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   "رِضاَألي  ِفثُمكَُي فَاَس النَُّعنفَا َي َمامَّأََوًء افَ ُجُبذَهَي فَُدَبا الزَّمَّأَفَ" 
   ) الرعد سورة17اآلية ( 

  
  
  
  

  "يم ِقسَت ُماٍطَرى ِصلَاً َعّيِوي َسمِشن َيمَّ أَىهَدأَ ِهجِهَوى لَاً َعّبِكي ُممِشن َيَمفَأَ" 
   )امللكسورة  22اآلية ( 

  
  
  
  

   "الًَم أٌَريَخاباً َوَو ثََكبِّ َرنَد ِعٌري َخاُتَحاِل الصَّاُتَي َوالَباِقانَي الدُّاِةَي احلَةُيَن ِزونَُنالَب َوالُاملَ" 
   ) الكهف سورة46اآلية ( 
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  :ةـــدمـــقـــم ◊
يعترب موضـوع    ،،، بعد أما ..أمجعني سيدنا حممد وعلى آله وصحبة        واملرسلني األنبياءاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على اشرف         

عليه  استخدام   يتحتم   العمالت   أو األسهم عامل   إىل كل من يدخل     أن كما    يف وقتنا احلاضر   و العمالت من املواضيع املتشعبة والكبرية      األسهمتداول  
 التحليل  أدوات أكثرمن  فهي    خرائط الشموع اليابانية    وأفضلها األدوات هذه   أكثرومن   الصائبة   تعينه على اختاذ القرارات   اليت   األدواتالكثري من   

جعل اللغة االجنليزية وهذا ما     ب وقد كثرت الكتب واملؤلفات اليت تتحدث عن هذا اجلانب ومعظمها             كبرية لية نظراً ملا تتمتع به من مصداقية      عاالفين ف 
 بدايـة   أضع أنوقد حاولت جاهدا يف هذه الصفحات         العمالت أو األسهم الفعالة يف قراءة خرائط      األداة كيفية االستفادة من هذه      جيهلونالكثريين  

  . اهللا يلقى اهتمام اكرب يف املستقبلإنشاءه ل مقدمة هلذا اجلانب لعأو
  

بسبب قلة املصادر العربية الـيت ـتم ـذا      خصية استفيد منها من خالل تداويل وقد عانيت كثرياً          بدأت فكرت هذا العمل كوسيلة ش     
استفيد منـها يف قـراءة       نصوص عربية    إىل وفقين اهللا وبدأت يف مجع ما استطعت عليه من مقاالت ودروس اجنليزية وحاولت حتويلها                أن إىلاجلانب  
 حجم املعاناة والصعوبات اليت واجهتين واليت قد يواجهها الكثري          أتذكرهذا العمل لكنين بالفعل عندما       فكرة لنشر    أي ومل يكن لدي     األسهمخرائط  

 هذا العمل املتواضع    أقدم لدي الكثري من الرغبة الن       أن أجد املهتمني ذا اال وخصوصاً من تقف اللغة حاجز بالنسبة هلم            واألخوات اإلخوانمن  
 أردتـه  قد حققت ما     أكونفأنا  مة  دتقرأ هذا املق   وما دمت اآلن     كمقدمة لالستفادة من خرائط الشموع اليابانية     و اهللا   إنشاءكوسيلة مساعدة ونافعة    

  . الشموع اليابانيةإىل للدخول أوىلكخطوة وما يفيدك يف هذه الصفحات  اهللا سوف جتد ما يعينك وإنشاء إليك هذا اجلهد املتواضع بإيصالوقمت 
  

 مناذج   للشموع اليابانية واجلزء الثاين عبارة     أساسية وقواعد   استعراض عام ومقدمة   عبارة عن    األول قسمني رئيسيني    إىلهذا العمل ينقسم    
)  متـشائمة    أومتفائلة  ( وقد قمت بترتيب هذه النماذج حسب نوعها        ) املتوقعة للهبوط   ( واملتشائمة  ) املتوقعة للصعود   ( املتفائلة  الشموع اليابانية   
  . موثوقيةاألكثر من النماذج ابتداءلثقة يف النموذج وكذلك حسب ا

  
 وأمتـىن  األوقات تستفيد من هذه الصفحات وان تكون معينة لك على اختاذ قرارات صائبة يف اغلب                أن يف اية هذه املقدمة      أمتناهكل ما   

  .. اهللاإنشاء  "بامساًحظاً " رضي اهللا ودائماً  اهللا ومبا ُيبإذن مباركاً فيه  طيباًلك كسباً حالالً ورزقاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 ماجد فهد العمري      

  هـ1425 / 5 / 17
   م2004 / 7 / 5
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  :دءـبـل الـبـق◊ 
 وملن وقع   ألنفسنا الدعاء   إال وحنن نالحظ انتشاره بشكل واسع وال منلك         اإلسالمال خيفى على كل عاقل وعلى كل مسلم حكم الربا يف            

ـ يه لفاملسلم له شخصيته يف كل شي وله منهج يسري عليه وهو كتاب اهللا وسنة نبيه ع        طريق احلق ،     إىليف الربا باهلداية والعودة       وأمت الـصالة  ضلأف
 األسـهم  احذر مجيع من يتعامل مع وسطاء التداول يف          أن أود يف موضوع الربا بدون علم منهم        واألخوات اإلخوان يقع بعض    أنالتسليم ، وخشية    

 من قبل املتـداول    وهذا احلساب يتم التداول فيه بدفع جزء من قيمة الصفقة         ) املارجان   ( Marginفالغالبية العظمى منهم توفر فتح حساب بنظام        
 حسب نسبة يـتم     أعلىقوم صاحب احلساب بتسديد املبلغ الذي وفره له الوسيط مببلغ           بعد ذلك ي   الصفقة و  إلمتامويقوم الوسيط بتوفري باقي املبلغ      

  وتـذكر  .. األربـاح   مـن أعلـى  ولو كان هذا النظام يوفر نسبة  رباألنه وهذا النظام حمرم شرعاً Marginاالتفاق عليها عند فتح احلساب بنظام    
  :وهذه آيات من كتاب اهللا يف حترمي الربا  )هود سورة  86  اآلية( "َبِقيَُّت اِهللا َخٌري لَّكُم ِإن كُنُتم ُمؤِمِنَني " قول اهللا تعاىل 
  

   "َه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َتأْكُلُوا الرَِّبا أَْضَعافًا ُمَضاَعفَةً َواتَّقُوا اللَّ الَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا " :قال تعاىل 

  ) سورة آل عمران 130اآلية ( 
  

  كََما َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك ِبأَنَُّهْم قَالُوا ِإنََّما الَْبْيُع ِمثْلُ الرَِّبا َوأََحلَّإال َيقُوُمونَ الالَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا " : قال تعاىل 
    "اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنَتَهى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمُرُه ِإلَى اللَِّه َوَمْن َعاَد فَأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ

  ) سورة البقرة 275اآلية ( 

  
الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني فَِإنْ لَْم َتفَْعلُوا فَأْذَُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإنْ ُتْبُتْم َيا أَيَُّها " : قال تعاىل 

  " ُتظْلَُمونَ ال َتظِْلُمونَ َوالفَلَكُْم ُرُءوُس أَْمَواِلكُْم 
  )سورة البقرة  279اآلية ( 

  
   " ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍمالَيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْرِبي الصََّدقَاِت َواللَُّه  " :قال تعاىل 

  ) سورة البقرة 276اآلية ( 

  
  "لََعَن اُهللا آِكلَ الرِّبا وُموِكلَُه َوَشاِهَدُه وكَاِتَبُه  " :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  
 ربوية هـذا     وليس عليه أي فوائد    Cash خيتار نظام    أن املسلم الربا ويبتعد عنه فعليه عند فتح حساب لدى وسيط تداول             جنبتولكي ي 

وقد يدخل الربا من أبواب كثرية ومتعددة لذلك التحرمي مرتبط بالربا وبالتعامل به بدون النظر إىل مسمى احلساب أو نوع                     األسهمبالنسبة لوسطاء   
 البيع والشراء وبشكل خـاص      أوامر إىل عند ذلك بل يتعداه      ال يتوقف  حلرام ا أن كما    أو حىت طريقة أخذ الفوائد الربوية      أو عمالت التداول أسهم   

وهـو   " Buy to Cover" املكمل له وهو واألمر  " Sell Short"  أو البيع املسبق ويسمى متلك ال اخلاص ببيع ما األمر وهو األسهميف تداول 
  ..حمرم شرعاً وبيع ما ال متلك ةالبيع للتغطي

  
جيب علينا و بالزكاة الواجبة على املال املعد للتجارة أو لالستثمار فهذا حق شرعي فرضه اهللا عز وجل                ويف النهاية أذكركم واذكر نفسي      

َواشكُُروا هللا ِإن كُنُتم ِإيَّاُه     " شكر قال تعاىل     اهللا وان الكون كله هللا سخره لنا لعبادته ولطاعته عز وجل فالواجب علينا ال              علينا أن نتذكر أن املال مالُ     
كما انه من الواجـب عليـك أن         ل ما تفعله   اهللا عن ك   مماأأنت مسئول    وبالشكر تدوم النعم ويف كل األحوال        ) سورة البقرة    172اآلية  (  "َتعُبُدون  

   ) سورة األنبياء 7اآلية (  "ون ُمعلَم ال َتنُتن كُ ِإكِر الذِّهلَا أَولُسئَ فَ" يف التجارة ويف االستثمار قال تعاىل  خصوصاًتسأل عن كل ما جتهله
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  :تاريخ الشموع اليابانية◊ 
 الفين تحليلهذه النسخة املبكرة لل أنوكما .. رز يف القرن السابع عشراأل) تداول (  الفين ملتاجرة لبدأ اليابانيون باستخدام التحلي  

   أن العديد من إىل م1900 يف حوايل Charles Dow من قبل بداء النسخة األمريكية اليت حتتوي على العديد من االختالفات عن
  :جداً كانت متماثلة اإلرشادية) القواعد ( املبادئ 

 واليت "ملاذا؟" بكثري من أهم املستقبلية للسعر أواليت تعرب عن احلركة املتوقعة و"  أين ؟إىل" أو "؟هي ما" بالنسبة حلركة السعر تعترب    ● 
 اخل. ..أرباح واليت رمبا تكون أخبار أو األسبابتبحث عن 

 . املعروفة منعكسة يف السعراملعلوماتكل    ● 
 ).اخلوف والطمع(املشترين والبائعني حيركون األسواق باالستناد على التوقعات والعواطف    ● 
  ).العادلة (احلقيقية القيمة سال يعكالسعر الفعلي قد    ● 

 
ويعود معظم الفضل يف م 1850 وبدأت من احملتمل يف وقٍت ما بعد Steve Nisonحسب ما يقوله  متأخراً جاءتلشموع خرائط ا

 وعلى الرغم من انه من غري الواضح حتديد من اخترع الشموع Sakata من أسطوري وهو تاجر Homma إىلتطوير الشموع اليابانية واخلرائط 
  )..التجارة( نتجت من احملتمل من جهد مجاعي طور الكثري من سنوات التداول بأال  يقوSteve Nison أن إىلاليابانية 

  
  :تكوين الشموع اليابانية◊ 

 رسم خريطة الشموع اليابانية نال ميكوبدون سعر االفتتاح   سعروأعلى وأدىن واإلغالقسعر االفتتاح الشموع اليابانية تتكون باستخدام   
وإذا كان سعر  ودائماً تأخذ اللون األبيض عندما ترسم) غري مملوءة(ر االفتتاح عند ذلك تكون الشمعة فارغة  فوق سعاإلغالقوإذا كان سعر 

والقسم الفارغ أو اململوء من الشمعة يسمى   عند ذلك تكون الشمعة مملوءة ودائماً تأخذ اللون األسود يف اخلريطةاالفتتاحالق أقل من سعر غاإل
 عن سعر االفتتاح واالخنفاض االرتفاعو اخلطني الطويلني الرفيعني فوق وحتت اجلسم متثل مدى " اجلسم احلقيقي " اجلسم وغالباً يطلق عليه 

  .. أسفلإىل كانت إذا" الذنب" أو أعلى إىل كانت إذا" الفتيلة"الل ودائما تدعى واإلغالق وتدعى هذين اخلطني بالظ
  

 اية الظل السفلي والشمعة البيضاء يكون فيها اإلغالق أوعر يتكون بواسطة قاع أعلى سعر يتكون بواسطة قمة الظل العلوي وأقل س  
  .. ضغط بيعإىل اقل من سعر االفتتاح وهذا يشري اإلغالق الشمعة السوداء فيكون فيها سعر أما ضغط شراء إىل من االفتتاح وهذا يشري أعلى
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  :القصيرة األجساملة مقابل األجسام الطوي◊ 
 حترك إىل القصرية فإا تشري لألجسام الطويلة تعرب عن ضغط بيع كثيف أو ضغط شراء كثيف وعلى العكس بالنسبة األجسامعادةً يقال   

 اإلغالق سعر إىلالفتتاح  ارتفاع ذو معىن هام من سعر اإىلضئيل يف السعر ومتثل تعزيز والشمعة البيضاء الطويلة تبني ضغط شراء قوي وهذا يشري 
 أا تعتمد إىل أن املشترين أكثر عدوانية وقوة وعلى الرغم من أن الشمعة البيضاء الطويلة بصورة عامة عبارة عن عملية صعود إىلوكذلك يشري 

 تصنع حتول أنء الطويلة ميكن الشمعة البيضا) القاع( االخنفاض إىلداخل الصورة الفنية بشكل عام فبعد الوصول ) موضعها(كثرياً على حالتها 
  ..حمتمل أو تصنع مستوى دعم) انعكاس(

  
 اخنفاض ذو معىن هام من سعر إىل حتت سعر االفتتاح وهذا يشري إغالقطويلة تبني ضغط بيع قوي وهي عبارة عن الشمعة السوداء ال  

 تنذر بنقطة حتول أو تضع أنلطويل الشمعة السوداء الطويلة ميكن وبعد االرتفاع ا  قوة وعدوانيةأكثر البائعني كانوا أن إىلاالفتتاح وكذلك يشري 
  .. رعب أو استسالمإىل بعد االخنفاض الطويل الشمعة السوداء تشري أمامستوى مقاومة مستقبلي 

                    
 سفلية وأعلى أوعلوية  ليس هلا ظالل Marubozu البيضاء والـ أو السوداء Marubozuمن أكثر الشموع الطويلة فاعلية هي الـ   

 اإلغالق تتكون عندما يساوي سعر االفتتاح أقل سعر وسعر ءالبيضا Marubozu والـ اإلغالقسعر وأدىن سعر ميثل بسعر االفتتاح وسعر 
داء تتكون  السو Marubozuايته والـ إىل املشترين حتكموا يف حركة السعر من بداية التداول أن إىليساوي أعلى سعر وهذه الشمعة تشري 

   أن البائعني حتكموا يف حركة السعر من بداية إىل أقل سعر وهذه الشمعة تشري اإلغالقعندما يساوي سعر االفتتاح أعلى سعر وسعر 
  .. ايتهإىلالتداول 

  

  
  :القصيرةالظالل الطويلة مقابل الظالل ◊ 

لومات ذات قيمة عن جلسة التداول، الظالل  تزودنا مبعأنانية ميكن يف الشموع الياب) الذيل(والظالل السفلية ) الفتيلة(الظالل العلوية 
 أن أكثر إىلمنخفضة والشموع ذات الظالل القصرية تشري ) دورة(متثل جلسة ) الذيل(عالية والظالل السفلية ) دورة(متثل جلسة ) الفتيلة(العلوية 

 والشموع ذات الظالل الطويلة تبني أن التداول امتد أو تضخم غالقاإلحركة التداول كانت يف نطاق ضيق بالقرب من سعر االفتتاح وسعر 
  .. السابقاإلغالق سعر أوبشكل جيد وحسن عن سعر االفتتاح السابق 
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، بصورة أعلى إىل األسعار اجللسة ورفعوا أثناء املشترين سيطروا أن إىلالشموع ذات الظل العلوي الطويل والظل السفلي القصري تشري 
 الضعيف صنع ظل علوي طويل وعلى العكس الشموع ذات واإلغالق سعر هلا أعلى من أسفل إىل األسعار أو دفع إجبارني تأخروا يف عامة البائع

