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 :Introduction مقدمة 

 هذا استخدام تم أنه املحتمل فمن  ،العالم في املالي التحليل أشكال أقدم من الفني  التحليل يعتبر  •
  اليومية  معامالتهم يسجلون   التجارة  فكان  .األرز  أسواق في اليابان وفي  الذرة أسواق  في   انكلترا  في األسلوب
 .نظموها التي السجالت على سريعة نظرة إلقاء يمكنهم بحيث ،معينة بطريقة

 الوقت بنفس أو ،البضائع ثمن دفعوا الذين التجار عن معلومات على الحصول  من بسرعة يمكنهم بذلك  •
 .توازن  وضع في أو  طلبي فائض أو عرض فائض وجود حيث من منتجهم سوق  على الحكم يمكنهم

 كما ، سعر أدنى أو سعر أعلى عن تعبر التي العالمات من مجموعة عن عبارة كانت هاتبعو  الذي الشكل لكن •
 :التالي الشكل في نرى 
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 :Introduction مقدمة 

•   

 األسلوب هذا استخدام تم أنه املحتمل فمن  ،العالم في املالي التحليل أشكال أقدم من الفني  التحليل يعتبر •
 بطريقة  اليومية  معامالتهم يسجلون   التجارة  فكان  .األرز  أسواق في اليابان وفي  الذرة أسواق  في   انكلترا  في

 .نظموها التي السجالت على سريعة نظرة إلقاء يمكنهم بحيث ،.معينة

•   
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 :والتحليل األساس يالفني الفرق بين التحليل  

 هذا أسباب عن النظر بغض املالية األصول  أسعار حركة على يركز الفني التحليل أن نالحظ هنا من •
 أن النادر فمن . الحقيقية األصل قيمة في تؤثر التي املحددات على  يركز األساس ي التحليل بينما .التحرك
 آمال وحسب والعرض الطلب قوى  حسب تتحدد  فاالسعار ،سعره مع لألصل األصلية القيمة تتوافق

 تخبرنا ال لكننها صعود إلى األسعار اتجاه ان عن تخبرنا االقتصادية البيانات تحليل فمثالا  .السوق  ومخاوف
 ,الصعود هذا استمرارية مدى عن و مقدار عن

 ،ذاته بحد السعر في الفني التحليل يهتم امبين نفسها األصل بقيمة يهتم األساس ي التحليل أن نقول  لذلك •
  قرار على تؤثر التي والنفسية السلوكية  باالنواحي و، أيضا املعامالت بحجم إنما األسعار بحركة فقط وليس

 صراع حالة في دائما السوق  أن يعتبر ألنه بهذهالعوامل اهتمامه يأتي .املستثمرين مجموعة أو الفرد املستثمر
 .السوق  في املتعاملين لجمهور  الخوف وانفعاالت الطمع ت عاالانف بين

 الرسوم على الرئيس ي اعتماده نتيجة االنضباط من بدرجة يتمتع كونه من الفني التحليل تسمية يأتي  •
 األصل األسعار التاريخية الحركة بها يظهر التي و ،البيانية
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 : الفني التحليل وعقبات مزايا 

 األسواق جميع على تطبيقها يمكن  عليها يعتمد التي املنهجية أن هو  الفني التحليل مزايا  أهم من •
 .األسواق هذه أماكن باختالف أو األسواق هذه في مبادرتها يتم التي األصول  باختالف

 والعمالت واألسهم السلع سوق  في متماثلة بطريقة  استخدامها يمكن التحليل  منهجية نفس فمثال •
   لتحليل نفسه استخدامه يمكن اليابان في املستخدم الجيد املالي التحليل أن كما. والسندات

 .انكلترا في  األسواق

 ضرورة و لألسعار التاريخية البيانات لتوفر حاجتنا هو الفني التحليل تطبيق أمام ةيدالوح العقبة •
 األسعار املاضية الحركة على االعتماد من يد ال أي ،املوثوقية من عالية بدرجة البيانات هذه تتمتع أن
 .املستقبلية  تصوراتنا عليها نبني لكي
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 :الفني التحليل فرضيات 

 املحلل يعتبر لذلك ،األسواق في املتاحة املعلومات كل تعكس األسعار أن فكرة على األولى الفرضية ترتكز  •
 الحال هو كما لألصل األساسية بالقيمة يهتم ال فهو ،لألسعار الرئيس ي املحرك هو املتعاملين مزاج أن الفني
 بلد في معينة اجتماعية أو سياسية فوض ى ظهور  عند فمثال .Fundmantal Analysis األساس ي املحلل لدى
 صرف بسعر يتعلق فيما وخاصة البلد هذا في األسعار مستوى  على مباشر بشكل سينعكس ذلك فإن ، معين
   .البلد هذا عملة

