع وهمي هبوطي بكرس وانتهى

تريدستيشن). (املصدر: بورز أند ستاندرد ملؤرش 5 رقم اليومي البياني الرسم :8-4 شكل

جونز داو ملؤرشِّ 9-4 شكل يف أشهر لستة امُلمتد الصعودي االتجاه من جزء يَظهر
يف انحداًرا األكثر املرحلة وهي 2003 نوفمرب 21 قاع من االتجاه هذه يبدأ الصناعي.
تحت الفعيل للنطاق تكراريٍّا مدرًجا أدرجُت الدراسة، هذه أجل ومن الصعودي. االتجاه
أخرى. أيام قراءات مع مقارنة وليس واحد يوم قراءة يُمثِّل أنه وطبيعته عري. السِّ السلوك
الحجم يقدم لم الحجم. عىل جيِّد كمؤرشِّ اليومية النطاقات إىل النظر يُمكن سرتى، وكما
ًا تغريُّ الحظُت عندما ،2004 يناير 2 يوم أتذكر والقاع. القمة قراءات بني تمايًُزا الفعيل
نوفمرب. قاع منذ خارجي هبوطي انعكاس أول اليوم هذا يف داو مؤرش عاش السلوك. يف
هذا أن اعتقدُت سابق. انخفايض عمود أي من أكرب كان نطاقه أن هو األبرز األمر كان
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تريدستيشن). (املصدر: الصناعي جونز داو ملؤرش اليومي البياني الرسم :9-4 شكل

خمسة وبعد الضعف. هذا كل التايل اليوم محا ذلك، مع السلوك. يف هبوطيٍّا ًا تغريُّ كان
هبوطيٍّا انعكاًسا رأينا يناير، 13 ويف آخر. واسع بنطاق األسهم بيعت يناير)، 9) أيام
يناير. 2 لنطاق يناير و13 يناير 9 االنِخفاضيف اختبار طريقة الحظ النطاق. واسع آخر
الجلسات وخالل رشاء. عمليات وجود إىل يشري يناير 13 يف اإلغالق موقع فإنَّ ذلك، ومع
من صعوبًة أكثر الحركة هذه وترية وكانت نقطة. 340 املؤرش ارتفع التالية، الثمانية
وهو نقطة، 153 إىل امتدَّ يناير 21 يوم خالل الكبري االرتفاع أنَّ إال ديسمرب. يف التقدُّم
األوىل للوهلة امُلشرتون وبدا يناير. 26 يف آخر قوي أداء وحدث أشهر، عدة خالل األكرب
ويف التايل، اليوم يف صعودية متابعة أي تَحُدث لم ذلك ومع الكاملة، بالسيطرة ُمتمتِّعني
،2003 أبريل منذ واحد يوم داخل جماعية بيع عمليات أكرب من السوق عانَت يناير، 28
خطريًا ًا تغريُّ هذا كان يناير. و26 21 بني قت تحقَّ التي املكاسب جميع محو إىل أدى مما
يَنصح — ويكوف دورة تدريس يف ُشهرة األكثر املحارض — إيفانز بوب كان السلوك. يف
وظلَّت البيع، ضعف ما رسعان لكن فكرك. يف كبرية أهمية إليالئه وذلك العمود هذا بتمييز

ضيق. نطاق يف جلسات ستِّ ملدة األسعار
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ارتفع حيث فرباير، 11 يوم قوي بأداء ذروته التايل عري السِّ الصعودي التأرُجح بلغ
وعىل العام. لهذا جديدة قمة وحقق القمة، عند وأغلق القاع، من نقطة 174 داو مؤرش
متتالية. جلسات لخمس توقف االرتفاع فإن املسيطرين، بمظهر املشرتين ظهور من الرغم
أن قبل جديدة كرسية قمة إىل السوق — فرباير 19 — الخامس اليوم يف املشرتون دفع
يناير 2 من بدءًا السلوك كل دخل النقطة، هذه عند اليوم. قاع من بالقرب لتُغلق تَنعِكس
بذلت التي الرشاء جهود وُمحيَت أكرب. جماعية بيع عملية توقع إىل وأشار الرتكيز بؤرة
3 ويف السابق. اليوم قاع من بالقرب األسعار أُغلقت حيث التايل، اليوم يف مارس 1 يف
النطاقات؛ هذه أهمية من التقليل يمكن وال ضيقة. نطاقات يف املؤرش ظلَّ مارس، و4
أن السوق عىل يجب حيث التداول، نطاق منتصف يف البارزة الثبات نقطة عىل تدلُّ فهي
يبدو ظاهريٍّا، السيطرة. استعادة األسعار صعود يف اآلملون امُلضاربون أراد إذا تَرتفع
ُمنتصف يف واستقرَّت وهبوًطا، صعوًدا األسعار تأرَجحت فقد غامًضا: مارس 5 يوم
أم املشرتون بالرصاع؛ فاز َمن اآلن: السؤال بالكاد. أعىل مستوى عند وأغلقت النطاق
والكرس يناير، و26 13 بني الصعودية الحركة طبيعة تغريت كيف سندرس البائعون؟
مارس، و1 فرباير 11 بعد للُمشرتين بالنسبة الفرص وفقدان يناير، 28 يف النطاق الواسع
عىل مارس 5 يف التذبذب يؤكِّد السياق، هذا يف فرباير. 19 يف الوهمي الصعودي والكرس

وق. السُّ َضعِف
السابق. اليوم قاع من بالقرب وأغلق مارس 8 االثنني يوم جونز داو مؤرش تراُجع
داو ملؤرشِّ بالنسبة أما األسهم. ات مؤرشِّ يف أكرب تراُجع حدوث يف للشك مجاًال يدُع ولم
الضعيف داو موقف وتُعزِّز نقطة. 600 بمقدار انخفاض بداية إىل ذلك أشار فقد جونز،
األخرى. األسهم ات/متوسطات مؤرشِّ من العديد يف األسعار سلوك طريق عن مارس 5 بعد
عملية أكرب مارس 5 بحلول النقل لرشكات املتوسط داو مؤرشِّ شهد املثال، سبيل عىل
ويف ُمماثل. انكسار من امُلركَّب ناسداك مؤرشِّ وعانَى عام. من أكثر مدار عىل جماعية بيع
أعىل إىل 2000 راسل ومؤرشِّ النقدية للعقود بورز أند ستاندرد مؤرشِّ ارتَفَع مارس، 5
كرساهما أعَلَن مارس، 8 يف هبوطيٍّا اتجاههما عكسا وعندما العام. خالل ُمستوياتهما

للهبوط. اتجاِههما عن الوهميان الصعوديان
و9 2 يف الواحد اليوم خالل الجماعية البَيع عمليات برزت ،9-4 شكل مناقشة عند
عري السِّ الرشيط قراءة دورة يف ويكوف وذكر السلوك. يف هبوطية ات كتغريُّ يناير و28
أو واملسافة الوقت يف البيع موجات زيادة «تبدأ عندما تنتهي الصعودية االتجاهات أنَّ
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يف صعوديٍّا السعر تأرجح أو الصعودي االتجاه إىل يُشري وكان الرشاء.» موجات تقرص
السعري، الرشيط قارئ نظر وجهة ومن اليوم. داخل للحركة املوجية البيانية الرسوم
بالطريقة الثالثة الهبوطية األيام هذه يف الواسعة عرية السِّ النطاقات لتلك النظر يُمكن
الالحقون وزمالؤه ويكوف وأدرك األهمية. من نفسه القدر عىل الضيِّقة فالنطاقات نفسها.
تحديد يف ا مهمٍّ دوًرا تَلعب فهي وتوزيعها، تراكمها نماذج عىل واعتماًدا أهميَّتها. بالتأكيد
وبطبيعة انخفاضه. أو السعر ارتفاع قبل التداول نطاق ضمن األخرية ل التحوُّ نقطة
سهولة عن شيئًا تُخربنا الضيقة النطاقات فإن السابقة، املناقشة يف مبنيَّ هو وكما الحال،

اإلغالق. موقع االعتبار يف نَضع عندما سيما ال الحركة؛
كرابيل؛ لتوبي التحليلية الكتابات يف رئيسيٍّا دوًرا الضيقة النطاقات تلعب
طبيعة عن اكتشافاته يتناول كتاٍب نرش بعد حاول، الذي األُسطوري التاجر/املحلل
ما ورسعان يديه بني من النسخ بعض هَربت ولكن النارش. من نسِخه كل رشاء األسواق،
األسعار أنماط ظلِّ يف اليومي «التداول كتابه يف كرابيل توبي يُشري نادرة. كتبًا أصبحت
أيًضا يُظهر لكنه إلهامه. كمصَدر مرييل آرثر عمل إىل االفتتاح» نطاق وكرس املدى قصرية
نطاق لنمط كمصدر دعم» نقطة و«آخر عرض» نقطة «آخر ويكوف ملفهومي دقيًقا فهًما
نتائج اخترب فقد الكمي. امُلحلِّل نظر وجهة من ويكوف ملنهج كرابيل ينظر معني. ضيِّق
مجموعات عدة خالل من البيع أو بالرشاء االفتتاح نطاق كرس أساس عىل اليومي التداول

يقول: خاص نحٍو عىل بارزة فقرة يف وكتب الضيق. النطاق ذات األيام من

فال نظامي، شكل يف االختبارات هذه تقديم من الرغم عىل أنه توضيح يَنبغي
طبيعة تحديد هو عميل فالغرضمن النحو. هذا عىل للتداول تَخضع بأن ينصح
النطاق مفهوم تطبيق فعند ذلك. يف يساعدني للسوق املفهوم وهذا األسواق.
السياق االعتبار يف الوضع يجب للسوق)، مفهوم أي (أو العمودين ذي الضيق
عري السِّ والسلوك االتجاه مجموع بأنه السوق سياق وأعرِّف وق. للسُّ الكامل
االتجاه، هو سبق ما كلِّ يف واألهم والدعم/امُلقاومة. األسعار نمط ودراسات

األخرى.2 العنارص جميع يَتجاوز وهو

ُمتتاليني يوَمني من مكوَّن نطاٍق أضيَق يُمثِّل العموَدين ذي الضيِّق النطاق مفهوم
يُسميه ما يُمثِّل وهو السوق. يف جلسة 20 آخر خالل يومني من نطاق أيِّ مع باملقارنة
وفرتات النشاط فرتات بني األسواق تبديل طريقة يُفرسِّ وهو االنكماش/التوسع»، «مبدأ
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الضيق النطاق مفهوم فإن محدد، حجم من بدًال نسبي حجٍم وصف خالل ومن الراحة.
نطاق حدث ،9-4 شكل يف الكاسدة. أو املتقلِّبة السوق ظروف عىل يَنطِبق العموَدين ذي
كانت السوق أن نعلم كنا مارس، 5 يوم افتتاح وقبل مارس. 3-4 يف عموَدين ذو ضيق
إىل مارس 5 يف الصعودية الحركة استمرار فشل ويُضيف منه. تَرتِفع أن ينبغي موقٍف يف
ذي الضيق للنطاق أُخرينَي حالتنَي عىل أيًضا دائرتنَي رسمُت كما السوق. لَضعف َفهِمنا
واحد. يوم ملدة صعودية استجابة إىل فرباير 9-10 يف عري السِّ السلوك أدى العموَدين.
الضيق النطاق نمط ويُعد األخرى. الضيقة عرية السِّ األنماط من العديد كرابيل ويُقدم
أيام لثالثة امُلمتد األضيق عري السِّ النطاق وهو األنماط، تلك أبرز أحد الثالثة األعمدة ذي
التعليقات بعض قدم فإنه النمط، بهذا يَتعلَّق وفيما للسوق. السابقة العرشين األيام خالل

حة: املوضِّ

الثالثة) األعمدة ذي الضيِّق (النطاق النوع هذا من لنمط النفسية اآلثار إنَّ
بل غائبني؛ املضاربون يكون النمط، يَتشكَّل بينما فعموًما، لالهتمام. ُمثرية
وهذه الحد. هذا إىل نطاقها ضاق التي السوق تجاُهل إىل يَميلون الواقع يف إنهم
الفرصة وتقديم للتحرُّك استعداًدا أكثر السوق فيها تكون التي النقطة هي
قليل عىل إال يَحصل ال النمط هذا من الخروج أن خرية للسُّ امُلثري من األكرب.
هذه يدركون الذين هم جيًدا تدريبًا املدرَّبون والتجار البداية. يف االهتمام من
يُنظر أن وأقرتح املنشود. االتجاه إىل السوق تأخذ التي للقوة ويمهدون الفرص
ومرة التايل. السلوك ع توقُّ أجل من تََشكلها عند فائقة بعناية األنماط هذه إىل
وتُظهر تماًما. ذلك تفعل أن النمط لهذا الكمي التحديد لك يسمح أخرى،
داخل االتجاه تغيري نحو السوق لدى ميل وجود أوًال: أمور: عدة االختبارات
تأثريًا للسوق العام االتجاه امتالك وثانيًا: النمط. تشكل ييل الذي اليوم يف اليوم
النمط. تشكُّل بعد أيام 5 إىل يوَمني من االتجاه مواصلة عىل النمط ُقدرة عىل
اتجاه يف ًها توجُّ يُظهر الذي العموَدين ذي الضيِّق النطاق نمط عن هذا يَختِلف

االتجاه.3 عن النظر بغضِّ الكرس

الثالثة األعمدة ذي الضيق النطاق نمط تشكَّل جونز، داو ملؤرشِّ البياني الرسم عىل
أن وبما فرباير. 2 نطاق ضمن الضيِّقة الثالثة األيام هذه تشكَّلت فرباير. 3–5 خالل
النمط هذا فإن االتجاهي»، السلوك عىل ا ً «مؤرشِّ باعتبارها الداخلية األيام هذه رأى كرابيل
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ويكوف وأشار نقطة. 250 بمقدار الناتج االرتفاع من ثبت كما أكرب، احتمالية له املحدَّد
يفتح. بأن للباب تسمح التي باملفصلة تشبيهه ويُمكن كمفصل. عري السِّ الضيق هذا إىل
األسبوعي البياني الرسم عىل املفصل يؤدي ما وعادًة عر. السِّ لتأرجح مؤًرشا املفصل يمثل
آخر ضيًقا نمًطا كرابيل واخترب الكربى. السعرية التقلبات من العديد إىل هري الشَّ أو
أضيق اليومي نطاقه يوم من يتألَّف وهو األربعة. األعمدة ذي الضيق النِّطاق نمط يسمى
وَقع عندما أيًضا اإليجابية االختبار نتائج ولوحظت السابقة. الثالثة األيام نطاقات من
األعمدة ذي الضيق النطاق نمط من تواتًُرا أقل النمط هذا ويبدو داخيل. كيَوم النمط هذا
أثره. تخفيف إىل أدت العطلة ظروف أن إال ديسمرب، 24 يف النمط هذا وحدث األربعة.
أعطى وقد األربعة. األعمدة ذي الضيق النطاق لنمط نموذَجني نوفمرب و28 21 ويُعد
جديدة قصة النمط لهذا نوفمرب 21 يف اإلغالق وموقع الطفيف الوهمي الهبوطي الكرس
والحجم اإلغالق وموقع عري السِّ النطاق ويكوف طريقة تَدمج رأينا، وكما إقناًعا. أكثر
لكن البياني. الرسم عىل يجري ما لتفسري االتجاه وخطوط الدعم/املقاومة مع والتفاعل
تأرُجح أو ليوم يمتدُّ ناجح بتداول ماح للسَّ اتجاه يوم سيُنِتج تشكيل عىل كرابيل يُركز

أكثر. الحديس ويكوف نهج بداهة من هذا يزيد ما وكثريًا أيام. 5 إىل 2 من ِسعري
بني الرصاع ويكوف ويقرأ محدَّدة. يومي تداول قواعد لوضع جاِهًدا كرابيل يسعى
و18 12 بني األربعة األيام ظلَّت املثال، سبيل عىل ثابتة. قواعد دون والبائعني امُلشرتين
نمط ضمن الوحيد الداخيل اليوم هو فرباير 12 يوم ويعدُّ فرباير. 11 نطاق ضمن فرباير
أثقلت تراكمي، نحو وعىل اتجاه. يوم ينتج لم لكنه األربعة، األعمدة ذي الضيِّق النطاق
ال السوق أن إىل الضيِّق هذا يُشري ذلك. إثبات بعبء الهبوط يف اآلملني األربعة األيام هذه
الصعودية الحركة طابع الحظ املفرط؛ العرض استيعاب املشرتون يُحاول إذ تَستسِلم؛
هي وهذه الهبوطي. الجانب إىل القصة نقل التايل اليوم يف عيف الضَّ األداء ولكن التالية.

ويكوف. وأساليب كرابيل عمل بني خاللها من أجمع أن ل أُفضِّ التي الطريقة
اتجاٍه خضمِّ يف ستيل إس يو رشكة إىل ننتقل دعنا االعتبار، يف األفكار هذه وضع مع
الرئيسية املقاومة فوق هم السَّ هذا قفز ،2003 أكتوبر أواخر يف .(10-4 (شكل صعودي
وزاد األسعار نطاقات اتَّسعت ،(D/S) العرض عىل الطلب تغلب وعندما نقطة. 22 عند
السلوك حذر ،(1 (النقطة نوفمرب 5 ويف نقطة. 24 فوق عودي الصُّ التقدُّم وتباَطأ الحجم.
القمة. اختبار هم السَّ حاول ،(2 (النقطة يومني وبعد تصحيح. حدوث من االنعكايس
الضيق النطاق (نمط السابقة الستة األيام يف نطاق أي من أضيق النطاق كان ذلك، ومع
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تريدستيشن). (املصدر: ستيل إس يو لرشكة 1 رقم اليومي البياني الرسم :10-4 شكل

الدعم كرس وأشار النطاق. منتصف يف تغيري دون عر السِّ وأغلق السبعة)، األعمدة ذي
ضاقت االنخفاض، من األخرية األربعة األيام ويف الضعف. من مزيٍد إىل التايل اليوم يف
اتخاذ ويجب املقاومة. كرس الختبار املثايل السلوك وهو الحجم؛ وتقلَّص األسعار نطاقات
20.95؛ من بقليل أقل ف توقُّ نقطة تحديد مع التايل اليوم افتتاح عند الطويلة املراكز
نمط أيًضا األخرية الثالثة األيام وتُمثِّل العرض. عىل الطلب عندها تغلب التي األعمدة قاع
التداول أسلوبي كال يتطلَّب حيث نقطة إىل هنا وصلنا الثالثة. األعمدة ذي الضيق النطاق
(ارجع املقاومة كرس الختبار املثايل الرتاجع السعر/الحجم سلوك يَمنُحنا ما. بعمل القيام
مركًزا تتَّخذ أن رضورة إىل الثالثة األعمدة ذي الضيق النطاق نمط ويُشري ،(1-1 لشكل
إىل وبالنظر االفتتاح. نطاق (تحت) فوق النقاط من محدَّد عدد عىل (قصريًا) طويًال

الطويل. املركز ل يُفضَّ الضمني، الصعودي االتجاه
وقيعان، ِقَمًما، ستيل إس يو رشكة أسُهم أسعار قت حقَّ ،11-4 شكل يف ترى كما
النطاق ع توسَّ ديسمرب، 1 السادس اليوم ويف ُمتتالية. جلسات لستِّ أعىل إغالق وأسعار
يُساوي الحقيقي النطاق كان عندما أكتوبر 30 منذ األكرب وهو نقطة، 1.64 إىل ليَِصل
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قمة فوق املقاومة كِرس عند الصعودية الحركة يف السهولة هذه حَدثت نقطة. 1.97
أصحاب جنى حيث التالية الثالث الجلسات مدى عىل الصعودية الحركة فت وتوقَّ نوفمرب.
مع املقاومة. كرس ويخترب السهم يرتاجع أن عادة املرء ويتوقع األرباح. الطويلة املراكز
أرخص بسعر األسهم من امَلزيد لرشاء فرصة أحًدا يمنح لم الضحل التصحيح فإن ذلك،
كرابيل يعترب ذكرنا، وكما االتجاه. لهذا الكامنة القوة عىل يشهد وهذا عف. الضَّ عند
النطاق نمط مع الثالثة األيام هذه تختلط ربما االتجاهي» للسلوك ا ً «مؤرشِّ الداخلية األيام
يوًما العرشين خالل حدثت نطاًقا أضيق أيام ثالثة ثمة أنَّ إال الثالثة، األعمدة ذي الضيق
اإلغالقات، وتجمع النطاقات ضحالة إىل بالنظر أخرى، ومرًة نوفمرب). قاع (عند املاضية
3 اليوم يبدو األوىل، للوهلة الصعودي. التقدُّم من مزيد صالح يف تكون االحتماالت فإن
دون ليُغلق وانعكس السابقة األربع الجلسات قمم فوق هم السَّ ارتفع فهنا، لآلمال. مخيبًا
فرباير 19 يف جونز داو سهم سلوك السلوك هذا يشبه نطاقه. قاع من بالقرب تغيري
االنكماش، إىل أشار الحالة تلك يف الرتاكمي السلوك ولكن كثرية، نواٍح يف (9-4 (شكل
الشكل جريس االحتماالت ُمنحنى فضمن ستيل. إس يو رشكة سهم حال ليس وهذا
ذلك، من بدًال محتمل. وهمي ُصعودي كرس إىل 3 اليوم يُشري التايل، اليوم بأداء امُلتعلِّق
— 3 النقطة قمة فوق تقريبًا — ديسمرب) 8) التايل اليوم يف ألعىل فجوة السهم حقق
وإغالق نقطة) 1.99 الحقيقي النطاق (بلغ السعر هامش اتساع مع صعوًدا وتُسارع
املنتبه التاجر عىل يجب ذلك، ومع االحتماالت. أقىص يف القوية االفتتاح فجوة تقع قوي.
يجب السابق، اليوم قمة فوق صعوًدا السهم يتسارع فعندما للوضع. فوًرا يستجيب أن
إغالق تحت ُمبارشة ف توقُّ بنُقطة والحماية األسهم من املزيد رشاء املغامر التاجر عىل
االتجاه استمرار صالح يف السلوك تسلُسل ولكن للنجاح، ضمان يوجد ال السابق. اليوم
الصعودية، االرتفاعات هذه ملثل إحصائية دراسة أي أجِر لم أني حني ويف عودي. الصُّ
الرغم وعىل الصعودي. االتجاه يف تحدث منها العظمى الغالبية أن تُخربني ِخربتي فإنَّ
لها بالنِّسبة املألوف من فإنه وهمي، صعودي كرس إىل يُشري 3 اليوم يف السلوك أن من
وهمية هبوطية بكسور الهبوطية االتجاهات تمتلئ مثلما الصعودي االتجاه يف تفشل أن

الحًقا. أكثر هذا عن سنتحدَّث فاشلة.
ظلَّ ديسمرب، 8 فبعد .12-4 شكل يف عمليٍّا ع االنكماش/التوسُّ مبدأ رؤية يُمكن
األول. داخل النطاقني هذَين من الثاني النطاق وظلَّ ضيق. نطاق يف يومني ملدة السهم
الحجم فإنَّ نوفمرب، قاع منذ السابقة الهبوطية األعمدة يف الحجم مع باملقارنة ذلك، ومع

93



وشيكة صفقات

تريدستيشن). (املصدر: ستيل إس يو لرشكة 2 رقم اليومي البياني الرسم :11-4 شكل

ق تُحقِّ لم الكبرية البيع جهود إن حيث الطلب وجود إىل يُشري وهو األكرب، هو هنا الهبوطي
قمة فوق اليومني كال يف األسعار بقيت كيف الحظ وأخريًا، االنخفاض. نحو تقدم أي
ثم املحتملني. امُلشرتين بعض أبعدت ضحلة تصحيحات نرى أخرى، ومرًة ديسمرب. 8
نقطة. 1.97 يساوي بما السعري النطاق باتِّساع صعوده ديسمرب) 11) االتجاه استأنف
ذروة حركة إىل يُشري وربما أبريل. منذ له مستًوى أعىل إىل التداول حجم م يتضخَّ وهنا
داخل رشائي تشبع نقطة إىل وصل قد هم السَّ أن نعلم نحن حدة. أكثر ارتفاع بداية أو
ويُمكن أعىل. مستوى إىل الحجم م يتضخَّ ،(4 (النقطة ديسمرب 12 ويف الصعودية. القناة
البيع عملية تؤدِّي أن ويُمكن الرشاء. ذروة عىل مؤًرشا لليومني املجمع الحجم يكون أن
ُرفعت لذلك الصعودي؛ االتجاه تهديد إىل (28.11) اليومني هذَين قاع تحت الجماعي

.28.09 عند الطويلة للمراكز التوقف نقاط
مع ،(13-4 (شكل ديسمرب 15 يف صعودية فجوة ستيل إس يو رشكة سهم حقق
التايل اليوم ويف نوفمرب. 21 منذ نطاق أكرب رابع وهو نقطة، 1.26 يُعادل حقيقي نطاق
الحركة بدأت منذ خسارة أكرب وهي سنتًا، 55 ب أقل بسعر السهم أغلق ،(5 (النقطة
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تريدستيشن). (املصدر: ستيل إس يو لرشكة 3 رقم اليومي البياني الرسم :12-4 شكل

عن ُمنخِفًضا السهم فيها يُغلق مرة أو أيًضا تُمثِّل أنها تصديق يُمكن وال الصعودية.
تَي قمَّ فوق ليغلق صعوًدا السهم انعكس ديسمرب، 17 يف ذلك، ومع السابق. اليوم قاع
لبضعة ف التوقُّ نقاط رفع يُمكن ديسمرب، 18 يف القوي األداء وبعد السابقني. اليومني
قاعي عرب حدة أكثر صعودية قناة وتُرَسم السابقة. الجلسة قاع أي 30.51؛ تحت سنتات
يومني وجود نالحظ الصعودي، االتجاه تقدُّم ومع ديسمرب. و17 (28.11) ديسمرب 11
الضيق النطاق نمط منهما األخري اليوم ويُمثِّل .(6 (النقطة ديسمرب و24 23 يف داخليني
العطلة يف التداول ظروف وتُفرسِّ ديسمرب. 18 قمة فوق السهم وظلَّ السبعة، األعمدة ذي
يبلغ آخر نطاق السهم حقق ديسمرب، 29 ويف التايل. اليوم يف التداول حجم انخفاض
بينما جلسات خمس ملدة جانبيٍّا تحرك ثم الصعودية. القناة قمة إىل ووصل نقطة، 1.97
تُعدُّ أوًال: أكرب. تصحيح من الخمسة األيام من يومان ويحذر السابقة. القمة فوق ظل
يف هبوًطا األكثر التغيري تُمثِّل فهي اإلطالق؛ عىل أهمية األكثر ديسمرب 30 يف السعر حركة
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تريدستيشن). (املصدر: ستيل إس يو لرشكة 4 رقم اليومي البياني الرسم :13-4 شكل

ذلك كل خسارة؛ وأكرب اليوم خالل كرس أكرب السهم ق حقَّ وهنا نوفمرب. 21 منذ السلوك
2 يف جونز داو مؤرش سلوك مع اليوم هذا يف عري السِّ السلوك قارن الداخيل. اليوم يف
طفيفة جديدة قمة البياني الرسم عىل األخري اليوم ق حقَّ وثانيًا: .(9-4 (شكل 2004 يناير
محتمل. وهمي صعودي كرس وجود إىل أدى مما مكاسبه، عىل الحفاظ يف فشل ولكنه
املتأرجح التاجر يجني وسوف تصحيح. إىل فقط وتُشري السلوك يف طفيفة تغيريات هذه
عند التوقف نقاط سيُحدِّد طويلة بمراكز يَحتفظ الذي املتأنِّي التاجر أن حني يف األرباح،
.33.19 عند الحقة جلسات تسع بعد الناتجة الجماعية البيع عمليات وانخَفضت .30.51
دراستنا، انتهاء من شهرين بعد ،2004 مارس يف ذروتها الصعودية الحركة وبلغت
2000 نوفمرب بني ستيل إس ليو البياني الرسم يف كبرية قاعدة وتشكَّلت .40.15 عند
ارتفاًعا القاعدة هذه عىل املعتمد والرقم بالنقطة البياني الرسم ع وتوقَّ .2003 ومارس

.43 إىل يصل أقىص
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(املصدر: 2012 أكتوبر يف السكر لعقود 1 رقم اليومي البياني الرسم :14-4 شكل
تريدستيشن).

انظر العمودية، البيانية الرسوم قراءة بشأن بالفعل املقدَّمة املعلومات إىل وباالستناد
تستخلصه قدر أكرب ن ودوِّ ،(14-4 (شكل 2012 أكتوبر يف السكَّر عقود أسعار ارتفاع إىل
حَدث، ما جيًدا تُفرسِّ فهي السعر/الحجم؛ وسلوك بالخطوط يتعلَّق فيما املالحظات من
كل رقمُت يونيو، 2 يف االرتفاع من وبدءًا للسوق. املستقبَيل االتجاه عىل قويٍّا دليًال وتُقدِّم
.34 اليوم هو البياني الرسم يف ظاهر يوم وآخر املرجعية. النقاط أجل من خامس يوٍم
عر السِّ حركة بتأطري وتبدأ ،34 اليوم يف اإلغالق بعد البياني الرسم هذا تُدرِّس أنك تخيَّل

مالحظاتي: ييل فيما إليك وقطرية. أُفقية بخطوط

،(23.05) و24 ،(21.14) و12 ،(20.29) 2 اليوم ِقَمم عرب األفقية الخطوط تُرَسم (١)
الصعودية املوجات مدار عىل االندفاع ة حدَّ تُراجع الخطوط هذه ح وتُوضِّ .(23.99) و32
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هبوطي كرس ويَحُدث .26 واليوم 3 اليوم قاَعي عرب أصغر أفقية خطوط وتُرسم امُلتتابعة.
.3 اليوم تحت غرية الصَّ الجماعي البيع عملية عند وهمي

واليوم 2 اليوم تي قمَّ عرب فرُيَسم القمة؛ تحديد من العكيس االتجاه خط يَقِرتب (٢)
.21

قاع أن الِحظ عكسية. اتجاه قناَة 8 اليوم قاع عرب املرسوم امُلوازي الخط يُنشئ (٣)
الخط. هذا داخل يظلُّ 30 اليوم

.14 اليوم قاع عرب ثاٍن مواٍز خطٍّ رسم يُمكن (٤)
لم امُلهدِّدة األسعار أعمدة ألنَّ عودي الصُّ االتجاه استمرَّ ،4-4 شكل يف رأينا كما (٥)
الحركة وحَدثت هبوطية. متابعة عن تسفر لم أخرى، بعبارة عف؛ الضَّ من مزيد عن تُسِفر
يوم كلُّ كان ،26 اليوم وباسِتثناء و26. و24 و21 و17 و13 2 اليوم يف املهدِّدة عرية السِّ
لجميِعها كان ،2 اليوم وباستثناء كبري. تداول بحجم مصحوبًا الهبوطية األيام هذه من

واسعة. نطاقات
الثالثة املرتبة نطاُقه ويحتلُّ البياني. الرسم عىل األكرب 32 اليوم يف الحجم يُعدُّ (٦)

ذروة. سلوِك إىل يُشري كما الصعودية. األيام نطاقات أكرب بني
— مًعا لهما النظر عند — 32 اليوم قمة إىل 30 اليوم قاع من الحركة تُمثِّل (٧)
سلوك عىل يُؤكِّد مما نقطة)، 179) البياني الرسم عىل أيام لثالثة ة حدَّ األكثر االرتفاع

الذروة.
من بالقرب وأُغلقت تعاَفت األسعار ولكن تَنخِفض أن 33 اليوم يف السوُق حاَولِت (٨)
الصورة أكَّد 33 اليوم بعد صعودية متابعة وجود وعدم وحسب. قليًال منها أدنى القمة

الهبوطية.

الصعودية الحركة أطاَلت التي العوامل املرء يفهم أن ينبغي النقطة، هذه وعند
الجلسات 15-4 شكل ويُبنيِّ .34 اليوم إغالق عند السوق ضعف ويُدرك يونيو قاع من
أخرى فرصة املشرتين منح 35 اليوم يف الضيق النطاق أن املؤكَّد من التالية. الثماني
السوق أن لنعرف نكن لم .24 اليوم قمة فوق السوق ظلَّت حيث األسعار ارتفاع لزيادة
ًا تغريُّ 36 اليوم يُمثل ذلك. حدث ولكن التايل، اليوم يف هبوطي عمود أكرب لها ستكون
الضعيف. وإغالقه الكبري، وحجمه الحقيقي، نطاِقه بسبب السلوك يف واضًحا هبوطيٍّا
مدى عىل ذلك، من الرغم وعىل بكثري. أكرب هبوطية حركة حدوث احتمالية من يزيد كما
وحَدث .26 اليوم قاع عرب املرسوم الخط فوق كر السُّ عقود ظلَّت التالية، الثالث الجلسات
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(املصدر: 2012 أكتوبر يف السكر لعقود 2 رقم اليومي البياني الرسم :15-4 شكل
تريدستيشن).

لتلك الهبوطية الرسالة ف خفَّ اإلغالق موقع ولكن 39 اليوم يف خارجي هبوطي انعكاٌس
القمة من بالقرب ليُغِلق تعاىف لكنه الدعم خط تحت عر السِّ انسلَّ ،40 اليوم ويف الجلسة.
أخرى، ومرًة ُمحتَمل، وهمي هبوطي كرس لدينا وهنا، فقط. نقطة 0.08 بمقدار منها وأقل
توجد فال قاضية»؛ «رضبة 41 اليوم ويُعد لالرتفاع. أخرى محاَولًة نَستبِعد أن يُمكننا ال
شبه بيقني نعرف املرحلة، هذه ويف السابق. اليوم قاع تحت اإلغالق مع صعودية ُمتابعة
جدي. نحٍو عىل االنخفاض عملية تبدأ أن ويجب االنخفاض. نحو تتجه األسعار أن مؤكَّد
بأربع السابق اليوم من أقل العقود وأُغلقت الحجم، وقل النطاق، ضاق ذلك، من بدًال
أن تعتقد هل .41 اليوم أو 34 اليوم يف قصريًا مركًزا اتَّخذت أنك تخيَّل وحسب. نقاط
ذلك يضمن وهل سبقه؟ الذي الهبوطي السلوك رجحان سيُناِقض األخري اليوم سلوك
حيث التداول؛ تطور يف اللحظات تلك من واحدة هنا لدينا القصري؟ املركز خارج إغالًقا
التكلفة». «اكتشاف أُسميها للمجهول. أنفسنا لتعريض استعداٍد عىل نكون أن علينا يكون
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التالية. التِّسع الجلسات خالل نقطة 183 أكتوبر يف السكر انخَفض ،42 اليوم إغالق فمن
قاع تحت إغالق كل واستقرَّ أقل، وإغالق وقاع ة قمَّ له االنخفاض هذا يف يوم كل وكان

السابق. اليوم
عىل قدرتك نت تحسَّ قد تكون أن يجب الفصل، هذا يف املعروضة األمثلة خالل من
إىل اليوم داخل عرية السِّ للحركة البيانية الرسوم من — عمودي بياني رسم أي قراءة
من وبدًال لك. بالنسبة كثريًا العملية تلك سهولة وزادت — هرية الشَّ البيانية الرسوم
ما إىل االستماع عىل قادًرا تكون أن يجب الخوارزميات، أو ات املؤرشِّ من مجموعة تحليل
الخطوط لقصة امُلتكرِّرة املراَقبة من القوية املعرفة هذه تأتي نفسها. عن سوق أي تقوله

مًعا. السعر/الحجم وسلوك
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الخامس الفصل

الومهي الكرساهلبوطي

عودية الصُّ الكسور موضوع أفتتح امُلتداولني، ُمعسَكرات أو العمل ورش يف أتحدَّث عندما
الكسور عند التداول طريق عن عيشك كسب «يُمكنك التالية: بالعبارة الوهمية والهبوطية
الهبوطي الكرس سلوك عىل معتاًدا تُصِبح أن بمجرَّد الوهمية.» والهبوطية الصعودية
مدار عىل عليه االعتماد تستطيع للسلوك مؤرشِّ لديك فسيكون الوهمي، (والصعودي)
الذي األجل القصري للتداول زخًما ر يُوفِّ أن الوهمي للكرس ويُمكن الزمنية. الفرتات جميع

األجل. طويلة رأسمالية مكاسب لتحقيق حافًزا يكون أن أو اليومي التاجر يُمارسه
الدعم مستوى أو التداول لنطاق اخرتاًقا الوهمي الهبوطي الكرس يُمثِّل يل، بالنسبة
التداول نطاق مدة تَتطابق أن ينبغي وال صعودي. انعكاٍس إىل ويؤدِّي املتابعة يف يفشل
خالل عرية السِّ الحركة تتبُّع من سنوات إىل الشأن هذا يف رأيي يرجع محدَّدة. مدة مع
سعريٍّا عموًدا 320 — املثال سبيل عىل — أيام ألربعة ما سند بيانات تُمثِّل حيث اليوم
مستوى اخرتاق ويبدو فقط). نهارية (جلسة دقائق بخمس الخاص البياني الرسم عىل
جدير تداول كموقف فجأة سعريٍّا عموًدا 320 من يتكون الذي التداول نطاق أو الدعم
بياني رسم عىل الوهمي الهبوطي الكرس يوجدها التي امُلحتملة املكاسب وتَعتِمد باالهتمام.
وإعداد السوق، وتقلُّب األسايس، االتجاه عىل َشهري بياني رسم أو دقائق خمس مدَّته
الهبوطي الكرس بشأن مهمة مفاهيم ثالثة إىل األخرية الجملة هذه تُشري والرقم. النقطة
يف أنها أعترب املتابعة، يف وتُخفق جيًدا، محدَّد دعم خطَّ السوق تكرس عندما أوًال: الوهمي.
حدوث احتمالية املتابعة عدم تزيد أخرى، بعبارٍة «محتَمل».» وهمي هبوطي كرس «موقف
الهبوطي الكرس وجود يَضمن ال ولكنه وهمي. هبوطي كرس وجود أو صعودي انعكاس
الكرس بحالة املحيط األوسع والسياق السعر/الحجم سلوك فإنَّ سنرى، وكما الوهمي.