 أسفل، بصورة عامة إىلالسعر ) قادوا( وخفضوا التداول البائعني سيطروا أثناء جلسة أن إىلالظل السفلي الطويل والظل العلوي القصري تشري 
  .. القوي صنع ظل سفلي طويلواإلغالق بنهاية جلسة التداول أعلى إىلا يف زيادة السعر املشترين تأخرو

  
 الظل العلوي ميثل عملية ،Spinning Tops والظل العلوي الطويل والظل السفلي الطويل تسمى الصغريالشموع اليابانية ذات اجلسم   

يبني عملية حترك بسيطة من ) ابيض أو أسود(واجلسم الصغري ) تردد(ة  متثل عملية حريSpinning Topsو الـ )  انعكاسأسلوب(انعكاس 
كانوا نشطني أتناء جلسة التداول، حىت لو كان افتتاح وإغالق ) البائعني(والدببة ) املشترين(االفتتاح إىل اإلغالق والظالل تشري أن كالً من الثريان 

 ا، كالً من البائعني واملشترين مل يستطيعوفل هلا معىن هام خالل هذا التحركواىل أسجلسة التداول ضمن تغري بسيط فان حركة األسعار إىل أعلى 
  ..اليد العليا والنتيجة كانت بعيدة عنهم) ربح(كسب 

  
وأن هناك تغري ) املشترين( ضعف فيما بني الثريان إىلتشري  Spinning Tops الطويلة الـ ءالبيضابعد االرتفاع الطويل أو الشمعة   
 ضعف إىل تشري Spinning Tops الشمعة السوداء الطويلة فإن الـ أويف اجتاه التداول وكذلك بعد االخنفاض الطويل ) اعتراض (إعاقةو حمتمل أ

  ..يف اجتاه التداول) اعتراض (إعاقةوان هناك تغري حمتمل أو ) البائعني(فيما بني الدببة 

  

  
  :Dojiشمعة ◊ 

 تتكون هذه الشمعة املهمة،ليابانية اليت تبني معلومات خاصة ا ودائماً تظهر يف عدد من النماذج  الشموع اأهم تعترب من Dojiمشعة الـ 
 يكون خمتلف لكن حمصلة نتيجة الشمعة تكون على أن وطول الظالل العلوية والسفلية ميكن اإلغالقعندما يكون سعر االفتتاح مساوي لسعر 

 منوذج إىل تشري Doji حمايد وكلمة أو منفردة تعترب منوذج عادي Dojiعندما تكون مشعة ، (+) مجع إشارة أو صليب معكوس أوشكل صليب 
 ذات سعر افتتاح Doji متساويني ولكن ذلك ليس من الضروري وحىت لو كانت الـ واإلغالق سعر االفتتاح  يكونأنفضل املفرد واجلمع وي

  ..ء على جوهر الشموع اليابانية انه من الضروري االستيالإىل قوة أكثر متساوي تعترب وإغالق
  

 فالسعر يتحرك فوق وحتت مستوى سعر االفتتاح أثناء والبائعني،معىن احلرية أو التردد أو الصراع بني املشترين ) تنقل( توصل Dojiالـ 
استطاعوا كسب التحكم ونقطة  على نفس سعر االفتتاح والنتيجة تبقى بعيدة ال الثريان وال الدببة أو يكون قريب اإلغالقجلسة التداول لكن 

  ..التحول على وشك الظهور
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 فارق  نقاط8/1 ذات Doji تكون أنميكن $ 20 ذات السعر فاألسهم Dojiاألسهم املختلفة تأخذ مقاييس خمتلفة لتحديد قوة الـ 
  وحتديد القوة  نقاط فارق، 1 4/1 ذات Dojiميكن أن تكون $ 200وكذلك األسهم ذات السعر  واإلغالقبني سعر االفتتاح 

 جيب أن تكون ذات جسم Doji يتوقف على السعر والتأثري احلايل والشمعة أو الشموع السابقة، وبالنسبة للشموع السابقة الـ Dojiبالنسبة للـ 
ني مشوع ذات  اليت تتكون بني مشوع ذات أجسام صغرية ال تعترب مهمة واليت تتكون بDojiكخط رقيق أو رفيع والـ ) يبدوا(صغري جداً يظهر 

  .. معىن أهمتأجسام طويلة تعترب ذا

  
  :واالتجاه Dojiشمعة ◊ 

 ضغط أن إىل تشري Doji الطويلة الـ  البيضاء الشمعةأو بعد االرتفاع السابقة، تعتمد على التداول السابق أو الشمعة Dojiوثاقة الـ   
 أن إىل تشري Doji الـ ،)يقل( أن ضغط البيع بداء ينقص إىل تشري Dojiـ الشراء بداء يف الضعف وبعد االخنفاض أو الشمعة السوداء الطويلة ال

 اليت تكون منفردة تعترب ليست كافية Dojiالـ  و  التداول رمبا أصبح قريب احلدوث أكثر هدوء وأن تغري يف اجتاهتقوة العرض والطلب أصبح
  ).تكون مربرةل( للتربير إضايفيد  تأكإىللكي تكون عالمة انعكاس لالجتاه وحتتاج 

  
 أصبح ضغط الشراء بداء يتناقص وان اجتاه التداول الصاعد رمبا أن إىل إشارة تكون Dojiبعد االرتفاع أو الشمعة البيضاء الطويلة الـ 

د لالجتاه  تأكيإشارة السهم يستطيع اهلبوط أو الرتول ببساطة عن نقص املشترين فإن مواصلة ضغط الشراء تعترب أنقريب من النهاية ويف حني 
  فان تعزيز االجتاه النازل يتطلبDoji حىت بعد تكون الـ البيضاء، بعد اجتاه التداول الصاعد أو الشمعة أمهية تكون أكثر Doji لذلك الـ الصاعد

  طويلة  بعد الشمعة البيضاء الالطويلة،سوداء أو الشمعة ال) الفجوة السفلى (Gap Downتأكيد اهلبوط وهذا رمبا يكون بواسطة الـ 
  ..Evening Doji Star فإن املتداولني رمبا يكونوا يف حتذير الحتمال تكون منوذج Dojiوالـ 

  
 أصبح ضغط البيع بداء يتناقص وان اجتاه التداول النازل رمبا أن إىل إشارة تكون Dojiبعد االخنفاض أو الشمعة السوداء الطويلة الـ   

وا يف فقد التحكم يف االخنفاض فان التعزيز القوي يتطلب تأكيد أي انعكاس يف االجتاه وتأكيد عملية الصعود ءقريباً من النهاية وحىت لو أن الدببة بد
 بعد الشمعة الطويلة، افتتاح الشمعة السوداء  االرتفاع فوق سعرالطويلة أوأو الشمعة البيضاء ) الفجوة العليا (Gap Upرمبا يأيت بواسطة الـ 
   ..Morning Doji Star املتداولني جيب أن يكونوا على حذر من احتمال تكون منوذج Dojiالسوداء الطويلة والـ 
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  :الطويلة ذات األرجل Dojiشمعة الـ ◊ 
 تعكس مقدار Doji هذه الـ الطول، هلا ظل علوي طويل وظل سفلي طويل ومها يف الغالب متساويان يف Long-Legged Dojiالـ   

 أن السعر مت تداوله بشكل جيد فوق وحتت مستوى افتتاح اجللسة لكنه أغلق إىل تشري Long-Legged Doji الـ لسوق،اكبري من الدالالت يف 
  ..من الصياح والصراخ املتبادل النتيجة النهائية تبني تغري بسيط يف السعر من االفتتاح األويل) قدر(فعلياً متساوي مع سعر االفتتاح وبعد نصيب 

  

  
  :Dragonfly Doji الـ  أوظلة  المDojiشمعة ◊ 

 متساوية وأدىن سعر يصنع اإلغالق تتكون عندما يكون سعر االفتتاح وأعلى سعر وسعر Dragon Fly Doji (UMBRELLA)الـ   
ائعني  البأن إىل وهذه الشمعة تشري علوي، هلا ظل دوال يوج ذات ظل سفلي طويل" T"ظل طويل سفلي والنتيجة تكون عبارة عن مشعة تشبه حرف 

 مستوى االفتتاح واجللسة إىل وبنهاية اجللسة ظهر املشترون ودفعوا السعر ليعود  أثناء جلسة التداولأسفل إىلسيطروا على التداول وقادوا السعر 
  .. عن هذا املستوىأغلقت

  
 الظل ملستقبلي،ا يعتمد على حركة السعر السابقة والتأكيد Dragon Fly Doji (UMBRELLA)ضمان االنعكاس بالنسبة لـ   

 وبعد االجتاه النازل للعيان، بادين اال يزالواملشترين  من  هناك عدد وافرأن إىلالسفلي الطويل يعطي الشاهد على ضغط الشراء لكن اقل سعر يشري 
ل انعكاس متفائل  للقاع أو الحتماإشارة تعترب Dragon Fly Doji (UMBRELLA)الـ  الطويل أو الشمعة السوداء الطويلة أو منطقة الدعم

 بانعكاس أو القمة إىل االجتاه الصاعد الطويل أو الشمعة البيضاء الطويلة أو منطقة املقاومة الظل السفلي الطويل يشري لالجتاه وبعد) متوقع لالرتفاع(
  .. تأكيد مطلوب يف كال احلالتنيفان ال) توقع للهبوط( تشاؤم أو) توقع للصعود(وسواًء كانت العملية تفاؤل  لالجتاه) متوقع للهبوط(متشائم 

  
  :Gravestone Doji المظلة المقلوبة أو الـ Dojiشمعة ◊ 

 متساوية وأعلى سعر واإلغالق سعر وأدىن تتكون عندما يكون االفتتاح Gravestone Doji (Inverted UMBRELLA)الـ   
 وهذه الشمعة تشري سفلي،ات ظل علوي طويل وليس هلا ظل مقلوب و ذ" T"يصنع ظل علوي طويل والنتيجة تكون عبارة عن مشعة تشبه حرف 

 أخرى أثناء جلسة التداول ولكن بنهاية اجللسة ظهر البائعني ودفعوا السعر ليعود مرة أعلى إىل املشترين سيطروا على التداول وقادوا السعر أن إىل
  .. عند اقل سعرأغلقت مستوى االفتتاح واجللسة إىل
  

 وعلى الرغم من املستقبلي،ل بقية الشموع ضمان االنعكاس بالنسبة هلا يعتمد على حركة السعر السابقة والتأكيد وهذه الشمعة مثلها مث  
 الشمعة أو بعد االجتاه النازل الطويل الشراء،م يعطي شاهد على بعض ضغط  سعر يف اليوأعلى أن إال سقوط حقيقي إىلالظل العلوي الطويل يشري 

يف االجتاه وبعد االجتاه ) متوقع للصعود( شاهد على ضغط شراء واحتمال انعكاس متفائل إىلة الدعم فان التركيز يتحول  منطقأوالسوداء الطويلة 
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) املتوقع للهبوط( السقوط احلقيقي واحتمال االنعكاس املتشائم إىل منطقة املقاومة فان التركيز يتحول الطويلة أو الشمعة البيضاء أوالصاعد الطويل 
  .. فان التأكيد مطلوب يف كال احلالتني) توقع للهبوط( تشاؤم أو) توقع للصعود (سواًء كانت العملية تفاؤل لالجتاه و

  

  

  
  :الدببةالثيران ضّد ◊ 

ريقي وميكن تصوير هذه املعركة مبباراة بني ف) معطية(أثناء فترة زمنية معينة ) البائعني(والدببة ) املشترين(الشمعة تصور املعركة بني الثريان 
بالنسبة للشمعة ميثل هبوط بالنسبة للدببة والقمة ) مستوى منخفض داخل اجللسة( القاع والدببة، بني الثريان ةكرة قدم وميكننا القول أيضا مبارا

 للمستوى ألقربا االنتهاء األقرب للمستوى العايل ميثل هبوط للثريان بينما االنتهاء للثريان،متثل هبوط بالنسبة ) مستوى عايل داخل اجللسة(
  ):الشموع( األلعاب من أنواع 6ضيقت امللعب إىل ) االختالفات( وهناك العديد من التنوعات للدببة، ميثل هبوط املنخفض

  
 . وقت اللعبةألغلب) التداول( الثريان سيطروا على الكرة أن إىلري الشمعة البيضاء الطويلة تش -1
 . وقت اللعبةألغلب) التداول(ببة سيطروا على الكرة  الدأن إىلالشمعة السوداء الطويلة تشري  -2
 . انتهت حول مكان البدايةواألسعار انه مل يستطع احد الفريقني حتريك الكرة إىلالشمعة الصغرية تشري  -3
 .ان قاموا بعودة رائعة الدببة حتكموا يف الكرة جلزء من اللعبة لكنهم فقدوا السيطرة يف النهاية والثريأن إىلالظل السفلي الطويل يشري  -4
 .عودة رائعةقاموا ب الثريان حتكموا يف الكرة جلزء من اللعبة لكنهم فقدوا السيطرة يف النهاية والدببة أن إىلالظل العلوي الطويل يشري  -5
 جانباً مما اآلخرلكنه مل يستطع تنحية  اللعبة أثناء الدببة والثريان كالمها كان له حلظاته إىلالظل الطويل العلوي والظل الطويل السفلي يشريان  -6
 . املواجهة استمرارإىل أدى
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  :اليابانيةما الذي ال تخبرك به الشموع ◊ 
 سعر واقل وأعلى واإلغالق فقط تقوم بتحديد العالقة بني االفتتاح واإلغالق، بني االفتتاح األحداث سلسلة سال تعكالشموع اليابانية   

   أوال جاء أيهما إخبارنا عال تستطي)  واخلرائطالبيانيةوكذلك الرسوم (قابلة للجدال لكن الشمعة واضحة وغري  وهذه تكون سعر
  .. سعرأعلى أماقل سعر 

  

  
  :السابقاتجاه التداول ◊ 

   االنعكاسات العكس، يكون هناك اجتاه تداول سابق لتتم عملية أنلكي حيدد النموذج على انه منوذج انعكاسي جيب   
 واحلركة بالنسبة الجتاه سابق، تتطلب اجتاه صاعد )املتوقعة للهبوط(تتطلب اجتاه نازل سابق واالنعكاسات املتشائمة ) ملتوقعة للصعودا(املتفائلة 

 باستخدام أو) املتوسطات املتحركة (Moving Averages  باستخدامأو )جتاهخطوط اال (Trendlines تتقرر باستعمال حتليل أنالتداول ميكن 
 اجتاه التداول النازل قد يوجد على طول وجود تداول السهم حتت خط اجتاه التداول الفين،ل  للتحلياألخرى باستعمال السمات أوالقاع القمة و 

  .. والعكس صحيح بالنسبة الجتاه التداول الصاعدمعني، حتت متوسط متحرك أو حتت ردة فعل القمة السابقة أوالسفلي اخلاص به 
  

 األفضل فانه دائماً من األمد حال الن الشموع اليابانية يف طبيعتها قصرية أية وعلى الفردية،دان على التفضيالت الطول واملدة سيعتم  
  .. من حركة السعرأسابيع 4 – 1 يف االعتبار آخر األخذ
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  :اليابانيةمواضع الشموع ◊ 
  ): Star Position(  الموقع الالمع -أ

يف العادة يكون هلا  األوىل الشمعة ،) Star Position(  كانت يف موقع المع أابقة هلا يقال الشمعة اليت تفتح بفجوة عن الشمعة السا
 واعتماداً على الشمعة صغري،حقيقي  جسم  هلا )Star Position (الالمع جسم حقيقي كبري ولكن ليس دائماً والشمعة الثانية اليت يف املوقع 