 على األسباب هذه أثيراتبت فقط يهتم لكنه األسعار في تحرك إلى ستؤدي أسباب هناك أن يعرف  الفني املحلل •
   . األسعار

 للعوامل مرآة وليس االسوق  املتعاملين ملزاج مرآة هو البياني الرسم أن تعتبر التي الثانية الفرضية تأتي هنا  من•
 )...العملة ،السند ،السهم( املالي األصل قيمة في تؤثر والتي االقتصاد في السائدة االقتصادية أو األساسية

•  
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 :الفني التحليل فرضيات 

 بشكل أو هابط أو صاعد باتجاه إما تتحرك فاألسعار  :اتجاهات في تتحرك األسعار أن الثالثة الفرضية  •
 فإنها تصاعدي باتجاه تتجه االسعار أن لو بمعنى أطول، لفترة سيدوم االتجاه هذا ان هنا الفكرة لكن أفقي،

 .هابط اتجاه في يجعله و االتجاه هذا يعكس معين حدث يأتي أن إلى االتجاه هذا في ستستمر

 الذي القرار يكون  تصاعدي األسعار اتجاه يكون  فعندما ، ومراقبته االتجاه بمتابعة يهتم الفتي املحلل بالتالي •
 أي أن التأكيد يجب وهنا .الوقت من لفترة االتجاه هذا في ستسمر االسعار ألن الشراء قرار هو اتخاذه يجب
 فيما سنراها) الدعم نقطة يتجاوز  ولن مؤقت هو الهبوط هذا ألن للشراء، جديدة فرصة هو مؤقت هبوط

 اقتصادي حدث او كاالنتخابات سياس ي حدث أو الفائدة أسعار في كتغير قوي  حدث حدوث عند ولكن .(بعد
 املراكز إغالق من بد ال وهنا هابط إلى تصاعدي من االتجاه تغيير إلى ستؤدي األحداث هذه فإن كاالنكماش
Positions املالي األصل وبيع. 
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 :الفني التحليل فرضيات 

 جمهور  مشاعر و عواطف إن بالقول  العبارة هذه ترجمة يمكن :نفسه يعيد التاريخ الرابعة الفرضية  •
 في البيع فرصة فوت املتعاملين من أحد أن لنفترض بمعنى .األسعار مستويات على تؤثر التي هي املتعاملين

 قمة إلى جديد من وارتفع عاد اليوم السعر لكن ذلك، بعد وهبوطه له قمة أعلى إلى السعر وصول  عند األمس
  الطمع شعور  و الخطأ وتعويض تصحيح رغبة من مزيج املتعامل هذا على سيسيطر الحالة هذه في األمس،

  Bears الدببة ضغط إذا . املتعاملين بقية على ينطبق الش يء ونفس ,الحالي الوقت في بيع صفقة في بالدخول 
 تأتي هنا ومن األمس، لقمة مساوية وقمة  هبوطي اتجاه بتشكيل يبدء و املسيطر هو سيكون  (البيع في الراغبين)

 ,نفسه يعيد التاريخ ان مقولة
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 Chartsالرسوم البيانية 

 و السعر حركة تحديد خاللها من ويتم والزمن، السعر بين العالقة تمثل الفني التحليل في البيانية الرسوم  •
 :األسفل في الشكل في واضح هو كما .املختلفة الزمنية الفترات في اتجاهه

 

 

https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


10 

 أنواع الرسوم البيانية

 :وهي البياني للرسم رئيسية انواع ثالث هناك   •

 (Bar Charts) األعمدة رسم•

 (Japanese Candlestick Chart ) البيانية الشموع رسم•

 (Line Chart) الخطي الرسم•

 اآلخر عن نوع كل ويختلف معينة بطريقة واتجاهاته السعر حركة عن التعبير يتم الرسوم هذه من نوع كل في •
 .األسعار حركة عن يعرضها التي التفاصيل بمدى
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 رسم األعمدة  -أنواع الرسوم البيانية 

 :يلي كما األعمدة رسم عن يعبر   •

 

 

 

 

 

 الهبوطية الحركات عند حمراء أو الصعودية الحركات عند خضراء بأعمدة األسعار تحركات عن يعبر •
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 رسم األعمدة  -أنواع الرسوم البيانية 