وشيكة صفقات

الوهمي الهبوطي للكرس ثانيًا: وأهميته. احتماليته تحديد عىل يُساعدان الوهمي الهبوطي
الكرس يحدث لم إذا ذلك، من العكس وعىل النجاح. من أعىل نسبٌة الصعودي االتجاه يف
يكتسبون املكشوف عىل البائعني فإنَّ الهبوطي، االتجاه يف امُلحتمل الوهمي الهبوطي
االنعكاس حجم األحيان من كثري يف السوق تقلُّب يُميل ثالثًا: مفيدة. تداول معلومات
حجم أي — اإلعداد كميُة تُحدِّد أن أيًضا ويُمِكن الوهمي. الهبوطي للكرس الصعودي
ويُشري الوهمي. الهبوطي الكرس عن الناتجة عودية الصُّ الحركة حجَم — التداول نطاق
استخدامه يُمِكن الذي والرقم بالنقطة البياني الرسم عىل االزدحام مقدار إىل اإلعداد

لألسعار. توقعات لوضع
كيفية ناقش فإنه ذاته، حدِّ يف الوهمي الهبوطي الكرس عن ويكوف يَكتب لم حني يف
امُلتداولني كبار االختبارات هذه تَمنح اختبارها. وإعادة الدعم مُلستويات األسواق اختبار
ر وتُوفِّ جيًدا. املحدَّدة الدعم مستويات حول املوجود الطلب حجم مدى لتقدير فرصة
فشل وإذا النهائي. االختباَر هذه الدعم مستويات تحت املنظَّمة الجماعية البيع عملية
العرض يف فجوة وجود سيُدركون التجار كبار فإن جديدة، بيع نوبة إنتاج يف الدعم كرس
تحت االنخفاضات إنَّ رسيع. انعكايس سلوٍك يف ثمَّ من يتسبَّب وهذا بكثرة، ويَشرتون
همفري كتب وكما الخسائر. لوقف بيع بعمليات مدعومًة تكون ما غالبًا الدعم مستويات
بأوامر «ُمشبَعة األسواق فإن السوق»، وتكتيكات األسعار رشيط «قراءة كتابه يف نيل
أن حني يف الطويلة، املراكُز الخسائر لوقف البيع عمليات بعَض تُواِزن والبيع».1 الرشاء
انخفاض لحدوث ًعا توقُّ الضعف عند تدخل جديدة قصرية مراكز يكون قد آخر جزءًا
البيانات أو الهبوطية األرباح لتقارير فعل ردِّ يف السوق تحرُّك يُؤدِّي ما وغالبًا أكرب.
مستوى عن األسعار تَنخِفض وعندما الخسائر. لوقف هذه البيع عمليات إىل االقتصادية
الصف عند الحلبة خارج ودفعه خصمه املالكم لَكم فإذا مالكمة. مباراة أتخيَّل الدعم،
الحلبة، إىل ببطء ويعود برسعة الخصم يتعاىف أن امُلفرتَض غري فمن املقاعد، من الخامس
أن امُلفرتض ومن البائعني. لصالح امليزان كفة إمالة إىل الدعم كرس يؤدي وحيوية. بقوة
مع طويًال مركًزا يتَّخذ أن للمرء يُمكن هذا، يَحدث ال وعندما امليزة. هذه من يَستفيدوا
تكون حيث الخطر، نقطة عند رشاءً يُمثل وهذا الكرس. هذا قاع تحت توقُّف نقطة تحديد
يف أمًال دعٍم كِرس كل عند تلقائيٍّا نَشرتي أن هذا يعني ال ذلك، ومع درجة. أقل يف املخاطر
املعدنية العمالت جمع ونُحاول رسيع قطار أمام نقف أن يجب ال فنحن االتجاه. انعكاس

قضيبه. عىل وهناك هنا امللقاة
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الوهمي الهبوطي الكرس

تريدستيشن). (املصدر: كيو كيو كيو لصندوق 1 رقم اليومي البياني الرسم :1-5 شكل

فربما الوهمي، الهبوطي الكرس احتمالية يَزيد التداول نطاق تحت االنخفاض أن بما
قواعد توجد ال لألسف، الكرس. هذا تعريف يُناِسب الذي الجماعي البيع حجم عن تَتساءل
«اخرتاق عبارة تمنُحك ربما ُمفيدة. التوجيهية املبادئ بعض تكون ربما ولكن دقيقة،
إنما كبري، معنًى عن العبارة هذه تُعربِّ ال الشأن. هذا يف الصحيح ه التوجُّ نسبيٍّا» صغري
حوايل عرضها إنَّ ونقول لوحة إىل نَنُظر عندما يَحُدث كما الخربة خالل من املعنى يأتي
البياني الرسم عىل (2000 أبريل 4) كبريًا كًرسا الثالث الفصل يف ناَقشنا واحدة. قدم
الرسم من الجزء هذا ُت كربَّ لقد .(9-3 (شكل كيو كيو كيو امُلتداَولة ات املؤرشِّ لصندوق
التداول نطاق يمتدُّ وهنا، أبريل. 4 يف السعرية بالحركة وانتهى ،1-5 شكل يف البياني
4 يوم الجماعي البيع عمليات وتراَجَعت نقطة. 15.44 إىل مارس و16 10 بني األصيل
وإذا التداول. نطاق من باملائة 82 أو نقطة 101.00 من أقل إىل نقطة 12.69 أبريل
السهم أن رغم وهمي، هبوطي كرس حدوث سنَستبِعد فإننا الكرس، لحجم فقط نظرنا
عن باملائة 14 بنسبة السهم انخفض أبريل، 4 قاع وعند مارس. 16 قاع فوق وأُغلق تَعاىف
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الجماعي البيع هذا حجم إنَّ التداول. نطاق قاع من أقل باملائة و12.5 السابق اليوم إغالق
4 يف عري السِّ والنطاق الحجم كان سابًقا، أرشنا وكما بعد. فيما بكثري أكرب بضعف يُنذر

الوقت. ذلك يف قياسيَّني أبريل

تريدستيشن). (املصدر: كيو كيو كيو لصندوق 2 رقم اليومي البياني الرسم :2-5 شكل

بني تداُول نطاُق ونشأ كيو، كيو كيو صندوق أسعار استقرَّت أسابيع، بضعة وبعد
انكَرس حيث مايو 22 يف الوهمي الهبوطي الكرس بدأ .(2-5 شكل (انظر و94.25 78
عمليات عىل يتغلَّبون امُلشرتين أن بدا النقطة، هذه عند صعوديٍّا. وانعكس 78 دون هم السَّ
أسفل لتُغلق هبوطيٍّا األسعار وانعكست مايو 23 يف الرشاء ر تبخَّ ذلك، ومع املكثفة. البيع
الصف حتى الحلبة خارج بقوة املالكم أُلقي لقد اليوم. قاع من وبالقرب التداول نطاق
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الوهمي الهبوطي الكرس

السهم انعكس مايو، 24 يف ذلك، ومع يَنهض. أن املفرتض من وليس املقاعد. من الخامس
الحجم يشري التداول. لنطاق فيل السُّ الحد فوق قوي سعر عىل وأغلق أخرى مرة صعوديٍّا
ل سجَّ له، مستًوى أدنى ويف البيع. قوة عىل تغلَّبت الرشاء قوة أن إىل القوي واإلغالق الكبري
(شكل أبريل 4 (يف السعر. يف باملائة 7 بنسبة انخفاًضا نقطة 78 من ألقل االنخفاض
تجاوز الكرس حجم ولكن البيع عىل تغلَّبوا املشرتين بأن يجادل أن للمرء يُمكن ،(1-5

للمشرتين.) التكلفة باهظ انتصاًرا كان لقد القاعدة؛ بكثري

تريدستيشن). (املصدر: الكاكاو لعقود االستمراري للنمط اليومي البياني الرسم :3-5 شكل

فيها تَنخِفض حاالت فثمة كبري؛ بحجم الوهمية الهبوطية الكسور كل تَحُدث ال
عىل مثال يظهر صعوديٍّا. وتنعكس الحجم يف حاد ع توسُّ دون جديدة قيعان إىل األسعار
أبريل بني (3-5 (شكل الكاكاو لعقود االستمراري للنمط اليومي البياني الرسم عىل ذلك
عند أبريل 21 قاع من أدنى إىل مايو 18 يف الكاكاو عقود أسعار انكرست .2004 ويوليو
.2196 فوق لتُغلق مايو 18 يف صعوديٍّا األسعار وانعكَست .2170 إىل وانخَفَضت 2196
ومن الجديدة؛ البيع عمليات من ق تدفُّ جذب يف وفشل الجهد من قليًال الدعم كرس وتطلَّب
يف طويًال مركًزا أتخذ لم بوضوح. املوقف هذا أتذكر الوهمي. الهبوطي الكرس حَدث ثمَّ
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حدوث وبعد مايو، 20 ويف ًدا. مرتدِّ أبقاني مايو 19 يف تساُرع وجود وعدم مايو، 18 يوم
تحت حمايتي ووضعُت طويًال مركًزا الفور عىل اتخذُت السابق، اليوم قمة فوق الفجوة
بشأن شكوك أي السابق اليوم قمة فوق القفزة أزالت مبارشة. يتغري لم الذي املستوى
االتجاه. يستمرَّ لم ولكن نقطة 175 بقيمة ارتفاٍع إىل التسارع هذا وأدى السوق. اتجاه
بعدة السوق وقامت التداول. نطاق قاع إىل األسعار عاَدت مايو، قمة إىل الوصول وبعد
ُفَرصحدوث من زاد الخطر نقطة عن بعيًدا االرتفاع عن عجزها ولكن لالرتفاع، محاوالت
الرسيعة؛ الصعودية الحركات معظم عىل الضعيفة اإلغالق مواقع الحظ للدعم. آخر كرس
قاع من الوهمي الهبوطي الكرس وأدى وتكراًرا. مراًرا االرتفاعات البائعون أحبط حيث
يَشرتي أن املرء عىل يتعنيَّ كان مكاسب، لتحقيق ولكن نقطة 450 بقيمة ارتفاع إىل يوليو

برسعة.
تؤدِّي أن دون وُمربحة رسيعة صفقات الوهمية الهبوطية الكسور من العديد تسبَّب
من تمتدُّ التي التأرُجحات حالة يف للسلوك رائعة إشارات تعطي وهي أكرب. تحرُّكات إىل
انخفضت حيث يوليو؛ 2 يف ثانيًا وهميٍّا هبوطيٍّا كًرسا 3-5 شكل ويُبنيِّ أيام. 10 إىل يوم
اخرتق قد االنخفاض هذا كان وملا الحجم. يف ُمتواضعة زيادة مع 2158 إىل األسعار
عند حدث طفيًفا وهميٍّا هبوطيٍّا كًرسا إن نقول أن فيُمكننا واحدة، بنُقطة السابق القاع
أكرب اخرتاق مع أحيانًا ويَحدث املألوف عن خارًجا ليس السلوك وهذا سابق. آخر اختبار
الوهمي الهبوطي الكرس كان إذا بما سيُخربنا والوقت الثاني. الوهمي الهبوطي الكرس يف
أخرى مرًة فقدوا البائعني وألنَّ ذلك، ومع ال. أم ُمستمرة صعودية حركة سيبدأ الثاني
عىل هذان الدعم َكْرسا انخفض أكرب. تَقدُّم حدوث لصالح تكون االحتماالت فإن تفوُّقهم،
أن املرء يظن وربما تهما. خاصَّ التداُول نطاق تحت ضئيلة بنسبة البياني الرسم هذا
ومع الصغري. االخرتاق حدوث يف ساهم البيع، ضغط افتقاد يعكس الذي القليل، الحجم
الهبوطي الكرس قبل كبري حجم عىل صغري دعم كرس يَحدث سوف األحيان، بعض يف ذلك،
فهذا القليلة؛ واملكاسب الكبرية الجهود نالحظ أن ينبغي هذا، يحدث وعندما الوهمي.
فاإلغالق القاع؛ عن بعيًدا السعر أغلق إذا سيما ال املعروض، كل يأخذ ما شخًصا إنَّ يقول

شك. موضع يف الناتج سيُبقي الضعيف
3.6) نقطة 1.38 بمقدار (4-5 (شكل كاتربيلر مؤرش انخفض مارس2004، 10 يف
وزيادة ضعيف، وإغالق الهبوطية، الحركة يف سهولة هنا لدينا فرباير. قاع تحت باملائة)
يف تغريُّ حدث ذلك، ومع بالسيطرة. البائعون اضطلع اليوم، نهاية ويف الحجم. يف كبرية
ظل ولكن السابق، اليوم نطاق نصف يُساوي اليومي النطاق كان مارس؛ 11 يف السلوك
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تريدستيشن). (املصدر: كاتربيلر لرشكة اليومي البياني الرسم :4-5 شكل

نحن دوالر. 0.18 تُساوي ضئيلًة قيمًة السهم خرس اإلغالق، أساس عىل هو. كما الحجم
الهبوطي والتقدم الكبري الحجم يُخربنا القليلة. واملكاسب الكبرية للجهود اهتماًما نويل
وهمي هبوطي كٍرس من يُحذران كما األدنى. املستويات عند ظهر الرشاء أن الطفيف
السابق، اليوم قمة فوق وأغلقت مارس 12 الجمعة يوم يف األسهم أسعار ارتفعت محتمل.
يف اليوم داخل الضيِّق النطاق يعكس ال الوهمي. الهبوطي الكرس احتمالية من يزيد مما
عىل وبناءً الوهمي. الهبوطي للكرس كالسيكي ثاٍن اختبار هو بل مكثًَّفا؛ بيًعا مارس 15
مع التايل اليوم افتتاح عند طويًال مركًزا يتخذ أن املغامر للتاجر يُمكن القليلة، األدلة هذه
تلك سيما ال — الوهمية الهبوطية الكسور من العديد وتخضع .36.26 تحت توقُّف نقطة
الهبوطي الكرس اختبار ويُقدِّم اختبار. إلعادة — كبري حجم مع الكرس فيها يحدث التي
املثايل، النحو وعىل أعىل. دعًما يُمثِّل إنه حيث طويل مركز التخاذ ممتازًة فرصًة الوهمي
للكرس الثاني االختبار عند تدريجيٍّا الحجم ويتناقص اليومي النطاق يضيق أن يَنبغي
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املثايل. بالوضع الدقيق االلتزام عىل يعتمد أن ألحد ينبغي ال ذلك، ومع الوهمي. الهبوطي
السهم وهبط مارس. 22 يف آخر ثاٍن اخِتبار حدث كاتربيلر، لرشكة البياني الرسم عىل
قراءة أدنى إىل الحجم وانخفض فوقه، ليُغَلق تعاىف لكنه فرباير دعم خط دون ما إىل هنا
،(2-5 (شكل كيو كيو كيو لصندوق البياني الرسم وعىل مارس. 10 يف الدعم كرس منذ
أعىل النطاق منتصف يف إغالق مع نموذجيٍّا مايو 26 الجمعة يوم الثاني االختبار يبدو
طويًال مركًزا املرء يتَّخذ ربما الحجم. يف واضح وانخفاض السابق اليوم إغالق من قليًال
الثانية االختبارات وبعد مايو. 26 قاع أسفل حماية نقطة ويُحدِّد التايل اليوم افتتاح عند
دوالرات، و4 دوالًرا 22 األسعار ارتفعت وكاتربيلر، كيو كيو لكيو البيانية الرسوم عىل
انخفاض قاع عند الوهميَّني الهبوطيَّني الكَرسين هذَين من أي يَحدث ولم الرتتيب. عىل
تشكيل حدود ضمن كيو كيو كيو صندوق حالة يف الوهمي الهبوطي الكرس وحدث كبري.
صعودية ذروة تشكيل وسط يف الوهمي كاتربيلر كرس وحدث حجًما، أكرب صعودية ذروة
تحدث سابًقا، ذُِكر فكما األول. الفصل يف ذكرناه الذي النموذج اعتبارك يف ضع معلقة.
حركات إىل بعضها ويؤدِّي التداول. نطاقات حدود من بالقرب التداول عمليات من العديد

األجل. قصري اآلخر البعض ويكون طويلة،
ويف ثاٍن. اختبار لحدوث ميل فسيوجد كبري، حجم مع األول الدعم كرس يحدث عندما
ذي للدعم كٍرس بعد تَحُدث التي الوهمية الهبوطية الكسور تخضع ال األحيان من كثري
الكاكاو لعقود البياني الرسم عىل الوهميَّني الهبوطيَّني الكَرسين غرار عىل — قليل حجم
واالختبارات الوهمية الهبوطية الكسور الغموضبشأن من الكثري نجد ولكنَّنا لالختبار. —
أغسطس 6 يف .(5-5 (شكل إم بي آي لرشكة البياني الرسم عىل نظرة اآلن ألِق الثانية.
هذا قاع مستوى فوق ليُغلق وانعكس شهَرين امتدَّ تداول نطاق قاع السهُم اخرتق ،2003
الدعم كرس محاولة فإن ثَمَّ وِمن التداول؛ نطاق قاع يساوي سعر عند أغلق كما اليوم.
مرة األسعار وعادت الحجم. يف زيادة دون القصري االخرتاق هذا وحدث فاشلة. كانت
السهم أظهر وهنا، أغسطس. و14 بني11 ضيق نطاق يف ظلت ثم التداول نطاق إىل أخرى
األيام هذه خالل اإلغالق موقع من يتضح كما هبوطيٍّا، التحرك يف واضحة رغبة عدم
األسعار فيه تحتفظ الوهمي الهبوطي للكرس ثانيًا اختباًرا السلوك هذا ويمثل األربعة.
خالل هذا الثبات سلوك وتمْحُور الفعيل. القاع من بالُقرب العودة من بدًال أعىل بمستوى
املقاومة مستوى فوق السهم أغلق أن وبمجرَّد أغسطس. 11 قمة حول الثاني االختبار
من بالقرب املقاومة مواَجهة قبل الهبوطي االتجاه خط نحو عر السِّ ارتفع هذا، الصغري
السهم أن إىل أغسطس 22 الجمعة يوم اإلغالق وضعف الصعودي االرتفاع وأشار .85
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11 قمة فوق أخرى مرة دعًما السهم وجد كيف الحظ جديد. من جماعيٍّا بيًعا سيواجه
اإلغالق أسعار عت تجمَّ بدائرة)، املحاطة املنطقة (انظر أغسطس و29 26 وبني أغسطس.
جميع كانت أغسطس، 27 يف الضيق النِّطاق وباستثناء سنتًا. 50 نطاق ضمن مًعا األربعة
األدنى. املستويات عند رشاء وجود عىل يدلُّ مما يوم، كل قمة من بالقرب اإلغالق أسعار
الحظ البيع. لضغوط كامًال غيابًا أغسطس 29 يف اليوم داخل الضيق النطاق ويعكس
يف حركة أصغر حدوث مع ُمنتظم، نحٍو عىل مايو قمة من السعر تأرجح ضاق كيف أيًضا
هذا إىل ويكوف أشار للصعود. ا ُمستعدٍّ هم السَّ وأصبح أغسطس. 22 قمة من االنخفاض
أو الوهمي الهبوطي للكرس آخر اختباًرا يها نُسمِّ أن للمرء يمكن االنطالق». «منصة باسم
وتحتاج املسميات. من وليس السعر/الحجم، سلوك من تأتي فالرسالة االنطالق؛ منصة
السعري، النطاق — التالية الثالثة األساسية العنارص قراءة كيفية معرفة إىل وحسب

األكرب. الزمنية واألُُطر الخطوط سياق يف وتراها — التداول وحجم اإلغالق، وموقع

تريدستيشن). (املصدر: إم بي آي لرشكة اليومي البياني الرسم :5-5 شكل
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تريدستيشن). (املصدر: باسيفيك يونيون لرشكة اليومي البياني الرسم :6-5 شكل

حيث ،(6-5 (شكل باسيفيك يونيون رشكة إىل األكرب الزمنية األطر موضوع يقودني
اليومي البياني الرسم يُظهر .2000 مارس يف طفيف وهمي هبوطي كرس ظاهريٍّا حدث
والتي جيًدا، محدَّدة هبوطية قناة ضمن األسعار بقيت حيث أشهر، 10 ملدة انخفاًضا
مهم دعم مستوى كل وكان الخاصبالقناة، الطلب خط حول ُمتكرِّر نحو عىل دعًما وجدت
مستويات من مستًوى كل عند القاع سعر وأدرجُت الالحقة. لالرتفاعات مقاومة بمنزلة
وإذا الوهمي. الهبوطي الكرس إىل أقرب يَُعدُّ الذي السلوك عن تكشف ألنها هذه؛ الدعم
يفصل التي القيعان من سلسلة فسنرى فرباير، إىل مايو من الهبوطي التقدم مقدار ِقسنا
أطلق األخري. االنخفاض عند سنتًا 81 السهم وخرس نقطة. و1.56 و3.97 4.66 بينها
يف أيًضا السلوك هذا (ويحدث االندفاع». حدة «تراجع اسم السلوك هذا عىل ويكوف
الحجم يُصبح وحينما الزخم. فقدان االندفاع حدة تراُجع يَعِكس الصعودية.) الحركات
يعني فهذا حذرك. خذ الهبوطي، التقدُّم ويقلُّ هبوطية حركة لكل القيعان نقاط عند كبريًا
وإذا أدنى. مستويات عند يَظهر الطلب ألن قليلة؛ مكاسب سوى يُقابله ال الكبري الجهد أن
ُمنَهُكون. البائعني أن فسنَعلم الهبوطي، االندفاع حدة ترتاجع بينما يتقلَّص الحجم كان
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َحجٍم مع الدعم فاخرتاق الوهمي. الهبوطي الكرس عىل نفسها املالحظات هذه وتنطبق
مع الدعم اخرتاق ويُشري الجهد. مقابل قليلة مكاسب يعكس طفيف هبوطي وتقدُّم كبري
الرسم عىل بالسلوك يتعلق وفيما العرض. إنهاك إىل طفيف هبوطي وتقدم قليل حجم
االندفاع لحدة تراُجًعا يُمثِّل 2000 مارس إنَّ نقول فإننا باسيفيك، يونيون لرشكة البياني
الذي التداول نطاق سياق ويف .1999 مايو قاع من بأكمله االنخفاض سياق يف الهبوطي
مارس قاع إىل سنتًا 81 البالغ االنخفاض إىل يُنظر ،17.94 عند 2000 فرباير قاع من بدأ
عىل وهميٍّا هبوطيٍّا وكًرسا رأًسا الثالث الفصل يف الحظنا وهمي. هبوطي كرس أنه عىل
األسبوعي البياني الرسم وعىل .(12-3 (شكل شالمبريجيه لرشكة اليومي البياني الرسم
االندفاع حدة تراجع إىل 1998 ديسمرب قاع عند الجماعي البيع أدَّى ،(13-3 (شكل لها
الصعودية والكسور الوهمية، الهبوطية الكسور مفاهيم وراء الرئيسية «الفكرة الهبوطي.

القول. خالصة هو وهذا متابعة.» وجود عدم هي االندفاع حدة وتراجع الوهمية،
السياق إىل ننظر أن قبل االنتباه بعض الوهمي الهبوطي الكرس تفاصيل تستحق
عند فرباير قاع من (7-5 (شكل باسيفيك يونيون رشكة تداول نطاق َت كربَّ لقد األكرب.
طلب خط من قليًال أدنى وضعه مما ،17.13 إىل مارس 13 يف السهم انخفض .17.94
السعر هامش ضيق وأشار طفيفة. بيعي تشبع حالة هذا أوجد ثمَّ ومن الهبوطية، القناة
عىل لإلنهاك تعرض البيع ضغط أن إىل اليوم هذا يف اإلغالق وموقع املنخفض والحجم
أي يظهر ولم قليًال، أعىل وأُغلق أضيق نطاٍق يف السهم ظل مارس، 14 ويف مؤقتًا. األقل
موقف يف الهبوطي االندفاع حدة تراجع وأشار السابق. اليوم قاع إىل للعودة استعداد
هذا وحدث وهمي. هبوطي كرس حدوث إمكانية إىل الهبوطية القناة ضمن بيعي تشبُّع
الصعودية. الحركة سهولة الواسعة عر السِّ نطاقات عكست حيث مارس، 15-16 الكرسيف
ذو الساحق الرتاُجع وأشار يوَمني. غضون يف مارس قمة من البيع عمليات جميع وُمحيَت
الوهمي. للَكرس الثاني االختبار إىل الرأيس االرتفاع نطاق منتصف إىل امُلنخِفض الحجم

طفيف. وهمي هبوطي كرس أيًضا حَدث الثاني االختبار ويف
السهم أن نرى ،(8-5 (شكل باسيفيك يونيون لرشكة هري الشَّ البياني الرسم عىل
ولكن للصعود. االتجاه ل يتحوَّ أن قبل و18.50 23 بني أخرى أشهر خمسة ملدة «يتأرجح»
الصغري الوهمي الهبوطي الكرس بشأن للغاية ا مهمٍّ شيئًا أيًضا يكشف البياني الرسم هذا
صانعًة ،1998 أغسطس قاع مارس يف الهبوطية الحركة َكرست فقد .2000 مارس يف
بني أشهر ستة امُلمتد التداول نطاق فإن ولذلك بكثري. أكرب بدرجة وهميٍّا هبوطيٍّا كًرسا
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تريدستيشن). (املصدر: تكبريه) (بعد باسيفيك يونيون لرشكة اليومي البياني الرسم :7-5 شكل

ضيق الحظ األكرب. الوهمي الهبوطي الكرس لهذا ثانيًا اختباًرا كان 2000 وسبتمرب أبريل
سنوات. خمس خالل يف األصغر النطاق يَُعد والذي ،2000 سبتمرب يف عري السِّ النطاق
صعودية حركة أجل من االنطالق منصة عىل السهم وكان أُنهك قد البيع ضغط إنَّ وقيل
عىل مفيًدا يكون إنه حيث األسعار؛ النخفاض االهتمام إيالء أيًضا وينبغي بكثري. أكرب
األهمية. يف غاية املالحظة هذه هرية. الشَّ البيانية الرسوم عىل يظهر عندما خاصٍّ نحٍو

اليومية البيانية الرسوم بها تُقرأ التي نفسها بالطريقة هرية الشَّ البيانية الرسوم تُقرأ
يف نحٍو أفضل عىل األمر هذا يتضح والحجم. اإلغالق، وموقع النطاق، عىل الرتكيز مع
هذا تراُجع فبعد .(9-5 (شكل اليابانية األسهم مؤرشِّ لصندوق هري الشَّ البياني الرسم
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تريدستيشن). (املصدر: باسيفيك يونيون لرشكة الشهري البياني الرسم :8-5 شكل

األوَّيل االرتفاع وصادف .(1 (النقطة 2002 فرباير يف الدعم وجد سنتنَي، ملدة السهم
قاع إىل أشهر خمسة ملدة األسعار انخفضت ثم سابقة. دعم كرس نقطة عند مقاومة
الجهد ورغم سهم. مليون 48 إىل الحجم وارتفع الدعم اخُرتق حيث ،(2 (النقطة أكتوبر
حدوث إمكانية هذا إىل أشار فرباير. قاع وفوق النطاق منتصف يف السهم أغلق الكبري،
بعيًدا االرتفاع عىل قدرة أيِّ دون أشهر أربعة ملدة السهم ظل ولكن وهمي، هبوطي كرس
فرباير يف املنخفض والحجم الضعيف واإلغالق الضيق النطاق وأنذر الخطر. نقطة عن
انخفض و5)، 4 (النقطتان وأبريل مارس ويف للدعم. كرس بحدوث (3 (النقطة 2003
ولدينا الهبوطية الحركة يف سهولة هنا لدينا ليس كبري. بحجم جديَدين قاَعني إىل السهم
ارتفاع احتمالية عىل دليًال أبريل إغالق قدَّم ذلك، ومع الجهد. مقابل ضئيلة مكاسب
يوليو يف عرًضا السوق وواجهت مايو. يف التحول مع الوهمي الهبوطي الكرس وبدأ السهم.

.2006 مايو يف 15.55 إىل هم السَّ وارتفع أغسطس، يف استُوعب ولكنه ،(6 (النقطة
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تريدستيشن). (املصدر: اليابانية األسهم مؤرش لصندوق الشهري البياني الرسم :9-5 شكل

الكسور من العديد عىل عديدة سنوات تستمر التي التداول نطاقات تحتوي ما غالبًا
يف التسبُّب دون للغاية مربحة طة متوسِّ صعودية حركات تقدم التي الوهمية الهبوطية
فول لعقود االستمراري للنمط سنوي الربع البياني الرسم ويقدم كبري. مقاومة كرس
الهبوطية الكسور يف بعمق الَخوض فدون لذلك. كالسيكيٍّا مثاًال (10-5 (شكل الصويا
اليسار فمن بارزة؛ منها خمسة ة ثمَّ البياني، الرسم هذا عىل املوجودة العديدة الوهمية
و3.87 شهًرا) 16) دوالرات 6.36 بقيمة مكاسب الوهمية الكسور هذه حققت اليمني، إىل
دوالرات و6.39 أشهر) 9) دوالًرا و2.31 شهًرا) 21) دوالراٍت و6.32 أشهر) 7) دوالراٍت
11.39 وصلت مكاسب 2006 قاع من الحق وهمي هبوطي كرس ق وحقَّ شهًرا). 27)
سيئًا، ليس هذا هنا. الوارد التداول لنطاق كبريًا كًرسا مثَّل ما وهو شهًرا، 22 يف دوالًرا
تستحق عقد. لكل دوالر آالف 5 يُساوي الصويا فول سهم يف واحًدا دوالًرا أن إىل بالنظر
عرب امُلمتدة الوهمية الهبوطية للكسور ميلها بسبب كثب عن الدراسة الصويا فول سوق
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البداية يف أخفقت صعوديًة انعكاساٍت الوهمية الكسور هذه من العديُد وسبَق أشهر. عدة
عام وقبل األخرية. البداية نقاط من السابقة القياسات تُجرى أكرب. حركات تحفيز يف
1975 قاع أنشأها التي الحدود داخل الوهمية الهبوطية الكسور جميع حدثت ،1999
اتجاه وبلغ .16.63 إىل 2008 يف االرتفاع حتى 1973 قمة اختبار يَُعِد ولم .1977 وقمة
الذي نفسه العام وهو ،1999 عام حتى قاعه إىل يصل ولم 1980 عام يف ذروته السلعة
لسوق 1999 قاع وخضَعت خاصتها. 1975 قاع تحت الصويا فول سوق فيه انخَفض
.2002 يناير يف العملية انتهاء حتى صمدت ولكنها مرات عدة لالختبار الصويا فول
للسوق (terminal shakeout) ختامية و2002هزة 1999 بني عري السِّ السلوك وكان
من النوع وهذا أطول. زمنية فرتة مدى عىل وتطوَّر مطوَّل تداول نطاق نهاية يف جاء ألنه
صعودي اتجاٌه ويبدأ سنوات عدة عىل ُممتدٍّ تداول نطاق يُبدِّد ما غالبًا عرية السِّ الحركة
نهاية يف يُمثِّل فإنه ،2004 يف 2002 قاع من االرتفاع من الكثري ُمحَي حني ويف بكثري. أكرب
فول زيت لعقود السنوي البياني الرسم عىل الحظنا الختامية. للهزة ثانيًا اختباًرا املطاف
وأدى 2001 فرتة يف أيًضا ذلك وحدث .1975 قاع من ختامية هزة (6-3 (شكل الصويا
الذي التداول نطاُق تبدَّد نفسه، السنوي البياني الرسم وعىل كبرية. صعودية حركة إىل
.1968 عام يف إثارًة أقلَّ ختامية هزة طريق عن العرشين القرن خمسينيات أوائل منذ بدأ
عام يف مرة ألول نقطة 1000 إىل (11-5 (شكل الصناعي جونز داو مؤرشِّ ارتَفع
هبوطية كسور فيه حدثت تداُول نطاق يف عاًما 16 ملدة ظلَّ القمة، هذه ومن .1966
يف الوهمي الهبوطي الكرس كان ورأس. ختامية، وهزَّة وهمية، ُصعودية وكسور وهمية،
فقبل الوقت. ذلك حتى البورصة تاريخ يف َشهري حجم بأكرب مصحوبًا 1982 أغسطس
سهم، مليون 100 إىل واحد يوم يف نيويورك بورصة حجم أبًدا يَِصل لم ،1982 أغسطس
أغسطس يف الشهري النطاق وكان ُمنفِصلة. أيام خمسة يف الشهر ذلك يف هذا وحَدث
إال يتجاَوْزه فلم السابقة؛ الصعودية األشُهر كل يف َشهري نطاق أكرب ثاني هو 1982
األشُهر جميع بني نطاق أكرب 1982 أكتوبر لشهر كان وبالطبع، .1976 يناير نطاق
من بالكرس سنبدأ الوهمي الهبوطي الكرس هذا ولتحليل الهبوطية. أو الصعودية السابقة
املؤرشِّ حاول القاع، هذا ومن سبتمرب. يف نقطة 807 عند دعًما وَجد الذي 1981 قمة

1982 عام من األول الربع وشهد ديسمرب. يف نقطة 900 فوق زخمه نفد ولكن التعايف
مهمة: سمات ثالث نالحظ حيث مارس؛ يف جديدة قاع إىل إضافًة عف، الضَّ من مزيًدا
بجزء السابق الشهر إغالق تحت وتوقف هري، الشَّ النِّطاق قاع عن بعيًدا اإلغالق حَدث
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(املصدر: الصويا فول لعقود االستمراري للنمط سنوي الربع البياني الرسم :10-5 شكل
ميتاستوك).

احتمالية من مًعا الثالث السمات هذه حذَّرت .1981 قاع فوق إىل ووَصل وتعاىف بسيط،
قمة 1982 مارس يف هري الشَّ نيويورك بورصة حجم وبلغ وهمي. هبوطي كرس حدوث
الصورة بروز زاد ما وهو قليلة، مكاسب سوى تَجِن لم الكبرية البيع جهود أن إال تاريخية،
نقطة 850 فوق مقاومة صاَدف لكنه صغري، وهمي هبوطي كٌرس وحَدث الصعودية.
الوهمي الهبوطي للكرس اختبار بمنزلة مايو قمة من االنخفاض اعتبار ويُمكن مايو. يف
حيث الوهمي؛ الهبوطي للكرس ناجح ثاٍن كاختبار يونيو وبدا مارس. قاع من نشأ الذي
االرتفاع بدأ يوليو، يف ذلك، ومع قاعه. عن بعيًدا الشهر وأنهى قاِعه عىل داو مؤرشِّ حافظ
آخر اختبار أمام الطريق هذا ويمهد اإلغالق. موقع من يتَّضح كما ف، توقَّ ثم ببطء يَحدث
ومع قليًال. أقلَّ جديد قاع إىل أغسطس يف األسعار وانخَفَضت الوهمي. الهبوطي للَكرس
الوهمي الهبوطي الكرس كان يوليو، قمة فوق الشهر خالل داو مؤرشِّ تعاىف عندما ذلك،
سوق بداية عن وأعلن املاضية، شهًرا عرش األحد ِقَمم االرتفاع تجاوز حاالته. أقوى يف
أن يف السبب عن يتساءل أن للمرء ويُمكن العمر. يف واحدًة مرًة إال تَحُدث ال صعودية
الكسور َفشلت بينما العميق التأثري هذا له كان أغسطس1982 يف الوهمي الهبوطي الكرس
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تريدستيشن). (املصدر: الصناعي جونز داو ملؤرش الشهري البياني الرسم :11-5 شكل

الواضحة األسباب أحد يتعلق ُمستمرة. صعودية حركة إنتاج يف األخرى الوهمية الهبوطية
،1981 سبتمرب يف ذروتها الطويل املدى عائدات بَلغت فقد الفائدة. بأسعار التقنية غري
التقنية الناحية ومن .1982 أغسطس يف ا حادٍّ انخفاًضا القصري املدى عائدات وانخَفَضت
الهبوطي الكرس عند القوي االرتفاع هذا إطالق عىل لرأس األسعار تشكيل ساَعد البحتة،
.1982 عام يف لقاِعها األطَول املدى ذات األسعار دورات بعض وصلت وكذلك، الوهمي.
االتجاه. إطالة عىل الخفية السوق ُقدرة عىل 1982 قاع من االتجاه عكس بطء ويشهد
الكسور موضوع وسنَتناول .2011-2012 الفرتة طوال السلوك هذا نفس شهدنا وقد
عليه. عديدة ُممتازة أمثلة يُقدِّم 11-5 شكل ولكن التايل، الفصل يف الوهمية الصعودية

عىل — املدى الطويلة امُلتقلِّبة التداُول نطاقات يف الوهمية الهبوطية الكسور رأينا، كما
ر تُوفِّ ما غالبًا — الصويا فول وعقود جونز داو ملؤرشِّ البيانيَّني الرسَمني يف الواردة غرار
أحيانًا الوهمية الكسور تلك تَحُدث اليومية، الصعودية االتجاهات ويف كبرية. رشاء فرص
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تريدستيشن). (املصدر: دير جون لرشكة اليومي البياني الرسم :12-5 شكل

أو الطويلة املراكز لتهريم استخدامها ويُمكن التصحيح. عمليات من األيمن الجانب عىل
الكسور فيها فتَنتِرش الهبوطية االتجاهات أما االتجاه. بدء بعد التداُول عملية يف الدخول
منتقي «كابوس يه أُسمِّ ما تُنشئ وهي ،(6-5 لشكل (ارجع الفاشلة الوهمية الهبوطية
وعادًة الصعودية. االنعكاسات بمطاردة ُمتكرِّر نحٍو عىل التجار تُغري ألنها القيعان»؛
نحٍو عىل تُقرأ عندما قصرية مراكز التخاذ استخدامها ويُمكن األجل، قصرية تكون ما
اليومي البياني الرسم من بدءًا صعوديَّني اتجاَهني عىل نظرًة أوًال نُلقي وسوف صحيح.
انخفاًضا األسهم سوق لت سجَّ .2003 وأكتوبر مارس بني (12-5 (شكل دير جون لرشكة
البيانية الرسوم وعىل تقريبًا. عام ملدة منظم ُصعودي اتجاٍه إىل أدى مارس2003 يف ا مهمٍّ
االنعكايس السلوك كان األخرى، طات ات/املتوسِّ واملؤرشِّ بورز أند ستاندرد ملؤرشِّ اليومية
أي إعطاء دون ولكن األسهم بقية دير جون أسهم وتبعت تماًما. واضًحا مارس قاِع عند
لحدَّة تراُجع وال الحجم، يف ذروة تَحدث لم أخرى، بعبارٍة االرتفاع. قبل رصيحة مؤرشات
من الهبوطية القنوات داخل بيعي تَشبُّع حالَة وال انعكايس، سلوك وال الهبوطي، االندفاع
من االنخفاض أعاد هنا)، املدرج (غري األسبوعي البياني الرسم وعىل .2002 ديسمرب قمة
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منظور ِمن يشء يحدث لم ولكن .2002 يوليو قاع اختبار مارس2003 إىل 2002 ديسمرب
من رسيًعا السهم ارتفع ذلك، ومع كبرية. صعودية حركة بداية إىل أشار السعر/الحجم
عند مكاسبه معظم عن السهم تخىلَّ ثم األكرب. السوق مع تماشيًا مارس 21 قمة إىل قاعه
أشار حيث نقطة؛ 22 مستوى إىل تدريجيٍّا القاع هذا من السهم وارتفع التايل. التصحيح
أسابيع لبضعة تداُول نطاق وتشكَّل العرض. وجود إىل مايو 12-13 يف الكبري الحجم
يوًما، 11 يف مستًوى أعىل إىل التداُول حجم وارتفع مايو. 29 يف الطفيف الدعم كرس قبل
السهم وضع التايل اليوم يف الهبوطية املتابعة وعدم اليوم. قاع من بالقرب السعر وأغلق
بحالة يمرُّ كان السهم أنَّ احتمال من زاد (كما ُمحتَمل. وهمي هبوطي كرس موضع يف
أو مايو 30 يف طويل مركز اتخاذ املرء ويستطيع مارس.) قمة مستوى حول استيعاب
لم الدعم، كرس عند الحجم زيادة ورغم مايو. 29 قاع تحت توقُّف نقطة مع يونيو 2
هذا من الطفيفة الوهمية الهبوطية الكسور عىل الصغري الرهان إنَّ ثاٍن. اختبار أي يحدث
الثاني الوهمي الهبوطي الكرس أما الصعودي. االتجاه يف للنجاح أكرب فرصة يمتلك النوع
تحت السهم انخفض يوليو، 16 ويف يوليو. وقاع يونيو قمة بني التداول نطاق أنهى فقد

قليًال. التداول حجم وظل ضعيف، بأداء وأغلق التداول نطاق
وهنا، .17 يوم يف الوهمية الهبوطية الكسور من لة املفضَّ أنواعي من واحد حدث
نحٍو عىل الحجم وزاد — السابق اليوم قمة حتى تقريبًا — صعودية فجوة السهم أحدث
ولكنها الهبوطي، االتجاه يف الوهمية الهبوطية الكسور من النوع هذا ينجح ما نادًرا كبري.
يدفعون املحتملني املشرتين تجعل ألنها الصعودية؛ القصة تُعزِّز الصعودي االتجاه يف
الكرس هذا يف لدينا التداول. عملية يف الدخول من اآلخرين ومنع األسهم امتالك أجل من
الثاني واالختبار الصعودي اليوم يف كبري حجم يليه قليل، حجم ذو كرس الوهمي الهبوطي
أغسطس أوائل يف الرتاجع الحظ يونيو. قمة فوق برسعة السهم ارتفع ثم التايل، اليوم يف
.1-1 شكل يف مبنيَّ هو كما وذلك العرض؛ عىل الطلب تغلَّب حيث الكرس اخترب الذي
26 ويف آخر. تداول نطاق يف املطاف نهاية يف ودخل أغسطس، يف السعر صعود تساَرع
(لقد الحجم. يف زيادة أي دون النِّطاق لهذا السفيل الحد تحت السهم انخفض سبتمرب،
التايل اليوم يف واملتابعة الحجم وجود عدم وزاد أغسطس.) 12 يف الرأيس التسارع اخترب
املدى يتطلَّب املزدهر. السلوك هذا مثل أرى أن أودُّ الوهمي. الهبوطي الكرس احتمالية من
احرتاًسا أو فوريٍّا ارتفاًعا النطاق قاع تحت يوجد الذي سبتمرب) 29) اليوم داخل الضيق
األسايس االتجاه قىض فهنا، النتيجة. يف يُذكر شكٌّ يوجد لن الهبوطي، االتجاه ويف أدناه.
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الكرس عند القليل وللحجم الخطر. نقطة عن بعيًدا السهم ارتفع بينما شكوك أية عىل
الحجم ذات الرأسية املنطقة اخترب أنه يف إضافية أهمية سبتمرب يف الوهمي الهبوطي
الطلب كان منطقة يف العرض نقَص القليل الحجم وعَكس أغسطس. 12-13 يف الكبري
القصرية املراكز أصحاب من قليًال أن الواضح ومن السابق. يف العرض عىل تغلَّب قد فيها
إىل السهم ووصل سبتمرب. 26 يف الدعم كرس عند مراكزهم بزيادة أُغُروا قد امُلحاَرصين

.2004 أبريل يف نقطة 37.47

(املصدر: 2004 ديسمرب يف الدوالر مقابل لليورو 1 رقم اليومي البياني الرسم :13-5 شكل
تريدستيشن).

2004 ديسمرب يف الدوالر مقابل لليورو البياني الرسم يف الصعودي االتجاه يتضمن
الوهمية الهبوطية الكسور من العديد 2004 ومارس 2003 نوفمرب بني (13-5 (شكل
«قصة ل استثنائية دراسة البياني الرسم يُقدِّم الكبري. الحجم ذي الكرس ملناطق واختبارات
إىل وانخفض ،98.39 عند 2003 يونيو يف ذروته إىل العقد هذا وصل وللعلم، الخطوط».
يف حاد نحو عىل السعر ارتفع شهر، ملدة التماسك وبعد .96.87 عند 2003 أغسطس قاع
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الرسم يبدأ حيث أكتوبر، قمة إىل لالرتفاع زخًما الرأيس االرتفاع هذا ر وفَّ سبتمرب. 4-5
املنطقة اخترب أكتوبر قمة من حدث الذي التصحيح فإن الحال، وبطبيعة هنا. البياني
التداول نطاق يُسمى التصحيح هذا سبتمرب. أوائل يف رأسيٍّا األسعار فيها ارتفعت التي
قليًال أقل األوىل قمته نقطة وانتَهت .BC أصغر تداول نطاق ظهر أكتوبر، قاع ومن .AB
الكبري. الحجم مع األسعار انخفاض تساَرع حيث أكتوبر، 3 يف اليومي النطاق داخل
AB التداول نطاَقي تحت نوفمرب 7 يف الكبري الحجم ذات الجماعية البيع عمليات وُكرست
حدوث احتمالية إىل أشارا الجهد مقابل مكاسب وجود وعدم اإلغالق موقع ولكن ،BCو
للمرء ينبغي كان ذلك، بعد صعوَدين يوَمني العقد حقق وعندما وهمي. هبوطي كرس
الهبوطي الكرس هذا أرسع الحايل. القاع من أدنى توقف نقطة مع طويًال مركًزا يتَّخذ أن
نوفمرب، 17 ويف نوفمرب. 17 االثنني يوم يَتالىش أن قبل نوفمرب 13-14 يف صعوًدا الوهمي
وبطبيعة الزخم. يَفِقد كان الوهمي الهبوطي الكرس أن إىل عري السِّ النِّطاق ضيق أشار
صعوديٍّا كًرسا أيًضا وأوجد أكتوبر، 3 يف الدعم كرس منطقة يف أخرى مرًة هذا كان الحال،
أكرب رهانًا وضع أو أرباًحا النَِّشط املتداول ق حقَّ ربما .BC التداول لنطاق محتمًال وهميٍّا
نوفمرب 21 حتى الوهمي الصعودي الكرس يَكتِمل لم الثاني. االختبار انتظار خالل من
ارتفع القاع، اختبار إعادة بعد ديسمرب، 5 ويف الوهمي. الهبوطي الكرس اختبار إىل وأدَّى
السهولة وبرشت السابقة. الهبوطية الحركة معظم ماحيًا كبري، بحجم حاد نحو عىل العقد
السعرية. املكاسب من بمزيد الكبري والحجم القوي، واإلغالق الصعودية، الحركة يف
كرس قبل ي امُلتبقِّ العرض امُلشرتون استوَعب حيث ُمتقلبًا أداءً البداية يف األسعار وشهدت
اليوم يف مقاومًة العقد واجه حيث األجل قصري املقاومة كرس كان ديسمرب. 11 يف املقاومة
ضمن وغالبًا BC النطاق فوق أسايس نحو عىل DE جديد تداول نطاق وتشكَّل التايل.
،1-1 شكل يف امُلبنيِّ الرسم سياق ويف ديسمرب. 11-12 يف املقاَومة لكرس عري السِّ النطاق
مع نهايتُه وجاءت أطول. لفرتة استمر املقاومة لكرس اختبار هو DE التداول نطاق فإن
يناير؛ 2 الجمعة يوم بسهولة العقد ُكَرس وبينما يناير. 2 يف الوهمي الهبوطي الكرس
عىل العرض تغلُّب من بدًال عيفة الضَّ الطويلة املراكز انهيار إىل الضئيل الحجم أشار فقد
كما العرض، نقص التايل اليوم يف النطاق وضيق التداول حجم انخفاض وأكَّد الطلب.
الذين للتجار التايل اليوم افتتاح عند حتى (أو طويل مركز التخاذ ممتاًزا مكانًا را وفَّ
امُلحاطة املنطقة (انظر التالية الثالث الجلسات ويف اليوم). نهاية بيانات يَستخِدمون
املفرط. العرض امُلشرتون استوعب حيث املقاومة خطِّ عند بشدة السوق ضغط بدائرة)،
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عة متجمَّ الثالثة األيام هذه يف اإلغالق أسعار كانت كيف رأوا الذين للتجار بالنسبة
مراكز التخاذ ممتاًزا مكانًا مثَّلت االستيعاب منطقة فإن يوم؛ كل قاع من بكثري وأعىل مًعا
بسهولة صعوًدا األسعار ارتفعت حيث العرض عىل الطلب تغلَّب يناير، 9 ففي طويلة؛
األسعار تماَسَكت يبدو، ما فعىل التايل. اليوم يف رسيًعا االرتفاع ف وتوقَّ كبريتني. وقوة
الفور عىل ونالحظ يناير). 23) أخرى قمة إىل صعوًدا اندفَعت ثم A املقاومة خطِّ فوق
األسعار وانعَكَست يناير) 10) السابقة القمة فوق االرتفاع يف االندفاع ة حدَّ تراجَعت كيف
وهمي صعودي كرس عن أسفر األخري املقاَومة كرس أن احتمال نُواجه وفجأًة، هبوًطا.
النشط التاجر سرُياهن بينما األرباح، املتأرجح التاجر يجني وسوف .AB التداول لنطاق
الصعودي الكرس ويصبح مبارشًة. يناير 23 فوق توقف نقطة مع القصري، املركز عىل
حني ويف يناير. 28 يف الكبري الحجم ذي الكبري الكرس بعد معقولية أكثر املحتمل الوهمي
اإلغالق ضعف فإن ،D املقاومة خط فوق وظل املقاومة كرس اخترب االنخفاض هذا أن
يناير 29 يف عري السِّ السلوك وكان الضعف. من مزيد حدوث احتمالية عزَّزا الكبري والحجم
منتصف يف األسعار وأغلقت اليومي، النطاق ضاق وهنا، الهبوطية. التوقعات قلل ما هو
منطقة إىل السوق عاَدت حيث البياني؛ الرسم عىل قراءة أعىل إىل الحجم وارتفع النطاق،
عمليات مقابل يف يشرتون كانوا التجار كبار بعض أن الواضح ومن السابقة. االستيعاب
املتأرجح التاجر يعيد وربما قليًال. هبوطيٍّا تقدًما العقد ق حقَّ ثمَّ ومن الضخمة؛ البيع
وأي قليًال؛ االستيعاب) (منطقة 97.80 تحت توقف نقطة مع طويلة مراكز اتخاذ
حتى توقف نقاط يضع أن األقل عىل يجب قصري موقف اتخاذ عىل م ُمصمِّ شخص
مع يتفاعل والذي ،FG جديد، تجاري نطاق اآلن لدينا وأصبح خسارة. أي ق يُحقِّ ال
ويف .D املقاومة لخط امتداًدا تقريبًا G الدعم خط ويعترب .DEو AB النطاقني ذروتي
ويؤدِّي الطلب. إنهاك إىل أشار 98.00 فوق اليومية النطاقات ضيق فإن الالحق، االرتفاع
صعوديٍّا العقد انعكس ولكن يناير. 28 قاع الختبار فرباير 6 يف تراجع حدوث إىل هذا

وهمي. هبوطي كرس حدوث يَنتظر كان شخص أي وراءه مخلًفا كبرية بقوة
األرباح تحقيق املرء بها يستطيع التي الطريقة عن بالحديث الفصل هذا بدأت لقد
ليَست اإلحصائية، الناحية ومن الوهمية. والهبوطية الصعودية الكسور عند التداول من
كتاب أي ْح تصفَّ املزدوجة. والقيعان امُلزدِوجة الِقَمم مثل منترشًة الوهمية الكسور هذه
الصعودية االتجاهات من الكثري تجد وسوف الفني بالتحليل الخاصة البيانية للرسوم
وضع يُمكن ذلك، ومع وهمية. هبوطية كسور أي وجود دون سنة أو أشهر لستة املمتدة
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اتخاذ يف االسرتاتيجيات تلك إحدى تتمثل الحاالت. هذه مع للتعامل تداول اسرتاتيجيات
توجد األحيان من كثري ويف قاع. من كبري حجم ذي ارتفاع بعد الرتاجع عند طويل مركز
ديسمرب، 5 بعد حدث مثلما — الكبري الحجم ذي (األيام) اليوم نطاق يف ضحلة تصحيحات
الحال، وبطبيعة للرشاء. استخدامها يُمكن والتي — الدراسة هذه يف فرباير و6 يناير، و2
6 فبعد الكسور. اختبارات عند أو االستيعاب مناطق يف أخرى تداول عمليات إجراء يُمِكن
قوًة وقدَّم كبريًا الحجم وظلَّ فرباير. 11 يوم يف آخر حادٍّ مفاجئ بارتفاع العقد مرَّ فرباير،
ضاق فقد يناير، و9 ديسمرب 11 ارتفاَعي بعد حَدث وكما .FG التداول نطاق لكرس كافية
بالقرب ليُغلق فرباير 18 يف العقد انعكس ذلك ومع الصعودي، الزخم أُنهك بينما النطاق
وهمي. صعودي لكرس تعرَّض FG التداول نطاق أن احتمال من يزيد مما اليوم، قاع من
ذلك، ومع .Hو Fو D الخطوط قمم من تُقاس كما الصعودي االندفاع حدة تراُجع ونرى
وظلَّ اختُرب التصحيح وهذا ضحل. ،HJ ى امُلسمَّ التداول نطاق وهو التايل، التصحيح فإن
يف تقريبًا ملحوظ غري وهمي هبوطي بكرس وانتهي فرباير 11 ليوم الرأيس النطاق ضمن
نطاق قاع فوق قويٍّ إغالٍق مع ضيِّق نطاق من الوهمي الهبوطي الكرس وتكون مارس. 3
ملا نظرة ويف جديدة. قمة إىل العقد ارتفع حيث مارس 5 يف الهائل الطلب وظهر التداول.
التداول نطاق قمة حول استيعابًا يُمثِّل HJ التداول نطاق فإن البياني؛ الرسم عىل سبق

.AB التداول نطاق وقمة FG
كبرية بسهولة اآلخر ِتلَو وهمي كرسهبوطي إىل هنا املبنيَّ الصعودي االتجاه استجاب
وهمي هبوطي كرس كل تبدَّد الكبري، الحجم وبسبب الحجم. وزيادة الصعودية الحركة يف
متواصًال ثابتًا الصعودي االتجاه هذا يكن ولم آخر. تداول نطاق إىل أدى مما برسعة،
جميع يف التداول حجم ارتفاع ويعكس صعودية. أكثر حالة للُمشرتين؛ كاملة سيطرة مع
وبعد االتجاه. استمرار قبل استيعابُه يجب ُمستمر بيع وجود الصعودي االتجاه أنحاء
يف املبني KL صغري تداول نطاق تشكَّل مارس، 5 يوم يف الكبري الحجم ذي املقاومة كرس
االرتفاع هذا طابع قارن مارس. 16 يف صغري وهمي هبوطي بكرس وانتهى 14-5 شكل
ضاقت ففجأًة ،12-5 شكل عىل السابقة االنعكاسات مع الوهمي الهبوطي الكرس هذا يف
عند الطلب قلة وأصبحت الطلب. نقص إىل يُشري مما الحجم، وتضاءل اليومية النطاقات
بالكاد تجاَوزت الحركة هذه أن املرء يدرك عندما أكثر سوء نذير مارس2004 ارتفاع قمة
موقع الحظ باملناقشة. جدير القمة لهذه الوصول سلوك إن .98.39 عند 2003 يونيو قمة
الوهمي الهبوطي الكرس من كبري جزء ومحو مارس) 24) القمة يوم يف الضعيف اإلغالق

123



وشيكة صفقات

(املصدر: 2004 ديسمرب يف الدوالر مقابل لليورو 2 رقم اليومي البياني الرسم :14-5 شكل
تريدستيشن).