   وتبدو معزولة عن حركة السعر أسفل إىل أو أعلى إىل تفتح بفجوة  )Star Position( السابقة فان الشمعة ذات املوقع الالمع 
   تتكون يف املوقع أن وميكن صغرية حقيقية أجسامعدة مشوع هلا   وهناكسوداء، أو بيضاء  تكونأنوالشمعة ميكن السابقة 

  .. Hammers – Shooting Stars – Spinning Tops – Doji :مثل  )Star Position( الالمع 

  
  

   ):Harami Position( الموقع الحامل   -ب
تعين " Harami" وكلمة  )Harami Position( الشمعة اليت تتكون ضمن اجلسم احلقيقي للشمعة السابقة تكون يف املوقع احلامل    

 العادة يكون هلا جسم حقيقي كبري والشمعة الثانية هلا يف اللغة اليابانية والشمعة الثانية تكون حمتضنة داخل الشمعة األوىل، الشمعة األوىل يف" حامل"
  بالنسبة للشمعة الثانية ليس من الضروري أن تكون ضمن ) العلوية و السفلية(جسم حقيقي أصغر من الشمعة األوىل والظالل 

  غرية وميكن أن تتكون يف الشمعة األوىل مع انه يفضل أن تكون حمتويه ضمن الشمعة األوىل، وهناك عدة مشوع هلا أجسام حقيقية ص
  ..Doji – Spinning Tops:  مثل )Harami Position( املوقع احلامل 

  

  
  :العكسيةالظالل الطويلة ◊ 

 عموماً آخر، ظل دال يوج أوطويل وظل قصري دية العكسية ويتكونان من جسم حقيقي صغري وظل واحد رهناك زوجان من النماذج الف  
 وموضع ومكان الظل الطويل ابيض، أو يكون اسود أن طول اجلسم احلقيقي مرتني واجلسم احلقيقي ميكن األقلى  يكون علأنالظل الطويل جيب 

  ..الشمعة) نوع(وحركة السعر السابقة حتدد تصنيف 
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   الزوج الثاينطويلة، صغرية وظالل سفلية بأجسام يكون ممثل Hanging Man و Hammer األولالزوج   
Inverted Hammer و Shooting Star ًحركة طويلة، الصغرية ولكن له ظالل علوية باألجسام ويكون ممثل أيضا   

  )  متوقعة للصعود ( هي اليت حتدد فقط طبيعة هذه الشموع سواًء كانت متفائلة  )التأكيد( والتعزيز  السعر السابقة
  االخنفاض وتكون عبارة مناذج انعكاسية  تتكون بعد Inverted Hammer و الـ Hammer الـ ،)متوقعة للهبوط (  متشائمة أو

   تتكون بعد االرتفاع وتكون عبارة عن مناذج انعكاسية Shooting Star و الـHanging Manبينما الـ ) متوقعة للصعود ( متفائلة 
  ).. متوقعة للهبوط (متشائمة 

          
  

  :Hanging Man و Hammer األولالزوج ◊ 
و متشاة بالضبط لكن هلا نتائجها خمتلفة وذلك باالستناد على حركة السعر السابقة، كالمها  تبدHanging Man و Hammerالـ   

 مثلها Hanging Man و Hammer تكون بدون ظل علوي، الـ أوله جسم حقيقي صغري باإلضافة إىل ظالل سفلية طويلة وظل قصري علوي 
  ..أكيد قبل التصرفمثل الكثري من مناذج الشموع املنفردة واملضاعفة تتطلب الت

  
  يتكون بعد ) متوقع للصعود ( عبارة عن منوذج انعكاسي متفائل ) ذات اجلسم احلقيقي األبيض  ( Hammerالـ   
   ملستويات الدعم وبعد االخنفاض أو للقاع إشارة تعطي أن ميكن Hammer عكس االجتاه احملتمل فان الـ إىل باإلضافة ،)االحندار(االخنفاض 

 إىل األسعار البائعني قادوا أن اقل سعر بالنسبة للظل السفلي الطويل يدل على ،)متوقعة للصعود (  عملية إحياء متفائلة إىلتشري  Hammerالـ 
 وبينما هذا قوية، اجللسة على مالحظة إلاء املشترين استعادوا حالتهم أن حال تشري النهاية القوية على أية جلسة التداول وعلى أثناءاالخنفاض 

  ..تتطلب تأكيد آخر للصعود Hammer أن الـ إىليبدو كافياً للتصرف 
  

ضغط البيع والزيادة املفضلة يف حجم ) تأكيد( تعزيز ،)متواجدين( الكثري من البائعني باقون أن يبني Hammerاقل سعر بالنسبة للـ   
   أو بواسطة الشمعة البيضاء Gap Up أعلى إىل يأيت بواسطة الفجوة أنالتداول مطلوبة قبل التصرف ومثل هذا التأكيد ميكن 

  ..ذروة البيع وحجم التداول الثقيل خيدم يف تعزيز صالحية االنعكاس) تشابه( تبني Hammer الـ الطويلة،
  

 إىل يشري أن أيضاوميكن ) متوقع للهبوط ( عبارة عن منوذج انعكاسي متشائم  ) األسودذات اجلسم احلقيقي  ( Hanging Manالـ   
 سعر يف الظل السفلي وأدىن ضغط بيع بادئ يف االزدياد إىل يتكون بعد االرتفاع ويشري Hanging Man والـ املقاومة، مستويات أومة الق

 لىأع إىلوقادوا السعر ) أقدامهمموضع ( الثريان استعادوا حالتهم أنوبالرغم من  اجللسة أثناء أسفل إىل األسعار البائعني دفعوا أن إىلالطويل يشري 
  فان  Hammerكما هو احلال مع الـ  واألصفر،بة لضغط البيع رفع العلم  الظهور بالنسأن إىلبالنهاية 

   Gap Down أسفل إىل يأيت بواسطة الفجوة أن تتطلب تأكيد عملية اهلبوط قبل التصرف ومثل هذا التأكيد ميكن Hanging Manالـ 
  ..أو الشمعة السوداء الطويلة على حجم تداول ثقيل
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  :Shooting Star و Inverted Hammerالزوج الثاني ◊ 

   تبدو متشاة بالضبط لكن هلا نتائج خمتلفة باالستناد على حركة السعر Shooting Star و Inverted Hammerالـ   
 احتمال انعكاس يف إىلشري  هذه الشمعتني تسفلي، بدون ظل أو ظل علوي طويل وظل سفلي قصري إىل باإلضافة كالمها له جسم صغري السابقة،

  ..تأكيد قبل التصرفالاجتاه التداول لكنها تتطلب 
  

يتكون بعد االرتفاع ويف ) متوقع للهبوط (  عبارة عن منوذج انعكاسي متشائم ) ذات اجلسم احلقيقي األسود  ( Shooting Starالـ   
 مستوى أو تكون انعكاس حمتمل يف اجتاه التداول أن ميكن Shooting Star الـ االسم،لذلك مسي ذا  )  Star Position (املوقع الالمع

 يكون بعيداً جداً عن مستوياا واإلغالق جلسة التداول أثناء عند االفتتاح وتكون يف ارتفاع أعلى إىلمقاومة والشمعة تتكون عندما تفتح بفجوة 
  ..اسودالعالية والشمعة الناجتة يكون هلا ظل علوي طويل وجسم صغري 

  
   ترفع العلم أسفل إىل األسعار لدفع )البائعني  ( فان القدرة بالنسبة للدببة) الظل العلوي(بعد االرتفاع الكبري   
 يكون طول اجلسم مرتني وتأكيد عملية األقلالظل العلوي طويل نسبياً وعلى   أن يكون عملية عكس كبرية جيبإىل لإلشارة ،)تتوقف  ( األصفر

 أو بواسطة الشمعة السوداء Gap Down أسفل إىل وميكن أن يكون هذا التأكيد بواسطة الفجوة Shootin Star اهلبوط مطلوب بعد الـ
  ..الطويلة على حجم تداول ثقيل

  
 متثل مستويات أو) متوقعة للصعود ( متثل عكس اجتاه تداول متفائلة ) ذات اجلسم احلقيقي األبيض (  Inverted Hammerالـ   

 مل يكونوا )املشترين  (  حال فان الثريانأية جلسة التداول وعلى أثناء ضغط شراء إىلفان الظل العلوي الطويل يشري ) االحندار(ض  بعد االخنفادعم،
 وبسبب هذا الفشل  بعيداً جداً عن مستوياا العالية وذلك هو ما كون الظل الطويل العلويأغلقت واألسعارقادرين على حتمل ضغط الشراء هذا 

 أو مشعة بيضاء Gap Up أعلى إىل تكون متبوعة بفجوة Inverted Hammer والـ التصرف،فان تأكيد عملية الصعود مطلوب قبل ) العجز(
  ..طويلة مع حجم تداول ثقيل كتأكيد لعملية الصعود
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  :اليابانيةدمج الشموع ◊ 

مع بعضها البعض لتكوين مشعة واحدة وهذا الدمج ) جمتز( تدمج أن وهذه الشموع ميكن أكثرمناذج الشموع تتكون من مشعة واحدة أو 
  :التايل يتكون باستخدام أنيستحوذ على جوهر النموذج وميكن 

  .األوىلسعر االفتتاح بالنسبة للشمعة   ● 
   .األخرية بالنسبة للشمعة اإلغالق سعر  ● 
  . سعر واقل سعر بالنسبة للنموذجأعلى  ● 

  
بيض يكون مشعة بيضاء طويلة ودمج ) مشوع( ومثال ذلك دمج ثالث جنود ستخدام نفس التعليمات من مشعتني باأكثر مزج أيضاوميكن 

  .. على دمج الشموع مع بعضها البعضاألمثلة وفيما يلي بعض طويلة،سود يكون مشعة سوداء ) مشوع(ثالث غربان 
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  :الدعمالشموع اليابانية ومستوى ◊ 

 يكون جديد بعد أن ومستوى الدعم هذا ميكن الدعم، حتديد مستويات أو تستخدم يف تأكيد أنكن ومناذج الشموع ميالشموع املفردة   
 تساعد يف حتديد أن الشموع ميكن ،Trading Rangeالتداول ) مدى(أو يكون تأكيد ملستوى دعم سابق ضمن جمال ) ممتد(هبوط طويل 

  ..ةاملقاوم وذلك للشراء قرب مستوى الدعم والبيع قرب مستوى Trading Rangeالتداول ) مدى( يف جمال نقاط الدخول واخلروج) اختيار(
  

وان هناك ضغط شراء بادئ يف الظهور ومثل ) تالشى(توحي بان هناك ضغط بيع قد ُهزم ) املتوقعة للصعود ( الشموع والنماذج املتفائلة   
  .. احتمال تكون مستوى دعمإىلهذا التفاؤل يشري 

  ) بإمكانك اإلطالع على امللحق اخلاص بنماذج الشموع اليابانية املتفائلة واملتشائمةمناذج الشموع  للتعرف على :مالحظة( 
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  :المقاومةالشموع اليابانية ومستوى ◊ 
 يكون جديد بعد أن ومستوى املقاومة هذا ميكن املقاومة، تستخدم يف تأكيد وحتديد مستويات أنالشموع املفردة ومناذج الشموع ميكن   

 تساعد يف أن الشموع ميكن ،Trading Range التداول) مدى( يكون تأكيد ملستوى مقاومة موجود ضمن جمال أنأو ميكن ) ممتد(تفاع طويل ار
   وذلك للشراء قرب مستوى الدعم والبيع Trading Rangeالتداول  )مدى(نقاط الدخول واخلروج يف جمال ) اختيار(حتديد 

  ..ةاملقاومقرب مستوى 
  

وان هناك ضغط بيع بادئ يف الظهور ) تالشى(توحي بان هناك ضغط شراء قد الغي ) املتوقعة للهبوط ( ع والنماذج املتشائمة الشمو  
  .. احتمال تكون مستوى مقاومةإىلومثل هذا التشاؤم يشري 

  )اذج الشموع اليابانية  بإمكانك اإلطالع على امللحق اخلاص بنماملتفائلة واملتشائمة  للتعرف على مناذج الشموع:مالحظة( 

  
  ):المتوقعة للصعود ( نماذج الشموع االنعكاسية المتفائلة ◊ 

  :وهياليت جيب التأكيد عليها ) تالتوجيها( املتفائلة هناك بعض التعليمات االنعاكسيةقبل احلديث عن النماذج   
  . النماذج تتطلب تأكيد عملية الصعودأكثر ●
  ).نازل( تتكون ضمن اجتاه تداول هابط أنجيب  النماذج االنعكاسية املتفائلة ●
  . للتحليل الفين وبشكل جيداألخرى) األدوات( تستخدم السمات أن جيب ●

  
  :  تأآيد عملية الصعود-أ

 املشترين تغلبوا على ضغط البيع أن إىل االنعكاس الفعلي يشري أنالنماذج اليت تتكون من مشعة واحدة تتطلب عملية تأكيد الصعود كما   
بدون التأكيد تعترب هذه النماذج حمايدة  ال ؟ أم أعلى إىل األسعار يرفعون كان املشترين اجلدد سوف إذاواضح فيما الاملسبق ولكنه يبقى من غري 

 بواسطة عةاملتاب تأيت هذه أن بدون توقف لالجتاه الصاعد وميكن أخرى تأكيد عملية الصعود يعين متابعة األحوال، أحسن مستوى دعم يف إىلوتشري 
  ..التداول االرتفاع يف حجم أو أو الشمعة البيضاء الطويلة Gap Upالـ 

  
   تأيت ضمن يوم أن فقط فان تأكيد عملية الصعود جيب أسبوعني إىل أسبوع مناذج الشموع تعترب قصرية يف الغالب وتأيت ضمن ألن  

  ..النموذج بعد تكون أيام ثالث إىل
  

  ):الموجود  ( ملقائاتجاه التداول النازل ا -ب
   Bullish Engulfingالـ  ،)موجود (  يكون هناك اجتاه تداول نازل قائم أن جيب متفائلة هناك عملية انعكاس أنحىت نعترب   

   ضغط شراء مستمر وميكن إىل ومثل هذه النماذج تشري متفائلة تعترب عملية انعكاس أن) من غري احملتمل ( يف االرتفاعات اجلديدة من الصعب 
  ..مواصلة تعترب مناذج أن
  

 السهم والقاع، بواسطة حتليل القمة أو Trendlines أو Moving Averages يتحدد باستخدام أنوجود اجتاه التداول النازل ميكن   
  :التالية من النقاط أكثر أو يعترب يف اجتاه تداول نازل باالستناد على واحد أنميكن 
  ..day Exponential Moving Average (EMA)-20 السهم يتم تداوله حتت ●
  ..Trendline السهم يتم تداوله حتت ●
  ..قبلها قاع تكون اقل من اليت أو كل ردة فعل لقمة ●
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 اليت األسهم ويعتربون األقصر بعض املتداولني قد يفضلون اجتاهات التداول النازل،مثلة لبعض التعليمات احملتملة لتحديد اجتاه التداول أهذه فقط 
  ..الشخصية جتارتك وعلى تفضيالتك أسلوب يف اجتاه تداول نازل ويف النهاية املعايري احلامسة تعتمد على day EMA-10لـ حتت ا

  
  :الفني للتحليل األخرى السمات -ج

   أنجيب  للتحليل الفين األخرى مبفردها فالسمات مال تستخدالشموع اليابانية تزود مبعاين ممتازة لتعيني هوية االنعكاسات لكنها   
  :اليابانية يف كيفية احتاد التحليل الفين التقليدي مع حتليل الشموع أفكارمع بعضها البعض لتزيد من قوة االنعكاس وفيما يلي ثالث ) ُتجمع ( تدمج 

  :الدعم مستوى -1
 تتحدد باستخدام أن الدعم ميكن  مستوياتاالنعكاس، عند مستويات الدعم لتزيد من قوة التأكيد لعملية تفائلة االنعكاسات املإىلانظر   

Moving Averages – Trendlines – Fibonacci Retracements (%23.7,%38.2,%50,%61.8) –  ردة فعل القاع
  ..السابق

