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 )ثالث قيعان متتالية(النماذج االنعكاسية مضاعفات القيعان
 .هو نموذج عكسي إيجابي وهو عكس بالتمام نموذج مضاعفات القمم

 

 
 

 القيعان المضاعفة
المضاعف هو نمط انعكاسي ايجابي ويتكون من حوضين متتاليين متساويين بشكل   القاعإن

 .وبقمة معتدلة في الوسط وهو عكس نمط القمة المضاعفة غير متقن
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 ) الوتدأنواع(النماذج االنعكاسية 
 الوتد الهابط

 انعكاسي ايجابي يبدأ عريضا في القمة ويتقلص بينما األسعار تنخفض هو نمط
 

 
ويشكل النمط .للعكس كأي نمط انعكاسي يجب أن يكون هناك اتجاه مسبق:-:االتجاه -١

 . اشهر٦ إلى ٣عادة على فترة من 
ويكون .يأخذ على اقل مستوى للسعر لتشكيل خط مقاومة أعلى -:خط المقاومة األعلى -٢
 لى ثالث قممع

 . أوطأ من القمة التي قبلها وكل قمة
 .المقاومة عكس خط-:خط الدعم األوطئ -٣
. مخروطي   يلتقي خط المقاومة األعلى وخط الدعم أوطأ لتشكيل شكل-:االنكماش -٤

الواطئة السابقة  وبينما النمط ينضج مستويات ردة الفعل الواطئة ما زالت تخترق المستويات
 .يخلق خط مقاومة اق يصبح أكثر ضحالة إلى أن تتناقص الكميات وبعدهالكن هذا االختر

معه ارتفاع في الكميات   مهم عند اختراق مستويات المقاومة ويجب أن يكون-:الحجم  -٥
 .لتأكيد النمط



  ww.sa11.com  بوابة المساھم  وجھ الخیر  – النماذج االنعكاسیة 5   

 الوتد الصاعد
 

هو نمط انعكاسي سلبي متوقع للهبوط وهو يبدأ عريضاً في القاع ويتقلص  إن النمط الصاعد
 .استمرارية في ارتفاع األسعار وهو عكس الوتد الهابط أعلى معإلى 
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 )ثالث قمم(النماذج العكسية مضاعفات القمم 
 

 ويكون الفاصل بينهم) قمم(ثالث مستويات عالية هي نمط انعكاسي سلبي تتكون من     
 . اشهر٦ إلى ٣وتشكل هذه القمم عادة في إطار زمني يتراوح من .نقاط الدعم

 

 
 
 .الحالي العكس أي نمط انعكاسي يجب إن يكون االتجاه في -:االتجاه المسبق -١
بالضبط ولكن يجب ان   ليس من الضروري إن تكون متساوية-:ثالثة مستويات عالية -٢

 .تكون متكافئة إلى حد معقول من بعضها لبعض
 . الحجم عادة يكون في هبوط ولكن أحيانا يزيد الحجم من مقربة من القمم هنا-:الحجم -٣
 . الدعم هنا احتماال يصبح مقاومة-:المقاومةالدعم و -٤

 قبل إن يشكل هذا النموذج بالكامل يمكن ان يكون نموذج -:النموذج مالحظة في هذا
ولكن نموذج مضاعفات القمم يكتمل عندما يحدث ) نموذج ايجابي(التصاعدية المثلثات

 .المقاومة األخيرة وكسر الدعم األول والثاني نزول وعدم كسر
 
 

  المضاعفةالقمة
المضاعفة هي نمط انعكاسي سلبي الذي يتشكل بعد ارتفاع والنمط يتكون من  القمة
 متتاليتين التي متساويتين بشكل غير متقن بحوض معتدل في الوسط قمتين
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وفي .االتجاه الحالي  في أي نمط انعكاسي يجب أن يكون هناك عكس-:االتجاه المسبق -١

 .النمط هذا النمط يكون التحسن هو االتجاه السائد قبل ظهور هذا
 .الحالي يجب أن ال تكون هي أعلى نقطة في االتجاه-:القمة األولى-٢
والحجم % ٢٠ الى ١٠حدود  هبوط في بعد القمة األولى يحدث هبوط ويكون هذا ال-:الحوض -٣

 .هنا ليس هام في العادة
التقدم من المستويات المنخفضة يحدث عادة بالحجم المنخفض ويالقى  -:القمة الثانية -٤

 الى ١وفترة الوقت بين القمم تكون من بضعة أسابيع أي من .العالي السابق مقاومة من المستوى
 .اشهر ٣
ان يكون هبوط بشكل   الهبوط الالحق من القمة الثانية يجب-:الهبوط من القمة الثانية -٥