بعدما للتعايف أخرى فرصة العقد لدى يزال ال كان مارس، 31 يف ولكن يوَمني. بعد
النقطة، هذه عند قوي. بأداء األسعار وأغلقت الضعف من بمزيد امُلشرتون يَسمح لم
يف ذلك، من وبدًال مارس. و4 يناير، و5 ديسمرب، 4 أليام مماثل وضع يف السوق كانت
الجلسات قاع عند لتُغلق األسعار وانعكست الرشاء خالل من متابعة تحدث لم أبريل، 1
واكتسبوا مارس 16 قاع حول الرشاء عمليات استَوعبوا قد البائعون وكان السابقة. الثالث
افتتاح عند أو أبريل 1 إغالق عند إما قصريًا مركًزا املرء يتخذ أن امُلمكن من كان السيطرة.
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جماعي بيع عمليات حدثت ثم مارس، 31 قمة فوق للحماية ف توقُّ نقطة مع أبريل، 2
القاع، عند أغلقت األسعار وألنَّ هبوطي. وظائف لتقرير استجابًة أبريل 2 يف مذهلة
ضاَقت اليومية النطاقات فإن ترى، وكما رسيًعا. ارتداًدا ع يَتوقَّ أن املرء يستطيع كان
ولكن التالية. الثالثة األشهر خالل نقطة 100 العقد يفقد أن قبل الالحق االرتفاع يف
لخفض املبارشة الفنية البيئة أوجد أبريل مارس-1 31 يف الفاشل الوهمي الهبوطي الكرس
الوهمي الصعودي والكرس مارس يف الصعودي االندفاع حدة تراجع رسم فقد األسعار؛
الواضحة الهبوطية األساسيات وبينت بكثري، أكرب هبوطية صورًة 2003 يونيو قمة عند
صعودية. ذروة تشكيل يف الفاشلة الوهمية الهبوطية الكسور ندرس سوف واآلن السبب.

(املصدر: 2004 ديسمرب يف القطن لعقود 2 رقم اليومي البياني الرسم :15-5 شكل
تريدستيشن).
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.2003 وأكتوبر 2001 أكتوبر بني الفرتة يف القطن عقود سوق يف األسعار تضاعَفت
سنتًا، 71 عند ذروتها (15-5 (شكل 2004 ديسمرب يف الجديد املحصول عقد قيمة وبَلغت
هذا ومن .2003 نوفمرب يف 62.50 إىل وصل حتى رسيعة جماعية بيع عمليات وشهد
البياني الرسم ويُظهر له. دراستنا تبدأ حيث 2004 يناير يف 69.96 إىل العقد ارتفع القاع،
بعدد يتميز وهو .2004 وأبريل يناير بني تطور الذي الصعودية الذروة تشكيل اليومي
من وبدًال للبائعني. امُلتزايدة القوة أكد الذي األمر الفاشلة، الوهمية الهبوطية الكسور من
الكرسان أدَّى الرئيسية. النقاط إىل أتطرق سوف عري، السِّ للسلوك ُمفصل توصيف تقديم
.AB التداول نطاق أعىل إىل األسعار رفع إىل مارس و9 فرباير 10 يف الوهميان الهبوطيان
التداول لنطاق السفيل الخط اختبار أعاد أبريل 13 قاع من الوهمي الهبوطي الكرس ولكن
اإلغالق وقدم أبريل. 28-29 يف الهبوطي االتجاه تساَرع األخرية، القمة هذه ومن وحسب.
ذلك وتبع الهبوطي االتجاه خط اخرتاق يَستِطع لم لكنه لالرتفاع، فرصة أبريل 29 يف
تمنع لدرجة ا جدٍّ كبرية أبريل 29 يف الجماعي البيع عمليات وكانت الضعف. من مزيد
القيعان من سلسلة البياني الرسم هذا عىل ولدينا وهمي. هبوطي كرس وجود يف التفكري
من اليُمنى الحافة عند الثابت السلوك ويُعتَرب .Cو A امِلحَوَرين حول تَتناثر التي والِقَمم
وواصَلت الرشاء عمليات جميع البائعون فيها استوعب منطقة من جزءًا البياني الرسم

انخفاضها. األسعار
الوهمية؛ الهبوطية الكسور عند التداول من أفضل تداول اسرتاتيجية أي أَعرف ال
طويلة االتجاهات من العديد ز وتُحفِّ اليوم خالل املدى قصرية تداُول عمليات تنتج فهي
الخطر نقطة عند الصفقات لدخول وسيلًة ر تُوفِّ فإنها املخاطر، إلدارة وبالنسبة املدى.
تحت األسعار تتحرَّك وعندما صورة. أدنى يف الخطر ويكون برسعة الناتج د سيُحدِّ حيث
التاجر أما أكرب. ضعف حدوث من خوًفا يرتاَجعون التجار من العديد فإن الدعم، خط
ورسعان قليلة، متابعة أو د تردُّ حدوث يَرتِقب إذ األمر. ذلك يف خربًة أكثر فهو امُلحرتف،
يُتاِجر أن شخص ألي الوهمي الهبوطي الكرس فهم ويَسمح الوضع. من يستفيد ما

جيًدا. سنويٍّا دخًال ويكسب كامُلحرتفني،

هوامش

(1) Humphrey B. Neill, Tape Reading and Market Tactics (Burlington,
VT: Fraser Publishing, 1970), 188.
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متابعة يف ويَفشل سابق مقاومة خط فوق السلعة أو املؤرشِّ أو السهم يَتحرَّك عندما
ى ويُسمَّ هبوطي. انعكاس حدوث إمكانية االعتبار يف يضع أن املرء عىل يجب صعوده،
الوهمي، الهبوطي الكرس غرار وعىل وهميٍّا»، صعوديٍّا «كًرسا هذا الفاشل املقاومة كرس
الهبوطي الكرس غرار وعىل الِحًقا. اختباره إعادة ويمكن طرق بعدة يحدث أن يُمكن
أقل يف امُلخاَطرة تكون حيثما الخطر نقطة عند تداول فرصة ر يُوفِّ فإنه أيًضا، الوهمي
عند يظهر أو االتجاه داخل للتداول ا جدٍّ رسيًعا منعطًفا يمثل أن يُمكن وباملثل حاالتها.
التداول من صعوبًة أكثر الوهمية الصعودية الكسور عند التداُول أن وأرى رئيسية. ذروة
ِقَمم رشاء يف العامة رغبة ذلك أسباب أحَد يكون وقد الوهمية. الهبوطية الكسور عند
وهكذا، الجديدة. القيعان عند قصرية مراكز اتخاذ من كثريًا يقلقون ال فهم جديدة؛
الكرس عند وضوًحا أكثر نحٍو عىل امُلحِرتف التاجر رشاء تمييز األحيان من كثري يف يُمكننا
العامة، رشاء من غطاء تحت الذروة عند امُلحِرتفني بيع يُحجب وربما الوهمي. الهبوطي
طويل مركز من انطالًقا يعمل الذي املحرتف للتاجر لة املفضَّ البيئة هي األوقات وهذه

قصرية. مراكز وينشئ
كرس عند للرشاء مياًال لسُت فأنا وهمي، صعودي كرس وجود احتمالية وبسبب
النظر وجهة عن األسهم» يف التداول «كيفية كتابه يف ليفرمور جييس أعرب املقاومة.

العكسية:

خالل من أرى عندما للتداول طريقتي يف أنني معرفة عند الكثريون يتفاجأ قد
أن بمجرَّد مشرتيًا أصبح للحدوث، سبيله يف الصعودي االتجاه أن سجالتي
طبيعي.1 فعل برد مروره بعد عرية، السِّ حركته يف جديدة قمة السهم يُحقق
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َوفق التداول لفلسفة األساسية الدعائم من واحدًة الجديدة القمم عند الرشاء يَُعد
السوق يف باهًرا نجاًحا االسرتاتيجية هذه وتَنجح دييل». بزنس «إنفستورز صحيفة
تداول عمليات يف األرباح تحقيق «كيفية املتميز كتابه يف أونيل ويليام وكتب الصعودية.
املنال بعيد يبدو ما أن هي قبولها يَصُعب التي األسهم سوق يف الكبرية «املفارقة األسهم»:
املنال سهل يبدو وما عالية، مستويات يحقق ما عادًة لألغلبية بالنسبة باملخاطر ومحفوًفا

منخفضة.»2 مستويات ق يُحقِّ ما عادًة ورخيًصا
املنوال، نفس وعىل طويًال. وقتًا يستغرق حكيمة النصيحة هذه بأنَّ االعتقاد إنَّ
كان (سواء القائم االتجاه تخالف أن يف امُلتمثِّلة الشائعة االسرتاتيجية أن أضيف أن يُمِكن
كان إذا ما إذن سنَعرف فكيف كارثية. نتائج لها تكون أن يُمِكن هبوطيٍّا) أو صعوديٍّا
وكما الشأن؟ هذا يف أهمية األكثر االعتبار يُمثِّل واالتجاه ال أم سيَفشل ما ُمقاَومة كرس
الصعودي االتجاه يف املفرتضة الوهمية الصعودية الكسور فإن الفصل، هذا يف سنُبنيِّ
التي الوهمية الصعودية للكسور فإنَّ الهبوطي، االتجاه يف ذلك، ومع تَنجح. ما نادًرا

للنجاح. أكرب احتماًال سابقة تصحيح قمة فوق تَحدث
الصعودي الكرس بها يحدث أن يُمكن التي الطرق من تقريبًا له حرص ال عدد ة ثمَّ
خط خاللها من يُرسم سابقة قمة وجود هو لحدوثها األول األسايس الرشط الوهمي.
ال وربما «محتمًال». وهميٍّا صعوديٍّا كًرسا تُصبح الخط هذا فوق السعرية والحركة مقاومة.
الرتاكمي السلوك يكون ما فغالبًا املحدِّد؛ السعري السلوك سابقة قمة فوق االرتفاع يكون
ويُمكن القصة. يَروي من هو التالية األسعار أعمدة وبخاصة السابقة األسعار أعمدة عىل
الزمنية. الفرتة عن النظر بغضِّ بياني رسم أي عىل الوهمي الصعودي الكرس يحدث أن
عدة غضون يف أكرب التقلُّبات تُصبح ما عادًة قياسية، ِقَمم عند السوق تتداول وعندما
أن للساعة البياني الرسم يف الوهمي الصعودي للكرس يمكن البيئة، هذه مثل ويف أشهر.
عام يف الفضة أسعار هنا ويَحرضني السابقة. السنة نطاق من أكرب هبوطية حركة ينتج
يَربُز األسبوعية البيانية الرسوم يف الوهمي الصعودي الكرس فإنَّ عامة، وبصفة .2011
البياني الرسم عىل الصعودية 2011 مارس-أبريل ذروة 1-6 شكل يُبنيِّ أوَضح. نحو عىل
األسبوع يف عري السِّ السلوك يف هبوطي تغريُّ حدث ويتون. سيلفر لرشكة األسبوعي
هذا وكان القاع. إىل القمة من نقاط 7.74 األسعار انخفَضت حيث مارس، 11 يف املنتهي
ارتفع أبريل) 8) أسابيع أربعة وبعد السهم. تاريخ يف هبوطي أسبوع أكرب هو األسبوع
عند ولكن السيطرة. استعادوا قد امُلشِرتين أن وبدا مارس. 11 قمة فوق ليُغَلق السهم
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السلوك أشار النقطة، هذه وعند هبوطيٍّا. السهم انعكس أبريل، 15 التايل، األسبوع إغالق
وهمي. صعودي كرس حدوث إىل الرتاُكمي

ويتون. سيلفر لرشكة األسبوعي البياني الرسم :1-6 شكل

عمليات تَربُز لم وهنا، ويتون. سيلفر لرشكة اليومي البياني الرسم 2-6 شكل ح يُوضِّ
النطاق ضيق كان أبريل، 8 املقاومة»، «كرس يوم ويف مارس. 11 أسبوع يف الكثيفة البيع
فكُرس وهمي. كرسصعودي حدوث احتمالية حول شكوًكا سيُثريان بالتأكيد اإلغالق وموقع
الصعودي، االتجاه استئناف عىل قادر كبري طلب إىل يُشري ال النطاق الضيُِّق املقاومة
ما هي أبريل، و12 11 التاليتنَي، الجلستنَي يف الحجم الكبرية الجماعي البيع عمليات ولكن
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تريدستيشن). (املصدر: ويتون سيلفر لرشكة اليومي البياني الرسم :2-6 شكل

الوهمي. الصعودي الكرس خصائص من العديد 2-6 شكل ويُِربز البائعني. سيطرة أثبتت
تماًما يمحو فإنه وهكذا، أبريل، و7 أبريل 8 قاع من أقل أبريل 11 يف اإلغالق سعر أوًال:
ويُمثل عادي. غري نحٍو عىل كبريًا هبوطيٍّا سعريٍّا عموًدا يُعدُّ إنه ثانيًا: املقاومة». «كرس
نوفمرب 10 منذ هبوطي سعري عمود أليِّ األكرب النطاق أبريل 11 يف الحقيقي النطاق
طريقة الِحظ أبريل، 12 يف املؤقت القاع وبعد أشهر. ستة قبل بالضبط كان الذي ،2010
السعرية. األعمدة قيعان من بالقرب مراًرا أُغلقت وأنها وهبوًطا صعوًدا األسعار تأرُجِح
(61.18) نقطة أعىل إىل 2011 يناير 3 يف (3-6 (شكل ستيل إس يو سهم وصل
أخرى، صعودية موجة السهم بدأ حاد تصحيح وبعد أشهر. خمسة مدار عىل امتدَّ الرتفاع
من بالقرب أغلق السهم أن ورغم يناير. قمة فرباير 15 يف الصعودية الفجوة وتجاَوزت
نحو عىل الحجم زاد وقد أقوى، شحوبًا اإلغالق منح الحقيقي النطاق فإنَّ نطاقه، قاع
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ستيل. إس يو لرشكة اليومي البياني الرسم :3-6 شكل

السهم ق حقَّ حيث التايل اليوم يف النطاق وضاق البيع، عىل تغلَّبوا املشرتين أن وبدا مناسب
أكثر. األسعار ارتفاع إمكانية عىل منفتًحا ظلَّ القوي اإلغالق ولكن قليًال، صعوديٍّا تقدًما
الصعودي واالنعكاس القوي اإلغالق لكن فرباير، 17 يف النطاق ضيق من مزيد وحدث
لها نهاية ال أعذاًرا نَلتِمس أن ويُمكننا الحياة. قيد عىل الصعودية القصة أبقيا الخارجي
االنعكاس فإن ذلك، من بدًال أكرب. تقدم إحراز إىل يحتاج ولكنَّه الضعيف، االرتفاع لهذا
ممتازة فرصة ر ووفَّ السلوك، يف هبوطيٍّا تغيريًا يُمثِّل كان فرباير 18 يف الخارجي الهبوطي
حني ويف مبارشًة. السابق اليوم قمة فوق التوقف نقطة وضع مع قصري مركز التخاذ
السابقة األربع الجلسات قيعان تحت اإلغالق فإن حاد، نحٍو عىل يتسع لم الحجم أنَّ
الثالثاء يوم يف الواسع االنخفاض وأدى الوهمي. الصعودي الكرس حدوث عىل كاٍف دليل
عديدة سنواٌت وستمرُّ أضعاف. ثالثة األسعار انخفاض احتماالت مضاعفة إىل فرباير 22
قمة السهم اخرتَق فهنا فرباير؛ 2 يف عرية السِّ الحركة الِحظ اليوم. هذا قمة تجاوز قبل
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وعند نفسه. الهبوطي عري السِّ السلوك حدث يومني وبعد هبوًطا، وانعكس بالكاد يناير
سنتًا 18 ب األعىل الجديدة القمة أعترب ما نادًرا إنني دوالًرا، 60 بسعر سهم مع العمل
الجديدة القمة تمثل وربما مزدوجة، قمة ربما، أو ثاٍن، اختبار إنها وهميٍّا؛ صعوديٍّا كًرسا
يجب دقيق قياس يوجد ال وعموًما، وهميٍّا. صعوديٍّا كًرسا دوالرين بسعر لسهم الكرسية
15 إىل 10 بنسبة الجديدة القمة وتبدو الوهمي. الصعودي الكرس حجم إليه يصل أن
للذهب اآلجلة العقود بلَغت املثال: سبيل عىل الوهمي. الكرس لهذا معقوًال ا حدٍّ باملائة
ولم .1240 من هبوًطا انعكست 2009 ديسمرب ويف ،1040 عند 2008 مارس يف ذروتها
الصعودي. االتجاه ضمن ارتفاع قمة كان بل ،2008 لقمة وهميٍّا صعوديٍّا كًرسا هذا يكن
وهمية. وصعودية هبوطية كسور عىل باشتماله بورز أند ستاندرد مؤرش يُشتهر
كان وقد السلوك. من النوعني هذَين طريق عن املتطرفة حاالته من العديد انتهى وقد
الوهمية. الصعودية بالكسور مليئًا 2002 أكتوبر قاع من شهًرا 60 امتد الذي تقدمه
تحديد ويمكن خطريًا. انكماًشا ليس ولكن جانبية حركة أو املدى قصري انخفاًضا وأنتَج
أند ستاندرد ملؤرشِّ الشهري البياني الرسم عىل «محتملة» وهمية صعودية كسور ثمانية
تُمثِّل الوهمية الكسور هذه بني من خمسة وكانت .(4-6 (شكل النقدية للعقود بورز
عمليات متوسط وبلغ و8، و4 1 هي االستثناءات وكانت خارجية. هبوطية انعكاسات
التصحيح وباستثناء نقطة. 88 األوىل الستة الوهمية الصعودية الكسور يف الجماعي البيع
أكتب كنت لقد أيام. ثالثة من أكثر قطُّ تَُدم لم الهبوطية الحركات فإنَّ ،2 رقم قمة من
اآلثار ذكرُت أنني من ُمتأكِّد وأنا الصعودي، االتجاه هذا خالل املؤرشِّ هذا عن ليليٍّا تقريًرا
فلم الصحية، األرباح بعض قت حقَّ أنها ورغم االنعكاسات، هذه من واحد لكل الهبوطية
2007 يوليو يف السابع الوهمي الصعودي الكرس أن وبدا الطويل، املدى عىل آثار لها يكن
ولكن هائلة. بيع عمليات وسبَّب نقطة، 155 بلغ انخفاٌض عنه ونتَج كبرية، فرصًة يُمثِّل
املرة هذه االرتفاع ولكن جديدة، أخرية قمة تحقيق من املؤرش تمكَّن ،2007 أكتوبر يف
يوم وهو أكتوبر، 11 يف خارجي هبوطي انعكاس وحَدث فقط. نقطة 21 بمقدار كان
األمر ،2000 قمة من نقطة 24 بلغ وهميٍّا صعوديٍّا كًرسا أيًضا القمة هذه وكانت القمة.

.2009 قاع إىل حادٍّ انخفاٍض إىل وأدَّى أهمية. أكثر جعله الذي
عىل التفصيل من بمزيد 2007 لعام الوهميَّني الصعوديَّني الكَرسين كال ويظهر
بورز أند ستاندرد ملؤرشِّ اآلجلة للعقود االستمراري للنمط األسبوعي البياني الرسم
وهنا .2007 يوليو 20 أسبوع خالل 7 الوهمي الصعودي الكرس حَدث .(5-6 (شكل
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(املصدر: النقدية للعقود 500 بورز أند ستاندرد ملؤرشِّ الشهري البياني الرسم :4-6 شكل
تريدستيشن).

البيع عمليات عند للعرض الهائل ق التدفُّ ولكن أوضح، نحٍو عىل السابق الشهر قمة تَربز
هو هذا كان الوقت ذلك يف البياني. الرسم عىل هيَمَن الذي هو يوليو قمة من الجماعية
الرسم عىل الكبري الحجم أنَّ تذكر . باملؤرشِّ الخاصة اآلجلة العقود تاريخ يف حجم أكرب
مارس أوائل يف مماثًال هبوطيٍّا تحذيًرا قدَّم (1-6 (شكل ويتون سيلفر لرشكة البياني
الحجم عليه كان مما بكثري أصغر حجُمه كان ولكن الوهمي، الصعودي كرسه قبل 2011
ملدة الجماعية البَيع عمليات عن الناتج االنخفاض وصايف بورز. أند ستاندرد مؤرشِّ يف
رقم الوهمي عودي الصُّ الكرس وعند نقطة. 192 بلغ 2007 يوليو قمة من أسابيع أربعة
ضيِّقة الكسور هذه تكون أن وينبغي القمة. عن بعيًدا األسعار وأغلقت النطاق ضاق ،8
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نحو عىل االرتفاع محاَوالت أُحِبطت ،1500 خط من فبالُقرب شك. موضع يف دائًما النطاق
للبائعني. يطرة السَّ دانت حيث متكرر

(املصدر: بورز أند ستاندرد ملؤرشِّ االستمراري للنمط األسبوعي البياني الرسم :5-6 شكل
تريدستيشن).

بورز أند ستاندرد انخفضمؤرشِّ ،2007 أكتوبر يف الوهمي عودي الصُّ الكرس قمة من
باملائة 58 االنخفاضبنسبة هذا يبدو ربما مارس2009. قاع إىل نقطة 921 اآلجلة للعقود
120 نطاق ضمن املؤرشِّ عاد السطور، هذه كتابة حتى ولكن السوق، هذه لرتك كافيًا
األخرى التعايف حاالت من والعديد التعايف هذا ِمن نعرف أن ويُمكننا .2007 قمة من نقطة
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(املصدر: نيويورك بورصة يف للنحاس االستمراري للنمط الشهري البياني الرسم :6-6 شكل
تريدستيشن).

إىل الوصول بالرضورة يعني ال الوهمي الصعودي الكرس أنَّ ذلك من األكرب الحجم ذات
فيما تجنُّبها ينبغي كلمة هي — «ُمطَلق» كلمة غرار عىل — «دائم» فكلمة دائمة؛ قمة
أن بالرضورة ليس ولكن إنهائيٍّا سلوًكا الوهمي الصعودي الكرس ويُمثِّل باألسواق، يتعلق
كان .(6-6 (شكل للنحاس الشهري البياني الرسم عىل نظرة ألِق نهائيٍّا. سلوًكا يكون
اتجاه نهاية يُشِبه ،2006 عام قمة فوق ،2008 عام يف خاصته الوهمي الصعودي الكرس
ويف أشهر. سبعة خالل باملائة 66 بنسبة النحاس أسعار وانخفضت املدى. طويل صعودي
تجمع الِحظ السابقة. قمته وتجاَوز الصعودية قناته أعىل إىل النحاس ارتفع ،2011 فرباير
عن هذا كشف واضح، أساٍس وعىل .2011 وفرباير 2010 ديسمرب بني اإلغالق أسعار
،2011 يوليو يف الوهمي الصعودي الكرس اختبار وأعيد صعوًدا. التحرُّك عن السوق عجز
العديد وشهدت أغسطس-سبتمرب، يف الهبوطية الحركة يف قياسية بيع عملية وظهرت
الوهمية؛ الصعودية الكسور بعد الكبرية التقلُّبات هذه مثل األخرى السلع أسواق من
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وهميٍّا القمة هذه اخرتق ثم ،1980 عام يف ذروته إىل وصل املثال، سبيل عىل فالقطن،
عليه كان ما ضعف إىل يصل سعر إىل وَصل قد كان 2011 عام بحلول ولكن ،1995 يف
زيت لعقود السنوي البياني الرسم ويظهر يحدث. أن يُمكن يشء فأي .1995 ذروة يف
قمة فوق و1984 1974 عاَمي يف الوهمية الصعودية الكسور (6-3 (شكل الصويا فول
يف هائل نحٍو عىل زادت ثم 2008 عام يف الِقَمم هذه فوق األسعار انفجَرت وقد .1947

و2012. 2011 عاَمي

خمس زمني إطار ذو 2011 لسبتمرب بورز أند ستاندرد ملؤرش البياني الرسم :7-6 شكل
تريدستيشن). (املصدر: دقائق

يف سوى تواتًُرا أكثر نحٍو عىل الوهمي عودي الصُّ للَكرس االنتقالية الطبيعة تظهر ال
— الوهمي الصعودي الكرس يَمنح البيئة، هذه ويف الواحد. اليوم داخل البيانية الرسوم
تناول املخاطر. ُمنخفضَة كبريًة ميزًة التُّجار — الوهمي الهبوطي الكرس مع جنٍب إىل جنبًا
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الكسور وتحدث واملقاومة. الدعم بخطوط التداول نطاقات تأطري أهمية الثالث الفصل
التقلبات عىل دائًما تَعتِمد ال وهي الخطوط، هذه حول الوهمية والصعودية الهبوطية
ُممتد واحد عمود من الوهمي الصعودي الكرس ن يتكوَّ األحيان من كثري ففي الكبرية؛
بساطة أكثر يكون أن يُمكن يشء ال هبوًطا. وينعكس املقاومة خط يخرتق دقائق لخمس
انخفض أغسطس، 5 يف هنا، باألمثلة. التداُويل املوقف هذا 7-6 شكل ح ويُوضِّ ذلك. من
لهذا األول القاع وبلغ للجلسة، السابقة القمة من 2011 لسبتمرب بورز أند ستاندرد مؤرشِّ
الساعة وقبيل محور. خطِّ بمنزلة الحًقا السعر هذا وأصبح ،1202.75 الجماعي البيع
امِلحور. خط جانبَي عىل تداول نطاق شكَّلت ثم 1210.25 إىل السوق ارتفعت 13:00
املتابعة. يف السوق وفشلت (1212.50) طفيفة جديدة قمة قت تحقَّ ،13:55 الساعة وعند
ذلك، من بدًال البائعني. سيطرة عىل تدلُّ الحجم يف كبرية زيادة تحدث لم الحالة، هذه ويف
وأشار ،14:40 الساعة يف ثاٍن اختباٌر وحَدث البداية، يف ضعيف فعل بردِّ األسعار تفاعَلت
قمة من االنعكاس عند أقيمت التي الصفقات جنَِت الطلب. إنهاك إىل امُلنخِفض الحجم
الصعودية الكسور هذه مثل إنَّ سخية. أرباًحا (1205.75) الثاني االختبار عند أو 13:55
اخترب ألنه كبرية؛ نجاح احتمالية االنعكاس لهذا وكان يوم، كل تظهر الصغرية الوهمية
يعكس ال ذلك، عىل وعالوًة سابًقا، عندها األسعار انكرست التي النقطة البياني الرسم عىل
ألوامر كتصيُّد وبدا كثيًفا. رشاءً الوهمي الصعودي الكرس إىل أدى الذي امُلنخِفض الحجم

ُمستمرة. صعودية حركة بداية من أكثر الخسارة وقف
ملؤرش دقائق لخمس املمتد الزمني اإلطار ذو البياني (الرسم 8-6 شكل ح يُوضِّ
إيجابيٍّا. يبدو املقاومة كرس عمود يف الحجم فزيادة مختلفًة؛ قصًة بورز) أند ستاندرد
السياق هذا ففي الصعودي؛ التفسري يُلغيان اإلغالق وموقع النطاق ضيق فإنَّ ذلك، ومع
الخارجي الهبوطي االنعكاس ويُؤكِّد قليلة، مكاسب مع كبريًا جهًدا املرتفع الحجم يعكس
خط اختبار إعادة عند السعر أعمدة تضيق ولكن الهبوطية، الصورة دقائق 10 بعد
11:25 الساعة يف هبوطي عمود آخر وظلَّ قوًة، تزداد ال البيع ضغوط أن وتبنيَّ الدعم،
النطاق. منتصف يف وأغلق كبرية، بيع عمليات يجذب ولم القاع، فوق ُمرتفًعا صباًحا
تداُول عمليِة أيِّ تصفية رضورة إىل هنا الحكمة تُشري هبوطيٍّا. سلوًكا ليس هذا وعموًما
عندما رسيع ربح تحقيق امُلمِكن من كان اليوم، هذا يف السوق تقلُّب وبسبب املدى. قصرية
لم لدرجٍة ا جدٍّ قويٍّا األسايس عودي الصُّ االتجاه وكان وهمي. صعودي كرس أنه اتَّضح
الذكي اليومي للتاجر فيُمكن معقولة، املخاطر أن طاَلما ذلك ومع أكرب. بانخفاٍض تَسمح

امُلحتَملة. الوهمية الصعودية الكسور هذه عن البحث خالل من املكاسب تحقيق
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زمني إطار ذو 2011 لسبتمرب بورز أند ستاندرد ملؤرش العمودي البياني الرسم :8-6 شكل
تريدستيشن). (املصدر: دقائق خمس

قبل الوهمية الصعودية الكسور من العديد يَحدث ربما الصعودية، الذروة تشكيل يف
مكموران فريبورت رشكة لسهم طًة ُمتوسِّ ذروًة 9-6 شكل يبني عر. السِّ انخفاض بدء
الثانية الساعة وقاع األوىل الساعة قمة بني تداول نطاق تشكل .2011 أبريل شهر خالل
جلسات خالل عرية السِّ الحركة معظم عىل الضيق النِّطاق هذا واحتوى أبريل. 25 يف
عادًة الكبري الحجم يظهر األسُهم، من الكثري مع يَحدث وكما التالية. الخمس التداول
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تريدستيشن). (املصدر: مكموران فريبورت لرشكة الساعي البياني الرسم :9-6 شكل

االنتباه يَجُدر الحقة، فرتة يف األكرب الساعة حجم يحدث عندما ولكن األوىل. الساعة يف
االتجاه. مزدَوج بسهم الساعة حجم نمط يف االنحرافات هذه مثل إىل أُشري أن وأودُّ لذلك.
والحجم الساعة ِنطاقات ضيق ولكن طفيفة، جديدًة قمًة السهم ق حقَّ أبريل، 26 ويف
أفضل محاولة وحدثَت األسعار. صعود يف كثريًا تأمل أن من يُحذِّران نسبيٍّا امُلنخِفض
تحقيق عىل قادًرا وبدا له، سعر أعىل عند هم السَّ أُغلق وهنا أبريل. 28 يف امُلقاَومة لكرس
يف الصعود محاولة وَفشَلت املكاسب، ُمحيَت اليوم، بنهاية ذلك، ومع املكاسب. من املزيد
الساعة يف التداول نطاق يف صعودي حجم أكرب وتواجد رشائية. متابعة جذب يف أبريل 29
عدم مع الكبري الجهد عىل مثال وهذا فاشل. وهمي كٌرس وهو مايو؛ 2 يوم من األوىل
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للكرس ثانينَي اختباَرين مجتمعتني املوجتنَي هاتني اعتبار ويُمكن .(E/R) مكاسب وجود
مايو 2 يوم األخرية الساعة يف السهم ضعف كيف الحظ أبريل. 28 يف الوهمي الصعودي
مايو 3 يوم الثانية الساعة حجم وتجاَوز التداول. نطاق قاع عند سيِّئ نحو عىل وأغلق
عند له مستًوى أدنى إىل السهُم ووَصل الهبوطية. الحركة رسعة وزاد األوىل الساعة حجم

مايو. 17 يوم 46.06
الوهمية. الصعودية الكسور تقييم عند األهمية بالغ عنًرصا االتجاه يَُعد باختصار،
كان إذا ما يَكشف ما عادًة الذي والالحقة السابقة األعمدة عىل السعر/الحجم سلوك وإنه
الصعودية الكسور تُؤدِّي ما وعادًة ال. أم الواقع يف ر سيتطوَّ ُمحتَمل وهميٌّ صعودي كرس
التي تلك من أكرب هبوطية اتجاهات إىل هرية والشَّ األسبوعية البيانية الرسوم عىل الوهمية
الصعودية الكسور اليومية، البيانية الرسوم فعىل اليومية؛ البيانية الرسوم عىل تظهر
أن يُمكن وأخريًا، تصحيح. عملية وحسب تنتج ربما االرتفاعات ذروات عند الوهمية
انخفاض يحدث أن قبل الذِّروة تشكيل يف واحد وهمي صعودي كرس من أكثر يُحدث
بعد هبوطيٍّا االتجاه ويرفض مقاومة بُمستوى ك التمسُّ يف السوق يستمر وعندما السعر.
عملية حدوث االعتبار يف يضع أن املرء عىل يتعني املهدِّد، عري السِّ السلوك من حاالت عدة

التايل. الفصل موضوع هو وهذا استيعاب.

هوامش

(1) Jesse L. Livermore, How to Trade in Stocks (New York: Duell, Sloan,
Pearce, 1940), 20.

(2) William J. O’Neil, How to Make Money in Stocks (New York: Mc-
Graw‐Hill, 1995), 25.
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السابع الفصل

عملياتاالستيعاب

أم للمقاومة كرس إىل سيُؤدي ما ة لقمَّ االخرتاق أو االختبار كان إذا ما نعرف كيف
مركز اتخاذ أم األرباح جنُْي باستمرار؛ نُواجهها التي املعضلة هي هذه هبوطي؟ انعكاس
التداول؛ أسلوب عىل جزئيٍّا الجواب يعتمد األرباح. عن للتخيلِّ عرضًة أنفسنا وجعل طويل
آخر. مجهول ألي نفسه يُعرِّض لن بالربح االحتفاظ عىل الحريص القصري املدى فتاجر
املدى، طويل باملنظور ُمسرتشًدا طويلة، بمراكز يحتفظ الذي املتأني التاجر يختار وربما
لعدة الحايل بالسعر طويًال مركًزا يَتَّخذون الذين والتجار التصحيح. عملية ل يتحمَّ أن
هذا من اكتَفوا فقد املركز؛ تصفية عادًة يختارون سوف سابقة أشُهر حتى أو أسابيع
والبائعون األرباح. سيجنون أقل بأسعاٍر اشرتوا الذين الطويلة املراكز وأصحاب املركز.
السوق. عىل إضافية ضغوًطا ويضعون ُمحتَملة ذروة حدوث سينتظرون املكشوف عىل
وجني الطويلة، املراكز تصفية عىل التغلُّب خاللها من يتمُّ التي العملية هو واالستيعاب
رسم أي عىل العملية هذه تظهر أن ويُمكن الجديدة. املكشوف عىل البيع وعمليات األرباح،

الزمني. اإلطار عن النظر بغضِّ بياني،
امُلفِرطة: البيع لعمليات ناجح استيعاٍب إىل األدلة هذه وتُشري

الدعم. ارتفاع •
االستيعاب. منطقة من العلوي الجزء حول الحجم زيادة •

د. ُمهدِّ ِسعري عموٍد بعد هبوطية متابعة وجود عدم •
خطِّ عىل الضغط إىل األسعار تَميل االستيعاب، منطقة من األیمن الجانب يف •

قيمتها. عن التنازل دون املقاَومة
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وهمي. هبوطي كٍرس طريق عن االستيعاب مرحلة تنتهي الحاالت، بعض يف •
يف التسبُّب يف االستيعاب عملية أثناء الطفيفة الوهمية الصعودية الكسور تفشل •

السعر. انخفاض

ضحلة. عموًما تكون تصحيح، أنها عىل إليها يُنَظر عندما االستيعاب، مناطق إن
زاد حيثما و/أو ًرا مؤخَّ صعوًدا األسعار فيها تساَرَعت التي املنطقة يف ن تتكوَّ ما وغالبًا

حاد. نحٍو عىل الحجم
عىل ذلك ويحدث التداول. ِنطاق من العلوي الجزء يف االستيعاب يَظهر ،1-1 شكل يف
الجزء يف االستيعاب يحدث أن يُمكن ولكن البياني. الرسم عىل املكان هذا يف شائع نحٍو
ينبع القيعان، وعند الرشاء. عمليات عىل البائعون يتغلَّب عندما التداُول نطاق من فيل السُّ
املراكز أصحاب جانب من القيعان واختيار وتصفيتها، القصرية، املراكز تغطية من اء الرشِّ
األسعار ُقدرة عدم هي امُلشرتين عىل البائعني لتغلُّب الرئيسية والسمة الجدد. الطويلة
كرس إىل يُؤدِّي ما عادًة بالقاع التشبُّث وهذا الخطر، نقطة عن بعيًدا االرتفاع عىل امُلتكرِّرة
وعندما وشيك. الكرس أن إىل يُشري ما عادًة القاع فوق الكبري الحجم واستمرار الدعم،
السلوك هذا ويكوف يُسمي عف، الضَّ من مزيد يف التسبُّب يف القاع عند امُلستمر البيع يَفشل
القصرية، املراكز ألصحاب الِفخاخ التجار كبار يضع الحالة هذه ويف الحقيبة»، «حمل
االرتفاع محاَوالت بعض ألنَّ البائعون به يقوم الذي االستيعاب قراءة الصعب من ويُصبح
وال األجل. قصريَة تكون أو تفشل إما ولكنها محتَملة، وهمية هبوطية كسور وكأنها تبدو
ويف ببساطة. األسعار فيها ترتفع حاالت ة فثمَّ جانبية؛ حركة شكل دائًما االستيعاب يتخذ
امُلنتِظرين امُلحتَملني باملشرتين وتُطيح القلق»، «جدار مجاًزا األسعار تتسلَّق الحاالت، هذه
هنا تَحرضني قصري. مركز اتخاذ عىل يجرؤ شخص أي عىل وتقيض تصحيح، لعملية
التقلُّب يبقى ما وعادًة ِطروادة. سهول عرب ثبات يف تُسري التي اإلغريقية الكتائب صورة
وبناءً الحركة. هذه مؤقتًا النطاق واسع الحجم كبري سعريٌّ عموٌد يُوقف حتى ُمنخِفًضا
األمثلة بعض إىل باإلضافة لالستيعاب مختلفة أمثلة عىل نظرة نلقي دعونا سبق، ما عىل

حقيقيٍّا. االستيعاب فيها يكن لم التي
أن ويُمكن أسابيع. أو أيام بضعة سوى االستيعاب مناطق معظم تستمر ال عموًما،
إطاًرا نضع وعندما بكثري. أطول لفرتة الشهرية البيانية الرسوم عىل االستيعاب يستمر
نسبيٍّا. الضيقة االستيعاب مناطق ستربز واملقاومة، الدعم خطوط خالل من التداول لنطاق
،1-7 شكل يف بالقبضة. قليلة أسعار أعمدة يف نة املتضمَّ االستيعاب مناطق وتذكرني
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ثم 2007 يونيو خالل أيام أربعة ملدة ضيق نطاٍق يف إمريشن رشكة أسهم أسعار تذبذبت
باملائة. 50 بنسبة الرشكة أسهم ارتفعت التالية، جلسة عرشة اإلحدى وخالل ارتفعت.