  ):القوة الدافعة (  الزخم -2
 – MACD – PPO املوجبة يف  االحنرافاتاملتفائلة،مع االنعكاسات ) القوة الدافعة (  لتأكيد حتسن الزخم Oscillatorsاستخدم الـ   

RSI – Stochastics – StochRSI – Williams %R ي وتزيد القوة خلف النموذج االنعكاس) القوة الدافعة (  حتسن الزخم إىل تشري
د مثله مثل  يزيد التأكيMACD و الـ PPO يف الـ Moving Average ذلك فان العبور الصاعد للـ إىل باإلضافة ،)املتوقع للصعود ( املتفائل 

  ..Stochastic Oscillatorلـ  بالنسبة) اخلط الصغري املرافق للمؤشر (  triggerلـ  الصاعد بالنسبة عبورال
  :المال تدفق -3

 On Balance Volume (OBV)  هذه املؤشراتالبيع، أوضغط الشراء ) فورة ( استخدم قواعد مؤشرات حجم التداول ملعرفة نوبة   
– Chaikin Money Flow (CMF) – Accumulation/Distribution Line  ضغط أو املوجبة تستخدم الكتشاف االحنرافات أنميكن 

   سوف تزيد من قوة االنعكاس وكل هذه األدوات من هذه أداةلقوة يف أي  االيابانية،باالحتاد مع الشموع شراء مفرط حقاً وذلك 
  ..عليهاكن االعتماد  عظمى ميإشارة تتحد لتعطي أنميكن ) السمات  ( األدوات

  ) بإمكانك اإلطالع على امللحق اخلاص بنماذج الشموع اليابانية املتفائلة واملتشائمة للتعرف على مناذج الشموع :مالحظة( 

  
  ):المتوقعة للهبوط ( نماذج الشموع االنعكاسية المتشائمة ◊ 

  :وهياليت جيب التأكيد عليها ) تالتوجيها(قبل احلديث عن النماذج االنعاكسية املتشائمة هناك بعض التعليمات   
  . لعملية اهلبوطإضايف النماذج تتطلب تأكيد أكثر ●
  .صاعد تتكون ضمن اجتاه تداول أن النماذج االنعكاسية املتشائمة جيب ●
  . للتحليل الفين وبشكل جيداألخرى) األدوات( تستخدم السمات أن جيب ●

  
  :الهبوط تأآيد عملية -أ

  عملية  من عدة مشوع واغلبها يتطلب أو تتكون من مشعة واحدة أنميكن ) املتوقعة للهبوط ( عكاسية املتشائمة النماذج االن  
   انه يبقى من غري إال أيام لعدة أو ضغط البيع سحق ضغط الشراء ليوم واحد أن إىل االنعكاس الفعلي يشري أنوكما تأكيد اهلبوط 
   هذه النماذج عبارة عن مناذج أكثربدون عملية التأكيد تعترب  أم ال ؟ ، أسفل إىل األسعارون ف يدفع كان البائعني سوإذاالواضح فيما 

   لالجتاه النازل بدون توقف أخرى تأكيد عملية اهلبوط يعين متابعة األحوال، أحسن مقاومة حمتمل يف  مستوىإىلحمايدة وتشري فقط 
   أو الشمعة السوداء الطويلة أو االرتفاع يف حجم التداول Gap Downالـ  تأيت هذه املتابعة بواسطة أنلالجتاه اهلابط وميكن 

  .). اهلبوط إىلالذي يشري ( املنخفض 
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 إىل تأيت ضمن يوم أن فقط فان تأكيد عملية اهلبوط جيب أسبوعني إىل أسبوعالن مناذج الشموع تعترب قصرية يف الغالب وتأيت ضمن 
  ..النموذج بعد تكون أيامثالث 

  
  ):الموجود ( جاه التداول الصاعد القائم  ات-ب

 يكون هذا االجتاه أنوال يشترط ) موجود ( صاعد قائم  يكون هناك اجتاه تداول أن هناك عملية انعكاس متشائمة جيب أنحىت نعترب   
بعد االحندار احلاد  Dark Cloud Coverالـ  املاضية،  القليلةاأليام أثناء األقل على أو يكون خالل املدى القصري أنالصاعد رئيسي لكنه جيب 

 مستمر وميكن بيعضغط ل تأكيد ومثل هذه النماذج متشائمة تعترب عملية انعكاس أن) من غري احملتمل ( من الصعب  بالقرب من اخنفاض جديد أو
  ..مواصلة تعترب مناذج أن
  

   بواسطة حتليل القمة أو Trendlines أو Moving Averages يتحدد باستخدام أن ميكن الصاعدوجود اجتاه التداول   
  :التالية من النقاط أكثر أو باالستناد على واحد  صاعد يعترب يف اجتاه تداولأن السهم ميكن والقاع،

  ..day Exponential Moving Average (EMA)-20 فوق السهم يتم تداوله ●
   ..Trendline فوق السهم يتم تداوله ●
  ..قبلها من اليت أعلى  قاع تكونأو كل ردة فعل لقمة ●
  

 اليت األسهم ويعتربون األقصر بعض املتداولني قد يفضلون اجتاهات التداول النازل، لبعض التعليمات احملتملة لتحديد اجتاه التداول أمثلةهذه فقط 
  ..الشخصيةارتك وعلى تفضيالتك  جتأسلوب ويف النهاية املعايري احلامسة تعتمد على صاعد يف اجتاه تداول day EMA-10 الـ يتم تداوهلا فوق

  
  :الفني للتحليل األخرى السمات -ج

   أن للتحليل الفين جيب األخرى مبفردها فالسمات مال تستخدالشموع اليابانية تزود مبعاين ممتازة لتعيني هوية االنعكاسات لكنها   
  :اليابانية يف كيفية احتاد التحليل الفين التقليدي مع حتليل الشموع أفكارمع بعضها البعض لتزيد من قوة االنعكاس وفيما يلي ثالث ) ُتجمع ( تدمج 

  :المقاومة مستوى -1
تتحدد  أن ميكن املقاومة مستويات االنعكاس، لتزيد من قوة التأكيد لعملية  عند مستويات املقاومةاملتشائمة االنعكاسات إىلانظر   
 ردة فعل – Moving Averages –Trendlines – Fibonacci Retracements(%23.7,%38.2,%50,%61.8)باستخدام 

  ..القمة السابقة
  ):القوة الدافعة (  الزخم -2

 MACD – PPO يف السالبة االحنرافات املتشائمة،مع االنعكاسات ) القوة الدافعة (  لتأكيد حتسن الزخم Oscillatorsاستخدم الـ   
– RSI – Stochastics – StochRSI – Williams %Rن قوة النموذج  تزيد مأنوميكن ) القوة الدافعة (  الزخم ضعف إىل  تشري

 عبورال مثل ه يزيد التأكيد مثلMACD و الـ PPO يف الـ Moving Averageالعبور اهلابط للـ فان  ذلك إىل باإلضافة العكسي،املتشائم 
  ..Stochastic Oscillatorبالنسبة لـ ) اخلط الصغري املرافق للمؤشر (  trigger اهلابط لـ

  :المال تدفق -3
  ذه املؤشرات ــ هالبيع،ط ــضغ) فورة ( استخدم قواعد مؤشرات حجم التداول ملعرفة نوبة   

On Balance Volume (OBV) – Chaikin Money Flow (CMF) – Accumulation/Distribution Line تستخدمأن ميكن  
 سوف تزيد من قوة األدوات من هذه أداةلقوة يف أي  االيابانية،باالحتاد مع الشموع  وذلك  ضغط بيع مفرط حقاًأوالكتشاف االحنرافات السالبة 

  ..عليها عظمى ميكن االعتماد إشارة تتحد لتعطي أنميكن ) السمات  ( األدواتاالنعكاس وكل هذه 
  )اص بنماذج الشموع اليابانية  بإمكانك اإلطالع على امللحق اخلاملتفائلة واملتشائمة للتعرف على مناذج الشموع :مالحظة( 
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  :مفاتيح و مالحظات لتسهيل فهم النماذج المتفائلة والمتشائمة◊ 
 . من سعر االفتتاحأعلى بالنسبة له اإلغالقعبارة عن يوم ابيض سعر  األبيضالشمعة ذات اللون  

 

 .من سعر االفتتاح بالنسبة له اقل اإلغالق عبارة عن يوم أسود سعر األسودالشمعة ذات اللون  
 

 تكـون   أن يوم اسود وليس مهم بالنسبة للنموذج الذي حيتوي على مشعة ـذا اللـون                أوعن يوم ابيض    الشمعة ذات اللون الرمادي عبارة       
 . يوم اسودأوالشمعة ذات اللون الرمادي عبارة عن يوم ابيض 

 

ويف كل منوذج سوف نـستعرض      ) متوقع للهبوط   ( منوذج متشائم    34وعلى  ) متوقع للصعود   (  منوذج متفائل    34حيتوي هذا امللحق على      
 :العديد من النقاط وهي 

عود فانه سوف ينعكس ويتجه للـهبوط       انعكاسية مبعىن انه إذا كان سعر السهم يتجه للص         معناه نوع النموذج فهناك مناذج    :  النموذج   -   
 مبعىن انه إذا كان السهم يف حالة صعود فانه سـوف يـستمر يف               ةاذج مواصل وهناك من يف حالة هبوط فانه سوف ينعكس ويتجه للصعود          وإذا كان 
  ...وإذا كان يف حالة هبوط فانه سوف يستمر يف اهلبوطالصعود 

  )..متوقع للهبوط (  متشائم أو) متوقع للصعود (  متفائل إماهناك نوعان من النماذج من حيث الرتعة فالنموذج يكون :  الرتعة -  
تصنيف النماذج من حيث قوا ومصداقيتها ودرجة االعتماد عليها إىل ثالث أنواع وهي مناذج عالية الثقة ومناذج متوسطة                  مت  :  الثقة   -  

  ..الثقة ومناذج ضعيفة الثقة
  ..)املؤشر ( عدد الشموع اليت يتكون منها النموذج :  عدد الشموع -  
 وذلك عند تطبيق قواعد الدمج عليه حبيث نلخص النمـوذج يف مشعـة              ه دجم  النهاية للنموذج بعد   صلةاحمليتم وصف   :  دمج النموذج    -  

   فهنـاك منـاذج عنـد دجمهـا تعطـي مشـوع مفـردة معروفـة ومفهومـة مثـل                   ساعد علـى فهـم النمـوذج بـشكل أفـضل،            تواحدة  
  كـاس   وهـذه الـشمعة معروفـة أـا عبـارة عـن عمليـة انع       Hammerيعطي مشعـة   عند دجمه Three Inside Up Bullishمنوذج 
  ...وهكذا) متوقعة للصعود  ( متفائلة

  ..ونوعهاعبارة عن عملية وصف للشموع اليت يتكون منها النموذج من حيث شكلها :  وصف النموذج -  
 ...شرح ملعىن النموذج وحتليله:  تفسري النموذج -  

 

 أربعـة  أو ثالثة   أوا تكون منوذج سواًء كان عددها اثنني        يف النماذج اخلاصة بالشموع اليابانية نعين بكلمة املؤشر عدة مشوع مع بعضه           : املؤشر 
 ...أكثر أومشوع 

 

   اخلاص بالنماذج املتفائلة واملتشائمة يوجد ملخص حيتوي على مجيع النماذج اليت مت ذكرها يف هـذا القـسم سـواًء املتفائلـة                       امللحقيف اية    
 ...إليهال الرجوع  وذلك حىت يسهأقسام ثالثة إىل املتشائمة مرتبة حسب الثقة أو

 

تذكر يف كل األحوال أن خرائط الشموع اليابانية أداة من أدوات التحليل الفين وقراءة خرائط األسهم أو العمالت لذلك جيب عليك دائمـاً                        
ألي نـوع   استخدام اكرب قدر ممكن من أدوات التحليل الفين مع بعضها البعض حىت تصل إىل قرارات أكثر موثوقية ، وتذكر أن استخدامك                      

ال يعين بالـضرورة انـك      ) قراءة القوائم املالية وحتليلها     ( أو التحليل األساسي    ) قراءة اخلرائط واملؤشرات    ( من أنواع التحليل سواًء الفين      
  نهايـة  سوف تتخذ القرار الصائب دائماً ففي التحليل الفين بالذات قد تقوم بتحليل واستخدام مجيع األدوات الالزمـة لكـن القـرار يف ال                      

   األخبار اخلاصة بالشركات أو السوق أو االقتصاد        –احلالة النفسية للمتداولني    ( قد ال يكون صحيحاً الن التحليل الفين يعتمد على كل شيء            
دم فاعلية  وهذا قد يكون سبباً يف اختاذ بعض القرارات اخلاطئة وهذا ال يعين ع            )  األحداث السياسية ومجيع ماله عالقة باألسهم أو العمالت          –

 يف التحليل الفين أو األساسي ألنه حتماً علم ومنهج مت تأسيسه من خالل خربات وسنوات طويلة لذلك تعلم وكن متيقناً بأن أي خطأ ترتكبـه              
  ... وضع يف احلسبان دائماً بأنك جيب أن تتعلم من أخطائك خصوصاً يف البدايةالنتيجة قد يوثر على التحليل

  



  
 

 

 24 

  ):المتوقعة للصعود ( النماذج المتفائلة 
  

  : النماذج المتفائلة عالية الثقة-أ
1- Abandoned Baby Bullish: 

   انعكاسي: الـــنـــمــوذج-
  )متوقع للصعود ( فائل ت م:ةــــزعـــنـــ ال-
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-

   مشوع3 : عدد الشموع-

  ذات ظل سفلي طويل سوداء ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
 

  :وذجــمـنـالف ـوص◊ 
 تفتح Dojiتكون عبارة عن ) اليوم الثاين ( تكون دائماً عبارة عن مشعة طويلة سوداء والشمعة الثانية  ) األولاليوم  ( األوىلالشمعة 

   طويلة تفتح بفجوة تكون مشعة بيضاء) اليوم الثالث (  والشمعة الثالثة )ردة فعل اليوم السابق (  اجتاه حركة السعر السابق أسفل إىلبفجوة 
  ..السابق متداخلة مع اليوم وليس هلا ظالل ) Doji سعر بالنسبة للـ أعلىفوق (  يف االجتاه املعاكس أعلى إىل

  
  :وذجـمـنـالتفسير ◊ 

 حال أية وعلى الثاين، يف اليوم أسفل إىليف اجتاه التداول اهلابط السوق يقوم بتعزيز هبوط االجتاه بواسطة يوم اسود طويل وافتتاح بفجوة   
 وهذا السيناريو يبني بالتأكيد عملية حتسن  بالقرب من سعر افتتاح ذلك اليومأوصغري ويغلق على ) نطاق ( تداول اليوم الثاين يكون ضمن مدى 

 ويكون واضح األبيضيف اليوم الثالث اليت تتغري وتأكيد عملية االنعكاس يف االجتاه تعطى ) املواقع ( حمتمل يف االجتاه مثله مثل العديد من املواضع 
  ..Gap Upبشكل جيد بواسطة الـ 

  
2- Concealing Baby Swallow Bullish :  

   انعكاسي: الـــنـــمــوذج-
  )متوقع للصعود (  متفائل : الـــنـــزعــــة-
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع4 : عدد الشموع-
   سوداءMarubozu ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 لكنه يتم تداوله أسفل إىل سوداء واليوم الثالث عبارة عن يوم اسود يفتح بفجوة Marubozu أيام والثاين عبارة عن األولاليومني 
  .. سوداء يبتلع اليوم الثالثMarubozu واليوم الرابع عبارة عن يوم الثاين،ضمن جسم اليوم 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 بواسطة يوم اسود يتم تداوله األسفل إىل سوداء وافتتاح بفجوة Marubozuيف االجتاه النازل القوي يتم تأكيد الرتول بواسطة يومني   
) اخنفاض (  يف قاع أغلق البيع توقف وكأنه أن تبني للمستثمرين أخرى سوداء Marubozu عبارة عن األخري واليوم السابق،ضمن جسم اليوم 