 بقطعة االفتتاح سعر عن التعبير يتم بينما العمود يمين على تقع بقطة اإلغالق سعر عن التعبير يتم كما  •
   .العمود يسار على تقع

 بينما ،(,,يوم ساعة،) معينة فترة خالل السعر له وصل مستوى  أدنى عن تعبر السفلية العمود نهاية أن كما •
 ,الزمنية الفترة نفس خالل السعر إليها وصل نقطة أعلى عن تعبر العليا العمود نهاية تعبر

 سعر فإن تصاعدية حركة عن يعبر أي Bullish Bar أخضر العمود كان حال في انه القول  البديهي من وهنا•
 أي أحمر العمود كان إذا بينما .(اليمينية القطعة ) اإلغالق سعر من أدنى ستكون  (اليسارية  القطعة) االفتتاح

 اإلغالق سعر من اعلى ستكون  (اليسارية القطعة) االفتتاح سعر فإن Bearish Bar هبوطية حركة عن يعبر
 .(اليمينية القطعة)

 :يلي كما األعمدة ياستخدام البياني الرسم شكل يصبح بالتالي •
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 Barsرسم  األعمدة   -أنواع الرسوم البيانية 
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 رسم الشموع اليابانية  -أنواع الرسوم البيانية 

 :يلي كما البيانية الرسوم عن التعبير يتم   •

 

 

 

 

 

 االحمر باللون  الهابطة والشمعة األخضر باللون  التصاعدية العمود تشبه الصاعدة الشمعة نرى  كما •
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 رسم الشموع اليابانية  -أنواع الرسوم البيانية 

 نقطة وأدنى السعر له وصل مستوى اعلى يمثل higher wick العلوية الشمعة محور نهاية•
Lower Wick سعر أقل هي. 

 الشمعة كانت فإذا ,االفتتاح وسعر اإلغالق سعر بطرفيها تعكس : Body املنتصف في القطعة في نرى  كما •
 اإلفتتاح سعر السفلي طرفها يمثل بينما اإلغالق سعر يمثل العلوي  طرفها فإن (األخضر باللون  ) تصاعدية

  .االفتتاح سعر من أعلى سيكون  اإلغالق سعر ألن بديهي وهذا

 نهايتها بينما االفتتاح سعر تمثل العلوية القطعة نهاية فإن األحمر باللون  هبوطيه الشمعة كانت إذا أما•
 .اإلغالق سعر تمثل السفلية

 إذا أما األسود باللون  ممتلئة بشمعة الهبوطية الحركات عن التعبير يتم االحيان بعض في انه التنويه يقتض ي •
 .(األبيض باللون ) فارغة بشمعة عنها يعبر تصاعدية الحركات كانت

 :يلي كما اليابانية الشموع باستخدام البياني الرسم شكل يصبح بالتالي•
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 رسم الشموع اليابانية  -أنواع الرسوم البيانية 

•: 
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 رسم الخطي  -أنواع الرسوم البيانية 

 لصالح تراجعت ان إلى مض ى فيما شيوعا األكثر هي الطريقة هذه كانت و الخطي الرسم هو الثالث النوع•
 .اليابانية الشموع استخدام

 كسعر األخرى  املعلومات السابقة األنواع في كما تمثل ال أي ، فقط اإلغالق سعر الرسم على نقطة كل وتمثل •
 ,سعر أعلى و سعر أدنى و االفتتاح

 مسيطرة كانت األحداث من أي يخبرنا ألنه األهمية من كبير قدر على هو اإلغالق سعر ان التنويه من بد ال لكن•
   ,املدروسة الزمنية الفترة نهاية في التداوالت على

 وهو جديد حدث ظهر الوقت وبنفس الدوالر مقابل اليورو عملة سعر على كبير صعود حصل أنه فلنفترض•
 االتجاه فإن بالتالي ,اليورو في أقوى  هبوط إلى يؤدي مما األوروبية البلدان أحد في اقتصادية أزمة حصول 
 مقابل اليورو سعر هبوط استمرار ستكون  املستقبلية الحركة عن توقعي وبالتالي الهبوط اتجاه هو املسيطر
 .الدوالر
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 رسم الخطي  -أنواع الرسوم البيانية 
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  Trendsاألسعار حركة السوق و اتجاه 