تريدستيشن). (املصدر: إمريشن لرشكة اليومي البياني الرسم :1-7 شكل

بشدة ارتفع الحجم أن نجد السهم)، (انظر االستيعاب من األول اليوم إىل وبالنظر
تهديًدا. األكثر يبدو اليوم يَجعل مما ضعيف، موقع عند ليُغلق السهم انعكس بينما
حاولت التاليتنَي، الجلستنَي مدى وعىل الوهمي. الصعودي الكرس حدوث شبح هذا وأثار
اإلغالق أسعار تكن ولم قيعانها. من بالقرب لتغلق استقرت ولكن االرتفاع األسعار
االنعكاس يوم بعد الهبوطية املتابعة عدم أن غري مشجعًة، امُلنخِفضة واألحجام الضعيفة
سبب عن يتساءل أن املرء عىل وكان األفضلية. هذه يَستغلُّوا لم البائعني أن إىل أشار
األخري، اليوم ويف قصرية. مراكز التخاذ «َسهلة» فرصة مواجهة يف الشديد السوق ثبات
له مستًوى أعىل عند ليُغلق وانعكس السابَقني عريَّني السِّ العموَدين قاَعي السهم اخرتق
ووضع الطويلة املراكز اتخاذ يوم هو الخارجي عودي الصُّ االنعكاس هذا وكان اآلن. حتى

قاعه. تحت وقائية ف توقُّ نقطة
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ميتاستوك). (املصدر: سهًما 50 ملتوسط اليومي تايمز نيويورك مؤرشِّ :2-7 شكل

عىل املوجودة األخرى السلوك أنواع بعض إىل اإلشارة من نفيس أمنع أن أستطيع ال
البياني الرسم من األيرس السفيل الجزء يف املوجود التداول نطاق يف يوجد البياني. الرسم
تستطيع هل ُمنخفض. حجم ذات داخلية أيام ثالثة تبعتْه رائع وهميٌّ هبوطيٌّ كرس
إليه يُنظر أن يمكن إنه هذا؟ التداول نطاق أعىل يف بدائرة املحاط السلوك ماهية تحديد
والقناة الثاني. التفسري ل أُفضِّ أنا املقاومة. كرس الختبار تراُجع أو استيعاب أنه عىل
مرتني. املقاومة خط بمنزلة فيها العرض خط كان إذ نفسها؛ ترشح العادية الصعودية

الصعودي. االندفاع حدة تراجع و3 و2 1 النقاط عند املتتالية الثالثة القمم وتبني
مُلؤرشِّ مناقشِته يف مرة ألول االستيعاب ذُكر ،(1931) األصلية ويكوف دورة يف

ويكوف رأى و1931. 1930 عاَمي بني (2-7 (شكل سهًما 50 ملتوسط تايمز نيويورك
الحالة هذه ويف استيعاب. كعملية 1931 يناير قمة مقابل يوًما 13 امُلمتد التداول نطاق
كرس حتى يناير قمة أبًدا يتجاوز لم عر السِّ ولكن ُمتزايد، دعم من يتكوَّن السلوك كان
أخَفقا ُمهدَدين ِسعريَّني عموَدين نرى امُلتزايد الدعم جانب وإىل األيمن. الجانب يف املقاومة
يف اإلغالق أسعار عت تجمَّ األخرية األربعة األيام ويف البيع، خالل من متابعة جذب يف
تها خاصَّ التداول نطاقات ة قمَّ بني األربعة اإلغالق أسعار وتراَوَحت واحدة، نقطة نطاق
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طالب من العديد ويُعترب املقاومة، كرس إىل املقاومة خط عىل الضغط وأدَّى ومنتصفها.
الكثري تعلَّمت لقد ويكوف، أعمال أروع من واحًدا البياني الرسم هذا تحليل ويكوف دورة

الدراسة. هذه من

تريدستيشن). (املصدر: الروسية ميشيل لرشكة اليومي البياني الرسم :3-7 شكل

2009 أبريل يف نفسه، بالقدر مفيدة ولكنها إثارة، أقلَّ استيعاٍب منطقة ظَهرت
حركة ن تتضمَّ لم إنها .(3-7 (شكل الروسية ميشيل لرشكة اليومي البياني الرسم عىل
نسبيٍّا، واسعًة كانت النطاق داخل األسعار تأرُجحات فإن ذلك، من بدًال ضيقة. جانبية
صعوًدا تحرك التداول نطاق ألن استيعاب هذا أن أرى .A املقاومة خط جانبَي كال وعَربت
قمة إىل ووَصل فرباير قمة أبريل بداية قاع من االرتفاع وتجاوز مارس. قمة عرب وهبوًطا
من التصحيح اختبار طريقة الحظ االندفاع. حدة تراجعت حيث صغرية؛ صعودية قناة
الدعم وتشكَّل صعوًدا، األسعار تسارعت حيث (vertical area) الرأسية للمنطقة القمة
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يف تقريبًا ُمتساويًا الحجم وبقي .B املقاومة خط من بقليل وأعىل D الخط طول عىل
اليوم، هذا ففي أبريل؛ 30 يف الهبوطي االنعكاس باستثناء التداول، نطاق أنحاء جميع
ضعيف وضع يف السهم وأغلق فرباير. قمة منذ له مستًوى أعىل إىل الهبوطي الحجم ارتفع
عىل سبَّب وهذا الحقيبة». «حمل عىل مثال هنا لدينا التايل. اليوم يف املتابعة يف فشل لكنه
اليوم قاع تحت قريبة ف توقُّ نقطة مع الرشاء يستحق ُمحتمًال وهميٍّا هبوطيٍّا كًرسا الفور

يونيو. 1 يف 12.69 إىل النقطة هذه من السهم وارتفع السابق.

2012 يونيو يف بورز أند ستاندرد بمؤرش خاص دقائق لخمس بياني رسم :4-7 شكل
تريدستيشن). (املصدر:

من جزءًا يكون أن أيًضا يُمكن وهميٌّ ُصعودي كرس وكأنه يبدو ما سابًقا، ذكر كما
حدوث 2012 ليونيو بورز أند ستاندرد بمؤرشِّ الخاص 4-7 شكل يُبنيِّ استيعاب. منطقة
بهجمات أُشبِّهها أن أُحبُّ والتي 2012 أبريل 25 يوم صباح قمة عىل ُمتكرِّرة هجمات
إال صعودية متابعة يوجد ال أنه حني ففي قلعة؛ باب عىل الحربية الكبش بآلة الجنود
املشرتون ضغط حيث أعىل مستًوى عند ظلَّ تراُجع كل فإن االندفاعات، هذه عند قليًال
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وأكثر أكثر اندفاع كل بعد الرتاُجعات ضحالة وتزداد امُلفرط. العرض خالل من بثبات
صعوًدا. تتحرَّك سوف األسعار أن عىل إشارة أفضل وتُقدِّم صعوًدا. األسعار ضغَطت كلما
اتخاذ يف تلقائيٍّا يُفكِّر أن املرء عىل يَنبغي ال أنه يف السبب البياني الرسم هذا ح ويُوضِّ
أن عىل يُؤكِّد كما املقاومة. كرس بعد مباَرشة املتابعة يف األسعار تفشل عندما قصري مركز

تمييزها. يَسُهل إشارات عىل مبني علم مجرَّد وليَست فنٌّ البياني الرسم قراءة

(املصدر: بورز أند ستاندرد ملؤرش االستمراري للنمط اليومي البياني الرسم :5-7 شكل
تريدستيشن).

— األحيان بعض يف — واالستيعاب الوهمي الصعودي الكرس بني التمييز يتطلَّب
االستمراري للنمط يوميٍّا بيانيٍّا رسًما نرى ،5-7 شكل ففي دقيقة؛ إشارات إىل االنتباَه
ف. وتتوقَّ 2009 سبتمرب قمة فوق ألعىل األسعار تتحرَّك حيث بورز؛ أند ستاندرد ملؤرشِّ
هذا ليس سبتمرب. قمة فوق جميعها وتبقى الجانبية، الحركة من أيام سبعة ذلك يتبع ثم

147



وشيكة صفقات

عىل يَحتوي عودي الصُّ االتجاه أن كيف الرابع الفصل يف ذكرت إنهاؤه. يَسُهل وضًعا
نفسه السلوك ونرى الضعف، من مزيًدا تُنتج ال التي امُلهدِّدة عرية السِّ األعمدة من العديد
خارجي. هبوطي بانعكاس مسبوًقا األول هم السَّ كان اليمني، إىل اليسار من فبدءًا هنا.
بعد ولكن قوي. موقع عند وتُغلق السوق تَنعكس الهبوطي، الجانب عىل املتابعة من وبدًال
إىل الثالث السهم ويُشري اليوم. قاع من بالقرب وتغلق السوق تنعكس أخرى، مرًة ذلك،
املكاسب كل ولكن صعوًدا. للتحرك فرصة أفضل للسوق وتُتاح الرشاء، من جديدة موجة
التاليني الهبوطيني اليوَمني حْجما ويُعد التايل. اليوم يف ُمحيَت اليوم هذا يف قت تحقَّ التي
وكانت حدث. وهميٍّا صعوديٍّا كًرسا بأن القائل الرأي تأكيد يَزيد مما النطاق، يف األكرب
الجماعي البيع إىل أدَّى ما هي االنتعاش عمليَّتَي من االستفادة عىل السوق قدرة عدم

نقطة. 60 ُمنخِفض بسعر
تداول لنطاق السفيل الحد من بالقرب الصغرية التداول منطقة ن تتضمَّ ما غالبًا
الوهمية الكسور هذه تفشل وعندما الوهمي، الهبوطي الكرس محاوالت من العديَد أكرب
وحتًما الرشاء، عمليات يستوعبون البائعني إنَّ نقول أن اإلنصاف فمن متكرِّر، نحو عىل
صعودي. النعكاس محاَولة أيِّ عند تلقائيٍّا يَشرتُون الذين للتجار فخاًخا يَنِصبون هم
2008 يونيو قمة من (6-7 (شكل ستيل إس يو رشكة أسُهم انخفَضت املثال، سبيل عىل
،B الدعم خطِّ عند يوليو قاع عن رسيع ارتداٍد وبعد يوًما. 20 حوايل يف دوالًرا 60 من أكثر
وهذا .(C) أغسطس قاع إىل وصوًال الجماعي البيع عند الهبوطي االندفاع ة حدَّ تراَجَعت
القاع، هذا حول أصغر تداُول نطاق وتشكل ُمنَهًكا. كان الهبوطي الزخم أن إىل يُشري
الثالث الوهمي الهبوطي الكرس وبدأ الوهمي. الهبوطي للكرس ُمحاَوالت ثالث من وتألف
القاع. هذا عند الطلب يف قويٌّ اندفاٌع يَحُدث ولم أغسطس. أوائل ِلقاع طفيف اخرتاٍق بعد
ُمربًَّرا قصري مركز اتخاذ وكان ضيِّقة. ونطاقات صغري بحجم ببساطة األسعار وَصعدت
السهم وانخَفض التايل، اليوم افتتاح يف هبوطية فجوة ُمحِدثًة األسعار انخفاض بمجرَّد

التالية. القليلة األشهر خالل دوالًرا 90 النقطة هذه من
عىل قادرة غري األسعار تكون عندما البائعني ِقبَل من االستيعاب رصد أيًضا يُمكن
القاع، األسعار تُعانق ذلك من بدًال التداول. نطاق من السفيل الحد عن بعيًدا االرتفاع
األحيان بعض يف عري السِّ السلوك من النوع هذا ويَستمر االرتفاع. محاَوالت جميع وتُعاق
وضًعا تخيل الواحد. لليوم البيانية الرسوم عىل أيًضا كثريًا يحدث كما أسابيع. لعدة
جماعية بيع عمليات توقع أخريًا، الدعم يَنهار فعندما .2-7 شكل يف رأيناه ملا معاكًسا
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تريدستيشن). (املصدر: ستيل إس يو لرشكة اليومي البياني الرسم :6-7 شكل

إلنشاء رائعة ُفَرًصا هذا الدعم كرس الختبار الالحقة االرتفاعات ر تُوفِّ ما وغالبًا ة. حادَّ
األماكن أفضل من يُعدُّ الدعم كرس اختبار أن إىل األول الفصل يف أرشُت قصرية. مراكز

التداول. عمليات إلجراء
الدعم خط فوق عالقة وهي 2012 يوليو يف الفضة عقود أسعاَر 7-7 شكل يُبنيِّ
دوالر 2.22 بقيمة ُمنخِفضة الفضة أغلقت أبريل، 4 يف .2012 مارس قاع عرب املرسوم
قاع كرس تقريبًا الواسع والنطاق الكبري الحجم ويَضمن مناسب. نحو عىل الحجم وزاد
ولم أبريل 4 نطاق ضمن األسعار ظلَّت تالية، جلسًة عرشة إحدى مدى وعىل مارس.
كأن وبدا أبريل. 12 يف املنطقة هذه يف ِسعري عمود أكرب ووَقع هبوطي. تقدم أيَّ ق تُحقِّ
املكاسب هذه كل األسعار مَحِت ذلك، من بدًال ولكن ر. يتطوَّ كان وهميٍّا هبوطيٍّا كًرسا
وهمية، صعودية كسور تَحُدث ربما البائعني، املشرتون يَستوعب وعندما التايل. اليوم يف
عند للمشرتين البائعني استيعاب حالة ويف هبوطية، حركة يف التسبُّب يف تفشل ولكنها
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تريدستيشن). (املصدر: 2012 يوليو يف الفضة لعقود اليومي البياني الرسم :7-7 شكل

جميعها سعريٍّا عموًدا عرش األحد ليس ق. التحقُّ يف الوهمية الصعودية الكسور تفشل قاٍع
الدعم كرس وبدأ الوصف. هذا مع تَتناسب األخرية الخمسة األيام بالتأكيد ولكن ضيقة،
يف دوالر 1.88 بانخفاض جماعية بيع عمليات إىل وأدَّى أبريل 23 يف األعمدة هذه من
وانخفض النطاق ضاق أبريل، 27 قمة إىل االنعكايس االرتفاع ويف التالية. القليلة األيام
ما إىل األسعار وانخَفَضت السابق. الدعم كرس السوق تَخترب كانت بينما ة بشدَّ الحجم

يوليو. عقد انتهاء قبل 26.07 بلغ قاٍع إىل ووَصلت األخري، اليوم يف دوالًرا 30 دون
يف صعوبة األكثر السلوك هو االستيعاب أن ويكوف دورة طالب من العديد يرى
معظم يُسبب الهبوطية أو الصعودية الذروة وتشكيل االستيعاب بني فالتشابُه تحديده؛
ويكوف كتب األسهم»، أسعار رشيط قراءة يف «دراسات كتاب ويف الشأن. هذا يف االرتباك
وال السوق.»1 يف باستمرار تعمل التي امُلتعارضة «القوى من والتوزيع االستيعاب أن
إليه أشري وقد املوضوع. هذا حول ويكوف ِقبَل من ل ُمفصَّ وصٍف عىل العثور يُمكنني
امليل عن يعرف كان أنه امُلؤكَّد ومن .7-7 شكل يف املبنيَّ عري السِّ بالسلوك يتعلَّق فيما
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البقاء إىل السوق ميل عن فضًال صعوًدا، ح التأرجُّ عند التداُول حجم وتوسيع الدعم لزيادة
هذا يف ناقشتها التي األخرى القرائن أما املشرتين. البائعون يَستَوِعب عندما قيعانها حول
عري السِّ للسلوك االستجابة فشل أنَّ بينها من والتي الخاصة، مالحظاتي فهي الفصل،
عىل ين َ مؤرشِّ أفضل هما القيعان عند الوهمية الهبوطية الكسور وفشل القمم عند املهدَّد

االستيعاب.

هوامش

(1) Rollo Tape [pseud.], Studies in Tape Reading (Burlington, VT: Fraser,
1910), 127.
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الثامن الفصل

البيانية الرسوم دراسة

كما بالفعل. ناقشناه الذي الفني السلوك معظم التالية البيانية الرسوم دراسات ن تتضمَّ
االستيعاب عىل فردي نحٍو عىل الرتكيز من وبدًال الجديدة. املواد بعض أيًضا ن تتضمَّ
أدرِّس التي الطريقة هي وهذه مًعا. ذلك كل نتناول دعنا الوهمي، الهبوطي الكرس أو
طويًال مركًزا ستَّتخذ «هل سؤال: ويُطرح بياني رسم يُعرض إذ للتجار؛ أساليبي بها
عىل األمر واقع يف ما يشء فيها يكون مواقَف أقدم أن يجب التدريس، عند قصريًا؟» أم
نحٍو عىل ن التيقُّ فيها نستطيع ال التي املواقف بعض ة ثمَّ الصدق، ولتحرِّي الحدوث. وشك
وقد اليقينية. األمور من نتعلم ال ألننا أفضل وهذا البيانية. الرسوم تَعِكسه مما حاسم
— الكسل» يف «مقاالت عمل ومؤلف عرش الرابع القرن من كاهن وهو — كينكو أصاب
ذلك، يف َفكِّر بها.» املوجود اليقني عدم هو الحياة يف يشء «أثمن قال: حني الحقيقة كبد

اليقني. فيها يسود التي املناطق يف أيًضا وَفكِّر
الدعم/ خطوط لنا ترسم باسيفيك، لويزيانا رشكة بسهم الخاص 1-8 شكل يف
قاٍع إىل السهم انخَفض فقد والبائعني؛ امُلشِرتين بني الرصاع لرؤية إطاًرا ة املهمَّ املقاومة
أعادت قصري، تراُجع وبعد نوفمرب. 11 يف 6.75 إىل وارتفع ،2009 أكتوبر 30 يف 4.97 عند
الجماعية البيع عمليات وظلَّت دراستنا. تبدأ حيث األول؛ اليوم يف 6.75 قمة اختبار األسعار
إذ صعودية؛ قصة 12 اليوم ويروي أكتوبر. قاع من أعىل ديسمرب منتصف يف القليلة
كان والذي اليوم، نطاق قمة من بالقرب السعر وأغلق خارجي، صعودي انعكاس حدث
اليوم من بأكمله التقدُّم ويُظِهر ضخمة. زيادة الحجم وزاد جلسات، ثماني يف إغالق أعىل
عىل الطلب تغلَّب فقد كثيفة؛ رشاء وعمليات الصعودية الحركة يف سهولًة 15 اليوم إىل 12
ضاق ،18 اليوم قمة إىل الحركة عند ذلك ومع السيطرة. زمام امُلشرتُون وتوىل العرض.

للتصحيح. ُمستعدٌّ هم السَّ وأن الطلب إنهاك إىل هذا ويُشري اليومي. والنطاق الحجم



وشيكة صفقات

تريدستيشن). (املصدر: باسيفيك لويزيانا لرشكة اليومي البياني الرسم :1-8 شكل

ويُمثِّل أيام. بثالثة بعده دعم خط ورسم 18 اليوم قمة عرب مقاَومة خط ُرسم
وحدثَت الحجم. الكبري املقاومة لكرس اختباًرا 21 اليوم إىل 18 اليوم من االنخفاض
قاع بعد ل التحوُّ الوهمية الهبوطية الكسوُر وتَلِت و45. و39 24 أيام يف إضافية اختبارات
و31؛ 27 يومي بني استيعاب وحدث املدى، قصرية كانت املكاسب ولكن و39، 24 يوَمي
اليوم يف فوقه فجوًة أحدثت حتى املقاومة خط عىل الضغط إىل تميل األسعار كانت حيث
لليوم الخارجي والنطاق الكبري الحجم وأنذر طويًال. تَُدم لم الصعودية الحركة ولكن .32
السهم وعاد التايل، اليوم يف السهَم الكثيفة البيع عملياُت ورضبت ذروة، سلوك بحدوث 33
النطاق ضمن الخطَّني كال يقع كيف الحظ .21 اليوم وقاع 1 اليوم قمة بني املنطقة إىل
وانخفض أيام، ثالثة ملدة السهم ارتفع ،39 اليوم قاع ومن .15 لليوم الرأيس عري السِّ

إنذار. سابق دون فجأًة
األسعار تقلُّبات من العديد عند األجل قصرية تداول عمليات إجراء امُلمِكن من كان
للمرة هنا عر السِّ وهبط ،45 اليوم قاع بعد حَدث وضوًحا األكثر التداويل املوقف ولكن هذه
وكان السابق. اليوم إغالق من وأعىل الخط فوق ليُغلق وانعكس الدعم خط أسفل األوىل

154



البيانية الرسوم دراسة

االعتقاد إىل أدى مما و39 24 يوَمي يف االخرتاقني من بكثري أقلَّ 45 اليوم يف التداول حجم
ح املرجَّ من بدا ،46 اليوم يف الضعيف األداء وبعد التضاؤل. يف آخذٌة البيع ضغوط بأن
الدراسة هذه أن ولو التايل. اليوم يف السعر تماَسك ذلك من بدًال آخر، تراجع حدوث
الهبوطي الكرس أن ونَعترب هبوطية متابعة وجود عدم سنُالحظ لكنا ،47 اليوم مع انتَهت
بيع توقف نقطة مع مربًرا سيُصِبح الطويل املركز وكان لالختبار. تعرَّض قد الوهمي

قليًال. 6.75 تحت وقائية
عرية السِّ للحركة انظر ر. لتتطوَّ الوقت من مزيًدا الصفقة استغَرقت اتَّضح، وكما
أسفل إىل السهم انخفض ،(50 إىل 48 (من يوم كل ففي التالية؛ الثالث الجلسات خالل
الثالثة اإلغالق أسعار ع تجمُّ ويُؤكِّد قويٍّا. ليُغِلق وتَعاىف ،45 اليوم قاع مختربًا الدعم، خط
هو وهذا ضمني. طلب وجود عن ويكشف التعايف عىل السهم قدرة نفسه السعر عند
حظَي ثم 51 اليوم يف صعودية فجوة السهم أحدث فقد طويل. مركز التخاذ املثايل املكان

امُلشَرتين. نشاط مع 53 اليوم يف هائل نحو عىل الحجم وارتفع داخليَّني. بيوَمني
؛ لديَّ لة املفضَّ الدراسات من واحدًة د تُجسِّ ألنها التالية البياني الرسم دراسة اختريت
الدراسة هذه تبدأ مقاومة. كرس اختبار أجل من عر للسِّ تراُجع عند وهمي هبوطي كرس
القمة ومن املقاومة. خط فوق (15 إىل 12 (من الحجم كبري ُمتساِرع للمقاومة بكرس
لكرس الرأسية املنطقة إىل للسعر تصحيح عملية حدثت ،(18) املقاومة لكرس األولية
ما، مرحلٍة ويف .(21) جديد دعم خط وتطور العرض عىل الطلب تغلَّب حيث املقاومة؛
حدث كما — األسعار ضاقت ولو هذا. الدعم لخطِّ (45) وهمي هبوطي كٌرس حدث ربما

صعودي. تحوُّل حدوث لصالح تكون االحتماالت فإن — و50 45 بني هنا
الختبار (15) آخر تراجع أنه يبدو ما نرى كول، آرك برشكة الخاص 2-8 شكل يف
وهمي هبوطي كرس للسهم كان املطاف، نهاية ويف .(1) كبري حجم ذات رأسية منطقة
أعمدة قراءة الدراسة هذه تتناول ولكن أكرب. ارتفاع إىل أدَّى والذي 15 اليوم تحت أخري
االفتتاح سعر من نَستمدَّها أن يُمِكن التي لالسِتنتاجات ا خاصٍّ اهتماًما وتُويل األسعار،
إىل 1 اليوم يف والقيعان االفتتاح أسعار تزامنت وقد اإلغالق. وسعر والقاع بالقمة وِصَلِته
وانعكس السابق اليوم فوق السهم افتتح ،4 اليوم يف ذلك، ومع بقوة. السهم ارتفاع مع 3
حيث 6؛ اليوم يف التقلب وازداد السلوك. يف هبوطي تغيري أول وهذا قاعه؛ من بالقرب ليُغلق
نقطة تحت وأغلق ،4 اليوم قمة ُمتجاِوًزا وقفز السابق، اليوم قاع من أقل السهم افتتح
انخَفض ،7 اليوم يف إجباري ارتداد وبعد فقط. سنتًا 12 قدُره مكسٍب مع النطاق وسط
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تريدستيشن). (املصدر: كول آرك لرشكة اليومي البياني الرسم :2-8 شكل

مع 9 اليوم نطاق ضمن التالية األربع الجلسات وظلَّت ،9 اليوم يف ت مؤقَّ قاٍع إىل السهم
قاع تحت وانكرس السابقة، الثالثة األيام ِقَمم فوق 13 اليوم وافتتح التداول. نشاط تراجع
الضعف. من املزيد ع توقُّ إىل الخارجي اليوم هذا ويُشري منخفًضا. وأغلق السابق، اليوم

فقد السعرية؛ الحركة من صعودي يشء أي استنباط يُمكن ال ،15 اليوم إغالق عند
التايل، اليوم ويف اإلغالق. عند أخرى مرًة لينخفض بثبات وارتفع ُمنخِفًضا، السهم افتتح
واحد وحدث قويٍّا. ليُغلق مطَّرد نحو عىل صعوديٍّا وتحرَّك صعوديًة فجوًة عُر السِّ أحَدَث
الدعم. خط تحت ُمربك كٍرس بعد صعودية فجوٍة مع الوهمية الهبوطية الكسور أقوى من
إىل 20 (األيام متكرِّر نحو عىل هبوطية فجوات عر السِّ أحدث الصعودية، الحركة وخالل
الطلب أن إىل املستمر الطفو هذا يشري اليوم. قمة من بالقرب ليغلق يَتعاىف كان ولكن (25
القاع وكرس أعىل، موقع يف السعر افتتح فهنا 27؛ اليوم يف االتجاه وتغري قويٍّا. يزال ال
وتُصبح .13 اليوم منذ خارجي هبوطي انعكاس أول هو وهذا ُمنخفًضا، وأغلق السابقة
نفسها امُلتقلِّبة عرية السِّ الحركة نرى حيث 28؛ اليوم بعد وضوًحا أكثر الهبوطية الصورة
السهم أن هو أسوأ األمور جَعل ما ولكن ،30 اليوم يف مماثل سلوك وحدث .6 اليوم يف كما
جماعية؛ بَيع عمليات أكرب من هم السَّ عانى التايل اليوم ويف السابق. اليوم قاع تحت أغلق
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كرس وحارص .4 اليوم قمة عرب املرسوم املحور خط دون ما إىل األسعار انكَرست حيث
السهم تعاىف وعندما املحور. خط فوق اشرتَوا الذين الطويلة املراكز أصحاب هذا الدعم
كانت ولكن قوية، االفتتاح أسعار كانت و48)، و43 35 (أيام الخط هذا الختبار الحًقا

ضعيفة. اإلغالق أسعار
عف الضَّ عىل عالمة يكون أن يُمكن كان إنه الضخَمني. ونطاقه بحجمه 35 اليوم يَربز
السهم. سعر واستقرَّ الهبوطية املتابعة من قليل يوجد كان اتَّضح وكما ذروة. سلوك أو
هذه ولكن الضعف، من مزيد إىل 36 اليوم يف األعىل االفتتاح سعر أدَّى طبيعي، نحٍو وعىل
الحركة ويف و35). و33 و32 و31 30 األيام عكس (عىل اإلغالق عند السهم تعاىف املرة
االستمرار؛ يف و43 و40 38 األيام يف االرتفاع فشل ،48 اليوم حتى امتدَّت التي الصعودية
أن ويُمكن األسُهم. من للتخلُّص القوة هذه يستخدمون ار التُّجَّ كبار أن املرء يَستنِتج ربما
طول عىل فشل االرتفاع ألن رضًرا؛ أكثر هنا الوضع ولكن ،48 اليوم عن نفسه األمر يقال
فإنه البياني، الرسم لهذا والرقم بالنقطة بياني رسم وضع يف رغبت (إذا املحور. خط

الهبوطية. القصة 51 اليوم يف االنعكايس السلوك واختتم (.48 اليوم قمة من سرُيسم
وكان ستيل، إس يو لرشكة البيانية الرسوم ويكوف دورة من أقسام عدة تناولت
اليوم يف الرشاء ذروة نرى باختصار، السوق. سلوك يُمثِّل رائًعا عمًال 3-8 شكل سريى
منذ له حجٍم ألكرب النطاق ع وتوسَّ أشهر، ستة مدار عىل األكرب هو الحجم كان حيث 47؛
اختبار وحَدث العرض. وجود عىل التالينَي اليومني يف الكبري الحجم ودلَّ .2008 ديسمرب
امُلشرتين أن 53 اليوم قاع تحت التايل اليوم انخفاض ويُبنيِّ ،53 اليوم يف الحجم قليل ثاٍن
الفقري للعمود الحاسم «الكرس بأنه 55 اليوم إىل سيُشري ويكوف وكان عروضهم. سحبوا
و61. و60 و59 و58 56 األيام يف لالنِخفاض األسعار الثابت العرض ودفع للتقدُّم.»
النهاية. يف االندفاع ة حدَّ يف تراجع مع البيع، عمليات ذروة مًعا األخرية الثالثة األيام وتُمثِّل
أوائل يف حدة أكثر اتجاه إىل السهم فيها َل تحوَّ التي النقطة إىل القمة من االنخفاض وعاد
السهم انخفاض بعد 66 اليوم يف ُمنخفضًة األسعار إبقاء البائعون يَستِطع ولم ديسمرب.
مدار وعىل الظهور. عاَوَد الطلب أنَّ إىل الحجم زيادة وتُشري الدعم. مستوى دون ما إىل
نقاط، ثالث من ُمكوَّن صغري نطاق يف السهم تداول انحرص التالية، الثالث الجلسات
ارتفع حيث 70؛ اليوم يف النهاية هذه وجاءت صعودي. إنهاء إىل املتزايد الدعم وأشار

السابقة. الخمسة األيام ِقَمم فوق السهم
يَرُسم كان منه (والذي األسعار رشيط هي لويكوف الرئيسية التداُول أدوات كانت
العمودية البيانية والرسوم والرقم، بالنقطة البيانية والرسوم املوجية)، البيانية الرسوم
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تريدستيشن). (املصدر: ستيل إس يو لرشكة اليومي البياني الرسم :3-8 شكل

نشاط لتحديد ه مؤرشِّ كان حياته. من الحق وقت يف له أتيحت والتي الحجم أعمدة مع
األسعار؛ رشيط طول إليها يصل التي الساعة يف البوصات عدد عىل ُمعتِمًدا األَسُهم سوق
ربما لساعة امُلمتد األسعار رشيط إن حيث اليوم؛ عمليًة تكون لن ولكن بارعة فكرة وهي
الحركات فرق مؤرشِّ قيمة سيُدرك كان ويكوف أن أعتقد للغاية. طويًال ليُصِبح يمتد
الفعيل، الحجم يُستخدم (وهنا .3-8 شكل يف تكراري مدرَّج شكل عىل املرسوم عرية السِّ
والهبوطي عودي الصُّ الحجم بني الفرق إىل يَشري فهو اللحظي.) التداول حجم وليس
القراءات عىل الرتكيز من مزيًدا أضع لذلك ة؛ مهمَّ القراءات كل ليست الزمنية. بالفرتة
الضيق النطاق وجذب التقدم. عىل الصايف الرشاء هيَمَن ،47 اليوم إىل 1 اليوم ومن األكرب.
أكرب كان (net up-volume) الصعودي الحجم صايف ولكن قليًال حجًما 46 اليوم يف
للمراكز تغطية عن عبارة للرشاء الكبري ق التدفُّ هذا أنَّ أفرتض ربما تاريخه. حتى قراءة
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ًها متوجِّ يزال ال السهم أن تستشعر التي الضعيفة الطويلة املراكز وبعض القصرية
(net الهبوطي التداول حجم صايف يف الكبرية القفزة تُشري و49، 48 اليومني ويف لألعىل.
لألحجام الهبوطية الرسالة يُعزِّز وهذا عرًضا؛ صادف السهم أن إىل down-volume)
إىل 53 اليوم يف الصعودي الحجم صايف وارتفاع املرتفع اإلغالق ويُشري الكبرية. اإلجمالية
هم السَّ وضع 54 اليوم خالل املتابعة عدم ولكن صعوديٍّا. للتحرُّك استعداد عىل السهم أنَّ
يف كبرية وزيادة الهبوطية الحركة يف سهولة حدَّثت إذ األمر؛ ُحسَم ،55 اليوم ويف خطر. يف
صايف يف كبرية وزيادة الهبوطية، الحركة يف وسهولة كبري بحجم 58 اليوم ويتَّسم الحجم.
مستًوى إىل البيع ووَصل السوق. من الطويلة املراكز أصحاب فرَّ حيث الهبوطي؛ الحجم
صايف أيًضا هنا الحظ سهم. مليون 45 التداول حجم تجاوز حيث 59؛ اليوم يف هائل
القصرية املراكز تغطية أن إىل يُشري والذي سهم)، مليون 1.2) الكبري الصعودي الحجم

الطويلة. املراكز تصفية عمليات من أكرب الجديد والرشاء
امُلسماة املناطق هذه من واحدة وعىل البياني، الرسم عرب فقط واحد أفقي خطٌّ يُرَسم
و25 24 أيام يف للتقاطع) خضعت (أي لالختبار 13 اليوم قمة خَضَعت التقاطع. مناطق
قاع اخُرتق ،66 اليوم ويف و66. 61 أيام بني الخط هذا عند الحًقا الدعم وتشكَّل و26.
70؛ اليوم يف الجانبية الحركة من أيام ثالثة وانتهت صعوديٍّا، السهُم وانعَكَس 61 اليوم
الحجم دفع وباملثل كبري، صعودي حجٍم صايف عىل األخرية الِقَمم فوق السهم أغلق حيث
.2010 يناير قمة إىل هم السَّ عاد ثم التايل، اليوم يف أعىل لالرتفاع األسعار الكبري الصعودي
التوضيح. من مزيٍد دون السابقة البياني الرسم دراسة يف الحقيقي النطاق ذكرُت
اليوم قمة إىل السابق اإلغالق من املسافة الصعودي االتجاه يف الحقيقي النِّطاق يَشمل
عىل الهبوطي االتجاه يف يمتدُّ وهو فجوات. يشمل الحقيقي النطاق فإن ثَمَّ وِمن الحايل؛
النطاق أن والحظُت التايل، عري السِّ العمود قاع إىل السابق اليوم إغالق من املسافة طول
يُمكن أنه كيف أوضحُت أن يل وسبَق الكبري. الحجم مع يتزامن ما غالبًا الكبري الحقيقي
العائد ات مؤرشِّ أو لألسواق سيما ال للحجم، ا ً مؤرشِّ بمنزلة الحقيقي النِّطاق يكون أن

الحجم. بيانات فيها تَتوافر ال التي
النُّقطة هذه اإلسرتليني/الني للجنيه املشتق الرصف الخاصبِسعر 4-8 شكل ح يُوضِّ
للنطاق التَّكراري ج املدرَّ عرب نقطة 300 مستوى عند رفيع خطٌّ ُرسم لقد جيد. نحو عىل
ثالثة وثمة الحركة. سهولة لتحديد أكرب أو الحجم هذا من النطاق ويُستخَدم الحقيقي.
و70) و11 7) األيام هذه من فقط وثالثة أكثر، أو نقطة 300 يبلغ نطاًقا تَمتِلك يوًما عرش
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تريدستيشن). (املصدر: اإلسرتليني/الني للجنيه اليومي البياني الرسم :4-8 شكل

قراءة يف ا مهمٍّ دوًرا يلعبان لكنَّهما واسع، نطاق و58 25 لليوَمني يكن ولم أعىل. أُغلقت
البياني. الرسم

.2 اليوم يف يُوقفها سلوك يَليها الهبوطية الحركة يف سهولًة نرى ،1 اليوم من بدءًا
اليوم يف النطاق إطالة وكانت الرشاء. عمليات ظهور إىل 2 اليوم يف اإلغالق موقع ويُشري
وتوقَّف .9 اليوم يف أكثر السعر انخفاض الكثيفة البيع عمليات وسبَّبت ذروة سلوك 7
يف قليًال أعىل جديدة قمٍة إىل امُلشتق الرصف ِسعر وارتفع التايل اليوم يف البيع ضغط
كٍرس بحدوث 26 اليوم خالل املتابعة وعدم الضعف وأنذر النطاق. ضاق حيث 25 اليوم
التالية، يوًما عرش االثنَي مدى وعىل .27 اليوم يف الجديد العرض وبدأ وهمي صعودي
اليومني يف الحاد االنكماش جاء ثم نجاح. دون امُلفرط العرض استيعاب امُلشرتون حاَول

و42. 39
االسِتجابة ضعف بعد 46 اليوم يف الوهمي الهبوطي الكرس حدوث محاولة تعثَّرت
مثالية فرصًة الضعيف اإلغالق مع الضيقان النطاقان هذان ويُقدِّم التاليني. اليومني يف
كبري. بحجم مصحوبًا كان 49 اليوم يف الكبري الدعم كرس أن بدَّ وال قصري. مركز التخاذ
أن من الرغم وعىل .2 اليوم قاع عرب املرسوم الخط عند دعًما 50 واليوم اليوم هذا ووَجد
وظلَّت أكرب. بضعٍف أنذَرا فإنهما مؤقتًا، االنخفاض أوقف و50 49 اليوَمني يف السلوك
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اليوم يف االنتعاش حتى نقطة 250 من أقل الحجم) نقول أن (ويُمكننا اليومية النطاقات
االرتفاع، مُلواَصلة استعداد أي يُظهر ولم الدعم كرس نقطة االرتفاع هذا اختَرب واآلن ،58
بد ال وكان و66. 64 اليومني يف وتساَرعت 62 اليوم يف الهبوطية الحركة سهولة وبدأت
تشبع مركز إىل الُعملتان وصَلت كما االنخفاض. هذا قاع عند الذروة يف الحجم يكون أن
نطاق أوسع هنا لدينا االتجاه. هذا تحوَّل 70 اليوم وسبب الهبوطي. اتجاههما يف بيعي
والرتاُجع 66 اليوم يف البيع ذروة هما الرشاء نقطتا وكانت ،7 اليوم منذ صعودي عمود عىل

و73. 72 اليوَمني يف
ولكن حقيقية، حجم بيانات لديهم ليس الفوركس تجار أن كيف سابًقا ذكرُت
الواحد، اليوم داخل البيانية الرسوم عىل اللحظي التداول حجم إىل الوصول إمكانية لديهم
عدد يكشف ال وهو معينة، زمنية فرتة يف الصفقات عدد اللحظي التداول حجُم ويَقيس
الرسم وعىل التداول. نشاط ا حقٍّ يعكس فإنه ثمَّ ومن صفقة؛ كل يف املتداولة العقود
،(5-8 (شكل دقائق خمس إطار ذي اإلسرتليني/الني للجنيه املشتق الرصف لسعر البياني
أن ويمكنك الحقيقي. للنطاق التكراري املدرج فوق كخط اللحظي التداول حجم رسمُت
التداول حجم مع جيًدا تتوافق الحقيقي النطاق مستويات وأدنى أعىل أن بسهولة ترى
الصعودي/الهبوطي. الحجم صايف فروق وضعُت الحقيقي، النطاق وتحت اللحظي.
صايف اتجاه يُبنيِّ وهو العمودي، البياني الرسم فوق الفروق لهذه تراكمي خط وُرسم
اإلغالقات عىل يعتمد والذي امُلرتاكم، التداول حجم عن الرتاُكمي الخط ويَختلف الحجم.