   انعكاس أن أيضاالشراء لتغطية البيع املسبق ويبني  بالتايل  وأوضاعهملذين يقومون بالبيع املسبق لتغطية بداية لتحرك ايبني هذا  جديد،
  ..ينشأ أنجيب ) متوقع للصعود ( متفائل 
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3- Kicking Bullish:  
   انعكاسي:وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
   وليس هلا ظل علوي طويل ذات ظل طويل سفلي طويلةمشعة بيضاء ينتج عنه : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
م  فوق افتتاح اليوأعلى إىل بيضاء يفتح بفجوة Marubozu سوداء واليوم الثاين عبارة عن يوم Marubozu عبارة يوم األولاليوم 

  ..األول
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 مع هذا املؤشر على أمهيةركة السابقة للسوق ليس هلا احل ،)تفاؤل (  قوية ويوجه السوق لالجتاه الصاعد إشارةهذا النموذج يعترب   

  ..األخرىاملؤشرات عكس 

   
4- Morning Doji Star Bullish:  

   انعكاسي:وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود ( فائل  مت:ةــــزعـــنـــ ال-
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
  ظل سفلي طويلينتج عنه مشعة ذات  : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
ليوم عن حركة التداول السابقة وابعيداً  األسفل إىل تفتح بفجوة Doji عبارة عن يوم اسود طويل واليوم الثاين عبارة عن األولاليوم 

  ..ابيضالثالث عبارة عن يوم 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
يف اجتاه التداول النازل السوق يعزز الرتول بيوم اسود طويل وافتتاح بفجوة إىل أسفل بالنسبة لليوم الثاين، على أية حال اليوم الثاين يتم   

 السيناريو يبني إمكانية التحسن يف االجتاه مثله مثل العديد من تداوله ضمن مدى صغري ويغلق على أو بالقرب من سعر االفتتاح لنفس اليوم وهذا
  .. حمقق بالكامل Doji Starبيض وهذا النموذج يعترب منوذج اليت تتغري، تأكيد عكس االجتاه يعطى بواسطة اليوم الثالث األ) املوقع ( املواضع 
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5- Morning Star Bullish:  
   انعكاسي:وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
  ظل سفلي طويلينتج عنه مشعة ذات  : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
اليوم السابق واليوم الثالث  بعيداً عن حركة األسفل إىل عبارة عن يوم اسود طويل واليوم الثاين يكون يوم صغري يفتح بفجوة األولاليوم 

  ..ابيضيكون يوم 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
يف اجتاه التداول النازل السوق يعزز الرتول بيوم اسود طويل وافتتاح بفجوة إىل أسفل بالنسبة لليوم الثاين، على أية حال اليوم الثاين يتم   

  وهذا السيناريو يبني إمكانية التحسن يف االجتاه مثله مثل العديد من تداوله ضمن مدى صغري ويغلق بالقرب من سعر االفتتاح لنفس اليوم 
  ..اليت تتغري، تأكيد عكس االجتاه يعطى بواسطة اليوم الثالث األبيض وهذا النموذج يعترب منوذج حمقق بالكامل) املوقع ( املواضع 

  
6- Three Inside Up Bullish:  

   انعكاسي:وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــعزـــنـــ ال-
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
  Hammer ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

   :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 إغالق من أعلى إغالق ، اليوم الثالث يكون عبارة عن يوم ابيض مع Bullish Harami يظهر منوذج الـ  والثايناألوليف اليومني 

  ..يوم الثاين ال
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
، اليوم الثالث يكون تأكيد ) العادي (  القياسي Harami بالنسبة لنموذج الـ أكثر إضافيةقية هذا النموذج يكون عبارة عن موثو  

  ..بالنسبة النعكاس االجتاه 
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7- Three Outside Up Bullish:  
   انعكاسي:وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل  :ةــــزعـــنـــ ال-
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
  Hammer ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 إغالقعلى من أ إغالق ، اليوم الثالث يكون عبارة عن يوم ابيض مع Bullish Engulfingيف اليومني األول والثاين يظهر منوذج الـ  

  ..اليوم الثاين 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 اليوم الثالث يكون تأكيد ،)العادي (  القياسي Engulfing بالنسبة لنموذج الـ أكثر إضافية موثوقيةهذا النموذج يكون عبارة عن   

   ..)املتفائل (  الصاعد بالنسبة النعكاس االجتاه

 
8- Mat Hold Bullish:  

  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــال -
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع5 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
م الثالث واليوم الرابع ين واليوا اليوم الثاسود، ويكون يوم أعلى إىل عبارة عن يوم ابيض طويل واليوم الثاين يفتح بفجوة األولاليوم 

 اليوم اخلامس يكون ابيض األول، اجتاه تداول نازل ولكنها تبقى ضمن مدى اليوم لنموذج حقيقية صغرية وتنتج ملخص أجسامعبارة عن مشوع هلا 
  ..األول اخلاص باليوم اإلغالقطويل ويغلق فوق 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 ، يف اجتاه التداول الصاعد يظهر يوم ابيض طويل يكون متبوع بثالث Rising Three Methodsمشابه لنموذج الـ هذا النموذج   
   يف لإلغالقبقوة ) املشترين (  صغرية وتكون ساقطة داخل اجتاه تداول نازل قصري ويف اليوم اخلامس يدخل الثريان أجسام ذات أيام

  ..  يستمر أنجيب ) املتفائل ( كنها فشلت واجتاه التداول الصاعد ل حدوث حماوالت لعكس اجتاه التداول بنيجديد ، وهذا ي) قمة(ارتفاع 
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9- Rising Three Methods Bullish:  
  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود ( متفائل  :ةــــزعـــنـــ ال-
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع5 : عدد الشموع-
  ة ينتج عنه مشعة بيضاء طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 حقيقية صغرية وتنتج ملخص أجسام عبارة عن يوم ابيض طويل و اليوم الثاين واليوم الثالث واليوم الرابع عبارة عن مشوع هلا األولاليوم 

  ..األول اخلاص باليوم اإلغالق اليوم اخلامس يكون يوم ابيض طويل ويغلق فوق األول، اجتاه تداول نازل ولكنها تبقى ضمن مدى اليوم لنموذج
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
   ذات أيام، يف اجتاه التداول الصاعد يظهر يوم ابيض طويل يكون متبوع بثالث Mat Holdهذا النموذج مشابه لنموذج الـ   

   القلإلغبقوة ) املشترين (  صغرية وتكون ساقطة داخل اجتاه تداول نازل قصري ويف اليوم اخلامس يدخل الثريان أجسام
  تثمرين واجتاه التداول مس النازل الصغري املوجود بني يومني أبيضني طويلني يكون عبارة عن استراحة للجتاهوهذا اال جديد،) قمة ( يف ارتفاع 

  ..  يستمرأنجيب ) املتفائل ( الصاعد 

 
10- Side By Side White Lines Bullish:  

  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود ( متفائل  :ةــــزعـــنـــ ال-
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
وم ابيض له  واليوم الثالث عبارة عن يأعلى إىل يفتح بفجوة بعيدة أيضاً عبارة عن يوم ابيض واليوم الثاين عبارة عن يوم ابيض األولاليوم 

  ..الثاينتقريباً نفس طول جسم اليوم الثاين ويغلق مثل اليوم 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
   متشاة يف طول أيام والثاين وتكون الثالث األول بني اليومني أعلى إىل بيضاء مع فجوة أياميف اجتاه التداول الصاعد تظهر ثالث   
 ..الصاعد بناء مؤكد بالنسبة الجتاه التداول إىل) يشري ( اثل وهذا يوحي  بالنسبة آلخر يومني يكون متمواإلغالق اجلسم،
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11- Three White Soldiers Bullish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
   عالية:ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   بيضاء طويلة ينتج عنه مشعة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 كل يوم يفتح ضمن جسم اليوم الذي قبله ويغلق بالقرب قبله، اليوم الذي إغالق من أعلى إغالق بيضاء وكل يوم له أيامظهور ثالث 

  .. سعر بالنسبة لنفس اليومأعلىمن 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
   ثبات السوق إىل) يوحي (  عموماَ هذا يشري التوايل، على أعلى إىل إغالقاتلة مع  بيضاء طويأياميف اجتاه التداول النازل تظهر ثالث   

 ..يف املستقبل ، وبينما يكون االنعكاس يف حتسن فانه يبين على خطوات صاعدة معتدلة 

  
 : النماذج المتفائلة متوسطة الثقة-ب

12- Breakaway Bullish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع5 : عدد الشموع-
   ذات ظل سفلي طويل طويلة ينتج عنه مشعة سوداء: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
اليوم الثالث واليوم الرابع  واألول حتت اليوم أسفل إىل يفتح بفجوة د يكون يوم طويل اسود واليوم الثاين يكون يوم اسواألولاليوم 

 بني أعلى إىل منخفض ومتتايل لليومني الثالث والرابع، اليوم اخلامس يكون يوم طويل ابيض ويغلق بعيداً إغالقتواصل يف نفس اجتاه اليوم الثاين مع 
  .). األول من اليوم الثاين واقل من اليوم أعلى(  واليوم الثاين األولاليوم 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 األبـيض والنتيجة تكون اليوم  ) غري صحيحة    ( أيضاً غري مستوية    وأا) القاع  (  النهاية   إىل وصلت   األسعار أناجتاه التداول النازل يرى       
 .. عملية انعكاس قصري املدىإىل  )يوحي(  وهذا يلمح األولالطويل الذي ال يغلق بعيداً عن جسم اليوم 
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13- Engulfing Bullish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــال -
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
  Hammer ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 األول ال يكون اليوم أن بالكامل وجيب ولاأل لليوم األسودظهور يوم اسود طويل و اليوم الثاين يكون ابيض ويبتلع اجلسم احلقيقي 

  ..األول يبتلع اليوم الثاين الظالل اخلاصة باليوم أن حىت ال يكون سهل االبتالع، ليس مهم Dojiعبارة عن 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
  السابق وهذا االبتالع  فوق افتتاح اليوم أوجديد يكون متبوع بشراء عايل يغلق على ) اخنفاض ( االبتالع يصور افتتاح يف قاع   

قد ) املشترين (  الثريان أن أيضاًو يبني ) القوة الدافعة (  اجتاه التداول النازل فقد الزخم أنهذا يبني يف اجتاه التداول النازل، ) حيدث(يظهر 
  ..Three Outside والثاين من منوذج األولاليومني  Engulfing Bullishالـ  يعترب مؤشر أيضاًاكتسبوا القوة، االبتالع 

 
14- Dragonfly Doji ( UMBRELLA ) Bullish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  ة واحدةمشع : عدد الشموع-
  - - - - - : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 متساوية وأدىن سعر يصنع ظل طويل سفلي والنتيجة تكون اإلغالقسعر االفتتاح وأعلى سعر وسعر هذه الشمعة تتكون عندما يكون 

   وتظهر هذه الشمعة يف النهاية العليا األحيان هلا ظل علوي يف اغلب دوال يوجذات ظل سفلي طويل " T"عبارة عن مشعة تشبه حرف 
  ..التداول) جمال(ملدى 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 أثناء جلسة التداول وبنهاية اجللسة ظهر املشترون ودفعوا أسفل إىل البائعني سيطروا على التداول وقادوا السعر أن إىلة تشري هذه الشمع  
 عن هذا املستوى وضمان االنعكاس بالنسبة للنموذج يعتمد على حركة السعر السابقة والتأكيد أغلقت مستوى االفتتاح واجللسة إىلالسعر ليعود 
   بادين اال يزالو هناك عدد وافر من املشترين أن إىل الظل السفلي الطويل يعطي الشاهد على ضغط الشراء لكن اقل سعر يشري ،املستقبلي
   للقاع أو الحتمال انعكاس إشارة وبعد االجتاه النازل الطويل أو الشمعة السوداء الطويلة أو منطقة الدعم هذه الشمعة تعترب للعيان،
 إغالق و أعلى إىلويأيت هذا التأكيد بواسطة االفتتاح بفجوة  تأكيد إىلذج حيتاج  هذا النموذج مثل الكثري من النمالالجتاه،) عودللصمتوقع (متفائل 

  ..أعلىثوقية  لكن له موHammer هذا النموذج يشبه منوذج الـ القادم، يف يوم التداول أيضاًعايل 
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15- Homing Pigeon Bullish:  
  انعكاسي :جوذــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
   ذات ظل سفلي طويل ينتج عنه مشعة سوداء: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..األوللسابق ويكون ضمن جسم اليوم  عبارة عن يوم طويل اسود واليوم الثاين يكون يوم اسود اصغر من اليوم ااألولاليوم 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 األول اليوم الثاين يكونان ضمن جسم اليوم وإغالق حال افتتاح أية طريقهم، على إكمال يواصلون )البائعني  ( يف االجتاه النازل الدببة  
  .. يف االجتاهسانعكا إىل يؤدي أن ميكن  وهذابشراءمتبوع يكون  اجتاه التداول النازل يتبعه توقف للبيع) ضعف (  تآكل إىل) يلمحان ( ويشريان 

  
16- Gravestone Doji ( INVERTED UMBRELLA ) Bullish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعة واحدة : عدد الشموع-
  - - - - - : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 متساوية وأعلى سعر يصنع ظل علوي طويل والنتيجة تكون عبارة عن واإلغالق سعر وأدىنهذه الشمعة تتكون عندما يكون االفتتاح 

  ..التداولمقلوب و ذات ظل علوي طويل وليس هلا ظل سفلي وتتكون هذه الشمعة يف النهاية السفلى ملدى " T"مشعة تشبه حرف 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 أثناء جلسة التداول ولكن بنهاية اجللسة ظهر البائعني أعلى إىل املشترين سيطروا على التداول وقادوا السعر أن إىلهذه الشمعة تشري 

النعكاس بالنسبة  عند اقل سعر و هذه الشمعة مثلها مثل بقية الشموع ضمان اأغلقت مستوى االفتتاح واجللسة إىل أخرىودفعوا السعر ليعود مرة 
 سعر يف اليوم أعلى أن إال سقوط حقيقي إىلهلا يعتمد على حركة السعر السابقة والتأكيد املستقبلي ، وعلى الرغم من الظل العلوي الطويل يشري 

 شاهد على إىلز يتحول  منطقة الدعم فان التركيأو الشمعة السوداء الطويلة أويعطي شاهد على بعض ضغط الشراء ، بعد االجتاه النازل الطويل 
ويأيت هذا التأكيد   تأكيد إىليف االجتاه ، هذا النموذج مثل الكثري من النماذج حيتاج ) متوقع للصعود(ضغط شراء واحتمال انعكاس متفائل 

   لكن Inverted Hammer التداول والتايل ، هذا النموذج يشبه منوذج الـ يوم جسم هذه الشمعة يف فوق أعلى إىلباالفتتاح بفجوة 
   ..أعلىله موثوقية 

  

  



  
 

 

 32 

17- Ladder Bottom Bullish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع5 : عدد الشموع-
  ذات ظل سفلي طويل سوداء ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
له ظل علوي واليوم  سوداء وتكون ذات افتتاحات و اغالقات منخفضة على التوايل واليوم الرابع يكون يوم اسود أيامر ثالث ظهو

  ..اخلامس يكون يوم ابيض يفتح فوق جسم اليوم الرابع
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 يف اليوم الرابع وذلك يف االجتاه النازل الكبري وهذا احاألرب حيصلوا على فرصة للبيع واخذ أنالذين يقومون بعملية البيع املسبق ميكن   

   كان حجم التداول عايل فان عملية االنعكاس أو كان جسم اليوم اخلامس طويل إذا اخلامس، بفجوة بالنسبة لليوم افتتاح إىليؤدي 
  ..احلدوثتكون حمتملة ) املتفائلة ( الصاعدة 