 .سريع وأحيانا يكون هناك فجوة هابطة ويكون هنا الحجم ضعيف
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 )القاع المدور(النماذج العكسية 
 

 القاع المدور
وأفضل المخططات المناسبة له هي المخططات  هو نمط انعكاسي إيجابي طويل المدى

 صعود نخفاضاألسبوعية والمتوقع له بعد اال

 
 
االتجاه المسبق له  لكي يكون هذا النمط انعكاسي يجب ان يكون-:االتجاه المسبق -١

مستوى رد فعل  طئ جديد أوبالقاع المدور لمستوى واي ويشير المستوى الواط.بعكسه
في الشهور القليلة  أوط قد ال يكون المستوى األي هذا المستوى الواطأنوتجدر اإلشارة .واطئ

 .الماضية
 .يؤدي إلى مستوى أوطئ في هذا النمط  ان الجزء األول للهبوط للقاع المدور-:الهبوط -٢
ستغرق بضعة أسابيع ليتشكل القاع المدور يجب ان ي المستوى الواطي من-:المدة الزمنية -٣

 .هبوط طويل المدى الن األسعار في.ويجب ان ال يكون حاد
فوق مستوى ردة الفعل العالي   يأتي التأكيد للصعود متى ما انكسر النمط-:بداية الصعود  -٤

 .المقاومة في هذا المستوى دعم الذي اشر بداية الهبوط وفي بداية النمط،وقد تصبح
تكون مستويات الحجم متعاقبة في شكل القاع  ط المثالي للقاع المدور في النم-:الحجم -٥
أي مستوى عالي في الحجم في بداية الهبوط ومن  (أي مرتفعه وبعدها منخفضة ومن ثم مرتفعه(

ومستويات الحجم ليست مهمة جدا في حالة تدهور  .ثم واطئ في نهاية الهبوط وبعدها صعود
 .الصعود ان تكون هناك زيادة ملحوظة في الحجم  تكون في بدايةأنوالهبوط ولكن يفضل 
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 )نموذج الرأس والكتفين( النماذج العكسية
 

 -:نموذج الرأس والكتفين
أهم نماذج األسعار التي يجب التركيز عليها عطفاً على المصداقية  يعتبر هذا النموذج من    

انه تشير إلى انعكاس االتجاه إلى بها،وهو يعتبر نموذج عكسي حيث  العالية التي يحظى
  الشكل التالي األسفل، كما في

 

 
 

لوسط إنسان في ا يظهر لنا نموذج الرأس والكتفين،حيث نرى سعر السهم قد رسم شكل رأس
نقطة على  الحظ كيف إن أدني نقطة على الكتف األيسر تساوي أدنى.وحوله كتفين

مع بقية  وكما هو الحال.الكتف األيمن،وهاتان النقطتان األخيرتان تمثالن خط الرقبة
مرتفعا  مهم جداً، وهنا يجب إن يكون حجم التداول (volume) اإلشكال فان حجم التداول

 .لرأسعند الكتفين وكذلك عند ا
المقصود من نموذج الرأس والكتفين،حيث إن الهدف  ومن المهم إن ال يخطئ المحلل في فهم

النموذج عندما نرى الكتف األيسر أو حتى ظهور الرأس،بل إن  هنا ليس محاولة التنبؤ بانبثاق
وال يمكننا معرفة ذلك .قد اكتمل نموذج الرأس والكتفين أم ال ما نود معرفته هو ما إذا

ويكون هناك إقفال بسهر أقل من خط العنق، عندها نستطيع  يكتمل الكتف األيمنحتى 
ولكن .الواقع نموذج رأس وكتفين وبالتالي فإن يبدأ باالنحدار إن نقول بأن ما لدينا هو في

المتوقع؟ في أكثر الحاالت يهبط السهم من مستوى خط  كم هو مقدار االنحدار
ا من قمة الرأس إلى خط الرقبة،وبالنسبة للمدة نفسه بالمسافة) خط الرقبة(الكتفين
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الرأس والكتفين فهي تختلف وال يمكن تحديدها  الزمنية التي يكتمل فيها نموذج
الفترة تكون عادة بحدود ثالثة أشهر في بداية ظهور  ولكن يرى كثير من المحللين إن.بدقة

 .األيمن الكتف األيسر وحتى اكتمال الكتف

 
 

الرأس وقد تكون هذه   قمم متعاقبة القمة الوسطي هي قمة٣ونرى في الصورة انه ظهر لنا 
 القمم منخفضة أو متساوية بشكل غير متقن

التي تشير النقطة العالية لالتجاه  قمةيشكل الكتف األيسر ال-:األيسر الكتف  -١
في ) ١(القمة يكون هبوط وبالتالي اكتمال تشكيل الكتف كما في رقم  وبعد هذه.الحالي
  الصورة