 اتجاه تأخذ السوق  حركة من الرغم على لكن أفقي و تصاعدي، هبوطي، :اتجاهات ثالث في األسعار تتحرك•
 بالشكل واضح هو كما متتالية انخفاضات و  ارتفاعات أي وقيعان  قمم يتخللها االتجاهات هذه أن إال واضح
 :التالي
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  Trendاألسعار حركة السوق و اتجاه 
 كال بين لفرق  ما لكن ، قيعان و قمم من مكون  الصاعد و الهابط االتجاه السابق الشكل في واضح هو كما•

 والقاع القمة مفهوم توضيح من بد ال السؤال هذا على لإلجابة االتجاهين؟

 لها والتاليتين السابقتين الشمعتين من أعلى لها سعر أعلى فيها يكون  شمعة عن عبارة هي :peak القمة •

 هو كما والتاليتين  السابقتين الشمعتين من أدنى هو لها سعر أدنى يكون  شمعة عن عبارة هي :Trough القاع•
 : الشكل في واضح
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  Trendاألسعار حركة السوق و اتجاه 
 :السابق التساؤل  إلى لنعد•

 القاع من أعلى قاع كل ويكون  السابقة القمة من أعلى higher highs قمة كل تكون  الصاعد االتجاه في •
   .higher lows السابق
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  Trendاألسعار حركة السوق و اتجاه 
 :السابق التساؤل  إلى لنعد•

  السابق القاع من أقل قاع كل ويكون  السابقة القمة من أقل lower highs قمة كل تكون  الهابط االتجاه في •
lower lows.   
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  Trendاألسعار حركة السوق و اتجاه 
 :السابق التساؤل  إلى لنعد•

 والهبوط الصعود إلى تميل ال أفقية مستويات في والقيعان القمم كل تكون  األفقي االتجاه في •
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  Resistenceو املقاومة    Supportالدعم 
 عنده تتوفر أن املستثمرون ويتوقع للسوق، الحالي املستوى  أسفل يقع سعري  مستوى  هو  Support الدعم•

 .صاعدة حركة إلى  الهابطة حركته تغيير في السعر عنده يبدئ أن أي شرائية، قوى  عدة

 تتوفر أن املستثمرون ويتوقع للسوق، الحالي املستوى  أعلى يقع سعري  مستوى  هو :Resistence املقاومة •
 .هابطة حركة إلى الصاعدة حركته تغيير في السعر عنده يبدئ أن أي بيع، قوى  عنده
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  Resistenceو املقاومة    Supportالدعم 
 فرضية في عنها عبرنا التي املستثمرين مزاج إلى يرجع املقاومة و الدعم ةظاهر  تفسير ان ننس ى ال أن يجب•

 .نفسه يعيد التاريخ

 في خاصة تجاوزها يمكن بل عندها، يرتد ما دائما السعر أن يعني ال واملقاومة الدعم مستويات وجود لكن •
 .االختراق أو الكسر ب يسمى ما هذا و األزمات، أوقات

 

 .املقاومة مستوى  أعلى السعر إغالق أو االختراق أما الدعم مستوى  أسفل السعر إغالق هو بالكسر •
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  Resistenceو املقاومة    Supportالدعم اختراق مستوى 

 فرضية في عنها عبرنا التي املستثمرين مزاج إلى يرجع املقاومة و الدعم ةظاهر  تفسير ان ننس ى ال أن يجب•
 .نفسه يعيد التاريخ

 في خاصة تجاوزها يمكن بل عندها، يرتد ما دائما السعر أن يعني ال واملقاومة الدعم مستويات وجود لكن •
 .االختراق أو الكسر ب يسمى ما هذا و األزمات، أوقات

 

 .املقاومة مستوى  أعلى السعر إغالق أو االختراق أما الدعم مستوى  أسفل السعر إغالق هو بالكسر •
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  Resistenceاملقاومة اختراق مستوى  
 وصول  عند أن لنفترض أنه والسبب املقاومة مستوى  السعر فيها يخترق  لحالة تمثيال السابق الشكل يمثل •

 اليورو سعر على سيؤثر هذا الفائدة سعر برفع قرار األوروبي املركزي  البنك اتخذ املقاومة مستوى  عند السعر
 يخترق  أو يكسر السعر مستوى  سيجعل درجة إلى الدوالر، مقابل اليورو سعر رفع إلى سيؤدي أي إيجابيا
   .املقاومة مستوى 

 نقطة إلى تتحول  املقاومة نقطة أن أي ، األدوار تبادل نظرية عليه نطلق ما السابق الشكل من نالحظ كما •
 .املستقبل في دعم نقاط إلى ستتحول  اختراقها يتم التي املقاومة نقاط و دعم،