  
18- Matching Low Bullish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
   طويلة ينتج عنه مشعة سوداء: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..األولاليوم  إلغالق مساوي إغالق عبارة عن يوم اسود طويل و اليوم الثاين يكون يوم اسود مع األولاليوم 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 يسبب أن دعم قصري املدى وميكن إىل) يشري (  وهذا يوحي على التوايل متساوي إغالق مع أسودانيف اجتاه التداول النازل يظهر يومان   
  ..للتداولانعكاس لالجتاه يف اليوم التايل 
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19- Meeting Lines Bullish:  
  اسيانعك :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
   ذات ظل سفلي طويل طويلة ينتج عنه مشعة سوداء: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 الثاين يكون يوم ابيض طويل وله جسم يكون  عبارة عن يوم اسود طويل وله جسم يكون حتت اجتاه التداول السابق واليوماألولاليوم 

  )..متساوي (  متماثل إغالق، كال اليومني هلما أيضاً حتت اجتاه التداول السابق
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
يغلق عند  انه يتحسن لإىل اليوم الثاين يفتح منخفضاً أن حتت التداول السابق وعلى الرغم من يفتحانيف اجتاه التداول النازل يظهر يومان   

  ..ني وعملية انعكاس حمتملة لالجتاهحددة من قبل املتداول عالمة منوذجية ُمإىل اليوم السابق وهذا يشري إغالقنفس 

  
20- Piercing Line Bullish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
  ذات ظل سفلي طويل سوداء ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 اليوم الثاين يكون وإغالق سعر لليوم السابق أدىن عبارة عن يوم اسود طويل و اليوم الثاين يكون يوم ابيض مع افتتاح حتت األولاليوم 

  ..األوليوم  املنتصف بالنسبة جلسم الفوق ولكن األولضمن اليوم 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 لكنه يتحسن بقوة ليغلق فوق منتصف اليوم السابق وهذا النموذج يقترح أسفل إىليف اجتاه التداول النازل السوق يفتح بفتح بعيداً   

  ا النموذج عكس  هذاالجتاه، السوق وكذلك يقترح مستوى دعم لعكس إىلللدخول ) املشترين ( الفرصة بالنسبة للثريان ) إىليشري (
  ..Dark Cloud Cover منوذج الـ 
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21- Stick Sandwich Bullish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   هلا ظل سفلي وليس ينتج عنه مشعة سوداء ذات ظل علوي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 اليوم الثالث يكون يوم اسود مع األول، اليوم إغالق عبارة عن يوم اسود واليوم الثاين يكون يوم ابيض يتم تداوله فوق األولاليوم 

  ..األول اليوم إلغالق مساوي إغالق
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 وهذا النموذج داللة األول اليوم إلغالق مساوي إغالق التوايل لكن النتيجة النهائية  علىأعلى إىل تفتح أيامهذا النموذج يبني ثالث   

  ..اجلديدعلى سعر الدعم ) يبين (  حيدث له انعكاس وينشئ أنواالجتاه العام من املمكن ) مستوى الدعم (  السوق وجد سعر الدعم أنعلى 

 
22- Three Stars In The South Bullish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   وليس هلا ظل علوي طويل ذات ظل سفليينتج عنه مشعة سوداء طويلة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 ولكنه اصغر ويكون اقل األول واليوم الثاين يكون يوم اسود مشابه لليوم أيضاً يكون يوم اسود طويل مع ظل سفلي طويل األولاليوم 

   سوداء صغرية تتمدد ضمن Marubozu اليوم الثالث عبارة عن األول،  من اقل سعر بالنسبة لليومأعلىسعر بالنسبة لليوم الثاين 
  ..التداول بالنسبة لليوم الثاين) جمال(مدى 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 حال كل يوم يكون اضعف من اليوم الذي قبله على التوايل وتكون الثالثة أية سوداء وعلى أيامه التداول النازل تظهر ثالث يف اجتا  
 التحسن الصغري يف كل يوم مينع مستويات السوق الشراء، حدوث بعض عمليات إىل) يوحي ( اجتاه التداول وهذا يشري ) جمال ( ضمن مدى 
  ) ..املشترين ( الثريان ) من اجل (  التيار يدور ببطء حنو أن إىل تشري األدلة، كل األولليوم سعر بالنسبة ل أدىنعبور  من املنخفضة
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23- Tri Star Bullish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة ذات جسم صغري ابيض وظل سفلي طويل: النموذج دمج-
  

   :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..والثالثة األوىل Doji بعيداً عن الـ أسفل إىل الثانية تفتح بفجوة Doji تداول متتالية والـ أيام يف ثالث Dojiظهور الـ 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

االجتاه فان ) اقل (  بتقدم تدرجيي اصغر تنمو احلقيقية األجسامبينما و للتحسن،هر عالمات ظلتداول النازل الطويل السوق ُييف اجتاه ا  
  ..قد حتدث هلا عملية انعكاساهلابطة ) املواقع ( من املواضع  الكثري  أن ذلك)تفسري ( متييز ، وBullish Tri Starيتتوج بنموذج الـ 

  
24- Unique Three River Bottom Bullish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ذات ظل سفلي طويلينتج عنه مشعة بيضاء : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
واليوم الثاين يكون له ظل  ) Harami Position(  احلامل  يكون يوم اسود طويل واليوم الثاين يكون يوم اسود يف املوقعاألولاليوم 

  .. اليوم الثاين إغالق اليوم الثالث يكون يوم ابيض قصري يغلق حتت جديد،اخنفاض ) حيدد ( يصنع 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 التيار اهلابط أنيل السفلي يبني  حال الظل الطوأية على األول، على التوايل ويكون اليوم الثاين ضمن جسم اليوم أسودانيظهر يومان   

  ..يسيطروا أن) املشترين (  ويف النهاية جيب على الثريان حتسن، اخنفاضاً ويعزز تردد السوق وينتهي يف أكثر اليوم الثالث يفتح عكسه،رمبا يتم 
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25- Doji Star Bullish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )قع للصعود متو(  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة سوداء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
   الظالل السابق، يف نفس االجتاه أسفل إىل تفتح بعيداً Doji عبارة عن يوم طويل اسود واليوم الثاين عبارة عن األولاليوم 

  ..طويلة تكون أنال جيب  Dojiبالنسبة للـ 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 حال أية على الثاين، يف اليوم أسفل إىلمع يوم اسود طويل وافتتاح بعيد ) البائعني ( الدببة ) يعزز ( يف اجتاه التداول النازل السوق يدعم   

 التحسن مثله مثل العديد من إمكانية هذا السيناريو يبني  عموماًاالفتتاح، بالقرب من سعر أواليوم الثاين يتم تداوله ضمن مدى ضيق ويغلق على 
  ..التايل يف يوم التداول أعلى إىل التأكيد بالنسبة لعكس االجتاه يكون بافتتاح بفجوة تتغري،اليت ) املواقع ( املواضع 

  
26- Upside Gap Three Methods Bullish:  

  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود ( ائل  متف:ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء ذات ظل علوي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..الثاين  واليوماألولالفجوة اليت بني اليوم  ، اليوم الثالث يكون يوم اسود ميلئأبيضني طويلني مع وجود فجوة بينهماظهور يومني 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 طويلني مع وجود فجوة عليا بينهما، اليوم الثالث يكون يوم اسود لكنه ميلئ الفجوة أبيضنياجتاه التداول الصاعد يكون متبوع بيومني   
  ..لألرباحيكون سببه األخذ املؤقت وقد ) املتفائل (  يرى على انه دعم بالنسبة لالجتاه الصاعد أن والثاين وهذا جيب األولاملوجودة بني اليوم 
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27- Upside Tasuk Gap Bullish:  
  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ذات ظل علوي طويل ينتج عنه مشعة بيضاء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـلف اـوص◊ 
 اليوم الثالث يكون يوم اسود يفتح ضمن جسم اليوم بينهما، واليوم الثاين يكونان عبارة عن يومني أبيضني مع افتتاح بفجوة األولاليوم 

  ..الثاين واليوم األولالثاين ويغلق ضمن الفجوة املوجودة بني اليوم 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 من احملتمل انه ينشأ نتيجة األسود اليوم أعلى، إىلم ابيض طويل يكون متبوع بيوم آخر يفتح بفجوة يف اجتاه التداول الصاعد يظهر يو  

  ..إتباع االجتاه اخلاص بالفجوة الصاعدة يواصل أن ، االجتاه جيب لألرباح املؤقت األخذ

  
  : النماذج المتفائلة منخفضة الثقة-ج

28- Belt Hold Bullish:  
  كاسيانع :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفضة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعة واحدة: عدد الشموع-
  - - - - - : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..سفليعبارة عن جسم ابيض يظهر يف اجتاه التداول النازل ويكون بدون ظل 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

  النازل يظهر جسم ابيض ويكون سعر االفتتاح بالنسبة له أقل سعر يف نفس اليوم وهذا قد يبني حتسن بالنسبة يف اجتاه التداول   
  .).املشترين ( للثريان 
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29- Hammer Bullish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفضة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعة واحدة:شموع عدد ال-
  - - - - - : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 ضعف اجلسم احلقيقي مرتني األقل ظل سفلي يكون طوله على إىل باإلضافةالتداول ) جمال ( جسم حقيقي صغري يف النهاية العليا ملدى 

  ..علويغالب ال يوجد ظل ويف ال
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 سعر أعلى حال عند اية يوم التداول أغلق السوق فوق أية اجتاه التداول النازل، على أثناء افتتاح السوق هناك بيع حاد توقف بعد  

 يتأكد أن القاع فان عكس االجتاه ميكن إىل هذا النموذج يشري أنبالنسبة له بقليل وهذا يبني ضعف الشعور بالنسبة للهبوط السابق، منذ التأكد من 
 Dragonfly Doji ( UMBRELLA )الـ  هذا النموذج يشبه منوذج العايل يف يوم التداول القادم، واإلغالقفتتاح العايل  وذلك بواسطة االأيضاً

  ..منهلكنه اقل موثوقية 

  
30- Harami Bullish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفضة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: الشموع عدد-
  ذات ظل سفلي طويل سوداء ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
بتلع بالكامل بواسطة اجلسم احلقيقي لليوم ظهور يوم اسود طويل واليوم الثاين يكون يوم ابيض حبيث يكون اجلسم احلقيقي لليوم الثاين ُم

  .). Harami Positionامل  اليوم الثاين يف املوقع احلأن أي(  األول
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 أن اليوم السابق وهذا يعين إغالق من أعلىة املنخفضة الجتاه التداول النازل فان الشمعة البيضاء تفتح يبعد يوم طويل اسود يف النها  

 يتم أن جيب )النموذج  (  هذا املؤشراألخرى،ات  بالشراء للتغطية وهذا ما شجع الصفقا الن الذين باعوا مسبقاً قاموأعلى إىل يتم دفعهالسعر 
   والثاين األول هذا النموذج يعترب اليومني االجتاه،تأكيده بواسطة يوم التداول التايل حبث يكون عبارة عن مواصلة النعكاس 

  ..Three Insideمن منوذج 
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31- Harami Cross Bullish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفضة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء ذات ظل سفلي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  .. ضمن اجلسم احلقيقي لليوم السابق Doji يكون يوم اسود طويل واليوم الثاين يكون عبارة عن األولاليوم 

  
  :وذجـمـنـير التفس◊ 

   نفسد اليوم السابق ويغلق عنإغالق من أعلى فان السوق يفتح ة املنخفضة الجتاه التداول النازليبعد يوم طويل اسود يف النها  
  )..املشترين (  العادي ويبني عملية انعكاس بالنسبة للثريان Harami الـ )منوذج  (  تأكيداً من مؤشرأكثر، وهذا املؤشر يعترب االفتتاح 

  
32- Inverted Hammer Bullish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفضة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعة واحدة : عدد الشموع-
  - - - - - : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 طوله عن ضعف اجلسم احلقيقي مرتني دال يزي ظل علوي دائماً إىل باإلضافةداول الت) جمال (  صغري يف النهاية السفلى ملدى جسم حقيقي

  ..وال يوجد ظل علوي يف اغلب األحيان 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
   فوق لإلغالق بالنسبة لليوم السابق فان الثريان يتحسنوا بسرعة ولكن ليس مبا فيه الكفاية اإلغالقفتح حتت يبينما السوق   

   وهذا النموذج يعطي احتمال لتحسن قادم وتأكيد عكس خاسرة،عل الذين قاموا بالبيع املسبق يف مواضع جي وذلك  السابق اليومإغالق
   القادم، وهذا النموذج يشبه يف يوم التداول Inverted Hammer فوق جسم الـ واإلغالق االجتاه يكون باالفتتاح

 .. لكنه اقل موثوقية منهGravestone Doji ( INVERTED UMBRELLA )الـ  منوذج
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33- Separating Lines Bullish:  
  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفضة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء ذات ظل سفلي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..األول واليوم الثاين يكون يوم ابيض له نفس سعر افتتاح اليوم  يكون يوم اسوداألوليوم ال

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 الصاعد يظهر يوم اسود طويل واليوم الثاين يبدأ من حيث انتهى تداول اليوم السابق ويتحسن ليغلق عالياً وهذا يوحي لاجتاه التداويف   
 ..ويستمر يبقى سليماً أنب بأن اجتاه التداول الصاعد جي

  
34- Three Line Strike Bullish:  

  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
  )متوقع للصعود (  متفائل :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفضة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع4 : عدد الشموع-
  ذات ظل علوي طويل سوداء ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..األول بيضاء مع اغالقات مرتفعة على التوايل واليوم الرابع يفتح عالياً ويغلق منخفضاً حتت افتتاح اليوم أيامر ثالث ظهو

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 يستمر أن كان االجتاه الصاعد قوي قبل النموذج فانه جيب إذا للعودة من حيث بدأت يف بداية النموذج، األسعار يدفع األسوداليوم   
 ..االرتفاعيواصل و
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  ):المتوقعة للهبوط ( النماذج المتشائمة 
  

  : النماذج المتشائمة عالية الثقة-أ
1- Abandoned Baby Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء ذات ظل علوي طويل:وذج دمج النم-
   

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 بعيداً يف نفس اجتاه حركة السعر أعلى إىل تفتح بفجوة Doji يكون دائماً يوم ابيض طويل واليوم الثاين يكون عبارة عن األولاليوم 

  ..السابقعاكس للحركة السابقة ويكون بدون ظالل متداخلة مع اليوم  يف االجتاه املأسفل إىلواليوم الثالث يكون يوم اسود يفتح بفجوة السابقة 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 حال يكون تداول أية على الثاين، يف اليوم أعلى إىل الطويل ويفتح بفجوة األبيضيف اجتاه التداول الصاعد السوق يبين بقوة على اليوم   

   يف اجتاه ةالثق بالقرب من افتتاح نفس اليوم وهذا السيناريو يبني بالتأكيد تآكل أوضيق ويغلق على ) نطاق ( اليوم الثاين ضمن مدى 
 ..السفلى بالفجوة إضايف الذي يعطي تأكيد األسود تأكيد عملية انعكاس االجتاه تكون عبارة عن اليوم الثالث احلايل،التداول 

  
2- Dark Cloud Cover Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء ذات ظل علوي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
اليوم الثاين يغلق ضمن جسم  يكون يوم اسود مع افتتاح فوق ارتفاع اليوم السابق و يكون يوم طويل ابيض واليوم الثايناألولاليوم 

  ..األول اقل من املنتصف اليوم يكون واألولاليوم 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
    هذا النموذجالسابق، اقل من منتصف اليوم إىل لكنه يتراجع للهبوط أعلى إىليف اجتاه التداول الصاعد السوق يفتح بعيداً   

  حتذير للمستثمرين الذينإشارةبيع املسبق وذلك لالستفادة من افتتاح اليوم التايل ويعطي  هناك فرصة للذين يقومون بالأن إىل) يلمح (  يشري
  ..Piercing Lineكون عكس منوذج الـ  هذا النموذج ي،)الذين يتوقعون الصعود ( يضاربون على الصعود 
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3- Evening Doji Star Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء ذات ظل علوي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 اليوم الثالث ،السابق يف نفس حركة االجتاه أعلى إىل تفتح بفجوة Doji يكون يوم ابيض طويل واليوم الثاين يكون عبارة عن األولاليوم 