الهبوطية. أو الصعودية
.2010 مارس 8 يف اإلسرتليني/الني للجنيه املشتق الرصف سعر 5-8 شكل يُبني
العمود قبل الفرتة يف وهمي صعودي بكرس انتهى الصباح خالل تداول نطاق نرى وهنا
صايف وارتفع نقطة، 30 إىل النطاق اتسع حيث السلوك يف هبوطيٍّا تغريًا 2 العمود ويَُعد .1
اإلجمايل اللحظي التداول حجم وبلغ ،−99 بلغ لحظي تداول حجم إىل الهبوطي الحجم
و6 3 العمودين وبني اللحظة. هذه حتى جديدة قمم الثالث القراءات جميع وكانت .441
الهبوطيَّني العموَدين عىل كبريًا الهبوطي الحجم صايف وظلَّ االرتفاع، عىل قدرة تَتواجد لم
والحجم الواسعة النطاقات تُشري حيث و9؛ 8 العموَدين عند القمة وانهارت الصغريَين.
قاع واخُرتق .11 العمود عند ت مؤقَّ دعم وتشكل الطلب. عىل تغلب العرض أنَّ إىل الكبري
.(546) اليوم هذا يف َلحظي تداُول حجم أكرب نرى حيث 13؛ العمود عند العمود هذا
13 العمود عىل النطاق ُمنتَصف عند واإلغالق السوق انخفاض لزيادة الكبري الجهد وأشار
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خمس إطار ذو اإلسرتليني/الني للجنيه املشتق الرصف لِسعر البياني الرسم :5-8 شكل
تريدستيشن). (املصدر: دقائق

العمود عند الوهمي الهبوطي الكرس وفشل وهمي. هبوطي كٍرس حدوث احتمالية إىل
كل يف منخفًضا امُلشتق الرصف سعر وأغلق الهبوطية، للقناة العرض خط مقابل 15
(العمود ذروة سلوك الكبري والنطاق الهبوطي الحجم صايف ومثل التالية. الستة الفرتات
أكرب لدينا حيث 22؛ العمود عند الطلب وظهر الهبوطية. القناة قاع من بالقرب (20
فرصة السلوك يف التغيري هذا وقدم االنخفاض. بدأ منذ صعودي عمود عىل حقيقي نطاق
البيع عمليات إطار يف صعودية أعمدة سبعة سوى يوجد وال املخاطر. ُمنخفضة رشاء
األعمدة هذه عىل الصعودي الحجم صايف وألنَّ .22 العمود إىل 1 العمود من الجماعية
الرتاكمي الحجم صايف فإنَّ الهبوطي؛ الحجم بصايف مقارنًة للغاية ُمنخفًضا كان السبعة
مثرية وكنُقطة عرية، السِّ الحركة مع تماًما متزامنًا كان (cumulative net volume)

.4-8 شكل يف 71 العمود مع 2010 مارس 8 يوم يَتوافق لالهتمام
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األول اجلزء األسعار قراءةرشيط

جلوس الَحَظ قد كان األسعار. لرشيط دراسته بداية قصة الذاتية سريته يف ويكوف يَروي
األسعار؛ رشيط يقرءون بصمت مكاتبهم يف ُمنفرِدين اليوميِّني التجار أكرب من بعض
«بالنسبة قائًال: كالمه واختتم التقنية. هذه تعلم يف يكمن للنجاح الرسي املفتاح أن فأدرك
تعلمها أن أُؤكِّد فإنني قديمة، ممارسة األسعار رشيط قراءة أن يعتقدون الذين أولئك إىل
كنُت «لو وأضاف: امتالكها.»1 سرتيت وول لتاجر يمكن التي قيمة األكثر األداة يُمثِّل
يجب لكان فيه، عاًما أربعون إياه علََّمتني ما وعرفت اآلن، سرتيت وول يف مسريتي أبدأ
سلوكها.»2 خالل من األسهم بسوق والتنبؤ الحكم طريقة ملعرفة جهدي كل أبذل أن
بيانية ورسوًما موجيٍّا بيانيٍّا رسًما ويكوف ابتكر األسعار، رشيط قراءة أغراض أجل ومن
األول الفصل أن املصادفة قبيل من وليس التداول. حجم ن تتضمَّ خاصة والرقم بالنقطة
بداية ويف والبيع». الرشاء «موجات ُمعنون البيانية الرسوم يناقش والذي ويكوف دورة يف

موجات». صورة يف األمر يف «يفكر أن الطالب من يطلب الفصل، هذا
يف البيانية الرسوم كل كانت فقد األسعار؛ رشيط عىل األوامر ق تدفُّ قط أُشاهد لم
اليوم داخل البيانية الرسوم نت وتضمَّ يدوية. اآلجلة العقود مجال يف يل األُوليني السنتني
ات التغريُّ من ساعة لكلِّ بياني رسم إنشاء أو والرقم بالنقطة بياني رسم عىل العمل
ويقرأ التداول بصالة نتصل وكنا متحرِّكة. أجزاء ذات الجدار بحجم لوحة عىل عرية السِّ
وأبَقتْني األسعار. بيانات جميع تُنَرش حيث سبورة من ساعة لكل التداول أحجام أحدهم

عاًما. 42 ملدة السوق أمام عميل طبيعة
الرشاء موجات وتتَّبع السيطرة. أجل من دائم رصاٍع يف والبائعون امُلشرتون يدخل
مقارنة ويُمكن العليا. اليد الجانبنَي ألحد يكون حتى ُمتأرِجحة معركة يف بيع موجات
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«قوة — قوة عىل التغلُّب شخصما فيها يُحاول والتي الذراَعني مصارعة يف بُمباراة الوضع
املتصارَعني بذراَعي كهربائية أقطاب ربط نستطيع كنا ولو اآلَخر. الشخص — جذب»
وما والكوليسرتول الصوديوم ومستويات الدم لضغط الفسيولوجية القراءات وعرض
الجانبنَي ألحد يُصبح عندما تَظهر التي الخفية القوة عالمات عن البحث الستَطعنا شابه،
(أي الجهد مقدار عىل نحكم فنحن األسعار؛ رشيط قراءة يف نفسه األمر يَحدث العليا. اليد
الوقت تحديد أجل من ذلك إىل وما الحركة وسهولة الجهد هذا مقابل واملكسب الحجم)،
الرسوم وتَُعد الحدوث. وشك عىل املدى طة واملتوسِّ قصرية االتجاه ات تغريُّ فيه تكون الذي
هي هنا والفكرة املدى. القصرية االتجاه انعكاسات عىل للُعثور األنَسب اليوم داخل البيانية
السعر/الحجم. لسلوك دقًة األكثر الصورة عىل للحصول البيانية الرسوم تلك استخدام

رشيط عرب تُنَقل اليوم داخل املعلومات جميع كانت سرتيت، لوول األوىل األيام يف
رسم فإذا الفنيِّني. التجار بني شائعًة والرقم بالنقطة البيانية الرسوم وكانت األسعار.
ليوم السعري السلوك إنتاج إعادة يُمكن السهم، يف نقطة 1

8 يبلغ تذبذُب كلَّ أحُدهم
مستويات عىل التعرُّف للمرء يُمكن وحده، والرقم بالنقطة البياني الرسم ومن كامل،
أن حني ويف لألسعار. توقعات وتقديم االتجاه، وقنوات خطوط ورسم واملقاومة، الدعم
يف يحدث ملا منطقية قصة يروي الذي هو الحجم فإن مفيدة، معلومات املعلومات هذه
1931 عام يف برباعة نيل همفري كتب تحول. نقطة عند تكون عندما املرء ويُنبِّه السوق
االعتبار؛ يف الحجم سلوك وضع عىل األسعار رشيط تفسري «يعتمد يقول: هذا واصًفا
وحسب.»3 الحجم قيمة إىل السعر يُشري بينما والطلب، بالعرض يُخربنا الحجم فسلوك
ابتكر اليوم، داخل واحد لسهم عرية السِّ الحركة عن دقة أكثر صورة عىل وللحصول
الرسوم من النوع لهذا أوَّيل رسم وظهر للحجم. رقميٍّا بيانيٍّا رسًما ويكوف ريتشارد
بسنوات، ذلك وبعد األسهم».4 أسعار رشيط قراءة يف «دراسات كتاب يف مرة ألول البيانية
للحجم الرقمي البياني الرسم نُوقش حيث األسعار؛ رشيط قراءة حول دورًة ويكوف كتب
الرسَم أن وبما بالتفصيل. األسعار») رشيط لقراءة البياني «الرسم تسميته أعيد (والذي
لقراءة البياني الرسم ثمرَة يُمثِّل وايس»، «موجة ى يُسمَّ الذي بي، الخاص امَلوجي البياني

مناسبة. انطالق نقطة يَُعد فإنه بويكوف، الخاص األسعار رشيط
والذي بويكوف الخاص للحجم الرقمي البياني للرسم إنتاج إعادة 1-9 شكل يُمثل
هذا وكان .1932 يونيو 2 يف تي أند تي إيه رشكة سهم يف السعرية الحركة كل يُظهر
ُمتاحة تزال ال والتي األصلية، األسعار رشيط قراءة دورة يف نًا ُمتضمَّ البياني الرسم
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.1932 يونيو 2 يف تي أند تي إيه رشكة لسهم عرية السِّ للحركة البياني الرسم :1-9 شكل
ويكوف، دي لريتشارد النشط»، والتداول األسعار رشيط «قراءة دورة من مأخوذٌ (وهو

(.1932

نُالحظ بأريزونا. فينيكس يف املالية األوراق سوق معهد ِقبَل من للتعديل) خضعت (ولكن
والرقم، بالنقطة البياني الرسم عادة منها يتشكَّل التي oو x عالمات غياب نظرة أول من
جرت وكلما تأرُجح. نقطة 1

8 كل يف املتداولة األسهم مئات تُمثل أرقام منها بدًال ويوجد
أغلق تي أند تي إيه سهم أن نرى حجمها. ويكوف جمع نفسه، بالسعر ُمتتالية صفقات
وكذلك اإلغالق، سعر وأحيط سهم. 2300 الحجم إجمايل بلغ حيث 85؛ 1

8 عند يونيو 1 يف
فجوة السهم صنع يونيو، 2 ويف مرجعية. كنقطة بدائرة التايل، اليوم يف االفتتاح سعر
تحدث لم حيث 84؛ 3

و8 85 بني األصفار وتظهر سهم. 3100 عىل 84 1
4 عند هبوطية

… 84 عند 600 … 84 1
8 عند 400 التايل: النحو عىل التالية الصفقات وتظهر صفقات،

انخفاض ذلك وييل سهم، 300 عىل 84 هو األول الطفيف االرتفاع وكان 83 7
8 عند 1100

بدًال ُمنفِصل، عمود يف تُرَسم لم األخرية الصفقة هذه أن الحظ سهم. 100 عىل 83 7
8 إىل
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يف للسعر وانخفاًضا ارتفاًعا هذا يصنع ثمَّ ومن السابقة، الصفقة تحت ُرسَمت ذلك، من
عىل عمود أي يحتوي أن يُمكن فال ويكوف. ابتكارات من واحًدا هذا كان نفسه. العمود
يكون حيث والرقم؛ بالنقطة البياني للرسم الفريدة امليزة هي وهذه .o أو x واحد، رقم
ويف واحد). إىل واحد نسبة (أي، نفسها بالقيمة االنعكاس ووحدة عري السِّ النطاق حجم
100 × 300 أو 5 × 15 أو 2 × 6 أو 2 × 8 أو 1 × 6 أو 1 × 3 أو 1 × 2 اإلعداد حالة
من أكثر هناك سيوجد السعري، النطاق حجم من أكرب االنعكاس فيه يكون إعداد أي أو

عمود. كل يف واحد مكان
و800 83 3

4 عند 900 تبلغ صفقاٍت إىل البائعني وصول مع البيع موجة استمرت
1400 مجموعه ملا تداول وحدث ،83 3

4 عند سهم 200 بلغ ضئيل عدد واشُرتي .83 5
8 عند

نقطة. ربع نطاق إىل التداول ضاق النقطة، هذه وعند .83 1
4 إىل االنخفاض عند سهم

حجم عىل 82 7
8 إىل نقطة نصف السهم انخفض ،83 3

8 عند سهم 100 ل ارتفاع آخر ومن
حظي يونيو، 1 يف عًرصا 2:30 الساعة من االنخفاض وخالل سهم. 1400 يبلغ مجمع
مستوى حول األول التداول نطاق تَشكَّل الجانبية. الحركة من صغريتني بمنطقتني السهم
الهبوطي، االتجاه تسارع يونيو، 2 افتتاح يف القاع هذا دون األسعار كرست وعندما ،85
السهم أن نالحظ أن إال يسعنا وال وفوقه. 83 1

4 خط طول عىل الثاني التداول نطاق وتَشكَّل
املوجة لت وسجَّ .83 1

4 دون الكرس عند طفيف هبوطي تقدم سوى ق يحقِّ لم اآلن حتى
ارتفاع أول ومثَّلت ،83 1

4 عند 700 … 83 1
8 عند 100 … 83 عند 100 التالية الصعودية

سهم 1100 مجموعه ملا تداول حدث حيث البائعون يَرتاَجِع ولم اليوم. يف نقطة 3
8 بلغ

و400 300) أخرى سهم 700 بيعت ،83 1
8 عند 300 بيع وبعد التاليني. االنخفاَضني يف

بيعت للقيعان، األخري االختبار وعند اليوم. هذا قاع اختبار إعادة عند التوايل) عىل سهم
صعودي تغريُّ وحَدث التناُقص، يف آخذًا كان البيع ضغط أن نَستنتج ربما سهم. 400 فقط
الرسم عىل صعودي حجم (أكرب سهم 1700 بيعت حيث التايل االرتفاع عند السلوك يف
الصعودية الحركة قمة وهي ،83 1

4 عند مقاومًة التايل االرتفاع والقى .83 عند البياني)
نقطة ربع تي أند تي إيه سهم انخفض التالية، الهبوطية الحركة ويف .82 7

8 من السابقة
السوق حالة سوء ورغم مكاسب. أي دون كبري جهد لدينا وهنا، سهم. 1300 إجمايل عىل
الحركة ماحيًا سهم، 400 بلغ ع مجمَّ حجم عىل 83 3

8 إىل صعوًدا السهم انتَعش ظاهريٍّا،
بأكملها. السابقة الهبوطية

االزدحام منطقة تحت الطفيف التقدم يُشري إذ االتجاه؛ انعكاس عىل األدلة تَتزايد
إىل للقاع األخري االختبار عند الحجم انخفاض ويشري يقل، الهبوطي الزخم أن إىل الثانية
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ظهرت والتي — سهم) 1700) الحجم يف الكبرية الزيادة وتكشف البيع، ضغوط إنهاك
جديدة، بيع عمليات جذب يف 83 إىل األخري الكرس فشل وقد الطلب، وجوَد — االرتفاع عند
لقاع األخري االختبار وبعد البيع. إنهاك إىل أشار جهد بذل دون القاع من عر السِّ وارتفاع
برضورة البياني الرسم لهذا قراءته يف ويكوف أشار ،83 1

4 إىل الالحق واالرتفاع 82 7
8

عر السِّ عند رشاء توقف أمر ووضع ،83 3
4 إىل قصري مركز أي يف التوقُّف نقاط تَخفيض

نقطة، 82 5
8 عند الوقائية بيعه ف توقُّ نقطة وُوضَعت طويل. مركز اتخاذ أجل من نفسه

خَضعت التي سهم 6300 البالغ اإلجمايل العدد إىل وأشاَر نقطة. بربع اليوم قاع أدنى أي
اختباَرين بعد االنخفاض يف السهم رغبة وعدم 82 7

و8 83 الخطني طول عىل للتداول
أنها عىل سهم 6300 حزمة إىل يُنَظر كان ،83 1

4 إىل السهم ارتَفع أن وبمجرَّد للقاع.
واحد. يوم تداول سياق يف محتمل تجميع

التالية عرشة الثمانية عرية السِّ التغيريات اقترصت ،83 3
8 إىل السهم ارتَفع أن وبعد

االنطالق منصة عىل أنه إىل هبوطيٍّا التحرُّك يف السهم رغبة عدم وتُشري ضيق. نطاق عىل
دون واستمرَّت 83 1

2 عند 1200 ب املوجة هذه بدأت وقد أكرب. صعودية موجة أجل من
الكرس. هذا خالل سهم 4500 مجموعه ما تداول وجرى .84 إىل الوصول حتى انقطاع
رفع تبدأ التي القوة عىل عالمًة الحجم بزيادة املصحوبة الصعودية الحركة سهولة وتَُعد
مرسوم لويكوف األسعار رشيط لقراءة البياني الرسم وألن امُلنخِفضة. املنطقة من السعر
وكما لألسعار. عات توقُّ عىل للحصول استخدامه يُمكن فإنه والرقم، بالنقطة بياني كرسم
الصفقات أو املربعات عدد املرء يحسب والرقم، بالنقطة بياني رسم أي مع الحال هي
إعداد إن االنعكاس. وحدة يف املجموع ويرضب االزدحام خط طول عىل ُرسَمت التي
املربعات عدد يَُرضب ثمَّ ومن ؛ 18 × 1

8 هو تي أند تي إيه رشكة لسهم البياني الرسم
االزدحام منطقة طول يَُرضب ،1 × 3 بإعداد والرقم بالنقطة البياني الرسم (ويف . 18 يف
شديدة تكون األحيان بعض ففي انخفاض آخر ومن اليسار إىل اليمني من وبالعدِّ (.3 يف
مربًعا: 24 لدينا ،83 3

8 خط عىل سهم) 400) ذريًعا. فشًال تَفشل أخرى أحيان ويف الدقة،
والرقم بالنقطة البياني الرسم عىل هذه العد عملية إنَّ .24× 1

8 = 3; 3+ 83 3
8 = 86 3

8

اعتماًدا تداول بعملية القيام ينبغي وال سحرية؛ قوى أية لديها وليس تماًما آلية عمليًة تُعدُّ
وتصور احتماالت. تُمثِّل فهي وحسب؛ والرقم بالنقطة البياني الرسم عىل العملية هذه عىل
من ُجهزت التي اإلعداد كميَة نظريٍّا والرقم بالنقطة البياني الرسم عىل االزدحام مناطق
اإلعداد إىل والرقم بالنقطة البياني الرسم عىل العمليات تصل وعندما ُمحتَملة. حركة أجل
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الوقائية، ف التوقُّ نقاط تعديل يف امُلتأرِجح التاجر أو اليومي التاجر يرغب ربما املطلوب،
اإلنهائي. السلوك لعالمات انتباًها أكثر ببساطة يُصبح أو الجزئية، األرباح جنْي أو

1200 تداول جرى حيث نَِشط ُمتأرِجح سلوك حدث نقطة، 84 إىل املقاومة كرس بعد
الرتاجع عىل سهم و800 84 إىل االرتداد عىل سهم و700 83 3

4 إىل الرتاُجع عىل سهم
الرسيعة لألرباح الطويلة املراكز أصحاب بعض جني إىل ذلك سبب ويعود .83 7

8 إىل
معظم السِرتداد شاِكرين وكانوا االفتتاح عند اشرتوا الذين امُلشرتين ِقبَل من والتصفية
العايل االفتتاح رغم يَبيعون الذين الجدد القصرية املراكز وأصحاب السابقة، خسائرهم
البيع هذا مواَجهة يف القليل السهم انخفاض ويُشري أخرى. هبوطية حركة حدوث أمل عىل
التالية الصعودية الحركة وحَملت .84 مستوى حول العرض يَستَوِعبون امُلشرتين أن إىل
أن قبل آخر ضحل تصحيح ذلك وتال سهم. 1600 يبلغ مجمع حجم عىل 84 3

8 إىل السهم
من السهم خرج أن منذ سهم 100 عىل انخفاض أول وهو 84 1

8 عند سهم 100 ب ينتهي
عروضهم البائعون رفع ثم البيع. لضغط افتقاًدا هذا ويَعِكس .83 3

8 عند االزدحام خط
قبل 84 5

8 عند سهم مائة رشاء وجرى سهم. 600 رشاء جرى حيث 84؛ 1
2 إىل 84 1

8 من
رشيط قارئ انتباه األخرية الصفقة هذه وتسرتعي سهم. 1100 عىل 84 1

2 إىل االنخفاض
من تحذر وهي قصري. بوقٍت االفتتاح بعد من البيع من قدٍر أكرب اجتذبت ألنها األسعار؛
أصحاب ِقبل من لألرباح جنيًا العرض هذا يكون وربما عرًضا. يواجه بدأ السهم أن
عىل 84 3

4 إىل ذلك بعد السهم ارتفع وقد اليقني. وجه عىل نعرف ال فنحن الطويلة؛ املراكز
الحجم وتضاؤل الصعودي التقدم حدة تراجع ويشري سهم. 300 بلغ قليل أسهم عدد
يوجد ولم 83 3

8 إىل ف التوقُّ نقطة األسعار رشيط قارئ ورفع الطلب. إنهاك إىل الصعودي
100) التايل اإلرتفاع عند ضعيًفا الطلب بقي ولكن 84 1

2 إىل الرسيع الكرس عند عرض
مجمع حجم عىل 84 1

8 إىل السهم انخفض حيث متجدِّد عرض ظهر ثم .(84 5
8 عند سهم

االنخفاض عند سهم 1700 عىل آخر تبَعه نقطة، 1
8 بمقدار ارتفاع وحدث سهم. ألَفي بَلغ

أما موجود. الرشاء أن ونستنتج الجهد مقابل املكسب من قليل ثمة كان ولكن ،84 إىل
وعند يتزايد. كان الطلب أن إىل فيُشري سهم 1900 عىل 84 1

2 إىل 84 من التايل االرتفاع
متابعة وجود عدم ويشهد سهم. 2200 املجمع الحجم بلغ ،84 إىل الهبوطية الحركة
أنَّ كيف البيانية للرسوم سابقة دراسات يف رأينا أخرى. مرة الطلب وجود عىل هبوطية
الطلب يَتغلَّب حيث الكبري الحجم ذات السابقة املناطق الختبار ترتاَجع ما غالبًا األسعار
امُلفرط. العرض املشرتون يَستوِعب حيث أو (84 إىل 83 3

8 من االرتفاع (أي العرض عىل
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.84 1
4 االنخفاىض عىل سهم 100 سوى يتداول لم ،84 3

8 إىل 84 من امُلتزايد االرتفاع وبعد
كل («إن لالرتفاع. ا ُمستعدٍّ كان السهم أن أخرى مرًة يعني وهذا البيع، قوة وأُنهكت
يُمكن وكان ليخرسه.») والقليل لرَيبحه الكثري أمامه النقاط هذه اكتشاف يستطيع َمن
وإنصاًفا .83 3

4 إىل ف التوقُّ نقاط جميع ورَفع ،84 3
8 إىل االرتفاع عند إضافية أسهم رشاء

يُناقش لم أنه كما هذه، اإلضافية األسهم رشاء عملية إىل إشارة أيَّ يَذكر لم فإنه لويكوف،
والرقم. بالنقطة البياني بالرسم امُلتعلِّقة العد عملية

املشرتون تغلَّب حيث سهم 3300 بلغ مجمع حجم عىل 85 1
4 إىل رأسيٍّا السهم تحرَّك

القاع إىل 83 3
8 عند األول القاع من صعودي اتجاه خط نرسم أن اآلن يُمكننا البائعون. عىل

الحادة التقدُّم زاوية لكن .84 3
4 عند امُلتداِخلة القمة عرب ُمواٍز خطٌّ ويُرسم .84 عند األخري

رشائي. تشبُّع حالة إىل أدَّى مما الصعودية، للقناة العرض خط تجاُوز إىل األسعار دَفعت
ووصَلت .85 عند طفيفة جماعية بيع عملية بعد االرتفاع يف واستمر القناة السهم تجاهل
قليًال، الطلب وخفَّ سهم. 1600 بلغ مجمع حجم عىل 85 1

2 إىل الصعودية الحركة هذه
من ولكن .85 3

8 إىل االنخفاض عىل ضغط يوجد وال العرض. عىل عالمة أي توجد ال ولكن
.85 3

4 عند 100 … 85 5
8 عند 100 التالية: الصعودية الحركة عند أُنهك الطلب أن الواضح

البائعون يستعرض كان بينما سهم 800 يبلغ مجمع حجم عىل نقطة 1
4 السهم وانخفض

لم ولكن للقمة، اختبار إعادة يف سهم 1500 لعدد جديدة رشاء أوامر وتسبَّبت قوتهم،
حيث برسعة؛ 85 3

8 خط حول الضعيف الدعم واستسلم الجهد، هذا مقابل مكسب يوجد
املشرتون حاول حيث اتجاهني ذو ِرصاع ر وتطوَّ سهم. 1000 عىل 85 1

8 إىل السهم انخفض
أن قبل 85 5

8 عند سهم 300 ل األخرية اللحظة يف رشاء بمحاولة وانتهي البيع. استيعاب
واحدة جملة ويكوف كتب الجماعي، البيع هذا وحول .84 1

2 إىل نقطة 1 1
8 السعر ينخفض

واعترب طبيعي.» فعل رد هو بل شديًدا؛ وال خفيًفا ليس االنخفاض عىل «الضغط يقول:
يقرتب لكنه .82 7

8 من التقدم من أكثر أو باملائة 50 يرتاجع ال ألنه «طبيعيٍّا» االنخفاض
السبع التداول عمليات عرب والرقم بالنقطة البياني الرسم عىل عد إجراء ويمكن ذلك. من
لهذا. قليل تجاُوز حَدث ذلك، ومع 84 3

4 إىل االنِخفاض أجل من 85 5
8 خط طول عىل

فوق الدعم تشكَّل ذلك، إىل وباإلضافة الصعودية للقناة الطلب خطِّ االنخفاضعند ف وتوقَّ
تُذكرنا عبارة ويف الرأيس. السعر ارتفاع وضمن 84 5

و8 84 3
4 بني السابقة امُلقاومة منطقة

لقراءة البياني الرسم ويكوف وَصف والسعر، بالحجم الخاصة البيانية الرسوم بتحليل
وبلغ املستويات.» مختلف عىل األسهم كمية إظهار يف خاصة «قيمة له بأن األسعار رشيط
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إىل النظر يمكن كان وإذا سهم. 8300 نقطة 85 3
8 فوق املتداَولة األسهم عدد إجمايل

الحجم اعتبار يُمكن فإنه طفيف، تجميع أنها عىل 82 7
و8 83 بني املتداَولة سهم 6300

التشبُّع َموِقف إىل باإلضافة اإليقايف السلوك هذا ضوء ويف توزيًعا. 8300 فوق الكبري
الثانية الرشاء عملية يف األرباح تُجنى أن ينبغي الصعودية، القناة داخل لألسهم الرشائي

.85 5
8 إىل األخري االرتفاع بعد 84 3

8 عند
االرتفاع فأدى لالستجابة. الوقت من ا جدٍّ قليل سوى يوجد ال ،84 1

2 البالغ القاع من
االرتفاع، هذا تسارع وبمجرد .86 1

2 إىل رأيس انطالٍق إىل 84 3
4 إىل االنخفاض ثم 84 7

8 إىل
من الصعودية القناة أيًضا وسنوسع .84 3

4 إىل األصيل الرشاء عىل التوقف نقطة سنرفع
تشبُّع حالة توجد كانت ،86 1

2 عند ذلك، ومع .85 3
4 القمة عرب مواٍز خطٍّ رسم خالل

هذه عىل سهم 5200 البالغ املجمع والحجم الحادة، التقدم زاوية وتُشري بالفعل. رشائي
سهم 2300 أن (الحظ ذروة. سلوك إىل الرشائي التشبُّع وحالة الرأسية، الصعودية الحركة
مصاَدفة يف بدأ السهم أن إىل يُشري مما ،86 فوق حَدث سهم 5200 البالغ الحجم من
،85 5

8 إىل التوقف نقاط رفع فينبغي الفور، عىل الطويل املركز يُغلق لم وإذا بيع.) عمليات
مبيعات عىل 86 إىل السهم انخَفض ذلك، بعد .85 3

4 عند السابقة القمة من قليًال أقل
.86 7

8 حتى األخرية الصعودية املوجة طابع بعناية الِحظ سهم. و200 و700 600 بَلغت
حدة ترتاجع وعندما وحسب. نقطة 3

8 بلغ مكسبًا سهم 4400 البالغ املجمع الحجم ق وحقَّ
يتداَول لم وما بيع. عمليات صادف السعر أن نعلم الحجم، ويزيد الصعودي االندفاع
عمليات من التخلص فينبغي هنا، البياني الرسم عىل وارد غري أكرب وضع عىل أحُدهم
سهم 10000 تداول جرى أنه إىل تعليقه يف ويكوف وأشار .83 3

8 عند تمت التي التداول
ملراكزهم امُلتداِولني تعديل مع التداُول حجم وزاد .  86 1

8 إىل التصحيح قبل وفوق 86 1
2 عند

امُلشرتين أن عىل التصحيح ضحالة وشهدت ضئيل. هبوطي تقدُّم حدث ولكن اإلغالق، عند
يونيو. 3 يوم يف 89 1

2 إىل السهم وارتفع الجديد، العرض استَوعبوا
اليوم داخل األَوامر ق تدفُّ قراءة يف للحجم الرقمي البياني ويكوف رسم استُخدم
موجيٍّا بيانيٍّا رسًما ويكوف رسم األكرب، السوق ومُلتابعة الفردية. لألسُهم بالنسبة الواحد
السعر وحسب منفصلة. مجموعات من مأخوذة رئيسية أسهم خمسة يتضمن الواحد لليوم
الرسم وكان التداول. جلسة خالل وهبوًطا صعوًدا تأرجَحت بينما األسهم لهذه اإلجمايل
ويكوف قارن منفصلتنَي. وبيع رشاء موجتَي إىل يوم كل م يُقسِّ الناتج املوجي البياني
القرائن وتحديد السائد االتجاه لتحديد املوجتنَي هاتنَي عىل والنشاط والَحجم واملدة الطول

170



األول الجزء األسعار رشيط قراءة

عىل شاهدناه الذي نفسه السلوك رؤية ويمكن االتجاه. يف تغريُّ إىل تُشري التي األوىل
حدِّ تراُجع رؤية للمرء فيُمكن املوجي؛ البياني الرسم عىل للحجم الرقمي البياني الرسم
خطوط مع والتفاُعل ف، التوقُّ وحجم الحركة، وسهولة الهبوطي، أو الصعودي االندفاع
املوجي البياني ويكوف رسم أن ورغم ذلك. إىل وما الدعم/املقاَومة، وخطوط االتجاه
قبل من ُمستخَدًما يزال ال ويكوف) موجة باسم حاليٍّا (املعروف الرئيسية السوق ألسهم
ذلك، رغم السنني. مرِّ عىل التغيريات من العديد شهد فإنه املالية، األوراق سوق معهد
السوق ألسهم َموجي بياني رسم إىل الحاجة أن يبدو اآلجلة، العقود ات مؤرشِّ ظهور ومع
األسهم دراسة يف مفيًدا يكون أن يُمكن املوجي البياني الرسم ولكن إلحاًحا. أقلَّ الرئيسية
برسم باالحتفاظ أَوىصويكوف األسعار، رشيط قراءة دورة ويف الفردية. اآلجلة العقود أو
ِمن أيٍّ يف ذلك عىل مثال عىل العثور أستطيع ال أنني رغم الفردية، لألسهم موجي بياني
واحد آجل عقد أو لسهٍم موجي بياني رسم وضع يُمكن ح، سنُوضِّ وكما املنشورة. كتاباته
قراءة رسوم (أو للحجم الرقمية البيانية الرسوم مع عميل وأثناء السعر. يف تغريُّ كل من

موجات. إىل املعلومات لتحويل طريقة تطوَّرت البيانية)، األسعار رشيط
يُساوي عندما للَحجم الرقمي البياني والرسم املوجي البياني الرسم بني فرق يوجد ال
بياني رسم إنشاء فكرة مرة ألول جرَّبُت وعندما السوق. لتقلُّب األدنى الحد السعر مقياس
خطٍّ إىل تي أند تي إيه بَسهم الخاص للحجم الرقمي البياني ويكوف رسم حوَّلت موجي،
العمود وانخفاضيف ارتفاع وجود عليه يَنطوي الذي الغموض إزالة إىل ذلك وأدى ُمتَّصل.
نقطة، 1

8 من األكرب التأرُجحات عند الحجم إجمايل بجمع يل سمَح أنه ذلك من األهم نفسه.
تمثَّل ذلك، ومع والطلب. للعرض السهم مصادفة ألماكن أفضل صورة ر وفَّ ثمَّ ومن
ومع الحديثة، السوق ويف البياني. الرسم حجم من يزيد التعديل هذا أن يف العيوب أحد
سيكون البياني الرسم هذا مثل فإن الواحد، اليوم خالل األسعار يف التغريات آالف وجود
ذات املناطق تبدو حيث 9-2؛ شكل يف العمل لهذا النهائية الصورة وتظهر عميل. غري
وأسهل تصفيتُها. يجب البيانات بعض أن الفور عىل وقرَّرت للغاية. واضحًة الكبري الحجم
الرقمي البياني الرسم عدلت لقد الدنيا. امَلوجة حجم زيادة هي البيانات لتصفية طريقة
نقطة. 1

4 بمقدار انعكاس أو وموجة نقطة 1
8 بمقياس َموجي بياني رسم إىل للحجم

ارتفاع وجود ويُزيل املوجة، داخل نقطة 1
8 البالغة التفاُعالت جميع تصفية إىل هذا ويُؤدِّي

تماًما هذا البياني الرسم يعمل البياني. الرسم حجم من ويُقلِّل ذاته العمود يف وانخفاض
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.1932 يونيو 2 يف تي أند تي إيه لرشكة املعدَّل األسعار رشيط لقراءة البياني الرسم :2-9 شكل

السعري النطاق حجم يُمثل والذي نقطة 1
8 ×

1
4 إعداد ذي والرقم بالنُّقطة بياني رسم مثل

وضوًحا. أكثر املعلومات يجعل وهذا ، 14 واالنعكاس 1
8 فيه

سهم 2800 نرى أوًال: أعيننا؛ أمام القصة تتضح البياني، الرسم هذا وبمساعدة
االرتفاعان ويُشري هبوطية، متابعة عن الكبري الجهد يُسفر ال حيث اليوم قاع اختبار عند
عددها البالغ األسهم وبدأت كثيف، رشاء وجود عن سهم و2800 2700 عىل الالحقان
جماعي بيع عملية بعد والحًقا الصعودية، الحركَة نقطة 84 إىل املقاومة كرس عند 5800
عىل االختبار إعادة عند البيع ضغط نصف يَبلغ البيع ضغط كان ،84 عند سهم 4200 ل
إىل (1900) الصعودي الحجم انخفض ،85 3

4 إىل التالية الصعودية املوجة ويف سهم. 2200
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موجات، ثالث وبعد وشيك. بانكماٍش هذا ويُنذر الصعودية. الحركة بدء منذ مستًوى أدنى
عدم مع كبري رشاء جهَد سهم 2900 البالغ األكرب الحجم يُظهر ،85 5

8 إىل االرتفاع عند
من الرغم وعىل وشيكًة. باتت الجماعي البيع عملية أن إىل أيًضا يُشري كما مكاسب. وجود
يتغريَّ لم السلوك فإنَّ ،1932 لعام السعر/الحجم بيانات يَستخدم البياني الرسم هذا أن
مراًرا يَتكرَّر نفسه السلوك ترى أن ا حقٍّ مُلذهل إنه املاضية. الثمانني السنوات مدى عىل
رشوق يُشبه املتكرِّر السلوك هذا جمال أن أرى إنني البيانية. الرسوم هذه عىل وتكراًرا
ويف هذا. لقويل مرٍة ذات أحدهم ِقبَل من للتهكُّم تعرَّضُت قد أنني رغم وغروبها؛ الشمس
لألَسُهم البيانية الرسوم عىل هنا ناقشناه الذي السلوك كل سيظهر عرش، الحادي الفصل
رسم عىل دقة األكثر املعلومات بعض تكون قد حني ويف والفوركس. اآلجلة والعقود
البارع الشخص فإنَّ هنا، موجودة غري 1

8 ×
1
8 اإلعداد ذي للحجم الرقمي البياني ويكوف

خالله. من والتداول 2-9 شكل تفسري يف صعوبًة يجد لن السعر/الحجم سلوك قراءة يف
ويف التداول. عمليات كل من للحجم الرقمي البياني ويكوف رسم تكون رأينا، كما
اآلِجلة بالعقود الخاصة الصفقات كل حجم بيانات تكن لم العرشين، القرن تسعينيات
ا. جدٍّ صغرية األرقام وكانت الصفقات، حجم استخدمنا لذلك ونتيجًة ُمتاحة. للسندات
كِسعر اليوم خالل «صفقة» كل اعتبار قرَّرُت صفقة، كل يف الحجم تحديد أجل ومن
الرسم إنشاء أجل من تُدرس التي البيانات من ذلك قلَّل وقد دقيقة. كل نهاية يف إغالق
واألهم يوميٍّا)، دقيقة 400 (أي، سعري تغريُّ 400 إىل فقط) النهارية (الجلسة البياني
ن تتضمَّ بيانات ورقة أنشأت ثم عر. السِّ يف تغريُّ كل عند للحجم قراءة قدم أنه ذلك من
أجمع كنُت ُمتتالية، بصورة السعر نفس حَدث وكلما تداول. جلسة كل يف دقيقة 400
ولم دقيقة لكل اإلغالق أسعار من للحجم رقميٍّا بيانيٍّا رسًما أنشأ أحًدا أن ولو الحجم.
يف ستَظهر بيانات نقطة 400 أن تصور امُلمكن فمن نفسه، بالسعر ُمتتايل إغالق يحدث

قط. يَحدث لم فإنه إحصائيٍّا، ممكن ذلك أن حني ويف واحدة. جلسة
من منشأ 1

32×
1
32 بإعداد األسعار رشيط لقراءة بياني رسم عىل مثاًال 3-9 شكل يُمثل

واالنعكاس، عري السِّ النِّطاق حجم بني 1:1 نسبة لديه أن وبما دقيقة. لكل اإلغالق أسعار
ل وتفصِّ .1-9 شكل يف الحال هي كما ذاته العمود يف وانخفاض ارتفاع يوجد أن فيُمكن
ديسمرب يف السندات لعقد ،1993 نوفمرب 29 يف األسعار ات تغريُّ (الرشيط) التالية القائمة
ويف الوسطى. املنطقة بتوقيت صباًحا 8:48 والساعة صباًحا 7:20 الساعة بني 1993

.11603 عند العقد أُغلق السابق، اليوم
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صفقة بإعداد 1993 ديسمرب يف للسندات األسعار رشيط لقراءة البياني الرسم :3-9 شكل
واحدة.

وبما ،11612 إىل 11603 من صعودية فجوة العقد يحقق :7:20 11612-6 •
أصفاًرا نَرسم فإننا السابق، اليوم من صعودية حركة يُواصل االفتتاح سعر أن

الفجوة. لتعكس نفسه العمود داخل
البياني. الرسم عىل التايل العمود يف االنخفاض هذا نرسم :7:21 11611-11 •

7:22 11613-10 •
ربما ألنه األسعار؛ يف تغريُّ حدوث بعد فقط األرقام نضع :7:23 11613-12 •
أضف هذا، يحدث وعندما نفِسه. بالسعر دقيقة لكل ُمتتالية إغالقات يحدث
أنه وتذكر .11611 عند السابق الرقم فوق (22) الحجم أدخل الكيل. الحجم
فقط واحًدا انخفاًضا لدينا أن وبما العمود. يف رقمان األقل عىل يوجد أن يجب

فوقها. 11613 إىل االرتفاع فأدخل العمود، هذا يف 11611 إىل
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7:24 11614-11 •
7:25 11614-10 •

فوق 11614 عند 21 الحجم ندخل عري، السِّ التغريُّ هذا بعد :7:26 11612-10 •
السندات بحجم دراية عىل شخص أي كان ،1993 عام يف .11613 عند 22 حجم
عىل كدليل السابقة األربع الدقائق خالل الحادة الزيادة إىل سينظر اليوم داخل
فوق نقطة 1

32 سوى الضخم الرشاء جهد يُنتج ولم لدوره. امُلرتِفع االفتتاح أداء
االفتتاح. قمة

قمة بعد :7:27 11613-9; 7:28 11612-7; 7:29:11611-7; 7:30 11612-5 •
إىل خط) تحتها املوضوع األرقام (انظر االرتفاَعني عىل الحجم يَنخِفض ،11614
االرتفاَعني، هذَين عند الطلب ضعف الرشيط قارئ سيُالحظ الرتتيب. عىل و5، 9

يَنته. لم الجماعي البيع أن إىل يشري مما
7:33 11610-9; 7:34: 17]؛ [املجموع 7:31 11611-11; 7:32 11611-6 •
مجمع حجم عىل البيع من موجة :7:35 11609-3 15]؛ [املجموع 11610-6

.35 بلغ
.11610 عند صفر يوضع 7:36؛ 11611-4 •

نشاط تباطأ :[9 [املجموع 7:37 1610-3; 7:38 11610-4; 7:39 11610-2 •
.11609 إىل االنخفاض بعد التداول

7:40 11612-4 •
7:41 11609-6 •

سنرسم الفعيل، الوقت يف مرَّتنَي. لالختبار 11609 خط يَخضع :7:42 11610-1 •
ضغط أن إىل يُشري مما قليًال، الحجم ويَبقى .11609 مستوى عرب دعم خط
عرب 11614 من املرسوم الصغري الهبوطي االتجاه خطَّ ويُشكِّل يتضاءل. البيع
إىل عرية السِّ التقلُّبات ضيق ويُنذر رأًسا. أو وتًدا 11612 إىل األخري االرتفاع قمة

قريبًا. سيُحلُّ الجمود هذا أن من النمط هذا
ديسمرب يف السندات تخرتق :[12 [املجموع 7:43 11608-6; 7:44 11608-6 •
عمليات وتستغرق البائعني. إىل مؤقتًا األفضلية ُمحوِّلًة ،11609 الدعم مستوى
السلوك الحظ دقيقة. 24 إىل وصوًال 11608 إىل 11614 قمة من الجماعية البيع

التالية. الخمس الدقائق يف
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7:45 11611-5; 7:46 11612-7; 7:47 11613-5; 7:48 11614-5; 7:49 •
صعوًدا كبرية خطوات األسعار َقطَعت حيث هبوطية متابعة توجد ال :11616-8
السلوك، يف صعودي تغيري إىل السهلة الصعودية الحركة وتُشري جديدة. قمة إىل
.11607 عند وقائية بيع توقف نقاط وتُوضع السندات، الرشيط قارئ ويشرتي

إعطاء دون 11614 عند السابقة القمة فوق السندات تظلُّ ،11616 إىل االرتفاع بعد
وتوقف متدرج. نحو عىل االرتفاع ويستمر أرخص. بسعر للرشاء فرصًة شخص أي
لدفع محاَولة أول وتُحبط .11621 عند تًا مؤقَّ التقدم صفقة) 21) الحجم من موجة
الزيادات حول األرباح يجنون ما عادة الطويلة املراكز أصحاب ألن 11624؛ فوق األسعار
إىل 11621 من األسعار ترتفع األرباح، جني عمليات استيعاب وبمجرَّد نقطة. ربع البالغة
مزيًدا ز يُحفِّ 11700 من وق السُّ وقرب فقط. واحد انخفاض مع (8:31 إىل 8:21) 11630
من املرسومة الصعودية القناة قمة إىل تقريبًا تَرتفع السندات وتكاد األرباح. جنْي من
بالنقطة البياني الرسم احتماالت معظم ق يَتحقَّ ذلك، إىل وإضافة السابق. التصحيح قاع
الطلب. عىل يتغلَّب العرض أن عىل دليل أي نرى ال ذلك، ومع .11527 خط عرب والرقم

:11630 عند 8:31 قمة من األسعار رشيط نقرأ دعنا واآلن

الحجم ُمنخفُض التصحيح هذا يعكس ال :8:32 11628-4; 8:33 11627–3 •
كثيف. بيع أيَّ

8:34 11628-7; 8:35 11628-8; 8:36 11628-4; 8:37 11628-8; 8:38 •
تكسب وال دقائق خمس ملدة السوق يف التداول عمليات تجري :11628-6
ويشري .(33) اليوم يف حجم أكرب وجود من الرغم عىل نقطة، 1

32 سوى السوق
صعوبة تواجه السوق أن إىل 11628 عند دقيقة لكل اإلغالق ألسعار التجمع هذا

صعودي. تقدم تحقيق يف
القاع من :[18 [املجموع 8:39 11629-9; 8:40 11631–8; 8:41 11631–10 •
حجم عىل ،8:31 قمة فوق واحدة نقطة ،11631 إىل السندات تَرتِفع ،11627 عند
الصعودية املوجة هذه وتمتد كبري. جهد مقابل قليل مكسب وهو 60؛ بلغ مجمع
والحجم السابقة. القمة فوق 1

32 فحسب بلغ مكسبًا ق تُحقِّ ولكن نقطة، 4
32

الصعودية املوجة وعند 11616 إىل 11608 من االرتفاع عند الحجم من أكرب
الجهد هذا مثل مواَجهِة يف صعودي تقدُّم وجود وعدم .11627 إىل 11621 من
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توقُّف نقطة نَرفع أن فعلينا عرًضا. تَصادف السندات سوق أن يُخربنا الكبري
ويأتي الفور. عىل التداول عملية ننهي أو الطويل املركز عىل 11628 إىل البيع

املشرتين. عىل يتغلَّبون البائعني أن عىل األول الدليل اآلن
8:42 11630-9 •

8:43 11629-3; 8:44 11629-4; 8:45 11629-8; 8:46 11629-4; 8:47 •
هو 11629 عند الكيل الحجم :8:48 11628-3 23]؛ [املجموع 11629-4
من الجماعية البيع عمليات ويُرافق نوفمرب. 28 منذ انخفاض أي عند األكرب

.11608 قاع منذ حجم أكرب 11628 إىل 11631

لسعر بيانات ورقة 1
32 اإلعداد ذو السندات لحجم الرقمي البياني الرسم يحتاج

يَكفي بما كبرية شبكة ن تتضمَّ بياني رسم ورقة إىل باإلضافة والحجم، دقيقة لكل اإلغالق
والدراسة البياني الرسم هذا مثل لرسم الصرب لديه شخص أي إنَّ الحجم. أرقام إلدخال
األسواق. عمل كيفية عن الكثري يَتعلم سوف الواحد اليوم خالل السعر لحركة املكثَّفة
ويكوف دورة من كبري، نحٍو عىل تعديله رغم البياني، الرسم هذا وراء الفكرة وتَنبع
من ُمكتَسب بسيط َمنطق مسألة الغالب يف تفسريه فإن ذلك، ومع األسعار. رشيط لقراءة
إدراًكا املرء يكتسب األسعار، لرشيط املنطقية القراءة خالل فمن وامُلراَقبة. الدراسة خالل

ذلك. بعد سيَحدث ملا
الحجم كان حيث 11621؛ عند األخري القاع من االرتفاع إىل انظر ،3-9 شكل يف
فقط. واحد انخفاض مع نقطة 9

32 القاع هذا من السندات اكتسبت صفقات. 4 يُساوي
وهي صفقة؛ 60 حجمها وكان األخرية، الصعودية املوجة عىل االندفاع حدة وتراَجعت
هو التالية الهبوطية املوجة عىل صفقة 35 البالغ الحجم وكان اليوم. هذا يف قراءة أكرب
وراء من الرسالة لفهم خبريًا األمر يَتطلَّب وال الوهمي. الهبوطي الَكرس قاع منذ األكرب

يقول: األسهم» أسعار رشيط قراءة يف «دراسات كتاب يف ويكوف كتب ذلك.