 يتكون من المستوى الو أطي من الكتف األيسر ويتكون قمة الرأس التي تكون-:الرأس -٢
 في) ٢( العنق كما في رقمأعلى من قمة الكتف األيسر ويبدأ السهم في الهبوط لتكون خط

 الصورة
الكتف   الصعود من المستوى الو أطي من خط العنق إلى أعلى يشكل-:الكتف األيمن -٣

 األيمن ويتكون قمة وتكون أوطآ من قمة الرأس وعادة تكون متوافقة مع قمة الكتف
 .األيسر ولكي يكتمل الكتف األيمن يجب إن يكون الهبوط بكسر خط العنق

كما ) ٢(و) ١(يتشكل خط العنق بإيصال خط في المستويات الهابطة من رقم -:قالعن خط -٤
 الصورة هو في

 .والتي تشير من نهاية الكتف األيسر وبداية الرأس
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 -:نموذج الرأس والكتفين المقلوبة
 

وألنه ايجابي ويمكن شراء السهم عندما ترى الرأس إلى األسفل وقد  وهو نمط انعكاس
 وعكس تمام النموذج األول. لكتفين،فيكون ذلك دليالً ايجابياً للشراءا أكتمل رسم

 

 
 
 

 -:على النموذج مالحظات
شديد في الغالب عندما  لى هبوط قويه عإشارة إلى و الكتفين هو شكل فني يشير الرأس

قوية للصعود خاصة  إشارة صعودي قوي و لما يكون الشكل مقلوب يكون أداءيكون بعد 
 .بعد مرحلة هبوط

كن ال  و لاأليمن و راس و بداية الكتف أيسر المهم قد ترى جزء من الشكل عادة كتف
 و األيمنالكتف  يكتمل األحيانو بعض . الشكل  لذلك ال يكتملاأليمنيكتمل الكتف 

 .الرقبة السعر الصعود عندما يالمس خطود لكن يعا
 و األيمن و الكتف الرأس  واأليسر بعد تكون الكتف إلى فنياو ال يعتبر الشكل اكتمل 

في .  اليوم للسعرلألداءالشارت   كانإذا يومين متتالين األقليخترق السعر خط الرقبة على 
 و في حالة الشكل هبوطا) الرقبة خط(اق السعر حالة الشكل غير المقلوب يكون اختر

 .صعودا (خط الرقبة(المقلوب يكون اختراق السعر 
 يكون باخذ السعر هبوطا و عملية حساب مقدار الهبوط المتوقع في حالة اختراق خط الرقبة

مقدار الفرق يكون هو مقدار   و يطرح منها السعر الذي عند خط الرقبة والرأسالذي هو قمة 
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  .وط من سعر خط الرقبةالهب
 

 :الشكل غير المقلوب مثال في حالة
 

 ريال ١٧٥ السعر هو األيسرعند قمة الكتف 
  ريال٢٠٠ السعر هو الرأسعند قمة 

 ريال ١٧٥ السعر هو األيمنعند الكتف 
  ريال١٥٠عند خط الرقبة السعر هو 

  ريال١٤٥ و ١٤٨سعر  يغلق السعر يومين متتالين على
 تحته على سعر باإلغالقخط الرقبة   بعدما اختراق السعرفنياسعر المتوقع فمقدار هبوط ال

 :كالتالي  ريال يحسب١٤٥ و ١٤٨
 . ريال٥٠ = ١٥٠ - ٢٠٠= مقدار الهبوط 

 
 :إليهالمتوقع أن يهبط السعر  السعر

 ريال 100 = 50 - 150
 رتفاع المتوقع يتم حسب مقدار االصعوداحالة الشكل المقلوب عند اختراق خط الرقبة  و في

  السفلى من سعر خط الرقبة و يكون مقدار الرفق هو مقدار االرتفاعالرأسبطرح سعر قمة 
 . السعر عند خط الرقبةإليه مضافا

 
 :مثال

  ريال١٧٥السعر هو  األيسرعند قمة الكتف 
  ريال١٥٠ السعر هو الرأسعند قمة 

  ريال١٧٥ السعر هو األيمنالكتف  عند
 .ريال ٢٠٠عر هو عند خط الرقبة الس

  ريال٢٠٧ و ٢٠٥يغلق السعر يومين متتالين على سعر 
 فوقه على سعر باإلغالق بعدما اختراق السعر خط الرقبة فنياارتفاع السعر المتوقع  فمقدار

 : ريال يحسب كالتالي٢٠٧و  ٢٠٥
 ريال ٥٠ = ١٥٠ - ٢٠٠= مقدار االرتفاع 

 :إليهالسعر المتوقع أن يرتفع السعر 
 ريال 250 = 50 + 200
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