  ..اسوديكون يوم 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 حال اليوم الثاين يتم أية على الثاين، يف اليوم أعلى إىليف اجتاه التداول الصاعد السوق يبين بقوة على يوم ابيض طويل وافتتاح بفجوة   

 احلايل وتأكيد الثقة يف االجتاه) ضعف ( تآكل  نيلسيناريو يب عموماً هذا اافتتاحه، بالقرب من سعر أوضيق ويغلق على ) مدى ( تداوله ضمن نطاق 
  ..بالكاملحمقق ) متوقع للهبوط (  متشائم Doji Star وهذا املؤشر عبارة عن منوذج األسود،عكس االجتاه يكون يف اليوم الثالث 

  
4- Evening Star Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع (  متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء ذات ظل علوي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
   يف نفس حركة االجتاهأعلى إىلفتح بفجوة ي) ابيض أو اسود (  يكون يوم ابيض طويل واليوم الثاين يكون يوم صغري األولاليوم 

  ..السابق، اليوم الثالث يكون يوم اسود  
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 حال اليوم الثاين يتم أية على الثاين، يف اليوم أعلى إىليف اجتاه التداول الصاعد السوق يبين بقوة على يوم ابيض طويل وافتتاح بفجوة   

 احلايل وتأكيد عكس الثقة يف االجتاه) ضعف ( ني تآكل لسيناريو يب عموماً هذا اافتتاحه،ضيق ويغلق بالقرب من سعر ) مدى ( تداوله ضمن نطاق 
  ..بالكاملحمقق ) متوقع للهبوط (  وهذا املؤشر عبارة عن منوذج متشائم األسود،االجتاه يكون يف اليوم الثالث 
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5- Identical Three Crows Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( ئممتشا :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة سوداء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..السابق اليوم إغالق حتت اليوم السابق وكل يوم يفتح يف نفس إغالق سوداء وكل يوم يكون مع أيامظهور ثالث 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

   هذا النموذج مشابه ،سوداء طويلة وكل يوم يفتح يف نفس إغالق اليوم السابق أيام االجتاه الصاعد تظهر ثالث يف  
  ..تقريباًيكون مؤكد ) املتشائم (  االجتاه اهلابط الشرائية، يف القوة أكثر لكنه ميثل خسارة حادة Three Black Crowsلنموذج الـ 

  
6- Kicking Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: عدد الشموع-
   وليس هلا ظل سفلي ذات ظل علوي طويل طويلة ينتج عنه مشعة سوداء: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..اهلابطجتاه  يف االأسفل إىل سوداء تفتح بفجوة Marubozuاين يكون يوم بيضاء واليوم الث Marubozu  يوم عبارة عناألولاليوم 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 مع هذا املؤشر أمهية احلركة السابقة للسوق ليس هلا ،)املتشائم (  االجتاه اهلابط إىل يتجه السوق أن إىل قوية إشارةهذا النموذج يكون   
  . .األخرىعلى عكس املؤشرات 
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7- Three Inside Down Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
 Shooting Star ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
سود مع إغالق منخفض اقل من إغالق اليوم أ، اليوم الثالث يكون يوم Bearish Haramiيف اليومني األول والثاين يظهر منوذج 

  ..الثاين
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 اليوم الثالث يكون تأكيد بالنسبة لالجتاه العكسي ،)العادي (  القياسي Harami الـ  موثوقية من منوذجأكثرهذا النموذج يكون   

   .).املتوقع للهبوط ( املتشائم 

  
8- Three Outside Down Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة سوداء ذات ظل علوي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 اليوم إغالق اقل من إغالق اليوم الثالث يكون يوم اسود مع ،Bearish Engulfingـ  والثاين يظهر منوذج الاألوليف اليومني 

  ..الثاين
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 اليوم الثالث يكون تأكيد بالنسبة لالجتاه العكسي ،)العادي (  القياسي Engulfing الـ  موثوقية من منوذجأكثرهذا النموذج يكون   

 .).املتوقع للهبوط ( املتشائم 
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9- Falling Three Methods Bearish:  
  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع5 : عدد الشموع-
   طويلة ينتج عنه مشعة سوداء: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
نموذج اجتاه لوتنتج ملخص  ليوم الثاين واليوم الثالث واليوم الرابع يكون هلا جسم حقيقي صغريا طويل، يكون يوم اسود األولاليوم 

  ..األول اليوم إغالق اليوم اخلامس يكون يوم طويل اسود ويغلق حتت األول،اليوم ) نطاق ( صاعد ولكنها تبقى ضمن مدى 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 حقيقية صغرية حتدث داخل اجتاه صاعد قصري ويف اليوم اخلامس أجسام ذات أياممتبوع بثالث يف االجتاه النازل يظهر يوم اسود طويل   

 طويلني يكون عبارة عن استراحة للمستثمرين أسودين يف اخنفاض جديد وهذا االجتاه الصاعد بني يومني لإلغالقبقوة ) البائعني ( يدخل الدببة 
 ..يستمر أنل النازل جيب وواجتاه التدا

  
10- Three Black Crows Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة سوداء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
   كل يوم يغلق السابق،ليوم السابق وكل يوم يفتح ضمن جسم اليوم  حتت اإغالق سوداء كل يوم يكون مع أيامظهور ثالث 

  ..له سعر بالنسبة أدىن بالقرب من أوعلى 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
    السوقأن إىل )يشري (  هذا النموذج يوحي التوايل،ويلة مع اغالقات منخفضة على ط سوداء أيامر ثالث هيف االجتاه الصاعد تظ  

 ..فيه املبالغ السعروا تعديل هذا ء وان املستثمرين بدملدة طويلة )يه مبالغ ف (  فيهمغاٍل
 
  

  
  
  

  



  
 

 

 46 

11- Upside Gap Two Crows Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  عالية :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ذات ظل علوي طويل طويلةبيضاء ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 اسود أيضاً اليوم الثالث أعلى، إىل يكون يوم طويل ابيض مواصلة لالجتاه الصاعد واليوم الثاين يكون اسود ويفتح بفجوة األولاليوم 

  ..األول السابق لكنه مازال يغلق فوق اليوم األسودويبتلع اليوم 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 إغالق لكنه يبقى فوق أكثر اليوم السابق واليوم التايل يضعف إغالقلكنه ما يزال يغلق فوق ) يضعف ( يف االجتاه الصاعد السوق يتعثر   

 .).متوقعة للهبوط (  ويكون يف مرحلة متشائمة )مبوضعه  (  السوق مل يعد يستطيع االحتفاظ مبوقعةأن إىل إشارةوهذه  األولاليوم 

  
  : المتشائمة متوسطة الثقة النماذج-ب

12- Advance Block Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ذات ظل علوي طويل ينتج عنه مشعة بيضاء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 من اليوم السابق وكل يوم يفتح ضمن جسم اليوم السابق ويغلق بالقرب أعلى إغالق بيضاء طويلة وكل يوم يكون مع أيامر ثالث ظهو

  ..اليوم الثاين والثالث يكون هلا ظل علوي طويل  ملحوظ، بشكل اصغر من اليوم الذي قبلهجسمه  كل يوم يكون اليوم، سعر لنفس أعلىمن 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
   هذا النموذج يشبه منوذج التوايل، على مرتفعةويلة مع اغالقات ط  بيضاءأيامر ثالث هيف االجتاه الصاعد تظ  

   حال يف هذه احلالة يكون كل يوم اضعف من الذي قبله بشكل متتابع وهذا أية وعلى Three White Soldiersالـ 
  ..االنعكاس لعملية يستعدلقوة والسابق فقد ا) االرتفاع (  التحسن أن إىل) يشري ( يوحي 
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13- Breakaway Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع5 : عدد الشموع-
   علوي طويل ذات ظل ينتج عنه مشعة بيضاء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 اليوم الثالث واليوم الرابع األول، فوق اليوم أعلى إىل يكون يوم طويل ابيض واليوم الثاين يكون يوم ابيض يفتح بفجوة األولاليوم 

 األولتواصل يف نفس اجتاه اليوم الثاين مع اغالقات مرتفعة على التوايل واليوم اخلامس يكون يوم اسود طويل ويغلق يف الفجوة املوجودة بني اليوم 
  ..الثاينواليوم 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

) يغلق (  الطويل الذي ال يسد األسود الصعود والذي يضعف يف النهاية والنتيجة تكون اليوم إىلاجتاه التداول الصاعد يبني االندفاع   
  .. قريبة انعكاس عمليةإىل) يوحي (  واليوم الثاين وهذا يلمح األولالفجوة املوجودة بني اليوم 

  
14- Deliberation Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
   اليوم الثالث يكون عبارة األول، اليوم إغالق من أعلىلثاين  اليوم اإغالق طويالن ويكون أبيضانظهور يومان 

  ..الثاين فوق اليوم أعلى إىل تفتح بعيداً Doji أو Spinning Topعن 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
   بيضاء مع اغالقات مرتفعة على التوايل، هذا النموذج عبارة عن اشتقاق من أياميف اجتاه التداول الصاعد تظهر ثالث   

 جسم اليوم أن إال وعلى الرغم من مواصلة االجتاه الصاعد Advance Block ويكون مشابه جداً لنموذج Three White Soldiers جمنوذ
  ..االنعكاس التحسن السابق فقد القوة ويستعد لعملية أن إىل) يشري ( الثالث الصغري يوحي 
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15- Engulfing Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــل ا-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: عدد الشموع-
  Shooting Star ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..سود يبتلع اجلسم احلقيقي لليوم األول بالكاملأظهور يوم ابيض طويل واليوم الثاين يكون يوم 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

  افتتاح يف ارتفاع جديد يكون متبوع ببيع ذو حجم تداول عايل ليغلق على ) يرسم ( يظهر االبتالع يف اجتاه التداول الصاعد ويصور   
نموذج يكون  هذا الالقوة،قد حصلوا على ) البائعني (  ضعيفاً وان الدببة أصبح اجتاه التداول الصاعد قد أن حتت افتتاح اليوم السابق وهذا يبني أو

  ..Three Outside والثاين من منوذج األول اليومني أيضاً

  
16- Dragonfly Doji ( UMBRELLA ) Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعة واحدة : عدد الشموع-
  - - - - - : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 متساوية وأدىن سعر يصنع ظل طويل سفلي والنتيجة تكون اإلغالقهذه الشمعة تتكون عندما يكون سعر االفتتاح وأعلى سعر وسعر 

) جمال  (  وتظهر هذه الشمعة يف النهاية العليا ملدىاألحيان هلا ظل علوي يف اغلب دوال يوجذات ظل سفلي طويل " T"عبارة عن مشعة تشبه حرف 
  ..التداول

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 أثناء جلسة التداول وبنهاية اجللسة ظهر أسفل إىل سيطروا على التداول وقادوا السعر )الدببة  (  البائعنيأن إىلهذه الشمعة تشري   
ان االنعكاس بالنسبة للنموذج يعتمد على  هذا املستوى وضمد عنأغلقت مستوى االفتتاح واجللسة إىل ودفعوا السعر ليعود )الثريان  ( املشترون

 هناك عدد وافر من أن إىل الظل السفلي الطويل يعطي الشاهد على ضغط الشراء لكن اقل سعر يشري املستقبلي،حركة السعر السابقة والتأكيد 
   القمة إىلة املقاومة الظل السفلي الطويل يشري  بعد االجتاه الصاعد الطويل أو الشمعة البيضاء الطويلة أو منطقللعيان، بادين اال يزالواملشترين 

  هذا التأكيد يأيت بواسطة االفتتاح بفجوة   تأكيد وإىل هذا النموذج مثل الكثري من النماذج حيتاج لالجتاه،) متوقع للهبوط( انعكاس متشائم أو
  ..أعلى لكن له موثوقية Hanging Man  هذا النموذج يشبه منوذج الـ،تايلال يف يوم التداول أيضاً عايل إغالق و أعلى إىل
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17- Harami Cross Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
   طويلة ذات ظل علوي طويل ينتج عنه مشعة بيضاء: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..اجلسم احلقيقي لليوم السابق ) جمال (  ضمن نطاق Dojiظهور يوم ابيض طويل واليوم الثاين يكون عبارة عن 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

   التداول السابق، اليوم إغالق الصاعد فان السوق يفتح اقل من هلالجتا الطويل املوجود يف النهاية العليا األبيضبعد اليوم   
   موثوقية من منوذج أكثر هذا النموذج يعترب األول، يف نفس سعر االفتتاح وضمن جسم اليوم إغالقاليوم ينتهي مع يكون ضعيف و

  ..القوة االجتاه احلايل يفقد أن إىلويشري ) العادي (  القياسي Haramiالـ 

  
18- Meeting Lines Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( ممتشائ :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: عدد الشموع-
   ذات ظل علوي طويل ينتج عنه مشعة بيضاء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 يكون فوق أيضاً يكون يوم طويل ابيض وله جسم يكون فوق االجتاه السابق واليوم الثاين يكون يوم اسود طويل وله جسم األولاليوم 

  ..متماثل إغالقاالجتاه السابق وكال اليومني هلما 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
   انه يعود ليغلق يف إىل اليوم الثاين يفتح عالياً أنيف االجتاه الصاعد يظهر يومان يفتحان فوق االجتاه السابق وعلى الرغم من   

  يشبه  احلدوث، هذا النموذجدة من قبل املتداولني واالنعكاس يكون حمتمل  عالمة منوذجية ٌمحدإىل اليوم السابق وهذا يشري إغالقنفس 
  .. لكنه اقل موثوقية منهDark Cloud Coverالـ  منوذج
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19- Gravestone Doji ( INVERTED UMBRELLA ) Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: عدد الشموع-
  - - - - - : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 متساوية وأعلى سعر يصنع ظل علوي طويل والنتيجة تكون عبارة عن واإلغالق سعر وأدىنهذه الشمعة تتكون عندما يكون االفتتاح 

  ..التداولسفلي وتتكون هذه الشمعة يف النهاية السفلى ملدى مقلوب و ذات ظل علوي طويل وليس هلا ظل " T"مشعة تشبه حرف 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 أثناء جلسة التداول ولكن بنهاية اجللسة ظهر أعلى إىل سيطروا على التداول وقادوا السعر )الثريان  (  املشترينإن إىلهذه الشمعة تشري   
 عند اقل سعر و هذه الشمعة مثلها مثل بقية الشموع ضمان أغلقت مستوى االفتتاح واجللسة إىل أخرى ودفعوا السعر ليعود مرة )الدببة  ( البائعني

 أن إال سقوط حقيقي إىل وعلى الرغم من الظل العلوي الطويل يشري املستقبلي،االنعكاس بالنسبة هلا يعتمد على حركة السعر السابقة والتأكيد 
 منطقة املقاومة فان التركيز الطويلة أو الشمعة البيضاء أو بعد االجتاه الصاعد الطويل اء،الشر سعر يف اليوم يعطي شاهد على بعض ضغط أعلى

 تأكيد ويأيت هذا إىل هذا النموذج مثل الكثري من النماذج حيتاج لالجتاه،) املتوقع للهبوط( السقوط احلقيقي واحتمال االنعكاس املتشائم إىليتحول 
   لكن Shooting Star هذا النموذج يشبه منوذج الـ لتايل،ا التداول يوم جسم هذه الشمعة يف فوق أعلى إىل بفجوة التأكيد باالفتتاح

  ..أعلىله موثوقية 

  
20- Tri Star Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء ذات ظل علوي طويل:النموذج دمج -
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..والثالثة األوىل Doji بعيداً عن الـ أعلى إىل الثانية تفتح بفجوة Doji تداول متتالية والـ أيام يف ثالث Dojiظهور الـ 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

فان االجتاه ) اقل (  بتقدم تدرجيي اصغر تنمو احلقيقية األجسام وبينما للضعف،ظهر عالمات ُيالسوق  الطويل الصاعديف اجتاه التداول   
  .).البائعني (  عودة الدببة إىلوتشري ) غادرت (  هناك قوة صغرية هاجرت أنذلك )  تفسري( يز ي ومت،Bearish Tri Starيتتوج بنموذج الـ 
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21- Two Crows Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــال -
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء ذات ظل علوي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
، اليوم الثالث يكون يوم اسود ولاأل فوق اليوم أعلى إىل يكون يوم طويل ابيض واليوم الثاين يكون يوم اسود يفتح بفجوة األولاليوم 