يسعى … الرسيع االستيعاب عىل الُقدرة عىل تَعتِمد عملية األسعار رشيط قراءة
يحدث تحول كل الحق؛ تداول كل من استنتاجات لعمل األسعار رشيط قارئ
ويقيمه يَستَوِعبه املخ يف التقييم جهاز وجعل جديد، موقف أي وفهم للسوق؛

ودقة.5 بهدوء أساسه عىل ف الترصُّ يمكن قرار إىل والتوصل جيًدا؛
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قال سرتيت»، وول يف وُمغاَمرات «مضاربات بعنوان الذاتية سريته من واقتباًسا
ويكوف:

كتاب يف امُلقرتَحة األساليب تطبيق يف واالستمرار الذاتي التدريب من الغرض
الحكم»، عىل بديهية قدرة «تطوير هو األسهم» أسعار رشيط قراءة يف «دراسات
مع األسبوع يف ساعًة وعرشين سبعة لقضاء الطبيعية النتيجة ستكون والتي

وسنوات.6 أشهر عدة مدى عىل األسعار رشيط

األسعار. لرشيط املنطقية قراءته كيفية عىل أمثلة هي إليها يُشري التي «األساليب» إن
كان يُقدمها. التي املعلومات أهمية من أقلل أن األحوال من حال بأي أُحاول ال وأنا
التعليمات من مجموعة إىل اختزالها يُمكن ال األسعار رشيط قراءة أن يعرف ويكوف
ترقص لكي ولكن األساسية، الرقص خطوات تعلم يمكنك إذ الرقص؛ تشبه إنها دة. املحدَّ
إنشاء كيفية األسعار رشيط لقراءة ويكوف دورة أوضحت باملوسيقى. تشعر أن يجب
امَلوجي البياني الرسم مع دمجه يمكن كيف ويكوف وبنيَّ الرشيط، لقراءة البياني الرسم
بيانات توجد تكن لم األسواق، دراسة ويكوف بدأ وعندما السوق. يف الرئيسية لألسهم
اإلغالق رقم وكان األخرى. املؤرشات أو جونز داو مؤرشِّ عىل الواحد اليوم داخل للسعر
سابًقا، ذُكر وكما اليوم. ألداء الوحيد املقياس هو تداول جلسة كل نهاية يف املوجود املفرد
عىل التداول حجم ورسم رئيسية. أسهم ستة أو لخمسة موجيٍّا بيانيٍّا رسًما ويكوف أنشأ
املثري ومن ككل. السوق حالة عىل للحكم ا جدٍّ مفيًدا جعله وهذا والرشاء، البيع موجات
بدًال موجي بياني رسم شكل عىل البيانات تقديم اختار ويكوف أن نالحظ أن لالهتمام
الرشيط قارئ سيعرف وهكذا دقيقة. 60 أو دقائق 5 زمني بإطار عمودي بياني رسم من

ُمتساوية. زمنية فرتات من بدًال املوجات عرب تتكشف التي األسعار حركة
تماًما عميل غري بأكمله 1

32 اإلعداد ذا السندات لحجم الرقمي البياني الرسم إنَّ
إىل االنعكاس وحدة غرينا إذا ولكن األسعار. تاريخ من تسلُسل بإظهار يتعلق فيما
الرسم كان املثال، سبيل عىل الواحد. اليوم يف املوجية ات التغريُّ عدد تقليل فيُمكننا ، 332
األقىص العدد من 258 عىل يَحتوي 1993 نوفمرب 29 يف الكامل 1

32 اإلعداد ذو البياني
االنعكاسات عدد من املعدَّل االنعكاس حجم يُقلِّل ،4-9 شكل ويف موجة. 400 البالغ
أسعار من أُنشئ الذي 3

32 اإلعداد ذو املوجي املخطَّط وهذا .32 إىل املوجات) ها نُسمِّ (دعنا
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تراُجع نرى رائعة. قصة يَروي 3-9 شكل يف الحال هي كما نفِسها دقيقٍة لكل اإلغالق
امَلوجات العرضعىل وظهور ،11631 (60) عند الحجم وانخفاض الصعودي االندفاع ة حدَّ
عند الطلب ضعِف مع وهميٍّا صعوديٍّا وكًرسا ،11626 و(119) 11627 (62) إىل الهبوطية
الطلب عىل العرض تَغلَّب حيث كبري حجم ذا وكًرسا ،11700 (48) عند األخرية القمة
املوجتني عىل القليل الحجم ذا الثاني واالختبار ،11621 (290) إىل الجماعي البيع عند
عىل الرشاء عىل البيع قوة تغلَّبت النقطة، هذه ومن .11628 (48)/(7) إىل الصعوديتني
الحجم أرقام كتابة وكانت الجلسة. خالل هبوطيٍّا السندات اتجاه أصبح حيث مطَّرد نحٍو
رسم سهًال: التايل التعديل وكان عملية. غري البياني الرسم شبكة داخل أرقام ثالثة من

املقابلة. السعر حركة تحت تكراري كُمدرج الحجم
نَستعِرض فدعنا موجي، بياني رسم إلنشاء األساسية املكونات نَعرف اآلن أننا بما
البياني للرسم بالنسبة البياني. الرسم عىل ووضعها وأحجامها امَلوجات تحديد آليات
الواحدة». الدقيقة «رشيط باسم إليها يُشار بياني رسم بورقة نبدأ ، 3

32 اإلعداد ذي املوجي
من كان وكما فيها. الحادث والحجم دقيقة لكل اإلغالق لسعر جدولية قائمة مجرد إنها
سندرس أفقي. بخط املكان يُمأل زمنية، فرتة خالل تداول عملية أي تَحُدث ال عندما قبل،
املوجة وصلت السابق، اليوم ففي 2001؛ يونيو 15 يف 2001 سبتمرب لسندات عر السِّ حركة
بالتوقيت الظهر بعد الثانية الساعة من وجيزة فرتة بعد 10123 عند ذروتها الصعودية
عند الصفقات حجم إجمايل وكان .10118 عند ليُغلق السعر انخَفض ثم القيايس الرشقي
فإن يونيو، 15 يف انخفاًضا أكثر األسعار افتتحت وإذا .160 كان 10118 إىل االنخفاض
نقطة 3

32 بمقدار انعكاس هناك يكون حتى ستَستمر كانت 10123 من الهبوطية املوجة
ييل: ما عىل يونيو 15 يف دقيقة 11 ألول األسعار» «رشيط ن ويتضمَّ أكثر. أو

08:20 10112-10 170  
08:21 12-8 178  
08:22 13-11  
08:23 11-12 201  
08:24 12-3  
08:25 12-4  
08:26 13-3  
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08:27 13-3  
08:28 13-3  
08:29 10-11 228  
08:30 18-7 7 النقطة.) هذه حتى السعرية الحركة 5-9 شكل (يوضح

وهذا ،10112 عند نقطة 6
32 بمقدار السندات انخفَضت األوىل، الدقيقة نهاية يف

الصفقات وتُضاف الحجم. حساب يف نستمر لذلك يونيو؛ 14 يوم إغالق سعر من أقل
.170 الجديد املجموع ليصبح ،160 البالغ السابق املجموع إىل األوىل الدقيقة يف العرشة
ويضاف القائمة، الهبوطية املوجة من جزءًا الثانية الدقيقة نهاية يف 10112 سعر ويُعتَرب
يف 10113 إىل االرتفاع يُعدُّ وال .178 الجديد املجموع ليصبح السابق الحجم إىل حجمه
الرابعة. الفرتة يف للموجة جديد قاع ل ويُسجَّ الهبوطية. املوجة لعكس كافيًا الثالثة الفرتة
الجديد املجموع ليُصبح السابق املجموع إىل والرابعة الثالثة الفرتتني حجَما اآلن ويُضاف
يبلغ مجمع حجم مع ضيق نطاق يف السندات ظلَّت التالية، الخمس الفرتات ويف .201
فإن العارشة، الفرتة يف ذلك من أعىل أو 10114 عند السندات أغلقت وإذا صفقة. 16
بدًال الجديد. الصعودي الحجم من جزءًا ستُصبح املحسوبة غري عرشة الستة الصفقات
.228 إىل الحجم إجمايل ويَزيد العارشة، الفرتة يف 10110 إىل انخفاض حدث ذلك، من
صدور بسبب التقلب فيها يزداد التي النقطة إىل السندات يف 08:30 الفرتة تُشري ما غالبًا
صعودي يشء عن أُعلن أنه الواضح ومن الوقت. ذلك يف الحكومية التقارير من العديد
ويبلغ االتجاه، يف لتغريُّ الفور عىل هذا ويُشري .10118 إىل نقطة 8

32 السندات ارتفعت حيث
املوجة انتهت حيث 08:29؛ قائمة عرب خط ذلك بعد ويُرَسم .7 الجديد الصعودي الحجم
أنه الحظ سارية. املجموع حساب عملية إبقاء املفيد من البيانات، ل تُسجَّ وبينما السابقة.
يجرى أو االنخفاض فيها األسعار تواصل لم التي الزمنية الفرتات لتلك مجموع يوجد ال
السوق. إيقاع عن فكرًة الفارغة املساحات هذه تُعطينا الحايل. املوجة قاع عند تداولها
لشخص مفيدًة تكون أن يمكن فإنها املعلومات؛ لهذه كبرية أهمية توجد ال أنه حني يف
خالل التحول نقاط عند الرشاء أو البيع قوة مدى معرفة وأراد األسعار رشيط يُراقب لم
سلسلة تحدث لم ولكن هبوطية، فجوة وجود مع ضعيفة السوق افتُتحت لقد الجلسة.
جزءًا الفعيل الوقت يف املعلومات من النوع هذا ويصبح ذلك. بعد األسعار انخفاض من
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ثالث بإعداد 1993 ديسمرب يف للسندات األسعار رشيط لقراءة البياني الرسم :4-9 شكل
صفقات.

بيانات من التالية قراءة وخمسني اإلحدى ييل وفيما السوق. لقراءة الكاملة الصورة من
واحدة: دقيقة الزمني اإلطار ذي األسعار رشيط

08:31 18-8 15 08:48 23-2 09:05 25-6

08:32 19-9 24 08:49 24-5 09:06 25-6

08:33 19-8 32 08:50 24-4 09:07 25-2

08:34 19-10 42 08:51 24-5 09:08 25-2
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08:35 19-1 43 08:52 24-2 09:09 26-2

08:36 18-5 08:53 24-4 09:10 27-3 23

08:37 19-3 51 08:54 26-2 135 09:11 27-4 27

08:38 19-2 53 08:55 28-4 139 09:12 26-9

08:39 21-6 59 08:56 28-9 148 09:13 27-3 39

08:40 22-5 64 08:57 29-7 155 09:14 27-2 41

08:41 22-4 68 08:58 — 09:15 30-10 51

08:42 24-7 75 08:59 28-10 09:16 31-11 62

08:43 24-7 82 09:00 27-3 09:17 10200-10 72

08:44 24-10 92 09:01 26-7 20 09:18 30-8

08:45 23-5 09:02 25-11 31 09:19 30-4

08:46 25-8 105 09:03 24-5 36 09:20 29-7 19

08:47 23–6 09:04 25-3 09:21 27-12 31

(.9:21 حتى مرسوم 6-9 (شكل
حجم وبلغ دقيقة. 28 ملدة 08:30 الفرتة يف بدأت التي الصعودية املوجة امتدت
األسعار ارتفعت الصعودية، الحركة وترية الحظ نقطة. 19

32 السوق وارتفعت ،155 التداول
لنعرف نكن لم قوية. صعودية موجة هذه دقيقة. 28 من 19 يف املوجة قمة عند بقيَت أو
إىل نقطة 3

32 السندات انخَفضت حيث 9:01 الفرتة حتى انتهت الصعودية املوجة أن
الجماعي البيع عمليات استمرت البياني. رسمنا سنُحدث كنا النقطة، هذه عند .10126
وحدث .10127 عند السندات تداول جرى ،9:10 ويف فقط. دقائق 6 ملدة 10129 من
منذ دقيقة عرشة اإلحدى ويف التالية. األربع الدقائق يف 10127 عند الصفقات من مزيد
مؤثًِّرا ارتفاًعا ليس وهذا 41؛ يبلغ حجم عىل نقطة 3

32 السوق اكتسبت ،10124 عند القاع
.00 عند و10 … 31 عند و11 … 30 عند 10 رشاء: موجة حدثَت فجأة ولكن بشدة.
الوقت هذا حتى الحجم حيث من دقائق 3 أكرب (وهي دقائق 3 يف صفقة 31 هنا توجد
للسلوك نيل همفري مناقشة وعند دقيقة. 11 يف السابقة صفقة 41 مع مقارنًة اليوم) يف
الحجم؛ إىل وليس األسعار، ات تغريُّ إىل العامة «يَنجِذب يقول: كتب التحول، نقاط عند
األسعار انخفضت دقائق، بثالث ذلك بعد الحجم.»7 سلوك يُحلِّلون ال العامة أن بمعنى
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صفقات. ثالث بإعداد 2001 سبتمرب يف للسندات 1 رقم املوجي البياني الرسم :5-9 شكل

دقيقة 28 األوىل استمرت البياني. الرسم عىل صعوديتان موجتان اآلن لدينا نقطة. 3
32

8
32 واكتسبت دقيقة 14 الثانية املوجة واستمرت 159؛ يبلغ حجم عىل نقطة 19

32 واكتسب
املوجة تجاَوزت واملكسب. الجهد من باملائة 50 حوايل أي، 72؛ يبلغ حجم عىل نقطة
الصعودي، االتجاه ويف فقط. 3

32 بمقدار األوىل الصعودية املوجة قمة الثانية الصعودية
ا ُمستعدٍّ يكون أن للمرء ينبغي االنخفاض، يف الرشاء موجات وحجم وطول مدة تبدأ عندما
موجات وحجم ومقدار مدة تبدأ عندما محتمل نفسه واليشء االتجاه. يف محتمل لتغريُّ
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صفقات. ثالث بإعداد 2001 سبتمرب يف للسندات 2 رقم املوجي البياني الرسم :6-9 شكل

هي كما لألسف، (.4-9 شكل من العلوي الجزء يف بشدة هذا (يتضح الزيادة. يف البيع
راسخة. قاِعدة هذا ليس األسعار، رشيط قراءة عن الناتجة املالَحظات معظم مع الحال
الصعودية املوجات فيها ستتقدم حاالت (فثمة توجيهي. كمبدأ إليها النظر األفضل ومن
ظهور حتى تستمر وسوف البيع، افتقاد بسبب ُمنخِفض بحجم الصاعدة السوق يف
موجودة حياتنا جوانب من جانب كل تيضء/تظلم التي نفسها االزدواجية إنَّ العرض.)
عند تنتهي التي اليوم يف الثانية الرشاء موجة مع فنا توقَّ لقد األسواق. تفسري يف أيًضا
الثانية الرشاء موجة خالل الحجم تضاؤل أن من الرغم وعىل البيع. موجة وبداية 10200
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يحدث فلم االتجاه، يف محتمل تغريُّ من نحذر يجعالنا الصعودي االندفاع حدة وتراُجع
األسعار: رشيط من إضافيٍّا جزءًا ندرس دعنا واضح. نحو عىل هبوطي يشء أي

09:22 10127-12 43 09:40 25-2 48 09:58 25-1

09:23 28-7 09:41 25-4 52 09:59 26-1

09:24 29-7 09:42 25-2 54 10:00 29-7 56

09:25 29-2 09:43 26-2 10:01 29-10 66

09:26 30-3 19 09:44 25-3 59 10:02 28-3

09:27 30-2 21 09:45 26-7 10:03 28-4

09:28 29-3 09:46 24-4 70 10:04 26-4 11

09:29 29-6 09:47 25-9 10:05 27-7

09:30 26-9 18 09:48 27-2 11 10:06 27-2

09:31 28-6 09:49 25-4 10:07 24-7 27

09:32 28-2 09:50 26-8 10:08 23-7 34

09:33 28-3 09:51 26-2 10:09 23-4 38

09:34 28-3 09:52 25-9 10:10 22-5 43

09:35 28-7 09:53 25-4 10:11 23-5

09:36 27-1 09:54 26-1 10:12 23-6

09:37 26-1 41 09:55 — 10:13 23-3

09:38 27-3 09:56 25-3 10:14 22-3 60

09:39 25-2 46 09:57 26-5 10:15 21-7 67

النقطة.) هذه حتى مرسوم 7-9 (شكل
يوجد وال فقط. دقائق 5 واستمرت صغرية 10200 من بدأت التي البيع موجة كانت
استمرت لقد اليوم. يف التالية الرشاء موجة إىل انظر ولكن السلوك. هذا بشأن هبوطي يشء
وحققت دقيقة. و14 28 استمرَّا اللذَين السابَقني االرتفاَعني مع باملقارنة فقط دقائق 5
قوة إنَّ الحجم. وقل أقل قمة إىل حركة عىل نقطة 3

32 ارتفاًعا الصعودية الحركة هذه
كانت وهنا التالية. البيع موجة يف السلوك يف هبوطي تغريُّ وحدث ُمنَهكة. كانت الرشاء

185



وشيكة صفقات

صفقات. ثالث بإعداد 2001 سبتمرب يف للسندات 3 رقم املوجي البياني الرسم :7-9 شكل

الجلسة. هذه خالل نشأت التي الهبوطية املوجات يف وحجم مدة أي من أكرب والحجم املدة
التقدم لوترية انظر نقطة. 3

32 بمقدار انعكاس حَدث ،10124 عند القاع من دقيقتنَي وبعد
األسعار تقدَّمت دقيقة، 15 امُلمتدة الرشائية املوجة هذه وخالل .10129 إىل 10124 من
وقلة الطلب ضعف السلوك هذا يعكس فقط. زمنية فرتات ثالث يف القمة عند َفت توقَّ أو
عند االنعكاس حدث أكرب. النكماش عرضة اآلن السوق وأصبحت بالسندات. االهتمام
نقطة ويضع قصريًا مركًزا الرشيط قارئ وسيتَّخذ .10126 إىل االنخفاض عند 10:04
10121 سعر ورأينا االنخفاض، يف السندات أسعار واستمرَّت .10200 فوق وقائية توقف
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10124 عند الدعم مستوى عن اآلن السوق وانخفَضت .10:15 عند األسعار رشيط عىل
األسعار: رشيط سلوك من مزيد ييل وفيما بيع. موجات ثالث آخر من اثنتان َفت توقَّ حيث

10:16 10122-5  
10:17 23-5  
10:18 23-6  
10:19 21-6 89 الحجم أصبح الزيادة، الحجم واصل ولكن هبوطي، تقدم يحدث (لم

السابقة.) البيع موجة عند الحجم من أكرب اآلن
10:20 20-7 96  
10:21 18-9 105  
10:22 19-3  
10:23 18-9 117  
10:24 19-11  
10:25 17-10 138 — 10118 عند السابق اليوم إغالق أدنى ف توقُّ أوامر املتداولون (وضع

إىل السوق تتحرك حيث — األنظمة لبعض محورية» «نقطة وهي
للجلسة.) بالنسبة سلبية منطقة

10:26 18-4  
10:27 18-6  
10:28 16-8 156  
10:29 16-9 165  
10:30 15-7 172 تعترب والرشاء.» البيع بأوامر ُمشبعة «السوق إنَّ نيل همفري (قال

أوامر لوضع للتجار املفضلة املستويات والكسور الصحيحة األرقام
التأرُجح بعض نرى أن امُلستغَرب من ليس فإنه ثمَّ ومن والبيع؛ الرشاء
املراكز أصحاب ورشاء لألرباح القصرية املراكز أصحاب جنْي عن الناجم

(.10116 من بالقرب الُجدد الطويلة
10:31 16-3  
10:32 15-7 182  
10:33 15-6 188  
10:34 16-5  
10:35 15-3 196  
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10:36 15-7 203  
10:37 15-2 205  
10:38 15-2 207  
10:39 14-10 217  
10:40 13-7 224  
10:41 14-5  
10:42 15-1  
10:43 15-6  

10113 إىل االنخفاض بدا و10115، 10116 بني دقيقة 11 ملدة االستمرار بعد
أن للمرء يُمكن أخرى، مرًة 10115 عند السوق تداول بعد واآلن الضعف. من ملزيد كبداية
يف املركز؟ هذا ستُغطي فهل قصريًا، مركًزا ستتخذ كنت لو ينتهي. االنخفاض أن يعتقد
الصخب بني الفرق نعرف أن يُمكننا ال ا، جدٍّ كثريًا نُفكر عندما سيما ال األحيان، من كثري
مستوى املخاطر/زد قلِّل السوق؛ من تخرج ال حرية، يف تكون وعندما الصحيح. واملعنى

ف. التوقُّ نقطة تعديل طريق عن األمان

10:44 15-1  
10:45 13-6 243  
10:46 09-10 253 لوقف البيع أوامر بسبب الفرتة هذه يف 4

32 بمقدار االنخفاض (حدث
عند الصباح قاع من ألقل السندات عقد انخفض حيث الخسارة

(.10110
10:47 08-9 262  
10:48 10-3  
10:49 08-8 273  
10:50 07-9 282  
10:51 07-8 290  
10:52 05-10 300  
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بشدة. التداول حجم وارتفع الجماعي البيع عمليات حدة زادت دقائق، 7 آخر يف
يمكن ال معروفة غري بدرجة توقف نقطة أو بكثري أكرب هبوط بداية إما هذا ويمثل
الحركة من الصغري القدر ومن للسعر. األكرب التاريخ عىل نظرة خالل من سوى تحديدها
أم أكرب، هبوطي اتجاه من جزءًا هذا كان إذا ما نعرف أن يُمكننا ال تابعناه، الذي السعرية
ط متوسِّ كان وإذا أوسع. تداول نطاق من جزءًا أم صعودي، اتجاه ضمن وجيًزا اخرتاًقا
وانِتظار األرباح جنْي يف اليومي التاجر يَرغب فربما ، 2932 حوايل السنَدات يف اليومي النطاق

آَخر. موقف يَتَكشف أن

10:53 06-7

10:54 06-8

10:55 08-2 17

والحجم ، 2432 = املقدار :10105 عند انتَهت البيع موجة أن نعلم النقطة، هذه عند
عىل 300 حجم أن يعرف أن للمرء يُمكن وبالِخربة، دقيقة. 51 = واملدة صفقة، 300 =
300 البالغة املوجة تكون ولن للغاية. عادي غري حجم 3

32 إعداد ذي موجي بياني رسم
الرسم هذا عىل فإنها ذلك، ومع بارزة. 16

32 أو 8
32 بإعداد موجي بياني رسم عىل صفقة

الضعف. عىل رئيسية عالمًة يُمثل ما وهو للعرض؛ كبريًا ًقا تدفُّ تَعِكس البياني

10:56 10-4 21  
10:57 08-10  
10:58 10-6 37  
10:59 11-5 42  
11:00 11-2 44  
11:01 10-5  
11:02 09-3  
11:03 09-5  
11:04 09-2  
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11:05 08-5 20 بعض األرجح عىل فهي يشء؛ بأي تُخربنا ال 10111 إىل الرشاء (موجة
القصرية.) املراكز أصحاب ِقبَل من األرباح جنْي عمليات

11:06 09-4  
11:07 09-7  
11:08 10-9  
11:09 10-2  
11:10 11-1 23 (.10108 إىل البيع موجة عىل عرض أي يَظهر (لم
11:11 12-3 26  
11:12 11-5  
11:13 11-2  
11:14 11-2  
11:15 11-2  
11:16 11-2  
11:17 10-5  
11:18 10-6  
11:19 10-2  
11:20 09-5 31 غري أنها من الرغم وعىل .10112 عند انتهت رشاء موجة أن نعرف (هنا،

(.10111 إىل السابقة الرشاء موجة قمة قليًال تجاوزت فإنها لالهتمام، ُمثرية
11:21 09-8 39  
11:22 08-5 44  
11:23 08-6 50  
11:24 08-2 52 هنا.) حتى مرسوم 8-9 (شكل
11:25 09-3  
11:26 09-2  
11:27 —  
11:28 09-2  
11:29 10-1  
11:30 10-2  
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11:31 09-1  
11:32 10-3  
11:33 09-3  
11:34 11-6 23 يتشكَّل حيث 10108 عند السابقة القاع اختبار أعادت بيع موجة (آخر

الدعم.)
11:35 10-1  
11:36 10-2  
11:37 12-2 28  

صفقات. ثالث بإعداد 2001 سبتمرب يف للسندات 4 رقم املوجي البياني الرسم :8-9 شكل
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تصحيح حاليٍّا يَجري السابقتنَي. الرشاء موجتَي قمة فوق السوق ارتفعت هنا،
كان إذا ما يُقرر أن فيجب القصري، بمركزه محتفًظا يزال ال املرء كان وإذا ما. بدرجة
عىل اآلن: السؤال التوقف. نقاط ض سيُخفِّ أو جزئية، أرباًحا سيجني أم األرباح، سيجني
عند قصريًا مركًزا اتخذ ويكوف أن بافرتاض مقاومة؟ السوق تواجه أن ع تتوقَّ مستوى أي
من قصري وقت بعد أو القاع ذروة عند األرباح يجني أن املحتمل من كان فقد ،10121
سيضع لكان طويلة، مراكز يتَّخذ أن اختار كان ولو أعىل. لِقَمم الوصول إىل امليل إظهار
بيانات خالل ومن تماًما. باملائة 50 بنسبة االرتداد مستوى فوق وقائية توقف نقطة
،10105 إىل 10200 من انخفاض لدينا بتصفيتها، ُقمنا التي تنا خاصَّ الواحدة الدقيقة
هما لالنخفاض الفعليَّني والقمة القاع إنَّ .10118 حوايل باملائة 50 ُمستوى فإن ثمَّ ومن
هل ولكن للتصحيح. الدقيقة باملائة 50 نقطة هو 10119 يَجعل مما و10105، 10201

يشء أي يظهر ال فوقه؟ ف التوقُّ نقطة نضع أن يُمكننا االنخفاض داخل دعم أي هناك
بني امُلتأرِجحة الجانبية الحركة يُظهر األسعار لرشيط سجلُّنا ولكن البياني الرسم عىل
ارتفاع ألي بالنسبة ُمقاَومة ر تُوفِّ أن يُمكن وهي .(10:44 حتى 10:28) و10115 10116
للمكان ذهنية صورة لدينا ن تتكوَّ األسعار، رشيط مع انخراطنا شدة ومن تصحيحي.

فيه. املقاومة ظهور ع نتوقَّ الذي

11:38 13-3 31  
11:39 14-3 35 الصعودية.) للموجة السابقة القمة اآلن السوق (تجاَوزت
11:40 13-1  
11:41 13-4  
11:42 13-2  
11:43 13-2  
11:44 14-1 44  
11:45 14-2 46  
11:46 13-1  
11:47 13-2  
11:48 —  
11:49 —  
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11:50 14-1 50  
11:51 15-3 53 و10116. 10115 بني طفيفة ازدحام منطقة إىل السوق ارتفع (اآلن

قه.) ستحقَّ الذي التقدُّم نوع نرى دعنا
11:52 15-4 57  
11:53 14-1  
11:54 13-1  
11:55 14-5  
11:56 —  
11:57 15-3  
11:58 —  
11:59 15-2 69  
12:00 15-2 71  
12:01 14-1  
12:02 —  
12:03 13-1  
12:04 13-4  
12:05 12-3 9  

36 يف 7
32 األخرية الرشاء موجة واكتسبَت االنعكاس. هذا مع جديدة بيع موجة بدأت

االنخفاض من باملائة 50 استعادة يف الجديدة املوجة وَفشلت صفقة. 71 حجم عىل دقيقة
اآلن، وحتى و10115. 10116 بني املقاومة تتجاَوز ولم 10105 إىل 10200 من الكبري
هبوطي. اتجاه يف عادي الحجم ُمنخِفض تصحيح وكأنها الصعودية املوجة هذه تَبدو

12:06 —  
12:07 11-1 10  
12:08 12-1  
12:09 11-1 12  
12:10 —  
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12:11 12-1  
12:12 13-1  
12:13 14-1 3 من القصرية البيع موجة عىل املوجودة صفقة عرشة االثنتا (تَعِكس

تُحاول أن السوق عىل ويجب العرض، افتقاد 10112 إىل 10115
أخرى.) مرًة 10115-10116 عند املقاومة الخرتاق االرتفاع

12:14 —  
12:15 15-1 4 الركود.) بدأ (هنا
12:16 13-2  
12:17 —  
12:18 —  
12:19 —  
12:20 12-1 3  

دقائق. 6 يف صفقات أربع إىل الحجم تضاءل بينما 10115 عند للسوق ركود حدث
ة قمَّ تحقيق يف األول الفشل إىل األخرية الرشاء موجة أشاَرْت ،10105 من االرتفاع فخالل
من يُمكنها وضع يف وق السُّ كانت للبائعني، ُهبوطية موجة آَخر جذب عدم ومع أعىل.
فاتًرا التداول يُصبح أن املألوف ومن امُلشرتون. اختفى ذلك، من بدًال صعوديٍّا. التحرُّك
طعام لتناول الرشقية الزمنية املنطقة يف امُلتداَولون يُغادر حيث اليوم من الوقت هذا يف
شكل انتهى صحيح؟ خاملة» سوق يف تبع «ال القديم املأثور القول أن تَعتقد هل الغداء.

.12:15 الساعة يف 9-9

12:21 12-2 5

12:22 —

12:23 13-1

12:24 13-2

12:25 —

12:26 12-1 9

12:27 11-1 10
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12:28 12-1

12:29 —

12:30 —

12:31 12-2

12:32 12-2

12:33 12-2

12:34 —

12:35 —

12:36 13-1

12:37 12-1

12:38 11-1 20

بيع موجات من أيٍّ من أطول هذه البيع موجة يف دقيقة والعرشون الثالث تعدُّ
وحتى السابقة. الرشاء موجة مدة من بكثري أكرب وهي ،10105 عند القاع منذ سابقة

وحسب. التيار مع تَسري السوق أن إىل االنخفاض وترية بطء يُشري اآلن،

12:39 —

12:40 11-4 24

12:41 12-3

12:42 11-1 28

12:43 —

12:44 12-1

12:45 —

12:46 —

12:47 13-1

12:48 —

12:49 13-2

12:50 13-2
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12:51 —

12:52 12-1

12:53 11-1 36

12:54 11-2 38

12:55 10-3 41

أول هنا ُمتتالية. أعىل ُمستَويات عند التفاُعالت جميع ظلَّت ،10105 عند القاع منذ
الخسارة نُقارن أن يَنبغي هل دقيقة. 40 وتستمر انخفاًضا أكثر قاع ق تحقُّ بيع موجة
امَلوجة عىل نقطة 24

32 البالغة الخسارة مع تلك الجماعي البيع عَملية خالل نقطة 5
32 البالغة

يَرتاجع؟ البيع ضغط أن نَفرتض ثمَّ ومن دقيقة، 51 يف 10105 إىل 10129 من الهبوطية
وحسب؟ 10105 من االرتفاع سياق يف االنخفاض هذا عىل الحكم األفضل من أنه أم
السائدة السمة هي األوىل فاملوجة الهبوطيتنَي. املوجتنَي بني عالقة توجد ال واِضح: الجواب
العليا اليد أخرى مرة يَكسبون البائعني أن عىل مؤرشِّ الثانية واملوجة البياني، الرسم عىل

.10105 من الضعيف االرتفاع بعد

12:56 11–3 انتهت.) قد الحالية البيع موجة أن نعرف ال ِزلنا (ما
12:57 —  
12:58 11-2  
12:59 —  
13:00 11-1  
13:01 12–3  
13:02 12-2  
13:03 13-1 12 طابع يكون وسوف .10110 عند انتَهت البيع موجة أن املؤكَّد من (اآلن

ا.) جدٍّ ا مهمٍّ القادمة الصعودية املوجة
13:04 —  
13:05 13-2 14  
13:06 13-4 18  
13:07 —  
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13:08 —  
13:09 —  
13:10 —  
13:11 — التداول.) نشاط يضعف بينما الفارغة الدقائق كل (الِحظ
13:12 12-1  
13:13 —  
13:14 12-2  
13:15 —  
13:16 —  
13:17 —  
13:18 —  
13:19 —  
13:20 —  
13:21 14-4 25  
13:22 14-2 27  
13:23 14-4 31  
13:24 14-4 35  
13:25 14-2 37  
13:26 13-1  
13:27 14-3 41  

موجة مثل الحجم كمية نفس عىل نقطة 4
32 لالرتفاع دقيقة 32 السوق استغرَقِت

.10115 عند السابقة القمة إىل الوصول يف اآلن حتى السوق وفشَلِت األخرية. البيع
ترى أن ويُمكنك اآلن. انتهت قد هذه الرشاء موجة فإنَّ ،10-9 شكل يف مبنيَّ هو وكما
أضيف أن وينبغي .10105 عند 10:52 قاع من نشأت التي الكاملة التسعة املوجات
ُحذفت. قد تداول حركة أي فيها تَحُدث لم التي الواحدة الدقيقة فرتات جميع أن
فارغة، الفرتات هذه سيَرتك واحدة دقيقة مدته الذي العادي العمودي البياني والرسم
هذه عرب سعر آخر من خطٍّا فسينشئ الواحدة، الدقيقة إغالق ألسعار البياني الرسم أما
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صفقات. ثالث بإعداد 2001 سبتمرب يف للسندات 5 رقم املوجي البَياني الرسم :9-9 شكل

األخريتان املوجتان امتدت البياني. الرسم يف طويلة أفقية خطوًطا تارًكا الزمنية، الفرتات
حيث 10115 فوق الطفيفة االزدحام ملنطقة سابًقا أرشنا الرتتيب. عىل دقيقة، و32 40
الجانبية، الحركة من القصرية الفرتة هذه وبعد و10:44. 10:28 بني السندات تداولت
إىل نقطة 10

32 األسعار انخفاض مع التداول حجم وارتفع الهبوطي االتجاه حدة زادت
التصحيحات تَخترب أن املألوف من العمودية، البيانية الرسوم عىل رأينا وكما .10105
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صفقات. ثالث بإعداد 2001 سبتمرب يف للسندات 6 رقم امَلوجي البياني الرسم :10-9 شكل

إىل 10105 من االرتفاع عاد وهكذا كبري. حجم عىل فيها االتجاهات تسارعت التي املناطق
امُلشَرتين. عىل البائعون فيه تغلب الذي املستوى

13:28 13-3  
13:29 —  
13:30 13–3  
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13:31 13-1  
13:32 13-4  
13:33 13-4  
13:34 12-3  
13:35 11-3 21  
13:36 10-3 24  
13:37 09-5 29 إىل ضعيف ارتفاع وبعد .10110 عند السابقة البيع موجة (انتَهت

يدعو ما يوجد وال انخفاًضا. أكثر آخر قاع إىل السنَدات وصلت ،10114
الكرس. أو لالختبار يَخضع لن 10105 عند األخري القاع بأن لالعتقاد

(.11-9 شكل يف التفاصيل وتظهر
13:38 08-5 34  
13:39 09-1  
13:40 08-1 36  
13:41 08-1 37  
13:42 09-3  
13:43 08-1 41  
13:44 08-2 43  
13:45 09-5  
13:46 —  
13:47 —  
13:48 —  
13:49 —  
13:50 —  
13:51 08-1 49  
13:52 07-1 50  
13:53 04-5 55 لنرى سنراقب واآلن البياني، الرسم عىل جديد قاع إىل السوق (انخفضت

إضايف.) بيع من سيظهر كم
13:54 05-3  
13:55 05-2  
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13:56 02-5 65  
13:57 02-4 69  
13:58 04-4  
13:59 02-1 74  
14:00 02-2 76  
14:01 02-2 78  
14:02 02-6 84  
14:03 03-1  
14:04 02-1 86 هذه ويُرافق .10105 إىل االنخفاض منذ هبوطية موجة أكرب اآلن (نرى

3
32 السوق انخفضت املتزايد، الجهد من الرغم وعىل كبري. حجم املوجة

(.10105 عند القاع تحت فقط نقطة
14:05 03-1  
14:06 04-1  
14:07 03-5  
14:08 —  
14:09 05-2 9 تراُجع يكون وربما ،14:04 يف انتهت البيع موجة أن هنا الواضح (من

منهكة.) البيع ضغوط أن عىل ا ً مؤرشِّ الهبوطي االندفاع حدة
14:10 04-3  
14:11 05-1 13  
14:12 04-1  
14:13 05-3 17  
14:14 04-1  
14:15 04-2  
14:16 —  
14:17 —  
14:18 05-1 21  
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صفقات. ثالث بإعداد 2001 سبتمرب يف للسندات 7 رقم املوجي البياني الرسم :11-9 شكل

مؤقتًا الدعم عنده تشكَّل الذي عري السِّ املستوى وهو 10105 إىل السوق ارتفَعت
عند البيع موجات من زوج أول ظل ،10105 عند القاع وبعد .102 من االنخفاض بعد
و10108. 10105 بني املفرطة للمقاومة اهتماًما تويل أن األفضل فمن ثمَّ ومن .10108
مقاومة. بمنزلة تكون ما غالبًا السابقة الدعم مستويات الهبوطي، االتجاه يف نعلم، وكما
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14:19 05-2 23

14:20 04-3

14:21 05-1 27

14:22 —

14:23 06-3 30

14:24 07-3 33

14:25 06-5

14:26 06-2

14:27 —

14:28 07-1 41

14:29 —

14:30 06-1

14:31 07-1 43

14:32 08-1 44

14:33 08-4 48

14:34 07-1

14:35 —

14:36 08-5 54

14:37 —

14:38 08-1 55

14:39 —

14:40 08-5 60

14:41 08-2 62

14:42 —

14:43 —

14:44 06-4

14:45 07-1

14:46 07-2
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14:47 —

14:48 07-4

14:49 08-1 74

14:50 06-4

14:51 06-4

14:52 06-2

14:53 —

14:54 05-3 13

.14:49 عند انتَهت الرشاء موجة أن إىل 10108 من نقطة 3
32 البالغ االنخفاض يُشري

أن إىل أيًضا يُشري وهذا و10108. 10105 بني املفرطة امُلقاومة اخرتاق ُممكنًا يكن ولم
وحسب. ت مؤقَّ و10102 10105 عند القاع بني االندفاع ة حدَّ تراجع

14:55 04-5 18

14:56 05-5

14:57 05-7

14:58 06-11

14:59 05-27

عىل 14:55 عند جارية بيع موجة مع ْفنا توقَّ الخاصة، التداول جلسة نهاية يف
حجًما معنا وظلَّ األخرية. األربعة الدقائق يف حاسم يشء يحدث ولم .10104 إىل انخفاض
الصفقات هذه فستُضاف التايل، اليوم يف أقل أو 10104 عند السوق افتُتحت وإذا .50 بلغ
الصفقات فإن يونيو، 18 يف أعىل أو 10107 عند السوق افتتحت وإذا الحجم. إىل 50 ال
50 البالغ الحجم وسرُيسم الجديد. الصعودي الحجم إجمايل من جزءًا ستكون الخمسني
رْسم وكان فوقه. األحمر باللون الجديد الصعودي الحجم وسرُيسم ُمصمت، أسود كخطٍّ
ولكن اليوم، بإغالق دائًما ينتهي السوق يف الرئيسية لألسهم املوجي البياني ويكوف
آخر، إىل يوٍم من املوجات استمرار خالل ومن اإلغالق. أسعار تحرتم ال الواقع يف املوجات

الرتاكمي. الحجم من يتَّضح كما لقوتها أفضل صورة لنا تظهر
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صفقات. ثالث بإعداد 2001 سبتمرب يف للسندات 8 رقم املوجي البياني الرسم :12-9 شكل

قضت ذلك بعد ولكنها أعىل مستًوى عند يونيو 18 االثنني يوم يف السندات افتتحت
حدثت التي موجة وعرشين اإلحدى 12-9 شكل ويُبنيِّ ُمنخِفضة. تتحرَّك الجلسة معظم
النقطة، هذه من وبدءًا هبوطية. فجوة عىل بيع بموجة املوجات هذه بدأت يونيو. 19 يف
االتجاه أن إىل أشارت التي يونيو 19 جلسة خالل الثالث املوجات تحديد يُمكنك هل
طول تناُقص يبدأ عندما أنه تذكر صعودي؟ إىل هبوطي من يتحول كان األجل قريب
امتدَّت صعوًدا. يَنعِكس االتجاه فإن الرشاء، موجة وتزداد (مدتها) وحجمها البيع موجة
للموجة سعر أدنى وتجاَوزت نقطة 8

32 الثالثة املوجة وتساوي نقطة، 13
32 األوىل املوجة

إىل يشري ما وهو جديدة، قاًعا تحقق ولم نقطة 5
32 فقط الخامسة املوجة قت وحقَّ األوىل.
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حيث الصعودية للقصة ثقًال السادسة املوجة وأضافت السلوك. يف صعودي تغيري أول
السلوك ويشري صعودي. حجم أكرب مع الجلسة يف صعودية موجة أكرب يف السندات دخلت
يف موجة أصغر هنا لدينا حيث االنطالق منصة عىل السندات أن إىل التاسعة املوجة عىل
أجل من رصاع وحدث العارشة. املوجة يف السعر ارتفاع وبدأ بيع. ضغط يوجد وال الجلسة
موجة آخر وكانت يونيو. 18 يف أوليٍّا دعًما السوق وجدت حيث 101 خط حول السيطرة
يف سهولة وجود عدم مع البيع يف تام نقص من تعاني قليًال 101 تحت صغرية هبوطية
البيانية الرسوم من الصيغة هذه استخدمت جيد. صعودي تحول إلتمام الهبوطية الحركة
يف التالية الخطوة وقدمت . لديَّ مفضلة كانت ما ودائًما سنوات، لعدة والرقم بالنقطة
العارش. الفصل موضوع وهي أكرب، ومرونًة أفضل معلوماٍت املوجي البياني الرسم تطور
نحو عىل مملة تبدو كامل ليوم السعر حركة من األخرى تلو دقيقة قراءة أن أعلم
هذا من الناتجة الكبرية القيمة عىل أؤكد أن أستطيع — ويكوف غرار عىل — ولكني شديد.
قراءة يف مهاراتي من الفصل هذا يف تفصيًال املذكورة العملية كثريًا نْت حسَّ فقد الجهد؛
اليوم أسواق يف الهائل التقلب ورغم عديدة. لسنوات ذلك أفعل أخذت وقد البياني. الرسم
هائلة. فائدة له 1909 عام يف ويكوف الحظه الذي السلوك فإن الرسعة، شديدة والتوقعات

هوامش

(1) Richard D. Wyckoff, Wall Street Ventures and Adventures (New
York: Greenwood Press, 1968), 178.