 هبوط حصل ثم معين، مقاومة مستوى  عند (Short Selling) املكشوف على بيع مركز في اكون  مثال فعندما •
 ,السابق املقاومة مستوى  إلى السعر وصول  عند املركز هذا إقفال يجب فهنا ، السعر في
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  Supportكسر  مستوى  الدعم 
 مقاومة ملستوى  سيصبح السابق الدعم مستوى  فإن الحالة هذه حصول   فعند الدعم مستوى  كسر حالة في •

 فإنه كسره تم الذي السابق الدعم مستوى  إلى السعر وصول  عند إن األدوار، تبادل لنظرية وفقا وذلك جديد
 :التالي الشكل في كما ، مقاومة مستوى  إلى سيتحول 
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  واختراق مستوى املقاومة Supportكسر  مستوى  الدعم 
 مقاومة ملستوى  سيصبح السابق الدعم مستوى  فإن الحالة هذه حصول   فعند الدعم مستوى  كسر حالة في •

 فإنه كسره تم الذي السابق الدعم مستوى  إلى السعر وصول  عند إن األدوار، تبادل لنظرية وفقا وذلك جديد
 :التالي الشكل في كما ، مقاومة مستوى  إلى سيتحول 
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  واختراق مستوى املقاومة Supportقواعد كسر  مستوى  الدعم 
 أكثر  كسرها أو اختراقها ويكون  تأثيرها زادت معينة مقاومة او دعم نقطة من االرتداد مرات عدد زادت كلما •

 .صعوبة

 سيكون  السعر حركة على تأثيرها أن يعني هذا الرسم على وضوحا أكثر املقاومة او الدعم نقطة كانت كلما •
،  ,عندها السعر يرتد أن احتمال ويزداد كبيراا

 فمثال السعر، حركة على أكبر تأثير ذات ستكون  لتشكلها اطول  وقتا تستغرق  التي املقاومة و الدعم نقاط •
 املقاومة أو الدعم بنقاط مقارنة أكبر تأثير لها يكون  ساعات ألربع زمني إطار ضمن املقاومة أو الدعم نقاظ

 أو الدعم نقاط اختراق أو كسر كان كلما الزمني اإلطار طال فكلما .واحدة لساعة زمني إطار ضمن املتشكلة
 .صعوبة أكثر املقاومة

 أو أقرب عند اتخاذه يتم الشراء قرار فمثال األقدم، إلى األحدث من املقاومة أو الدعم نقاط تحديد يتم •
 .مقاومة نقطة أحدث عن اتخاذه يتم البيع قرار و دعم نقطة احدث
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 تقنيات املتاجرة باستخدام نقاط الدعم واملقاومة
 :عند وخاصة فقط، الشراء صفقات على نركز أن يجب :الصاعد االتجاه حالة في : أوال •

 القوية الدعم مستويات •

 القوية املقاومة مستويات كسر عند•

 الخسارة وقف شرط السمسار مع عقدك في وتضع دعم نقطة أقرب إلى ننظر أن يجب :الخسارة وقف عملية •
 .الهبوطي التجاه قوية إشارة يعتبر كسرها ألن هذه الدعم نقطة من بقليل أقل مستوى  عند

 عند تكون  وهي األرباح لجني نقطة تحديد أيضا يجب الخسارة وقف نقطة تحديد بعد : األرباح جني عملية•
 .النقاط هذه عند بالبيع السمسار توص ي أن بمعنى بقليل، قبلها أو مقاومة نقطة أقرب
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 تقنيات املتاجرة باستخدام نقاط الدعم واملقاومة
 :عند وخاصة فقط، البيع صفقات على نركز أن يجب :الهابط االتجاه حالة في :ثانيا •

 القوية املقاومة مستويات •

 القوية الدعم مستويات كسر عند•

 وقف شرط وتضع مقاومة نقطة أقرب إلى ننظر أن يجب بيع صفقة دخول  حال في :الخسارة وقف عملية •
 .التصاعدي لالتجاه قوية إشارة يعتبر اختراقها ألن هذه املقاومة نقطة من بقليل أقل مستوى  عند الخسارة

 عند تكون  وهي األرباح لجني نقطة تحديد أيضا يجب الخسارة وقف نقطة تحديد بعد : األرباح جني عملية•
 .النقاط هذه عند بالشراء السمسار توص ي أن بمعنى بقليل، قبلها أو دعم نقطة أقرب
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