  ..األوليفتح ضمن جسم اليوم الثاين ويغلق ضمن جسم اليوم 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 األوليف االجتاه الصاعد السوق يغلق منخفضاً بعد االفتتاح بفجوة عليا ويكون متبوع بيوم اسود آخر ميلئ الفجوة املوجودة بني اليوم   

  ..لالجتاه يف االجتاه الصاعد وينذر بعملية عكس )ضعف  (  تآكلإىلذج يشري  هذا النموالثاين،واليوم 

  
22- Doji Star Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء طويلة: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 الظالل السابق،يف نفس حركة االجتاه  أعلى إىلبفجوة  تفتح Doji يكون يوم ابيض طويل واليوم الثاين يكون عبارة عن األولاليوم 

  ..طويلة تكون أن ال جيب Dojiبالنسبة للـ 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 ضمن تداوله حال اليوم الثاين يتم أية على الثاين،فتح بفجوة يف اليوم ي وبيضاأل الصاعد السوق يبين بقوة على اليوم الطويل هاالجتايف   

كل الثقة يف االجتاه احلايل وتأكيد عكس آ عموماً هذا السيناريو يبني تاليوم، بالقرب من سعر االفتتاح لنفس أوضيق ويغلق على ) جمال ( نطاق 
  ..التايلاالجتاه يكون بافتتاح منخفض يف يوم التداول 
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23- Downside Gap Three Methods Bearish:  
  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
  ينتج عنه مشعة سوداء ذات ظل سفلي طويل  : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..األولني طويلني مع وجود فجوة بينهما واليوم الثالث يكون يوم ابيض ميلئ الفجوة بني اليومني نأسوديظهور يومني 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 الفجوة) ميلئ ( يسد   اليوم الثالث يكون يوم ابيض لكنهبينهما، طويلني مع فجوة سفلى أسوديناالجتاه النازل يكون متبوع بيومني   
  ..مقاومة وان االجتاه النازل سوف يستمر على انه مستوى إليه ينظر أنوهذا جيب  والثاين ولاألاملوجودة بني اليومني 

  
24- Downside Tasuki Gap Bearish:  

  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
  نتج عنه مشعة سوداء طويلة ذات ظل سفلي طويل ي: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 اليوم الثالث يكون يوم ابيض يفتح ضمن جسم اليوم بينهما، أسفل إىل مع افتتاح بفجوة أسودين والثاين عبارة عن يومني األولاليومني 

  ..)لفجوة ال يسد ا ( والثاين األولالثاين ويغلق ضمن الفجوة املوجودة بني اليومني 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
   ويتبعه يوم ابيض ورمبا يكون ذلك نتيجة أسفل إىليف االجتاه النازل يظهر يوم اسود يكون متبوع بيوم اسود آخر يفتح بفجوة   

  ..اهلبوط عملية ويكمل اجتاه الفجوة السفلى إتباع يواصل إن االجتاه النازل جيب مؤقتاً، الشراء أسعار املستثمرين يستغلون اخنفاض أن
  
  
  
  
  

  
  



  
 

 

 53 

25- In Neck Bearish:  
  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة سوداء طويلة ذات ظل سفلي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  وق فبصعوبة  سعر بالنسبة لليوم السابق ويغلق أدىنيكون يوم اسود طويل واليوم الثاين يكون يوم ابيض يفتح حتت  األولاليوم 

  ..أو مساوي إلغالق اليوم السابق
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
ينتهي بالقرب من  بواسطة اليوم الثاين لكنه ه حتسن صغري يتم تأسيس،On Neckنسبياً من منوذج ) شدة ( هذا النموذج اقل حدة   

   أطول انه قد يأخذ وقت إىل) يسود (  ينتصر أنجيب ) املتوقع للهبوط (  االجتاه املتشائم أن وعلى الرغم من األسود اليوم السابق إغالق
  .).يتطور ( لكي ينشأ 

  
26- On Neck Bearish:  

  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة سوداء طويلة ذات ظل سفلي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
يف اقل  سعر بالنسبة لليوم السابق ويغلق أدىن يفتح حتت )ليس طويل  (  يكون يوم اسود طويل واليوم الثاين يكون يوم ابيضاألولاليوم 

  ..أيضاً ر بالنسبة لليوم السابقسع
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 سعر بالنسبة أدىن بواسطة اليوم الثاين لكنه انتهى عند مت تأسيسه حتسن بسيط أنهذا النموذج يكون مثايل يف االجتاه اهلابط واحلقيقية هي   

  ..  ينتصرواأنجيب ) البائعني (  الدببة أن إىل إشارة األوللليوم 
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27- Side By Side White Lines Bearish:  
  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  متوسطة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع3 : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة سوداء طويلة ذات ظل سفلي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
د واليوم الثاين يكون يوم ابيض يفتح بفجوة سفلى واليوم الثالث يكون يوم ابيض له تقريباً نفس طول جسم  يكون يوم اسواألولاليوم 

  ..  اليوم الثاين تقريباًإغالق يف نفس أيضاًاليوم الثاين ويغلق 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 وهذا منوذجياً يعين بان الذين باعوا مسبقاً األولليوم  يفتحان بفجوة حتت اأبيضنييف االجتاه النازل يكون هناك يوم اسود متبوع بيومني   
 يبقى سليم يف املستقبل أنوال يوجد عكس على وشك احلدوث ويف النهاية االجتاه النازل جيب ) قاموا بالشراء للتغطية  ( أوضاعهمقد غطوا 
   ..القريب

  
  : النماذج المتشائمة منخفضة الثقة-ج

28- Separating Lines Bearish:  
  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفظة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعتني : عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة سوداء ذات ظل علوي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
   ..األولس سعر افتتاح اليوم  عبارة عن يوم ابيض واليوم الثاين يكون يوم اسود له نفاألولاليوم 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

   السابق ويغلق منخفضاَ وهذا ليف االجتاه النازل يظهر يوم طويل ابيض واليوم الثاين يبدأ من حيث انتهى يوم التداو  
   .. يبقى سليم ويستمر أن االجتاه النازل جيب أن إىل) يوحي ( يشري 
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29- Three Line Strike Bearish:  
  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفظة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشوع4 : عدد الشموع-
 Hammer ينتج عنه مشعة : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
   ..األول منخفضاً لكنه يغلق فوق افتتاح اليوم  اليوم الرابع يفتحالتوايل، سوداء طويلة مع اغالقات منخفضة على أيامظهور ثالث 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

قوي قبل النموذج ) املتوقع للهبوط (  كان االجتاه املتشائم فإذا حيث كانت عند بداية النموذج إىللعودة ل األسعار  يقوداألبيضاليوم   
  ..يستمر أنفانه جيب 

  
30- Thrusting Bearish:  

  مواصلة :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفظة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة سوداء ذات ظل سفلي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 ويغلق داخل جسم اليوم األولبة لليوم  سعر بالنسأدىن يكون يوم اسود طويل واليوم الثاين يكون يوم ابيض يفتح حتت األولاليوم 

   ..منتصفةالسابق لكنه يكون اقل من 
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
  بواسطة اليوم الثاين   التحسن ينشأ،In Neck و الـ On Neckهذا النموذج يكون اضعف نسبياً من مناذج املواصلة الـ   

   فان األول منتصف جسم اليوم إىل اليوم الثاين مل يصل إغالق الن  حالأية على السابق، األسودويغلق على حنو جيد يف جسم اليوم 
   . .يستمر ويف النهاية االجتاه النازل سوف للثقةرمبا سوف يكونوا فاقدين ) املشترين (  الثريان
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31- Belt Hold Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفظة :ةـــــقـــثــــال -
  مشعة واحدة : عدد الشموع-
  - - - - - : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
   ..علويظهور يوم اسود يف اجتاه التداول الصاعد ويكون بدون ظل 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 لليوم، هذا رمبا يكون بسبب الكثري من عمليات يف اجتاه التداول الصاعد يظهر جسم اسود له افتتاح يكون دائماً أعلى سعر بالنسبة  
  ..جتاه  عملية عكس االالبيع ويف النهاية تعترب عمليات البيع هذه أشارة إىل

  
32- Hanging Man Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفظة :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعة واحدة : عدد الشموع-
  - - - - - : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 ضعف اجلسم احلقيقي مرتني األقل ظل سفلي يكون طوله على إىل باإلضافةالتداول ) جمال ( جسم حقيقي صغري يف النهاية العليا ملدى 

   ..وال يوجد يف الغالب ظل علوي
  

  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 
 بالقرب من أو حال بنهاية يوم التداول السوق يغلق على أية على الصاعد، اجتاه التداول أتناءتتاح السوق هناك عملية بيع حادة بعد اف  

فان تأكيد ) متوقع للهبوط (  والن حقيقية هذا املؤشر انه مؤشر متشائم أخرى، عمليات بيع حادة مرة إمكانية يبني سعر يف اليوم وهذا أعلى
، هذا النموذج  يف يوم التداول التايلأسفل إىل فجوة كبرية منخفضة أو منخفض بإغالقاسطة يوم اسود مصحوب كون بوي أنانعكاس االجتاه ميكن 

  ..منه لكنه اقل ثقة Dragonfly Doji ( Inverted UMBRELLA )يشبه منوذج 
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33- Harami Bearish:  
  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )بوطللهمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  منخفظة :ةـــــقـــثــــ ال-
   مشعتني: عدد الشموع-
   ينتج عنه مشعة بيضاء ذات ظل علوي طويل: دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
  ..األولسود ويكون مبتلع بالكامل داخل اجلسم احلقيقي لليوم أظهور يوم ابيض طويل واليوم الثاين يكون يوم 

  
  :وذجـمـنـتفسير ال◊ 

 اليوم السابق والتداول يكون إغالق الطويل يف النهاية العليا بالنسبة الجتاه التداول تفتح الشمعة السوداء اقل من األبيضليوم بعد ا  
 االجتاه احلايل فقد القوة، وهذا املؤشر أن إىل إشارة وهذه األولجسم اليوم ) داخل (  اقل من االفتتاح ويكون ضمن إغالقخفيف واليوم ينتهي مع 

   والثاين األول يتم تأكيده بشمعة يوم التداول التايل حيث تتابع عملية عكس االجتاه، هذا النموذج يكون اليومني أنب جي
  ..Three Insideمن منوذج 

  
34- Shooting Star Bearish:  

  انعكاسي :وذجــمـــنـــ ال-
   )للهبوطمتوقع  ( متشائم :ةــــزعـــنـــ ال-
  نخفظةم :ةـــــقـــثــــ ال-
  مشعة واحدة : عدد الشموع-
  - - - - - : دمج النموذج-
  

  :وذجــمـنـف الـوص◊ 
 ثالث األقللى ع ه طولويكون ظل علوي باإلضافة اىلالتداول والسعر يفتح بفجوة ) جمال (  لنطاق جسم حقيقي صغري يف النهاية العليا

  ..الغالبمرات طول اجلسم احلقيقي وال يوجد ظل سفلي يف 
  

  :وذجـمـنـسير التف◊ 
 ارتفاع جديد وبعد ذلك يفقد القوة ويغلق إىل يصل أن إىل اليوم السابق يف االجتاه الصاعد ويتحسن إغالقالسوق يفتح بفجوة فوق   

 بافتتاح حتت  تكونأن تأكيد عملية عكس االجتاه جيب ،)القوة الدافعة ( يف الزخم ) متوقع للهبوط ( بالقرب من اقل سعر وهذا يعترب تغري متشائم 
   Gravestone Doji ( Inverted UMBRELLA )هذا النموذج يشبه منوذج الـ  لتايل، ا يف يوم التداولShooting Starجسم الـ 

..منهلكنه اقل ثقة  
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  ):المتوقعة للصعود ( ملخص النماذج المتفائلة 
  

  :النماذج عالية الثقة –أ 

  
  

 

  

  

Morning Doji Star  Kicking  Concealing Baby Swallow  Abandoned Baby  

  
    

  
Mat Hold  Three Outside Up  Three Inside Up  Morning Star  

  

  
  

  

  Three White Soldiers  Side By Side White Lines  Rising Three Methods  

  
  :النماذج متوسطة الثقة –ب    

      

 

  

Homing Pigeon  Dragonfly Doji  
( UMBRELLA )  Engulfing  Breakaway  

  
  

  

  

Meeting Lines  Matching Low  Ladder Bottom  Gravestone Doji  
( INVERTED UMBRELLA )  
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Tri Star  Three Stars In The South  Stick Sandwich  Piercing Line  

    

    

Upside Tasuk Gap  Upside Gap Three Methods  Doji Star  Unique Three River Bottom  

 
  :النماذج منخفضة الثقة -ج

  

 

  
  

 

  
Harami Cross  Harami  Hammer  Belt Hold  

  

    

  

  Three Line Strike  Separating Lines  Inverted Hammer  
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  ):المتوقعة للهبوط ( ملخص النماذج المتشائمة 
  

  :النماذج عالية الثقة -أ
 

  
      

Evening Star  Evening Doji Star  Dark Cloud Cover  Abandoned Baby  

    

  
  

Three Outside Down  Three Inside Down  Kicking  Identical Three Crows  

  

  
    

  Upside Gap Two Crows  Three Black Crows  Falling Three Methods  

 
  :النماذج متوسطة الثقة -ب

  

 

  
  

  

Engulfing  Deliberation  Breakaway  Advance Block  

  

  
  

  

Gravestone Doji  
( INVERTED UMBRELLA )  Meeting Lines  Harami Cross  Dragonfly Doji  

( UMBRELLA )  
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Downside Gap Three Methods  Doji Star  Two Crows  Tri Star  

      
  

Side By Side White Lines  On Neck  In Neck  Downside Tasuki Gap  

 
  :النماذج منخفضة الثقة -ج

  

 

    
  

Belt Hold  Thrusting  Three Line Strike  Separating Lines  

  

    
  

  Shooting Star  Harami  Hanging Man  
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  :الـخـاتـمـة◊ 
    ويف جتارته كسٍب حالل وخيشى اهللا يف معامالتهإىل وان جيعله معينا لك مسلم يسعى  ينفع ذا العملأن من اهللا العلي القدير أمتىنيف اخلتام 

  .. قلبهوأعمى اهللا أضلهويؤدي حق اهللا يف ماله وال يتبع سبيل من 
  

  ..هللا اأقدار جتري علي  بشرإال أنا فمين ومن الشيطان والكمال هللا وحده سبحانه وتعاىل وما أخطأت فمن اهللا وحده وان أصبت إنو 
  

  كل ما أمتناه منك بعد أن قرأت واطلعت على هذه الصفحات أن ختربين عن أي مالحظات أو استفسارات أو خطأ على هذا العنوانو 
  

Last_Steps@Msn.Com 
  

   ،،، أمتىن للجميع كل السعادة والتوفيق يف الدنيا ويف اآلخرةو
  
  ....ءواىل اللقا
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  :الـمـراجـع◊ 
- www.stockcharts.com  

- www.litwick.com  

- www.candlestickshop.com  

- www.candlecharts.com 

 .. مقاالت ودروس اجنليزية من مصادر متنوعة5 من أكثر  باإلضافة إىل-

  ..واملعتمدة على نفس املصادر االجنليزيةخمتلفة من املنتديات العربية ومقاالت مواضيع باإلضافة إىل  -
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  :رــاشــنـالـ◊ 
  
  

  
  
  
  

  ن واحدا اتصال واحدة وعن طريق شبكة واحدة وعنوأداة هدفها دائماً ربط كل العرب عرب إعالناتوسيلة .. شبكة إعالنات العرب
  

www.ads4arab.net 
  

  ... بالتأكيد منهموأنت.. فقط  من الصفوةفأعضاؤنا إليناال تتردد يف االنضمام 
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