(2) Ibid., 179.
(3) Humphrey B. Neill, Tape Reading and Market Tactics (Burlington,

VT: Fraser Publishing, 1970), 118.
(4) Rollo Tape [pseud.], Studies in Tape Reading (Burlington, VT: Fraser,

1910), 124.
(5) Tape [pseud.], Studies in Tape Reading, 10.
(6) Wyckoff, Wall Street Ventures and Adventures, 176.
(7) Neill, p. 41.
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العارش الفصل

الثاين اجلزء األسعار قراءةرشيط

استخدام ببساطة شملت املوجة وحجم املوجات لعرض استخدمتها أخرى طريقة ثمة
الطريقة هذه ساعدتني للحجم. تكراري مدرج مع فقط اإلغالق لسعر خطي بياني رسم
عىل كبرية املوجة مدة كانت وكلما الوقت. وهو أال ناقص، مكون هناك كان أنه غري كثريًا.
شخًصا وجدت املطاف، نهاية ويف البياني. الرسم عىل ذلك أدون كنت عادي، غري نحو
البعد. متساوي نحو عىل تُرسم األمواج تعد ولم املوجي. البياني للرسم برنامج لكتابة
يشري أيًضا الحجم أعمدة عرض وكان موجة، كل مدة املوجات بني املسافة تعكس وكانت
األسعار: رشيط لقراءة الالزمة العنارصالثالثة كل لديَّ أصبح النقطة، تلك ومن الزمن. إىل
2001 يونيو و19 15 يف السندات أسعار مناقشة يف أرشت ومدتها. وحجمها األمواج طول
هذا للبيانات املجدولة القائمة وجعلت أمكن. كلما الثالثة العنارص هذه إىل إشارات عدة
واحدة. نظرة مجرد من بسهولة واضحة أصبحت الجديد، البياني الرسم مع ولكن ممكنًا.
وفجأة، زمنية. فرتة أي خالل املرسومة املوجية البيانية الرسوم دراسة من هذا ومكنني
عىل الحجم من أفضل قصة املوجة حجم وروى أيام، عدة استمرت سعرية موجات رأيت
تنكشف ال السعر حركة أن وهو بسيط؛ والسبب ساعة. لكل أو اليومية البيانية الرسوم
رشيط وقراء ويكوف فهم موجات. عرب بل املتساوية، الزمنية الفرتات من مجموعات عرب
املتناوبة والبيع الرشاء موجات درسوا ثمَّ ومن بوضوح، الحقيقة هذه األوائل األسعار
يعيق ال زمنية فرتات إىل السعرية الحركة تقسيم إن األسهم. أسعار رشيط من املستمدة
عىل بالفعل يؤثر الوقت وفق متساوية أجزاء إىل املقسم الحجم ولكن لالتجاه، املرء رؤية
عرب تضيع الحجم رسالة إن أي، والبيع؛ للرشاء الحقيقية القوة تمييز عىل الفرد قدرة

الوقت.
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أن (الحظ صفقة 250 بإعداد 2012 ديسمرب يف لليورو العمودي البياني الرسم :1-10 شكل
تريدستيشن). (املصدر: العقود) بمئات الحجم

يف اليورو لعقد البياني بالرسم الخاص 1-10 شكل هنا أُقدم النقطة، هذه ولتوضيح
تداول لعمليات بالنسبة البياني. الرسم هذا أرشح أن يل اسمح أوًال، لكن .2012 ديسمرب
للصفقات. حساًسا عموديٍّا بيانيٍّا رسًما ل أُفضِّ الواحد، اليوم خالل الفوركس أو العمالت
عمود إنشاء ولكن الوقت، أساس عىل املرسومة البيانية الرسوم عىل أيًضا نظرة ألقي كما
املتقلبة، التداول ظروف ظل يف وهكذا، الوقت. من معني مقدار عىل يقترص ال صفقات
20 يستمر ربما أخرى أوقات ويف ثواٍن، لبضع صفقة 250 من واحد عمود يمتد ربما
البنية رؤية يف مفيدة أيًضا للصفقات األكرب العمودية البيانية الرسوم وتَُعد أكثر. أو دقيقة
من املكون الصفقات عمود عىل نظرة ألقي أحيانًا أنا املثال، سبيل عىل األوسع. السعرية
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الخاص صفقة آالف 9 من املكون الصفقات عمود أو بالعمالت الخاص صفقة آالف 5
أعمدة إغالقات من أنشئت نقاط ثالث من موجة 1-10 شكل يُبنيِّ بورز. أند بستاندرد
عمود لكل العقد حجم وإجمايل .2012 سبتمرب 18 يف صفقة 250 من مكونة صفقات
املوجة أوًال نالحظ البياني، الرسم من األيرس الجانب من وبدءًا أيًضا. ُمتضمن صفقات
أربع حوايل خالل صعودي حجم أكرب هو وهذا .5400 الحجم ذات الكبرية الصعودية
إن ويقول بوضوح، الصعودية الحركة يف الصعودي االندفاع حدة تراجع ويربز ساعات.
4100 البالغ الحجم يعد حيث األوىل، الهبوطية املوجة عىل العرض ويظهر منهك. االتجاه
السادسة املوجة مع السلوك يف الهبوطي التغري هذا قارن تاريخه. حتى األكرب الحجم هو
حجم أشار الالحقة، الصعودية املوجة ويف مرة. ألول الطلب ظهر حيث ،12-9 شكل يف

املكشوف. عىل للبيع ممتازة دخول نقطة وقدم الطلب ضعف إىل 1100
ويمكننا األفق. يف األشجار من كصف الصفقات عمود حجم يبدو األحيان، معظم يف
وقيعان قمم يبني الرتاكمي املوجة حجم أن حني يف األحجام، بني ضئيًال تمايًزا نجد أن
العقد تراجع عند ظهورها من أكثر موضع أي يف هذا أهمية تظهر وال التداول. نشاط
مماثل، نحو وعىل كبري. تغري وجود عدم الصفقات عمود حجم يبني حيث 1100 البالغ
التكراري املدرج عىل كبري كحجم القمة من األربعة عقد 100 البالغة الرتاجعات تربز ال
و19، و19، ،13 الهبوطية املوجات امتدت القمة، من االنخفاض فخالل الصفقات. ألعمدة
إىل أضف دقيقة. و2 و4، و16، ،10 هي للموجات الفردية واملدد الرتتيب. عىل نقاط و4
بالتوقيت صباًحا 9:38 قاع من التحول وسيكون املتناقص، املوجات حجم الصورة هذه
السابقة املوجة مثل امتدت األخرية وهي أخرية؛ مالحظة ثمة واضًحا. الصيفي الرشقي
الهبوطية املوجة هذه رسعة وتعكس فقط. دقائق 4 استمرت ذلك، ومع نقطة). 19) لها
وهذا البيع. أجل من يتسابقون املحارصين الطويلة املراكز أصحاب إن حيث ذروة سلوك
توقف نقاط وضع و/أو األرباح جني يف بالبدء قصري مركز صاحب شخص أي يخرب
تحسبًا يستعدوا أن املحتملني للمشرتين وينبغي سعر. بآخر صفقات بضع ضمن الرشاء
األخرية، القاع من دقيقة وعرشين اثنتي وبعد القصرية. املراكز تغطية عن ناتج الرتفاع

.1.3077 عند اليورو سعر وصل
.2011 يونيو يف األسرتايل للدوالر دقائق 3 مدته بيانيٍّا رسًما 2-10 شكل يُبنيِّ
أو املوجة، ملقدار األدنى والحد دقائق. 5 ل املمتدة الفردية السعرية األعمدة أزلت وقد
إىل انظر اآلن املوجة. تحول نقاط عند موجة كل دقائق وتوضع نقاط. 3 هو االنعكاس،
الثالث الصعودية املوجات أن نرى القيايس. الرشقي بالتوقيت مساءً 1:15 من االرتفاع
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(املصدر: دقائق ثالث بإعداد 2011 يونيو يف األسرتايل للدوالر البياني الرسم :2-10 شكل
تريدستيشن).

أحجام مع نقاط، و5 و21، ،10 هي وأطوالها الرتتيب، عىل دقائق و6 و36 12 امتدت
املتناقصني وحجمها وطولها املوجات وقت يكشف عقًدا. و1305 و2038، ،1896 بلغت
املراكز عىل األرباح يجني بأن األسعار رشيط قارئ تخرب وهي السوق؛ ضعف حالة عن
هذا مثل يف الفور عىل قصري مركز واتخاذ األرباح جني إىل سيدعو ويكوف وكان الطويلة.
من دقيقة 27 املمتدة الهبوطية املوجة فتتكون تراكمي. التكراري املدرج حجم إن الوضع.
التاسعة الفرتة حتى بانتظام الكيل الحجم ويزداد دقائق 3 منها كل مدة زمنية فرتات تسع
يف املفاجئة الزيادات رؤية عىل املرء الصيغة هذه تساعد بشدة. زاد حني املوجة هذه من
عىل وللحصول لألمواج. والهبوطية الصعودية الذروات عند تحدث ما غالبًا التي الحجم
إىل دقائق 6 املمتدة الصعودية للموجة األخرية الفرتة يف الحجم قفزة إىل انظر آخر، مثال
األجل. وقصرية صغرية االرتفاعات كل كانت القمة، هذه من االنخفاض خالل ويف القمة.
فشل إذا التداول عملية يف للدخول أو القصري املركز إىل املزيد إلضافة استخدامها ويمكن
التصحيحات عن نفسه اليشء يقال أن ويمكن الصعودية. الذروة عىل التعرف يف املرء
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وأسواق للعمالت اآلجلة العقود وتوفر السابق. االرتفاع خالل الحجم منخفضة الصغرية
3 بإعداد املوجة مقدار استخدام يمكن حيث نوعها، من فريدة ميزة املقابلة الفوركس
إعداد أفضل عن بحثًا اآلخر إىل واحد من باالنتقال للتاجر يسمح وهذا منها. كل يف نقاط

املوجة. إعداد ضبط إعادة إىل الحاجة دون
يُتيح وهذا السعر. أعمدة فوق املوجي البياني الرسم أضع ما غالبًا التداول، عند
الصحيحة. والقيعان القمم من الدعم/املقاومة وخطوط والقنوات االتجاه خطوط رسم
األسرتايل للدوالر البياني الرسم غرار عىل — البياني الرسم عىل املرسومة الخطوط أما
أكرب تصفية يف أرغب ما دائًما لكنني أيًضا. جيدة فهي السعر، أعمدة تظهر ال حيث —
اليوم. داخل والغموض التشويش من كثري يُزال الطريقة وبهذه البيانات؛ من ممكن قدر
اتخاذ ل تُسهِّ إزالتها فإن مشوشة، رسائل تُعطَي أن يمكن اليوم داخل السعر أعمدة وألن
من العديد يُعاني التي املشكلة وهي وجودها؛ حالة يف األوان قبل سيُغلق كان ربما مركز

منها. التجار
يف للنحاس املوجي البياني الرسم عىل املهمة الخطوط جميع 3-10 شكل يوضح
دقائق 5 لكل اإلغالق أسعار من البياني الرسم هذا أُنشئ .2011 مايو يف نيويورك بورصة
بقيمة 0.0005 هي النحاس يف سعرية حركة وأقل .0.0025 يبلغ انعكاًسا ويستخدم
دوالًرا. 250 تساوي 4.39 إىل 4.38 من سنت 1 البالغة الحركة وهكذا، دوالًرا. 12.50
عند وحجمها املوجة وقت ويُدرج املوجة. لتحليل بارًعا تفصيًال البياني الرسم ويقدم
النحاس يرتفع القيايس، الرشقي بالتوقيت صباًحا 8:40 قاع من وابتداءً التحول. نقاط
التي الجانبية الحركة من موجات سبع نرى ذلك، بعد دقيقة. 35 يف سنت 2.5 فوق
حجم عىل سنتًا 1.40 السوق ينخفض حيث الخامسة املوجة الحظ الحجم. فيها يتقلص
عقد. 200 حجم عىل سنت 0.60 فتمتد التالية الهبوطية املوجة أما عقد. 300 بلغ دقيق
يكون األحيان من كثري ويف الرتتيب. عىل دقائق و10 دقائق 5 املوجتان هاتان امتدت وقد
التوايل. عىل تحدثان عندما دقائق 5 املمتدة املوجة من أكرب حجم دقائق 10 املمتدة للموجة
يكون ربما مايو يف النحاس أن إىل األخرية للموجة الصغريين واملقدار الحجم ويُشري
الصعودية املوجة وترتفع طويل. مركز التخاذ مثايل مكان وهذا االنطالق، منصة عىل
رد عند عرض أي يظهر وال قوي. طلب إىل وتشري دقيقة 55 يف سنتًا 2.65 التالية
دقيقة 25 يف أخرى سنتًا 1.25 التالية الصعودية املوجة وتربح دقائق. 10 املمتد الفعل
هذه ومن الطلب. ضعف عىل عالمة أول وهذا حاد. نحو عىل الحجم ينخفض ولكن فقط،

البياني. الرسم عىل السيطرة يف البائعني سلوك يبدأ النقطة،
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العقود) بمئات الحجم أن (الحظ 2011 مايو يف للنحاس املوجي البياني الرسم :3-10 شكل
تريدستيشن). (املصدر:

السلوك. يف واضح هبوطي تغري يحدث وصعوًدا، هبوًطا صغريتني، موجتني بعد
منذ هبوطي وقت أطول وهو دقيقة، 30 يستمر لكنه ضحل بانخفاض النحاس ويمر
منصة من النحاس ارتفاع منذ جماعي بيع عملية أكرب أيًضا يمثل كما صباًحا. 8:40 قاع
الثالث العمود ويف السابقة. القمة فوق رسيع ارتفاع السوق يف يوجد واآلن االنطالق.
بعيًدا األسعار وتغلق مرات، ثالث املوجة حجم يتضاعف االرتفاع، لهذا دقائق 5 املمتد
التالية الهبوطية املوجة وتمتد محتمًال. وهميٍّا صعوديٍّا كًرسا يمثل ما وهو القمة؛ عن
أخرى. دقيقة 30 وتمتد أكرب وهي السابقة، الجماعي البيع عملية قاع من قليًال أدنى
فقط سنت 0.30 بمقدار اآلن مرتفعة األسعار تزحف واضًحا. االتجاه يف التغري يصبح
عىل مركز بأنه هذا ويكوف (وصف للطلب. تام افتقاد يؤكد مما تالية دقيقة 45 مدى عىل
املوجة هذه عىل املنخفضة التقدم زاوية وتُبنيِّ السعر.) النخفاض سابق انطالق منصة
هذه تكن ولم االرتفاع. هذا يف النحاس يواجهها التي الصعوبات مدى األخرية الصعودية
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قمة ومن األسعار. رشيط لقراءة البيانية الرسوم عىل النحو هذا عىل واضحة املعلومات
التالية. التسع الجلسات خالل سنتًا 40 النحاس أسعار انخفضت أبريل، 21

(املصدر: دقائق 5 بإعداد 2011 ليونيو بورز أند ستاندرد لعقود البياني الرسم :4-10 شكل
تريدستيشن).

5 زمني إطار ذي بياني رسم بأعىل نقطة 0.50 بإعداد موجة 4-10 شكل يعرض
التحول نوع ويبني .2011 مايو 6 يف 2011 يونيو لشهر بورز أند ستاندرد لعقود دقائق
املوجات حجم إىل يشار بورز، أند ستاندرد إىل بالنسبة يوم. كل املرء يراه الذي التداول يف
قليلة. ساعات بعد يخرتق والذي ،1349.50 عند مقاومة خط هنا نرى العقود. بآالف
أند ستاندرد ويظهر سابقة صعودية موجة ألي بالنسبة مستًوى أعىل إىل الحجم ويصل
عليه أن بانتظام بورز أند ستاندرد يف يتاجر شخص أي يعرف أكرب. ارتفاع بداية يف بورز
هي فهذه جديدة؛ قاع أو قمة تحققت كلما عنيف سعري تقلُّب لحدوث متأهبًا يكون أن
هبوطية، خمسموجات آخر يف حجم أكرب القمة هذه تجاه الفعل رد ويسبب املؤرش. طبيعة
الصعودية املوجة ولكن تهديًدا. أقل يبدو املتواضع مقداره ويجعله واضًحا. ليس ولكنه
كًرسا هناك وأن طلب، وال الصعودية، الحركة يف سهولة توجد ال إنه لنا تقول التالية
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السابقة القمة عىل املخاطرة وأن السابقة، الصعودية املوجة عىل محتمًال وهميٍّا صعوديٍّا
فيستطيع ذلك. من ألكثر تحتاج لن إنك عقد. لكل دوالًرا 37.50 أو نقطة 0.75 فقط تبلغ
نقطة. 0.50 بمقدار انعكاًسا املوجة تُظهر أن بمجرد التداول القصري املركز صاحب
نقطة. 7.25 بمقدار بورز أند ستاندرد مؤرش انخفض دقيقة، وعرشين خمس وبعد
تغيري من هذا كل أخرى؛ نقطة 11 إىل وصل قد االنخفاض كان مساءً، 2:40 وبحلول

السلوك. يف طفيف
الحجم فإن آنًفا، ذكر وكما قيِّمة. املوجية البيانية الرسوم يجعل ما هو الحجم إن
يتَّضح وال والبيع. اء للرشِّ الحقيقية القوة عن الكشف يف يفشل ما غالبًا بالوقت املرتبط
ذلك وينطبق متشابهة. القراءات تبدو حيث اليومي؛ الحجم مع سوى أكرب نحو عىل هذا
10 للمقدار األدنى (الحد املوجات وتحكي لألسهم. اليومي الحجم عىل خاص نحو عىل
نموذجية قصة (5-10 (شكل ستيل إس يو لرشكة اليومي البياني الرسم عىل سنتات)
بوضوح مقارنته يُمكن بحيث اليومي الحجم البياني الرسم يف نُت ضمَّ لقد اإلطار. هذا يف
كبريتنَي هبوطيتنَي موجتنَي من 2010 أكتوبر يف الجماعي البيع عملية تتكون املوجة. حجم
ارتفع الثانية، املوجة النتهاء السابق اليوم يف الرتتيب. عىل مليون، و64 56 يبلغ بحجٍم
أغلق أكتوبر، 27 قاع وبعد البياني. الرسم عىل األكرب وهو مليون، 19 إىل الفعيل الحجم
أكرب وهو سهم، مليون 91 يبلغ حجم إجمايل عىل متتالية أيام سبعة ملدة مرتفًعا السعر
كبري حدٍّ إىل ويبدو نفسها للفرتة الفعيل الحجم يَربُز وال مارس. أوائل منذ صعودي حجم
لم فإنه أكتوبر، قاع عند كذروة املوجة حجم بدا حني ويف أكتوبر. أوائل قراءات مثل
واسع الصعودي السعري العمود أن غري طويل، مركز التخاذ الحجم قليل تراجع يحدث
الرشاء قوة أن إىل الحجم كبري االرتفاع وأشار الطلب. وجود إىل أشار القاع من النطاق
الثالثة الهبوطية املوجات عىل املوجات حجم يف الكبري الرتاجع وعكس العرض. عىل تغلبت
حجمها البالغ الهابطة املوجة سيما ال العرض؛ نقص نوفمرب يف التصحيح عملية خالل
امتدتا صعوديتان موجتان حدثت التالية، عرشة السبع الجلسات مدى وعىل مليون. 19
القوي الطلب وبدأ واحد. ليوم تصحيح بينهما وحَدث الرتتيب. عىل أيام، وسبعة تسعة
جديدة قمة السهم ق حقَّ ديسمرب، يف حل الضَّ التصحيح وبعد الصعوديتني. املوجتني عىل
عدم إىل يُشري الذي امُلنخِفض املوجة حجم الِحظ .2011 يناير يف تداول يوم أول يف أخرى
قبل أشهر لعدة استمرَّ صعودية ذروة تشكيل بداية إىل القمة هذه وأشارت طلب. وجود

كبرية. جماعية بيع عملية
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األسهم) بماليني الحجم أن (الحظ ستيل إس يو لرشكة اليومي البياني الرسم :5-10 شكل
تريدستيشن). (املصدر:

االرتفاع، مرحلة يف ُمتحرِّكة. طات كُمتوسِّ تقريبًا نفسها املوجات تعمل كيف انظر
عند ومن اإلغالق. أساس عىل تصحيح دون أكثر أو أيام 10 ملدة األسعار ترتفع ربما
يوًما الوحيد التصحيح واستمرَّ يوًما. 17 ملدة السهم ارتفع سهم، أسفله املرسوم القاع
ُمتحرِّك. ط كمتوسِّ ُمتواِصل نحو عىل املوجة تحرك عىل رائًعا مثاًال هذا يَُعد وحسب. واحًدا
اسرتاتيجية يَتبع الذي للتاجر رشاء فرصة ا حقٍّ يُمثِّل الوحيد الصغري التصحيح كان فقد

بالزَخم. التداول
عملية سنتات) 10 يُساوي املوجة (مقدار بوينج الخاصبرشكة 6-10 شكل ح يُوضِّ
البياني الرسم نفحص عندما ُمتكرِّر. نحو عىل املرء يُقابلها التي شيوًعا األكثر التداول
السلوك هذا امتلك .2011 أبريل نهاية يف الرأيس السعر ارتفاع نرى وحده، العمودي
العرض وجود إىل اإلشارة يف فشل الفعيل الحجم ولكن الرشاء، ِذروة سمات جميع بالتأكيد
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تريدستيشن). (املصدر: بوينج لرشكة اليومي البياني الرسم :6-10 شكل

املوجة عىل للعرض بكثري أوضح صورة املوجة حجم وأعطى األوىل. الهبوطية املوجة عىل
،2010 ديسمرب منتصف منذ بيع ضغط أكرب الرتاكمي الحجم أظهر وهنا األوىل. الهبوطية
التداول عملية الهبوطي املوجة حجم وجعل للقمة. الحجم ُمنخفض ثاني اختبار وتبعه
وبعد األوىل. الهبوطية املوجة قاع عرب املرسوم األصيل الخط الحًقا وساعَدها يسرية. هذه
من السفيل الجزء يف األخرية، املوجة وعىل عنده. طفيفان ارتفاعان ف توقَّ الخط، اخرتاق
عن االرتفاع من يتمكن ولم قصري. بارتفاع السهم ومرَّ العرض انتهى الهبوطية، القناة
.56 مستوى حول دعًما السهم وجد أغسطس، ويف القمة. بعد ق تحقَّ الذي األول القاع

ِسعري، تغريُّ كلِّ تدوين األسعار رشيط لقراءة البياني ويكوف رسم شمَل رأينا، كما
أستخدم املشكلة، هذه ولتجنُّب لألسواق. الحالية التقلُّب لِسَمة نظًرا عَميل غري أمر وهو
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واحد. ليوم واحدة دقيقة من زمنية فرتة ألي اإلغالق أسعار عىل قائًما موجيٍّا بيانيٍّا رسًما
عدم ولتجنُّب الوقت. إىل امُلستِندة البيانات عىل أعتمد زلت ما ألنني ُمتسٍق غري هذا ولكن
الرسم ن يتكوَّ فقات. الصَّ عىل القائمة البيانية الرسوم أستخدم ما غالبًا هذا، االتساق
من سلًفا محدَّد عدد إىل استناًدا َفردية أسعار أعمدة من فقات الصَّ ألعمدة البياني
صفقة 3000 من صفقات عمود كل املثال، سبيل عىل عرية. السِّ ات التغريُّ أو الصفقات
الرسم يمتدُّ العادية، التداول ظروف ظل ويف عرية. السِّ ات التغريُّ من نفسه العدد ن يتضمَّ
دقائق خمس بورز أند ستاندرد ملؤرشِّ صفقة 3000 بإعداد الصفقات ألعمدة البياني
أن يُمكن اقتصادي، تقرير صدور بعد التداول نشاط يزداد عندما ذلك، ومع تقريبًا.
ثمَّ ومن دقائق؛ خمس خالل صفقة آالف ثالثة من ُمكوَّن منها كل أعمدة ثالثة يحدث
أسفل املوضوع الحجم ح ويُوضِّ التداول. نشاط الصفقات ألعمدة البياني الرسم يعكس
أعمدة مدة ولكن امُلتداَولة. العقود أو لألسهم الفعلية األعداد الفردية الصفقات أعمدة
األمر ويَعتِمد دقيقة. 18 له تاٍل آخر ويمتد دقائق 4 أحدها يمتد فربما تَختِلف. الصفقات
إلنشاء سبيل لديه يكن لم ولكن النشاط، أهمية ويكوف أدرك التداول. رسعة عىل برمته
للحكم بدائية أكثر طريقًة يستخدم كان ذلك، من بدًال الصفقات. ألعمدة بيانية رسوم
األسعار رشيط يقطعها التي املسافة يقيس فكان عموًما؛ املالية األوراق سوق نشاط عىل

موجة. لكل بالبوصة
ألعمدة البياني الرسم عىل السعر/الحجم سلوك فإن األصيل، السلوك عن بالحديث
األبرز. هو يُعد (7-10 (شكل 2012 ديسمرب يف للذهب صفقة 500 بإعداد الصفقات
الذي اليوم وهو 2012؛ سبتمرب 25 يف التالية الهبوطية املوجة بشأن كثرية قرائن تظهر
هائلة بيع لعمليات األخرى األسهم من وكثري بورز أند ستاندرد أسهم فيه تعرضت
االندفاع حدة برتاجع القصة تبدأ عرش). الحادي الفصل يف سنناقشه الذي األمر (وهو
عىل (2000) الحجم يتقلص حيث القمة، نحو النهائية الصعودية املوجة عىل الصعودي
بحجم التاليتني الهبوطيتني املوجتني يف تتمثل الواضحة القرائن من مزيد ثمة كبري. نحو
املوجة حجم يزيد الصعودية، للذروة الثاني االختبار وعند الرتتيب. عىل و5100، 5900
اآلن ونعلم جديدة قمة تحقيق الذهب يرفض الكبري، الجهد هذا من الرغم وعىل .4100 إىل
الهبوطية املوجة حجم يُعد التالية، الجماعية البيع عملية وعند عرًضا. تُصادف السوق أن
من نسبيٍّا مستوي نمط ويحدث تاريخه. حتى البياني الرسم عىل األكرب الحجم (6900)
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أن (الحظ صفقة 500 بإعداد 2012 ديسمرب يف للذهب العمودي البياني الرسم :7-10 شكل
تريدستيشن). (املصدر: العقود) بمئات الحجم

يبلغ حيث هبوطية؛ الثالثة املوجة رسالة أن الواضح ومن القاع. هذا من موجات ثالث
من كبري قدر هنا ولدينا ا. جدٍّ قليلة صعودها وزاوية دقيقة، 54 وتمتد ،7200 حجمها
وهذا ،(3-10 شكل عىل أيًضا يظهر ما (وهو صعودي تقدم أي دون والحجم الوقت
املوجي؛ البياني الرسم عىل السلوك هذا يظهر عندما بشدة دائًما انتبه للضعف. تجسيد

االحتماالت. عالية تداول فرصة يقدم فهو
.2012 يناير خالل (8-10 (شكل تينانت رشكة أسهم يف مماثل سلوك حدث
ديسمرب يف الدعم تُشكل اليومية. األسعار عىل مطبقة سنتات 10 من موجة هنا لدينا
عىل للحفاظ الطلب من يكفي ما جذب يف فشل القاع هذا من ارتفاع أول ولكن ،2011
تماًما. القاع فوق أليام األسعار حامت حيث للقلق إثارًة أكثر االختبار إعادة وكانت نفسه.
ويمكن أيام. لخمسة الجانبية الحركة من الفرتة هذه خالل واحدة هبوطية موجة واستمرت
لالنخفاض نسبيٍّا املستوية والزاوية للغاية الكبري بالحجم املقرتن البطيء الوقت تفسري
وجود إىل الصعودي التفسري ويشري الرشاء. عمليات لجميع البائعني استيعاب بأنه
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موجتني وبعد منتظم. نحو العروضعىل جميع عىل املشرتون يستحوذ حيث حقيبة» «حمل
املوجة وعىل بكثري. أكرب حجم عىل السهم ارتفع حيث نواياهم املشرتون أظهر صعوديتني،
هبوطية متابعة تحدث لم ولكن الدعم خط كرس من البائعون تمكن األخرية، الهبوطية
للسعر. ضغًطا تقريبًا املسطحة املوجات هذه وتمثل رسيع. نحو عىل األسعار وارتفعت

تريدستيشن). (املصدر: تينانت لرشكة اليومي البياني الرسم :8-10 شكل

التجار يخلط ما غالبًا االندفاع. حدة تراجع شيوًعا األكثر التداول أنواع أحد يتضمن
كثريًا. التسمية تهم ال الوهمية. والهبوطية الصعودية الكسور مع االندفاع حدة تراجع
قاع. إىل قاع أو قمة إىل قمة من يُقاس بينما التقدم تقلص االندفاع حدة تراجع يمثل
الرسالة تصبح كبري حجم أو ا جدٍّ منخفض حجم عىل االندفاع حدة تراجع يحدث عندما
خطوط مع دائًما تتوافق ال ربما والتي األقل، عىل اندفاعات ثالثة يتطلب إنه وضوًحا. أكثر
السلوك. هذا من كثريًا ريسورسيس ناتشورال كليفس لرشكة 9-10 شكل يبني املوجة.
الرشكة هذه أسهم فستكون األسهم، من صغرية مجموعة يف أتخصص أن أردُت إذا
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من كثري لديه السهم أن كما جيًدا، سنتات 10 البالغ املوجة مقدار يعمل خياراتي. أحد
11:00 الساعة عند السابق بقاعه السهم تمسك ،2011 أكتوبر 13 ويف والتقلبات. الحجم
وبدأ طفيفة مزدوجة هبوطية ذروة هذه وكانت ألف). 159) الحجم زيادة رغم صباًحا
فوق أفقية خطوط رسم طريق عن املوجات هذه تُحدد موجات. ثالث من منتظم اندفاع
كان حيث الثالثة املوجة عىل بوضوح الصعودي االندفاع حدة تراجع ويظهر القمم. نقاط
القمة، هذه ومن السابقة. الصعودية باملوجة الخاص ذلك من بكثري أقل ألًفا) 41) الحجم
االندفاع حدة تراجع مع قمم أربع من التايل االندفاع وتألف األخري. ارتفاعه السهم صحح
11:00 قاع منذ حجم أقل يُمثل ألًفا) 36) الصعودي الحجم كان حيث األخرية املوجة يف
الثانية املوجة فيه شهدت والذي املوجة ثنائي نمط السوق اتبع القمة، هذه ومن صباًحا.
موجتني إىل األخري االرتفاع وانقسم االندفاع. حدة تراجع من بدًال وهميٍّا صعوديٍّا كًرسا
من االندفاع حدة تراجع أقيس ما دائًما إنني ثالث. تُظهر السعر أعمدة ولكن صعوديتني

املوجة. تحول نقاط من وليس األسعار أعمدة

دقائق 5 زمني بإطار ريسورسيس ناتشورال كليفس لرشكة البياني الرسم :9-10 شكل
تريدستيشن). (املصدر:
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الرسوم عىل شيوًعا األكثر التداول نوع باعتباره يربز االندفاع حدة تراجع أن بما
قواعد تعتربها ال ولكن التوجيهية، املبادئ بعض بشأنه وضعت فقد اليوم، داخل البيانية

صارمة:

تراجع عن ابحث هبوًطا، أو صعوًدا متتالية اندفاعات أو موجات أربع أو ثالث بعد (١)
مما الحجم، ويتقلص طفيًفا ًما تقدُّ املوجة تحرز ما عادة األخرية. املوجة يف االندفاع حدة
كبريًا، املوجة حجم يكون األحيان بعض ويف الزخم. فقدان و/أو الطلب إنهاك إىل يشري
تسمى ما وتربط قليلة. مكاسب أنتج الكبري الجهد أن إىل يشري االندفاع حدة تراجع ولكن
تراجع أي تذكر ال ولكنها التأرجح عىل باختالفات السلوك نفس دفعات الثالث بطريقة

االندفاع. لحدة
فإن االندفاع، حدة تراجع ويستمر متتالية موجات أربع من أكثر يوجد عندما (٢)

عكسه. تتداول أن ينبغي ال بحيث ا جدٍّ قويٍّا يكون ربما االتجاه
إمكانية يف َفكِّر الثانية، املوجة يف صغري تقدم مع فقط موجتان توجد عندما (٣)
الحجم يكون أن يجب املثالية، الناحية من وهمي. هبوطي أو صعودي كرس حدوث

مقبول. أمر الكبري الحجم مع القليل التقدم فإن ذلك، ومع منخفًضا.
األسعار، أعمدة وقيعان قمم خالل من الغالب يف االندفاع حدة تراجع يتحدد (٤)
ضعف أو قوة قصة يحكي املوجة حجم ولكن املوجات. تحول نقاط خالل من وليس

والعرض. الطلب

حدة تراجع يظهر عندما األول. التوجيهي املبدأ بشأن التوضيح لبعض حاجة ثمة
األسبوعية البيانية الرسوم يتضمن ما نادًرا وهذا األكرب. للصورة دائًما انظر االندفاع،
سبيل عىل ترض. ال اليومي البياني الرسم عىل السوق موقف مراجعة ولكن الشهرية، أو
ويصبح هبوًطا. وينعكس أشهر ثالثة امتد تداول نطاق قمة فوق السعر يرتفع املثال،
هبوطية موجات بضعة وبعد الرئييس. الهاجس الوهمي الصعودي الكرس حدوث احتمال
األفضل ومن طويل. مركز اتخاذ وتقرتح الهبوطي االندفاع حدة ترتاجع ربما صغرية،
إذا برسعة يُغلق أن يجب أو املواقف من النوع هذا يف طويل مركز أي اتخاذ تجنب
نشأت التي التحول نقاط فوق/تحت األسعار تتحرك وعندما ضعيفة. االستجابة كانت
للغاية انتقائيٍّا كن االتجاه، خطوط وتكرس السابقة الصعودية/الهبوطية املوجات خالل
االندفاع حدة تراجع حدوث عند تتحرك متى فتحديد االتجاه. هذا عكس التداول أردت إذا

أتوماتيكية. تداول أداة وليس فنٍّا، يعد
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واملتعلق 1-1 شكل يف الرسم حول املوجية البيانية الرسوم من العديد تدور ما كثريًا
والهبوطية الصعودية بالكسور املقرتنة الرسوم فتعمل الصفقات. عىل العثور بمكان
وعندما للغاية. جيد نحو عىل الدعم وكرس املقاومة كرس واختبارات واالستيعاب، الوهمية،
السلوك. يف صعودي/هبوطي تغري عن ابحث وهمي، صعودي/هبوطي كرس يحدث
التوقف نقاط وضع الصفقة فادخل التايل، الرتاجع عىل البيع/الرشاء ضغط تقلص وإذا
األمر نفس وينجح التغري. مستويات أقىص تحت/فوق إغالق سعر عند دائًما الوقائية
كبري، حجم عىل السلوك هذا يحدث وعندما الكبري. الحجم عىل املقاومة/الدعم كرس مع
لكرس ناجح اختبار عىل النقطة هذه عند الحجم انخفاض ويدل الرتاجع. طابع راقب
مبارشة الوقائية التوقف نقاط وتوضع االتجاه. يُستأنف أن وينبغي الدعم/املقاومة
التي هذه التداول أنواع عدد من اليومي التاجر يُذَهل وسوف الرتاجع. محور تحت/فوق
النتظار الصرب الشأن: هذا يف األساسية املتطلبات من اثنان وثمة جلسة. كل يف تظهر
دعها بل تفعله، سوف بما السوق تخرب فال تحيز؛ أي دون والعمل األنواع، تلك ظهور

بنفسها. تخربك
ومن اليوم. داخل التداول لغرض معينة سوق أو واحد سهم يف التخصص ذكرُت
صفقة. 100 بإعداد عموديٍّا بيانيٍّا رسًما أستخدم ما غالبًا الدقيقة، التفاصيل مراقبة أجل
يُبنيِّ التداول. جلسة خالل املختلفة التداول أنواع من العديد رؤية عىل املرء هذا يساعد

26 يف ماينينج نيومونت لرشكة صفقة 100 بإعداد العمودي البياني الرسم 10-10 شكل
الصعودية املوجات يف الكبري الحجم حدد سنتات. 10 يبلغ بانعكاس امُلنشأ ،2012 سبتمرب
عىل الصعودي االندفاع لحدة تراجًعا ونرى كثيًفا. رشاءً يعكس ألنه اليوم مسار األوىل
حركة بحدوث الثالث االندفاع حجم يف الحاد االنخفاض وينذر األوىل. الثالث االندفاعات
للحجم وتقلص االندفاع لحدة تراجع مع اندفاعية موجات ثالث إىل ينقسم إذ هبوطية؛
مراكز اتخاذ ينبغي القاع، هذا من األسعار ارتفاع ومع الهبوطية. الثالثة املوجة يف
الرشاء نحو الكبري االندفاع وأدى الثالثة. املوجة قاع تحت التوقف نقاط ووضع طويلة
املوجة بداية قبل دقائق أربع مدته طفيف تراجع وحدث الباكر. الصباح قمة فوق بالسهم
ترتاجع أخرى ومرة اندفاعية، موجات ثالث نرى السعر، ارتفاع وخالل التالية. الصعودية
يُنذر االندفاع حدة تراجع ولكن كبريًا الحجم يبقى املرة هذه الصعودي. االندفاع حدة
يف هبوطيٍّا تغريًا القمة هذه من هبوطية موجة أول وتمثل عرًضا. يصادف السهم بأن
الهبوطية املوجة وتعد صباًحا، 11:00 قاع منذ هبوطي حجم أكرب هنا فلدينا السلوك؛
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(املصدر: صفقة 100 بإعداد ماينينج نيومونت لرشكة البياني الرسم :10-10 شكل
تريدستيشن).

أن إىل مًعا املؤرشان هذان ويشري الصباح. قمة فوق للمقاومة السعر كرس منذ األكرب هي
انتهى. اليوم ارتفاع

السعرية الحركة أضغط صفقة، 100 بإعداد عموديٍّا بيانيٍّا رسًما أتبع عندما عادة
بشكل فقط أهتم فأنا الفردية. األعمدة بني التمييز يمكن ال بحيث ممكن قدر بأقىص
للغاية. القراءة سهلة قصة يرويان مًعا فهما الخطوط؛ تقدمها التي والبنية السلوك
يونيو يف بورز أند ستاندرد ملؤرش الشاكلة هذه عىل بيانيٍّا رسًما 11-10 شكل ويعرض
بسيط. لرشح سوى ا حقٍّ البياني الرسم هذا يحتاج ال نقطة. 0.75 بإعداد موجة مع 2012
وتراجع القمة عند الحجم قليل الوهمي الصعودي بالكرس أهمية األكثر السلوك فيتعلق
املوجة يف التوقف حجم وأشار الجماعي. البيع عملية خالل الهبوطي االندفاع حدة
األخري، القاع إىل االنخفاض وعىل قريبة. كانت النهاية أن إىل 1339.75 إىل الهبوطية
عىل للغاية الكبري الحجم الحظ الهبوطية. املوجة حجم وانخفض االندفاع حدة تراجعت
التالية. الساعة خالل 1356.75 إىل االرتفاع بداية هذا ويمثل القاع. من الصعودية املوجة
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100 بإعداد 2012 يونيو يف بورز أند ستاندرد ملؤرش العمودي البياني الرسم :11-10 شكل
تريدستيشن). (املصدر: صفقة

للمتداول كبرية فرصة يوفر أنه أعتقد ولكن قيمة، بال تداول هذا إن البعض يقول قد
ذلك. سيحب ويكوف وكان اليوم. داخل

بحجمني موجة خطي استخدام البيانية للرسوم املفضلة بنياتي إحدى تتضمن
مقابل لليورو صفقة 250 بإعداد عموديٍّا بيانيٍّا رسًما 12-10 شكل يتضمن مختلفني.
الصفقات حجم يُستخدم نقاط. 3 من وموجة نقاط 7 من موجة مع األمريكي الدوالر
يبلغ حجم إجمايل يتضمن صفقات عمود كل فإن ثمَّ ومن البيانية؛ الفوركس رسوم عىل
تظهر ،22:51 قاع ومن تراكمي. مجموع لدينا املوجي، البياني الرسم ويف صفقة. 250
املوجة خط حول نقاط 3 من الذي األصغر املوجة خط يلتف نقاط. 7 من موجات سبع
حجمه البالغ االنخفاض يف كما مًعا املوجتني خطا فيها يتوافق حيث حاالت وثمة األكرب.
يساعد مما السوق اتجاه بشأن دقيقة إشارات األصغر املوجة تقدم .22:51 قاع إىل 2000
نقاط 3 من املكونة األوىل الصعودية املوجة وعىل مخاطرة. أقل بتداول القيام عىل التجار
اليوم ظهر منذ السابقة الصعودية األحجام كل التداول حجم يتجاوز ،22:51 قاع من
السلوك يف صعودي تغري بمنزلة هذا أرى التايل. الرتاجع عند عرض أي يظهر وال السابق.
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صفقة. 250 بإعداد األمريكي الدوالر مقابل لليورو العمودي البياني الرسم :12-10 شكل
تريدستيشن). (املصدر: العقود) بمئات الحجم أن (الحظ

االتجاه ويستأنف القاع. تحت بيع توقف نقطة مع طويًال مركًزا سأتخذ كنت ثم ومن
حجمها البالغ الهبوطية املوجة عىل العرض يظهر حتى منتظم نحو عىل عمله الصعودي
الصعودية املوجة عىل االندفاع حدة ترتاجع بينما (1300 (حجمه الطلب ويتقلص ،1500

األرباح. اجِن هي: الرسالة فإن النقطة، هذه عند األخرية.
1000 بإعداد بورز أند لستاندرد العمودي البياني الرسم راقبت ،2012 سبتمرب 5 يف
وبني نقطة. 1.25 من واألخرى نقطة 0.50 من األوىل مًعا، ُرسمتا موجتني مع صفقة
ثالث امتد الذي االنخفاض داخل نقطة 1.25 من موجات تسعة ظهرت والقاع، القمة
أو العرض يشري حيث وأحجامها نقطة 0.50 من املوجات عىل األسهم وتوضع ساعات.
كيف فهم تستطيع أنك من متأكد أنا هبوطيٍّا. ستتحرك األسعار أن إىل الطلب ضعف

الجلسة. بقية طوال للهبوط األسعار ودفعوا السيطرة البائعون اكتسب
يف شواجر جاك ن ضمَّ عنها. أبحث أن من بدًال الصفقات أجد السوق، مراقبة عند
مكاسب التاجر هذا حقق اسمه. يذكر لم تاجر مع مقابلة الجدد» السوق «سحرة كتابه
املقابلة؛ يف رشحها كما التداول يف فلسفته يحبوا لن أنهم شعر لكنه لعمالئه، كبرية مالية
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قال حديثه، نهاية ويف هويته. عن الكشف ورفض صفحتني يف املقابلة اختزال طلب ولذلك
بالقوة، إتمامها وتحاول أجلها، من وتكافح صفقة، وراء تسعى «عندما التالية: العبارة
العبارة هذه عىل أوافق جهًدا.»1 تتطلب ال التي هي الصفقات فأفضل مخطئ؛ فأنت
آيل. إنسان بأنه األسعار رشيط قارئ وصف عندما ويكوف يعنيه كان ما هذا تماًما.
األسعار: رشيط قارئ عقلية عن بقوة تعرب التبتي املبدأ هذا يف الواردة الفكرة فإن وأخريًا،

تحليل، ال تأمل، ال تفكري، ال
هدف؛ ال عناية، ال

بنفسه. يأتي األمر دع

هوامش

(1) Jack Schwager, New Market Wizards (New York: Harper Business,
1992), 412.
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والرقم البياينبالنقطة الرسم
البياينرينكو والرسم

والرقم بالنقطة البيانية الرسوم فإن والرسيع، الخوارزمي التداول من العرص هذا يف
ولقد الفني. التحليل مكتبة يف الرتاب يعلوها مهملة تظل فهي االهتمام. من قليًال تجذب
مجهول، مؤلف وهو «هويل»، يد عىل والرقم بالنقطة البياني الرسم عن األعمال أوىل أُلِّفت
«دراسات كتابه يف والرقم بالنقطة البيانية الرسوم ويكوف وعرض كالين. وجوزيف
معظم وتناولها واسع نطاق عىل واستخدمها ،(1910) األسهم» أسعار رشيط قراءة يف
ويكوف زمالء أحد — ديفيلريز فيكتور ونرش .(1932) األصلية دورته يف الفصول
ملحة عىل االطالع ويمكن .1933 عام يف والرقم» النقطة «طريقة الشهري كتابه — األوائل
سوق يف «األرباح جارتيل إم إتش كتاب يف والرقم بالنقطة البياني الرسم عن ممتازة
األسهم تحديد خالل من األسُهم الختيار ويكوف طريقة وبدأَت .(1981 (طبعة األسهم»
ودَرس للسوق. األوسع باالتجاه يتعلق فيما َموقف أقوى يف كانت التي واملجموعات
قدٍر أكرب وجوِد مكان لتحديد واملجموعات؛ األسهم لهذه والرقم بالنقطة البيانية الرسوَم
تجاهلُت أني هو به قمُت ما أفضل «كان يقول: دورته أجزاء أحد يف وكتب اإلعدادات. من
للحجم، ن واملتضمِّ سهًما، 50 ل اليومي ط للمتوسِّ رأسيٍّا خطيٍّا بيانيٍّا رسًما عدا يشء كل
الرقمية البيانية «الرسوم وأضاف: رائًدا.» سهًما 150 لحوايل الرقمية البيانية والرسوم

الرأسية.» العمودية البيانية الرسوم من قيمًة أكثر
وهما: والرقم، بالنقطة البياني الرسم جوانب أهم من اثنني الفصل هذا يف أناقش

والرقم. بالنقطة البياني للرسم واالنعكاس عري السِّ النِّطاق حجم تحديد كيفية (١)
توقعات. وعمل االزدحام خطِّ تحديد كيفية (٢)
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و1:3. 1:1 نسبة أساس عىل والرقم بالنقطة البيانية الرسوم بنية ناقشنا أن سبق
بإعداد أو 1:1 بنسبة البياني الرسم نمط 1993 ديسمرب يف للسندات 3-9 شكل يبني فقد
شكل يف نقاط. 3 انعكاس أو 1:3 بنسبة بيانيٍّا رسًما 12-9 شكل وأوضح واحدة. نقطة
لعمل الفقري العمود وكان شيوًعا. أقل وهي 1:2 بنسبة البياني الرسم أدرجت 2-9
الحال وبطبيعة الواحد. للسهم دوالر أساس عىل واحدة نقطة بإعداد بيانيٍّا رسًما ويكوف
الشديد األسواق لتقلب ونظًرا البيانية. الرسوم هذه لرسم السعرية التغريات كل تفقد فإنه
فرتات إغالق أسعار من تُنشأ والرقم بالنقطة البيانية الرسوم معظم فإن الحايل، الوقت يف
ملناطق أوًال أنظر والرقم، بالنقطة بيانيٍّا رسًما أرسم أن أريد وعندما مختلفة. زمنية
للنمط اليومي البياني الرسم إىل للعمالت اآلجلة للعقود دراستي وقادتني األسعار. ضيق
2012 أغسطس بني ضيق نطاق إىل األسعار ضاقت حيث اإلسرتليني، للجنيه االستمراري
إىل امتد الضيق هذا أن الشهري البياني للرسم رسيع فحص وأظهر .2011 وسبتمرب
بي إكس إف صندوق يف الطويل املركز فإن اآلجلة، العقود تداول من وبدًال .2009 عام
بالنسبة املخاطر منخفض بدا — اإلسرتليني للجنيه املتداولة املؤرشات صندوق وهو —
وأشار آلخر. عقد من املراكز بني التغيري عىل ينطوي يكن ولم الرضائب، مؤجل لحساب

طويل. مركز اتخاذ إىل أغسطس 10 يف 154.52 قاع من اليومي السعر ارتفاع
االنعكاس. ووحدة السعري النطاق حجم بشأن قرار اتخاذ التالية الخطوة وشملت
الفور عىل وسنرى ،(1-11 (شكل اليومي اإلغالق من املحسوبة 1 × 1 نسبة نجرب دعنا
(الحظ .161 إىل االرتفاع عىل يدل مما 154 الخط طول عىل جدٍّا ضيقة أعمدة سبعة
لتوقع سعرية قمة استخدم سعري؛ قاع من يحدث ما دائًما الصعودية للحركة العد أن
يقيس جديٍّا. الصعودية الحركة منها تبدأ التي النقطة من أعد أن أود الهبوطية.) الحركة
أنا أما عدد. أقىص إىل ارتفاًعا ويتوقعون كاملة الفرتة مبارشة أعرفهم الذين التجار بعض
طرق أسهل إحدى وتتمثل تحفًظا. األجزاء أكثر من بدءًا مراحل إىل العد تقسيم فأفضل
هنا لدينا هبوًطا. أو صعوًدا األسعار تسارعت حيث «جدار» عىل العد يف بذلك القيام
.175 إىل نقطة 21 أقىص وبحد 161 إىل نقاط 7 أدنى بحد ارتفاًعا تتوقع مراحل أربع
أن الحجم بهذا حركة شأن ومن .168.75 إىل التحرك األربعة األهداف متوسط ويستهدف
ستصل الذي املكان نجهل زلنا ما ولكننا .2009–2011 الفرتة قمتي بني النطاق إىل تمتد
بالنقطة البيانية الرسوم توقعات فإن النهاية، ويف الذروة. إىل الصعودية الحركة فيه
عرب املعدودة عرش األحد األعمدة أما شديدة. بدقة تتمتع فإنها ذلك، مع إرشادية. والرقم
واحد. شهر بعد إليه السهم وصل ما وهو ،153 إىل انخفاًضا استهدفت فقد ،164 الخط
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لتحقق املجتمعة عرش األحد األعمدة هذه من 4 يف للتداول تخضع لم األسعار أن الحظ
كان ،164 عند االزدحام خط من دوالرات 7 من أكثر السهم انخفض أن وبعد العد. هذا

أكرب. عدٍّ إجراء ينبغي أنه الواضح من

(املصدر: 1 × 1 بنسبة بي إكس إف لصندوق والرقم بالنقطة البياني الرسم :1-11 شكل
تريدستيشن).

نقاط، 4 سعري نطاق بحجم مرسوًما 1:3 بنسبة بيانيٍّا رسًما نرى ذلك، بعد
ملؤرش اليومية النقدية العقود من احتُسب وقد ،(4 × 3 (أي، نقطة 12 يبلغ وانعكاٍس
بني أشهر خمسة إىل 1344 خط عرب االزدحام امتد .(2-11 (شكل بورز أند ستاندرد
بمقدار الفعيل القاع نقطة 1100 إىل بانخفاض توقعاته وتجاوزت .2011 ويوليو فرباير
الرسم هذا يف العد عمليات جميع تتحقق لم السطور، هذه كتابة وحتى فقط. نقاط ثمان
نوفمرب بني الفرتة يف 1160 خط عرب عموًدا 17 من عد أكرب يتكون اثنني. باستثناء
.1484 هو الهدف فإن ،1160 خط إىل املتوقعة النقاط إضافة وعند .2011 وأغسطس
العد؛ منطقة يف القاع نقطة إىل النقاط إضافة طريق عن آخر عد إجراء يمكن ذلك، ومع
والرقم بالنقطة البيانية الرسوم وتُعرف .1424 عند تطرًفا األقل الهدف إىل أدى وهذا

229



وشيكة صفقات

عن ذلك ويتم األسعار، لحركة األوسع اإلطار تبني فهي ثمَّ ومن األسعار؛ بيانات بتصفية
مثل وضوح، أقىصدرجة إىل للوصول البيانات وحقل السعر انعكاس حجم تعديل طريق

الصحيح. التوازن إيجاد كيفية املرء يتعلم وباملمارسة، امِلجهر. تركيز زيادة

النقدية للعقود 500 بورز أند ستاندرد ملؤرش والرقم بالنقطة البياني الرسم :2-11 شكل
تريدستيشن). (املصدر: 4 × 3 بنسبة

البياني للرسم بيانات وحقل وانعكاس سعري نطاق حجم أفضل اختيار يتطلب
منخفض سهم وهو ماينينج، هيكال رشكة من مثاًال نأخذ دعنا ممارسة. والرقم بالنقطة
األسبوعي البياني الرسم يتضمن أغسطس2012. 3 الجمعة يوم إغالق بعد نسبيٍّا، السعر
أبريل-مايو يف الضعف دفع .2012 ويوليو أغسطس بني ضيًقا نمًطا (3-11 (شكل
ويمكن مايو، 25 يف املنتهي األسبوع يف الصعودي االنعكاس قبل الدعم خط تحت األسعار
ضمن الجانبية الحركة من أسابيع 10 ذلك وتال وهمي. هبوطي كرس بمنزلة هذا اعتبار
رسم ولعمل محفز. عامل انتظار يف االنطالق منصة عىل السهم كان بينما سنتًا 81 نطاق
أكثر أنماط خلق إىل تميل ألنها اليومية؛ بالبيانات أبدأ أن أُفضل والرقم، بالنقطة بياني
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تريدستيشن). (املصدر: ماينينج هيكال لرشكة األسبوعي العمودي البياني الرسم :3-11 شكل

ينجح وربما الجانبية. الحركة من مزيًدا 1:1 بنسبة البياني الرسم يقدم ما وعادة ضيًقا.
6 حوايل تساوي القيم هذه ولكن سنتًا 25 البالغان واالنعكاس السعري النطاق حجم
ولكن السعري السلوك من مزيًدا األصغر املئوية النسبة وستوضح السهم. سعر من باملائة
أن املتوقع ومن املعامالت. تغيري أجل من املفاتيح عىل ضغطات لبضِع فقط حاجة ثمة
وحسب. أعمدة تسعة يغطي 4.25 خط عرب االزدحام أوًال، ُمرٍض. غري 4-11 شكل يكون
ال ولكنه جيد، عائد وهو 6.50؛ إىل ارتفاًعا (9 × 0.25) + 4.25 الحساب عملية وتتوقع
ألن 2012 يناير قاع يظهر ال ثانيًا، الجانبية. الحركة املنقيضيف الوقت مقدار مع يتناسب
داخل والقمم القيعان يستبعد ثمَّ ومن اليومية، اإلغالق أسعار من مبني البياني الرسم
اليومية اإلغالق أسعار عىل مبني والرقم بالنقطة بياني رسم أي فإن ثَمَّ، وِمن اليوم.

نفسها. املشكلة سيواجه
أصغر وانعكاًسا سعري نطاق حجم يستخدم فهو مختلًفا؛ مساًرا يأخذ 5-11 شكل
البيانية بالرسوم دراية عىل شخص وأي ساعة. كل إغالق سعر من محسوبًا (0.05 × 3)
،7.15 أهداًفا تولد منفصلة مراحل ثالث هنا نرى اإلعداد. هذا سيحب والرقم بالنقطة
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(املصدر: 0.25 × 1 بنسبة ماينينج هيكال لرشكة والرقم بالنقطة البياني الرسم :4-11 شكل
تريدستيشن).

طريقة ويرشح البياني الرسم هذا إىل سينظر ويكوف كان الرتتيب. عىل و11.20 ،8.50
«املضارب مصطلح وكان أشهر. الثمانية فرتة خالل لألسهم امُلركَّب املضارب تكديس
واتحاد األمور ببواطن العاملني عىل ويكوف يطلقه الذي العام املصطلح هو امُلركَّب»
هنا نرى تداول. لحملة استعداًدا األسهم توزيع أو تراكم من يستفيدون الذين الرشكات
ملعرفة أبريل يف التداول نطاق تحت االنخفاض عىل األسعار أجربوا املضاربني كبار أن
أكرب 1 النقطة عند سنتًا 50 البالغ االرتفاع وَمثَّل استخالصه. يمكن الذي العرض مقدار
استعادة يف التالية الرتاجع عملية وفشلت الطلب. وجود إىل وأشار فرباير قمة منذ مكسب
،3 النقطة إىل االرتفاع وعند صعودية. حالة وهذه الصعودية، الحركة من باملائة 50
بني السعر حركة وتبني الرشاء. عروض ُسحبت حيث الصعودي االندفاع حدة تراجعت
أجل من السهم عىل السيطرة عىل الحفاظ حاول امُلركَّب املضارب أن و6 4 النقطتني
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وارتفاع التقلب توقف مع قوية أيٍد يف السهم أصبح ،6 النقطة قاع ومن خطه. استكمال
أنشطتها ولكن السوق، يف الكبرية القوى هذه دور يف أشك ال مطرد. نحو عىل السعر
مراحل؛ ثالث إىل 5-11 شكل يف 4.45 خط عرب العد عملية تنقسم اهتمامي. محط ليست
AC املرحلة وتمتد يونيو، أواخر إىل أغسطس أوائل من السعر حركة AB املرحلة فتغطي
حتى السعرية الحركة كل AD املرحلة وتتضمن أبريل، 10 يف الدعم كرس حتى اليسار إىل
القوي االرتفاع ويبني ،2012 سبتمرب 25 خالل البياني الرسم نُرش .2012 يناير 11 قاع
عند هنا مبينة صعودية حركة آخر يف ذروته هيكال سهم وبلغ التداول. نطاق خارج
عند 4.45 فوق السهم ظل وإذا وحسب. سنتًا بعرشين AB العد عملية هدف تحت ،6.94

املستقبل. يف األكرب العد عمليات أهداف تتحقق فربما التايل، الرتاجع

(املصدر: 0.05 × 3 بنسبة ماينينج هيكال لرشكة والرقم بالنقطة البياني الرسم :5-11 شكل
تريدستيشن).

. لديَّ املفضلة األمثلة من واحًدا 2011 مارس يف الخمسية للسندات 6-11 شكل يعد
الرسم ويستخدم دوالًرا. 7.8125 بقيمة 1

32 ربع العقد هذا يف للصفقة األدنى الحد يبلغ
يساوي وانعكاًسا .(0.0078125) 1

32 ربع يبلغ سعري نطاق حجم والرقم بالنقطة البياني
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. 2532 × 2 بنسبة 2011 مارس يف الخمسية للسندات والرقم بالنقطة البياني الرسم :6-11 شكل

اإلغالق أسعار من الرسم هذا أنشئ .1:2 نسبة أخرى، بعبارة (0.015625)؛ الضعف
كيف الحظ البياني. الرسم عىل موجة) (أو عمود كل مدة هنا ووضعت دقائق. 3 لكل
األخري. القاع حتى الجماعي البيع عملية عند 11715.5 عند الباكر الصباح قاع اخُرتق
يف صفقات ست الثانية وامتدت دقيقة، 33 يف صفقات ثمان هبوطية حركة أول وغطت
النطاقات أن ترى أن ويمكنك فقط. دقائق 9 يف صفقات ثالث الثالثة وامتدت دقيقة، 18
وجود عدم هذا ويعكس املوجية. املخططات عىل يحدث كما بالضبط يقل والوقت تضيق
أن الواضح ومن الهبوطية. الحركات عىل الوقت وتقلص الهبوطية الحركة يف سهولة
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ويف تالية. دقيقة 33 خالل نقطة 12 السوق ارتفعت القاع، هذا فمن انتهى. البيع ضغط
باستثناء دقائق، و9 3 بني ما الهبوطية املوجات معظم استمرت اليوم، قمة إىل الطريق
الحد الهبوطيتني املوجتني هاتني من موجة كل وتساوي دقيقة. و18 15 امتدتا موجتني
خالل بقوة األسعار ارتفعت أخرى. قصة يروي ما وهو نقطتني، البالغ لالنعكاس األدنى
البياني الرسم لهذا األعىل الحد تجاوزت وألنها .(11724.75) مستًوى أعىل إىل دقيقة 24
من قدر أكرب هذا ويمثل الرسم. عىل مخترص الكامل السعري التأرجح فإن اليدوي،
حجم يمتلك كان بالتأكيد وهو القاع. من العقد ارتفاع منذ صعودية موجة أي عىل الوقت
ال تربز ولكن املساحة، من نسبيٍّا صغرية كمية التالية الهبوطية الحركة وتغطي ذروة.
التعايف. عىل قدرة أي دون الوقت هذا كل مرور تخيل هبوطي. وقت كأطول دقيقة 36
إنشاء أجل من السوق دعم يحاول كان املركب املضارب أن يرى قد ويكوف أن أعتقد
حركة أكرب إىل ويؤدي السلوك يف واضح هبوطي تغيري وهذا القصرية. املراكز من املزيد
خزانة سندات ملزاد استجابًة فقط دقائق 6 استمر أنه الحظ النهارية. الجلسة يف هبوطية
قبل دقائق 9 الصعودية الذروة تشكيل يف (11722.75) األخري االنتعاش واستمر هبوطي.
التسعة املربعات وتتوقع التالية. دقيقة 36 ال مدى عىل حادٍّ نحٍو عىل األسعار تنهار أن
ببلوغ املتحفظ الهدف األسعار وحققت .11713.25 إىل انخفاًضا الخط هذا عرب عرش
تداول وسيلة الخمسية السندات تُعد وكنصيحة، اليوم. قمة من املحسوب 11715.25
معدل النخفاض فنظًرا خربة. األقل و/أو املنخفض مال الرأس ذوي للمتداولني ممتازة
التقلبات لجعل الحجم استخدام بسهولة التجار لكبار يمكن الكبري، والحجم العمولة

باالهتمام. جدارة أكثر األصغر
الوصول ولتيسري بالوقت. الحجم يستبدل أن للمرء يمكن أنه واضًحا يكون أن يجب
مؤًرشا األصدقاء أحد أنشأ والرقم، بالنقطة البيانية الرسوم جميع عىل املعلومات لهذه
7-11 شكل ويبني السعري. السلوك تحت تكراري كمدرج عمود كل مدة يرسم بسيًطا
(0.01 × 3 (بنسبة 2012 ديسمرب يف للفضة والرقم بالنقطة البياني الرسم املؤرشعىل هذا
املوجة ولكن ،1 النقطة عند مرة ألول العرض يظهر دقيقة. كل إغالق سعر من املنشأ
لدى يكون النقطة، هذه وعند السابقة. القمة تخترب (2 (النقطة التالية الصعودية
وسهولة صعودية متابعة وجود عدم ويشري العليا. اليد لهم تكون ألن فرصة املشرتين
خالل الفضة عقود تناضل ثم أقوى. البائعني أن إىل 3 النقطة عند الهبوطية الحركة
دون ثابتة األسعار تظل حيث 4 النقطة عند الرشاء يظهر حتى التالية دقيقة 50 ال
إن الصعودية الُحجة وتقول دقيقة. 25 ملدة سنتات 3 بمقدار انعكاس أي حدوث

235



وشيكة صفقات

0.01 × 3 بنسبة 2012 ديسمرب يف للفضة والرقم بالنقطة البياني الرسم :7-11 شكل
تريدستيشن). (املصدر:

تعاني ذلك من بدًال ولكن االرتفاع. السعر يواصل أن ويجب البيع. يستوعبون املشرتين
أربع إىل الصعودي الوقت يمتد حيث ،5 النقطة إىل وتصل دقيقة 17 ملدة تردًدا الفضة
نعلم ،4 النقطة عند السلوك بعد االرتفاع عىل السوق قدرة عدم وبسبب فقط. دقائق
دقيقة 25 ال مدى عىل 6 النقطة عند الهبوطية املوجة وتمحو عرًضا. صادفت أنها
7 النقطة عند السوق عىل ضغطهم البائعون ويواصل الصعودية. القصة هذه التالية
نحو األسعار يدفع البيع تدفق فإن ،4 النقطة قاع كرس وبعد إضافية. دقيقة 36 ملدة

236



رينكو البياني والرسم والرقم بالنقطة البياني الرسم

طول عىل االزدحام كل فإن مًعا، السلوك كل قياس وعند ا. جدٍّ قليل وقت يف أكرب انخفاض
الفضة وصلت اإلغالق، جرس وقبل .33.85 إىل انخفاًضا توقع 34.51 عند االزدحام خط

.33.92 إىل ديسمرب يف
دقيقة. و21 ساعات 3 ملدة الفضة تداول جرى و7، 3 النقطتني عند القاعني بني
ملدة الضغط البائعون يواصل حيث خاص نحو عىل معربًا 7 النقطة عند السلوك ويُعد
بكثري معه للتعامل قابلية أكثر وهذا الفرتة، هذه خالل موجة 22 وتتشكل دقيقة. 36
سعري. عمود 201 عددها والبالغ لها املقابلة واحدة لدقيقة املمتدة السعرية األعمدة من
استخدام من املستمدة الفوائد من واحدة السعرية الحركة تصفية عىل القدرة وتعترب
والحجم الوقت مقدار لتحديد طريقة أعرف ال ولكنني والرقم. بالنقطة البياني الرسم
يُقدِّم لم .3-9 شكل يف مبني هو كما يدويٍّا، البياني الرسم عىل يُوضع لم ما o أو x لكل
هذه رينكو البيانية الرسوم توفر سعرية. حركة لكل الدقائق عدد البياني الرسم هذا
أبًدا رأى ويكوف أن يف أشك األسعار. رشيط لقراءة رائعة وسيلة يجعلها مما القدرة
ولو للغاية. اهتمامه ستجذب فوائده لكانت رآه، كان لو ولكن البيانية، الرسوم هذه أحد
املعلومات فستجد البيانية، الرسوم هذه حول املكتوبة واملقاالت الكتب عىل نظرة ألقيت
وهذا قرن، منذ رينكو البيانية الرسوم اليابانيون اخرتع وتكراًرا: مراًرا مذكورة نفسها
قوالب من تتألف وهي «قالب»، تعني والتي باليابانية «رينجا» كلمة من مشتق االسم
السعر مع فقط وتتعامل للغاية، جيد نحو عىل واملقاومة الدعم مستويات وتبني ،(bricks)
عىل املصنوعة البيانية رينكو رسوم توفر الحظ، ولحسن والحجم. الوقت إىل النظر دون
التقلبات تحت املوجة حجم رسم يمكن السبب، ولهذا قالب. كل ومدة حجم الكمبيوتر
لقراءة األصلية البيانية ويكوف رسوم إىل تكون ما أقرب البيانية الرسوم وهذه السعرية.

املوجات. بني الوقت يوضح لم ويكوف أن باستثناء األسعار؛ رشيط
الكثري رينكو البيانية الرسوم تصفي والرقم، بالنقطة البيانية الرسوم غرار عىل
قالب تشكيل ويتضح العمودية. البيانية الرسوم يرافقان اللذين والغموض التشويش من
دوالر. 1 بإعداد الصعودية القوالب من عدد إىل ننظر أننا نفرتض .8-11 شكل يف رينكو
ينبغي آخر صعودي قالب ولتشكيل دوالرات. 10 عند تام صعودي قالب آخر وتوقف
السهم عىل ينبغي هبوطي، قالب وإكمال االتجاه ولعكس دوالًرا، 11 عند السهم تداول
جديد، قالب تشكيل وقبل دوالرات. 8 إىل األخرية القاع تحت واحًدا دوالًرا االنخفاض
الجديد القالب يستغرق وربما دوالر. 2.50 نطاق ضمن يتحرك أن بالتايل للسعر يمكن
زمني بإطار العمودي البياني للرسم يمكن الوقت، هذا وخالل االكتمال. قبل دقيقة 50

237



وشيكة صفقات

رينكو. قالب لتشكيل البياني الرسم :8-11 شكل

األوان قبل الصفقة إلغالق املتداول تدفع ربما مشوشة رسائل يُقدِّم أن دقائق خمس
الطمأنينة رينكو البيانية الرسوم تمنحك السبب، لهذا تماًما. التالية الحركة إغفال أو
من قالب لكل الوقت تراكم وينبع اتخاذها. الالزم القرارات عدد تقلل فهي البال؛ وراحة
ملجرد القوالب استمرار يف تتسبب الرسيعة األسعار فحركة التداول. ورسعة القوالب حجم
خالل من األسعار استيعاب بسبب الوقت طويل قالب يوجد ربما أخرى، أحيان ويف ثواٍن.
ملؤرش البياني الرسم يف واحدة نقطة بإعداد قالبًا تخيل املقاومة. أو الدعم مستويات
صعودي. تقدم يف قالب آخر أنه نفرتض دعنا و1191. 1190 بني بورز أند ستاندرد
و1189.25 1191.75 بني األسعار تتذبذب أن يمكن التايل، القالب تشكيل وخالل
وبطبيعة .1189 أو 1192 إىل نصل حتى يستغرقه الذي الوقت طوال — نقطة 2.50 —
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أقرص ستصبح قالب لكل الزمنية الفرتة فإن نقطة، 0.50 القالب إعداد كان إذا الحال،
نحو عىل أطول زمنية لفرتة سيمتد نقاط 3 بإعداد والقالب القوالب، من املزيد وسيظهر
قالبًا للعمالت اآلجلة العقود أو الفوركس يف اليومي املتداول يستخدم وربما بديهي.
رصف سعر وحدة من آالف عرشة عىل واحًدا تُعادل العمالت يف (النقطة نقاط 5 بإعداد
إحدى إن نقطة. 20 بإعداد قالبًا يستخدم أن يمكن املتأرجح التاجر أن حني يف العملة)،
يمأل أن فبمجرد الزمنية. الفرتات من خلوها هي رينكو البيانية للرسوم املميزة السمات
رشيط لقراءة البياني ويكوف برسم أشبه يجعلها وهذا آخر. قالب يبدأ قالبًا، السعر
عىل أيًضا ينطبق وهذا محددة. زمنية بفرتات األسعار تغريات ترتبط ال حيث األسعار،

رينكو. البيانية الرسوم عىل املوجات
5 بإعداد 2011 ديسمرب يف األسرتايل للدوالر رينكو بياني رسم 9-11 شكل يعرض
الحجم وكان دقيقة. 50 امتدت مزدوجة صعودية ذروة نرى وهنا ديسمرب. 9 يف نقاط
دقائق 7 واستمر اآلن. حتى األكرب هو الثانية الذروة يف املوجود القالب يف عقًدا 855 البالغ
21 مدى عىل عقًدا 1270 إىل التداول حجم ارتفع التايل، الصعودي القالب وعىل وحسب.
املكسب). مقابل (الجهد املكاسب من مزيد تحقيق دون الوقت ذلك كل وقىض دقيقة.
محاوالت عىل تغلبوا البائعني أن نعلم التايل، القالب االنخفاضيف إىل السعر يتحول وعندما
البائعني أن اعتبار وهي لألمر للنظر أخرى طريقة وثمة األسعار. ارتفاع لزيادة املشرتين
بل العطاء، بسعر يبيعون البائعون يكن لم أخرى، بعبارة الطلب. بسعر يبيعون كانوا
العقود. من املزيد امتالك أجل من الحال يف يدفعون كانوا الذين للمشرتين يبيعون كانوا
رشيط لقراءة البيانية الرسوم عىل ويكوف الحظها التي التوزيع درجة نفس هذا ويمثل
عقًدا) 1979) البيع من أكرب كمية وتالها األسعار، رفع يف الرشاء جهود فشلت األسعار.
بعد الطلب قلة إىل وبالنظر دقيقة. 22 ملدة رصاع هنا يحدث التايل. الهبوطي القالب عىل
آخر، هبوطي قالب ظهور حالة ويف أقوى. وضع يف البائعون يبدو صعودي، قالب آخر
مركز التخاذ دافًعا هذا وسيكون األسعار، انخفاض كبري حد إىل ترجح االحتماالت فإن
90 حوايل ويف صعودي. قالب آخر قمة فوق البيع توقف نقاط توضع أن ويجب قصري.

.1.0103 إىل العقد وصل دقيقة
أوائل يف تفيكس سهم هو هذا أن من تقريبًا متأكد أنا .10-11 لشكل اآلن انظر
ظلت الجلسة، قبل ما قاع بعد ومن سنتًا. 20 القالب إعداد أن ويبدو .2011 سبتمرب
يف الهبوطي والوقت الكبري الهبوطي الحجم الحظ أعىل. مستًوى عند التالية القيعان كل
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املدرج أن (الحظ 2011 ديسمرب يف األسرتايل للدوالر رينكو البياني الرسم :9-11 شكل
كل وقت الثاني التكراري املدرج يعرض حني يف قالب، لكل الحجم يعرض األول التكراري

تريدستيشن). (املصدر: قالب)

6-11 شكل يف رأيناها التي الرسالة نفس بالضبط إنها الرسالة؟ ما و6. و3، ،1 القوالب
كان نقطتني. من طفيفني تراجعني يف دقيقة و18 15 الخمسية السندات قضت حيث
تجميع. عملية حدوث تفيكس سهم يف الثالثة القوالب هذه وتؤكد األسهم. يشرتي أحدهم
تخيل: فقط املسبق. الثابت النموذج من بدًال التجميع من النوع هذا عن ويكوف كتب
ارتفع ثم سهم ألف مائتي إىل الحجم تضخم بينما دقيقة 20 السهم قىض 3 النقطة عند
ورفض دقيقة، 90 يف ألف 250 من أكرب الحجم كان ،6 النقطة وعند سنتًا! 60 السعر
السهم 7 النقطة عند الحجم قليل االنخفاض وضع هبوطيٍّا. التحرك أخرى مرة السهم
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الحجم األول التكراري املدرج (يعرض تفيكس لسهم رينكو البياني الرسم :10-11 شكل
كل وقت الثالث التكراري واملدرج موجة، لكل الحجم الثاني التكراري واملدرج قالب، لكل

تريدستيشن). (املصدر: قالب)

،3 النقطة عند القاع فمن البياني. الرسم لهذا إضايف واحد بعد ثمة االنطالق. منصة عىل
وأضف 0.20 يف 9 ارضب اليسار. أقىص يف الهبوطية الحركة حتى موجات تسع عد يمكن
استخدام يمكن وهكذا، .41.60 حتى هدف عىل للحصول ،(39.80) القاع إىل الناتج

سعرية. توقعات لتقديم والرقم بالنقطة البيانية الرسوم مثل رينكو البيانية الرسوم
رأسيٍّا التأرجحات رسم رينكو البيانية الرسوم مع اليدوية األوىل تجربتي تضمنت
االزدحام خطوط جعل وهذا أفضل. نحٍو عىل والرقم بالنقطة البيانية الرسوم تشبه بحيث
تصميم طالبي أحد يبتكر أن قبل طويل وقت يمِض لم ذلك، ومع أفضل. نحو عىل تربز
ملؤرش 11-11 شكل يتكون القالب. داخل والوقت الحجم فيه يوضع رينكو البياني للرسم
0.75 بإعداد قوالب من 2012 سبتمرب 25 يف 2012 ديسمرب لعقود بورز أند ستاندرد
ويُكتب الوقت. السفيل الرقم ويمثل التداول، حجم القالب داخل العلوي الرقم يُمثل نقطة.
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(الحظ 2012 ديسمرب لعقود بورز أند ستاندرد ملؤرش رينكو البياني الرسم :11-11 شكل
تريدستيشن). (املصدر: باآلالف) العقود حجم أن

لقراءة رائع بياني رسم هي ذلك ونتيجة املوجة. تحول نقاط عند ومدتها املوجة حجم
يشء أي عىل يتفوق وهو جزء؛ كل وقت إضافة مع و3-9) 1-9 بشكيل (مقارنًة الرشيط
إىل حجم وارتفع للتشكل، دقيقة 15 الصعودية الذروة قالب استغرق ويكوف. أنشأه
يف الشك من زاد مما املكاسب، من املزيد تحقيق يف الكبري الجهد هذا وأخفق ألف. 35
ألف. 86 الحجم وبلغ دقيقة 43 التاليان القالبان واستمر الطلب. عىل تغلب العرض أن
موجة آخر عىل عرًضا صادف بورز أند ستاندرد مؤرش أن الواضح من حينها وأصبح
78 ال خالل عقد ألف 189 الذروة هذه من كبرية هبوطية موجة أول واجتذبت صعودية.

بكثري. أكرب انهيار بداية كانت والتي التالية، دقيقة
والذي ،(12-11 (شكل 0.25 × 3 بنسبة والرقم بالنقطة بيانيٍّا رسًما أدرجت لقد
إىل انخفاًضا 1455.25 خط عرب العد وتوقع .2012 سبتمرب 25 يف بأكملها الذروة يوضح
البيانية الرسوم دقة البياني الرسم هذا يبني نقطة. 1.5 ب إغالق قاع فوق أي، 1436.50؛
مثل يف الوحيد والعيب اليوم. داخل الصغرية السعرية الحركة من املنشأة والرقم بالنقطة
يف أبطأ السعر حركة فألن الليلية؛ البيانات بها يعالج التي الطريقة هو البياني الرسم هذا
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2012 ديسمرب لعقود بورز أند ستاندرد ملؤرش والرقم بالنقطة البياني الرسم :12-11 شكل
تريدستيشن). (املصدر: عمود) لكل الوقت التكراري املدرج (يُبنيِّ

تميل بذلك وهي استثنائي، نحو عىل كبريًا عمود لكل الدقائق عدد يصبح أن يمكن الليل،
يخترص لكي املقياس ضبط أعدت لذلك، للغاية. صغرية النهارية الجلسة بيانات جعل إىل
الشديدة. بالبساطة يتسم مؤرش هي ذلك نتيجة كانت األكرب. القراءات جوهري نحو عىل
الوقت من قدر أكرب وهو دقيقة، 35 الوهمي الصعودي الكرس بعد االنكماش امتد وهنا،
التالية الصعودية الحركة واستمرت النهارية. الجلسة افتتاح منذ الحجم) (اقرأ الهبوطي
الهبوطية املوجة قاع تحت بورز أند ستاندرد مؤرش انخفض وعندما دقائق. أربع ملدة
كتابه يف ويكوف كتب قصريًا». مركًزا «اتخذ واضحة: الرسالة كانت ،(1454.50) السابقة
قادًرا األسعار رشيط قارئ يكون أن «يجب األسهم»: أسعار رشيط قراءة يف «دراسات
وكذا.»1 كذا سأفعل بالتايل، الناتجة، املؤرشات هي وهذه الحقائق، هي هذه يقول: أن عىل
الحدوث. وشك عىل ما حركة أن تستشعر عندما اإلدراك» «لحظة اللحظة هذه ي أُسمِّ

ما. بعمل القيام إىل اإلدراك هذا ويدفعك
0.75 بإعداد بورز أند لستاندرد املوجي البياني الرسم من الناتجة القراءة تقدم
الرسم يقدمها التي الرسالة فكرة نفس ،(13-11 (شكل 2012 سبتمرب 25 يف نقطة
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(املصدر: 2012 ديسمرب لعقود بورز أند ستاندرد ملؤرش املوجي البياني الرسم :13-11 شكل
تريدستيشن).

الصعودي االندفاع حدة لرتاجع انظر والرقم. بالنقطة البياني والرسم رينكو البياني
األكرب الحجم هو املوجة حجم كان ألف). 59) صعودية موجة آخر عىل الكبري والجهد
فقط. نقطة بنصف السابقة القمة السعر وتجاوز النقطة، تلك حتى البياني الرسم عىل
عرض قوة صادفت الرشاء قوة أن مفادها رسالة يبعث الذي هو الكبري املوجة حجم ولكن
اتخاذ وقت حان أنه إىل (1455) السابق القاع تحت الجماعية البيع عملية وأشارت أكرب.
الصعودي الكرس (أي، السلوك يف الهبوطي التغري يتبع لم الحالة، هذه ويف فوًرا. ما خطوة
ثالث السوق وانخفضت الحجم. منخفض تراجع مكسب) دون الكبري والجهد الوهمي

.1452.50 إىل طفيف تصحيح حدوث قبل ألف 187 حجم عىل نقاط
5 بإعداد بورز أند ستاندرد ملؤرش العمودي البياني الرسم 14-11 شكل يُبنيِّ
العمودية البيانية الرسوم عىل نشأُت لقد اليوم. نفس يف 2012 ديسمرب لعقود دقائق
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بإطار 2012 ديسمرب لعقود بورز أند ستاندرد ملؤرش العمودي البياني الرسم :14-11 شكل
تريدستيشن). (املصدر: دقائق خمس زمني

يربز هنا. الهبوطية القصة قراءة أستطيع وبالتأكيد وساعة، دقائق خمس زمني بإطار
العمود عىل اإلغالق موقع ويشري بوضوح. االندفاع حدة الوهمي/تراجع الصعودي الكرس
الحجم يف زيادة توجد ال ولكن بيًعا. صادفت السوق أن إىل القمة نحو األخري السعري
للرشاء الحقيقية «القوة قبل: من قلت وكما العليا. اليد لهم أصبحت البائعني بأن لتخربنا
فيها يقدم أوقات وستجيء الحاالت، جميع يف هكذا الحال ليست الوقت.» بمرور تضيع
يحدث ربما ذلك أن رغم لألحداث؛ أفضل صورة دقائق خمس زمني بإطار البياني الرسم

ا. جدٍّ نادًرا
يف اليوم. داخل األسعار تقلبات من السوق لقادة موجيٍّا بيانيٍّا رسًما ويكوف أنشأ
سعر من يُرسم أصبح الحديث العرص يف ولكن دقة، أكثر البياني الرسم هذا كان األصل،
البياني الرسم رسم يمكن كيف ويكوف وأوضح دقائق. خمس كل أو دقيقة كل إغالق
يمكن بحيث األسعار رشيط لقراءة البياني الرسم مع جنب إىل جنبًا السوق لقادة املوجي
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باآلالف) العقود حجم أن (الحظ باسيفيك يونيون لرشكة رينكو البياني الرسم :15-11 شكل
تريدستيشن). (املصدر:

بورز أند ستاندرد ملؤرش املوجي البياني الرسم ويُعد كليهما. عىل الواردة املوجات مقارنة
يف األمواج يرصدون تجاًرا وأعرف عام. نحو عىل للسوق مؤرش بمنزلة اآلجلة للعقود
ويف السوق. اتجاه حول أدلة عىل للحصول واي» بي «إس املتداولة املؤرشات صندوق
أو موجية بيانية رسوم ذات األسهم من مئات يوجد كان أنه بد ال ،2012 سبتمرب 25
اخرتت بورز. أند ستاندرد مؤرش مثل نفسها الهبوطية الرسالة تبعث رينكو بيانية رسوم
(15-11 (شكل باسيفيك يونيون لرشكة سنتات 10 بإعداد رينكو البياني الرسم عشوائيٍّا
التحول نقاط وعند تراها. أنك آمل نظرة. أول من الهبوطية األدلة وبرزت التاريخ، ذلك يف
نختار أن علينا كان ولو الدقائق. وعدد (باآلالف) املوجة حجم رسمُت البياني، الرسم عىل
البالغ الحجم ذي الهبوطي القالب اختيار علينا فسيكون توقعه، يمكن بما يخربنا قالبًا
هذا يف التداول حجم تجاوز فقد الصيفي. الرشقي بالتوقيت صباًحا 11:54 يف ألف 128
حيث سنتًا، 60 البالغة الصعودية املوجة عىل التداول حجم سنتات 10 اإلعداد ذي القالب
قاع حتى الهبوطية للموجة الكيل التداول حجم وتجاوز سهم. ألف 104 تداول جرى
النقطة هي هذه بالتايل، السابقتني. الصعوديتني للموجتني املجمع الحجم صباًحا 11:54
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11:54 قاع إىل الهبوطية الحركة حدثت سيحدث. ما عندها نعرف التي البياني الرسم عىل
ملؤرش املوجي البياني الرسم عىل 1455 تحت االنخفاض من دقائق 8 حوايل بعد صباًحا
أن قبل أخرى دقيقة 21 ملدة باسيفيك يونيون سهم صمد ذلك، مع بورز. أند ستاندرد
شخص أي سيفيد الزمني الفارق هذا كان بورز. أند ستاندرد مؤرش متبًعا ينخفض

باسيفيك. يونيون سهم يف يتاجر

(يبني بورز أند ستاندرد ملؤرش االستمراري للنمط رينكو البياني الرسم :16-11 شكل
(املصدر: القالب) حجم السفيل التكراري املدرج ويبني املوجة، حجم العلوي التكراري املدرج

تريدستيشن).

خالل من للتداول بالنسبة كثريًا أفضل نحو عىل األكرب القوالب أحجام تعمل
أُفضل فإني الواحد، للسهم دوالًرا 20 فوق األسهم لتداول بالنسبة املتوسطة. التأرجحات
من مرسومة نقاط 4 بإعداد قوالب 16-11 شكل يُبنيِّ سنتًا. 30 بإعداد القوالب استخدام
التشويش من الكثري تصفية خالل ومن بورز. أند ملؤرشستاندرد االستمراري النمط بيانات
أكثر أو نقطة 20 من صفقات إجراء األسهل من البياني الرسم هذا يجعل اليوم، خالل
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الثالث الجلسات وقت معظم مدار عىل كبرية صعودية موجة أول امتدت وقد عقد. لكل
املوجة من (1) الثاني القالب يف الحجم هذا ربع وظهر عقد. مليون 4.74 بلغ حجم عىل
إىل اآلخر وأشار الرئييس، املحرك بمنزلة األول كان .(2) األخري القالب يف أخرى ومرة
القالب تشكل بمجرد األرباح جني ينبغي كان هذا، الذروة سلوك وبعد اإلنهائي. السلوك
الهبوطية املوجة عىل املوجة حجم وكان القالبني. هذين بني نقطة 28 وتحققت الهبوطي.
،(3) النقطة وعند الصعودية. للموجة الثاني القالب يف املسجل الحجم من أقل التالية
سوى يتشكل ولم املفرطة. املقاومة خالل من االستيعاب بورز أند ستاندرد مؤرش حاول
تشكل وبمجرد كبريًا. التداول حجم وكان ،(4) التالية الهبوطية املوجة يف فقط واحد قالب
وأن االستيعاب انتهاء إىل يشري الكبري الحجم أن نعلم أصبحنا األفقي، الخط فوق قالب
ارتفع وقد طويل. مركز إنشاء إلعادة مثاليٍّا مكانًا هذا وكان للمشرتين. دانت السيطرة

الصورة. إىل العرض دخول قبل أخرى نقطة 24 بورز أند ستاندرد مؤرش ذلك بعد
بياني رسم إنشاء تضمنت رينكو البيانية الرسوم مع األولية تجاربي أن سابًقا ذكرت
األسعار بيانات من املزيد بظهور الرأيس التصميم ويسمح رأسيٍّا. القوالب فيه تتشكل
خط استخدام يمكن ذلك، إىل وباإلضافة التقليدية. القطرية بالحركة مقارنًة الرسم عىل
األسعار. إليه تصل قد الذي للمدى توقعات لتقديم رينكو البياني الرسم عىل االزدحام

مارس2012 لعقود بورز أند ملؤرشستاندرد يدوي بياني رسم هو 17-11 شكل إن
مفكرة. ورقة عىل الجهد هذا ُرسم واحدة. نقطة هو القالب وإعداد ،2011 ديسمرب 16 يف
كل دقائق عدد أوضح لم البداية، يف سعر. كل عند العقود بآالف الحجم أرقام وُكتبت
اللذين القالبني الحظ القمة، من الهبوطية الحركة وعىل الحًقا. العدد أضيف ولكن قالب،
حجم هنا لدينا كان الرتتيب. عىل ألف، و102 ألف 182 إىل التداول حجم فيهما ارتفع
وقبل العليا. اليد بوضوح للبائعني أصبح حيث دقيقة 63 مدى عىل ألف 286 بلغ مجمع
آالف) 9) املنخفض الحجم ذا االنخفاض الحظ مبارشة، اليوم قمة إىل الصعودية الحركة
النقطة ازدحام وتوقع ممتازة. رشاء فرصة ووفر البيع لضغط التام االفتقاد عكس الذي
1223.75؛ إىل ارتفاًعا — آالف 9 البالغ الحجم ظهر حيث — 1218.75 الخط عرب والرقم
79 إىل القالب حجم ارتفع حيث الذروة، سعر إىل وانظر واحدة. بنقطة القمة أسفل أي
الرسم، هذا مثل فائدة تدرك أن تستطيع أنك أعتقد الرسم. عىل قراءة أكرب وهي ألف؛

اآلن. حتى مستمًرا زال ما الذي

248



رينكو البياني والرسم والرقم بالنقطة البياني الرسم

مارس لعقود بورز أند ستاندرد ملؤرش ضوئيٍّا) (ممسوح يدوي بياني رسم :17-11 شكل
.2012

فلم بتكتم. عنها يتحدثون الناس كان ويكوف، طريقة عن مرة ألول سمعت عندما
التداول. طرق أفضل من واحدة رس معرفة الناس من لكثري يتيح أن يريد أحد يكن
املعلومات، هذه كل عن أُفصح أالَّ أصدقائي أحد مني طلب الحايل، الوقت يف وحتى
ليس املقدمة، يف قلت كما تفاصيلها؟ ننرش فلماذا الة، فعَّ الطريقة هذه إن بسيط: والسبب
هدفه كان فقد أيًضا. أرسار لديه يكن لم ويكوف أن من يقني عىل وأنا أرسار، أي لدي
خاللها من يستطيعون الحكم عىل حدسية قدرة اكتساب عىل التجار مساعدة هو املنشود
كتابه يف كتب فقد تبرص.» دون «التداول من بدًال نفسها عن السوق تقوله ما قراءة
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وشيكة صفقات

األسعار رشيط قراءة عرب األرباح «تتحقق يقول: األسهم» أسعار رشيط قراءة يف «دراسات
اتباع ثم حدوثه انتظار طريق عن وليس قادم؛ هو ما توقع خالل من البياني) (الرسم

الكتاب. هذا تأليف وراء من الرسالة مع سيتفق أنه من متأكد وأنا الحشود.»2
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