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  Types Of Price Patternsأنواع النماذج السعرية 

   باحتمال واضحا انطباعا وتعطي األسعار حركة خالل تتكون  التي األنماط عن السعرية النماذج برتع   •
 :نوعين إلى وتنقسم ،النموذج تشكل بعد معين باتجاه السعر تحرك

 فهذا النماذج هذه تشكلت ثم اتجاهةتصاعدي في السعر كان إذاPattern Reversal     االنعكاسية  النماذج •
 .السابق اإلتجاه إنعكاس إلى تشير أنها أي , هبوطي سيكون  النماذج هذه تشكل بعد األسعار اتجاه إن يعني

 النموذج هذا تشكل فإن اتجاهةتصاعدي في السعر كان إذا هناPatterns Continuation   املستمرة النماذج•
 .السابق اإلتجاه استمرار إلى تشير أنها أي ،النموذج هذا بعد التصاعدي اتجاهه في السعر استمرار على يدل

 الحركة أن إشارة يعتبر معين نموذج فتشكل ،كبيرة باحتمالية السوق  حركة توقع النماذج هذه تفيد•
 ,بعد فيما معيننا نمط ستأخذ لألسعار املستقبلية
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 :  Reversal Patterns  االنعكاسية النماذج 

 :وهي االنعكاسية للنماذج  الفني  التحليل في  عليها متعارف  أنواع عدة هناك     •

 والكتفين الرأس نموذج •

 املقلوب والكتفين الرأس نموذج•

 املزدوجة القمة  نموذج•

 املزدوج القاع نموذج•

 الثالثية القمة نموذج•

 الثالثي القاع نموذج•
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 :املستمرة  النماذج

 وهي املستمرة للنماذج  االنواع من العديد هناك  •

 املتماثل املثلث  نموذج•

 الصاعد املثلث نموذج•

 الهابط املثلث نموذج•

 املستطيل نموذج•

 والرايات  األعالم  نموذج•

 الوتد نموذج•
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 :  Head and Shoulder Pattern والكتفين الرأس نموذج  -  االنعكاسية النماذج 

  مصداقية وأكثرها االنعكاسبة  النماذج أقوى  من النموذج هذا   يعتبر :والكتفين الرأس نموذج  -أوال •
 من أعلى املنتصف في التي القمة تكون  بحيث قمم ثالث  من ويتكون  ،الصاعد ه لالتجا عاكسا النموذج ويأتي

 :التالي الشكل في كما ,:األخريين القمتين

 

•  
Reversal patterns 
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 :  Head and Shoulder Pattern والكتفين الرأس نموذج  -  االنعكاسية النماذج 

 :املتاجرة في النموذج من االستفادة•

 ما  فغالبا  مباشرة البيع من تتمكن لم وإذا   العنق خط بعد بالبيع بالقيام يكون  النموذج من االستفادة •
 عندئذ البيع ويمكنك املكسور  الخط اختبار إعادة إلى السعر يعود

 األيمن الكتف قمة أعلى الخسارة وقف يفضل •

 من املسافة نفس إسقاط يتم ثم ومن العنق وخط الرأس بين املسافة قياس يتم املستهدف السعر لتحديد •
 الكسر نقطة

https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


7 

 
 :  inverted Head and Shoulder Pattern املقلوب والكتفين الرأس نموذج  -  االنعكاسية النماذج 

 ،الهابط لالتجاه عاكسا يكون  فهو السابق النموذج عكس هو  :املقلوب والكتفين الرأس نموذج -   ثانيا   •
 الشكل في كما ,االخريين القاعين من مستوى  اقل املنتصف في الذي القاع ويكون   قيعان ثالث من يتكون  وهو

 :التالي
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 :  inverted Head and Shoulder Pattern املقلوب والكتفين الرأس نموذج  -  االنعكاسية النماذج 

 خط بين املسافة بمقدار مستقيم رسم و العنق خط كسر مستوى  من البدء يتم املستهدف السعر لتحديد •
 .نقاط  بعدة  األيمن القاع من  أدنى مستوى  عند تحديدها بنقاطع  الخسارة وقف نقطة ،قاع  أدنى و العنق

 

  فإن  ذلك من  تتمكن  لم  وإذا  العنق خط اختراق بعد بالشراء  بالقيام النموذج  هذا من االستفادة يمكن•
 .االختبار  إعادة  نقطة  من   الشراء ويمكنك   العنق خط اختبار  بإعادة  سيقوم السعر
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 :  Double  Top Pattern املزدوجة القمة نموذج  -  االنعكاسية النماذج 

 عاكسا نموذج    هو و  االنعكاسية   النماذج  أهم من   النموذج هذا يعتبر املزدوجة القمة نموذج – ثالثا     •
 مستويات أو واحد مستوى  عند قمتين من يتكون  أنه  أي  ، M  حرف تكوينه  في يشبه  الصاعد لالتجاه
 التالي بالشكل كما .متقاربة

 

•   

 

 

 

  وقف نقطة  لتحديد  طريقتين هناك  ،شديد هبوط  يحدث بعدها ألنه ،الكسر نقطة من البيع أبدئ هنا •
 /https://manara.edu.sy    الخسارة
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 :  Double  Top Pattern املزدوجة القمة نموذج  -  االنعكاسية النماذج 

 :النموذج هذا تشكل عند الخسارة وقف نقطة لتحديد طريقتين هناك   •

 أو اليمين) القمتين أحد وفق الخسارة قف و نقطة تحديد يتم أنه النماذج هذه في عليه املتعارف •
 (اليسار

 معين نقاط بعدد العنق خط كسر  نقطة أعلى الخسارة وقف نقطة  وضع يمكن أو  •

 

 من املسافة إسقاط ثم  العنق وخط  القمم بين  املسافة بقياس يكون  :املستهدف السعر تحديد ناحية من•
 التي األسهم شراء سيتم عندها أي املستهدف السعر مستوى  هي املرسوم الخط نهاية فتكون  الكسر نقطة

  .العنق خط كسر بعد بعناها
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 :  Double  Bottom Pattern املزدوجالقاع  نموذج  -  االنعكاسية النماذج 

 في ويشبه الهابط لالتجاه عاكسا ويأتي املزدوجة القمة نموذج عكس هو :املزدوج القاع نموذج - رابعا     •
 :التالي الشكل في كما ، W حرف شكل

 

 

 

 

 نقاط بعدد القيعان تحت أو بقليل  العنق خط تحت الخسارة وقف ، االختراق نقطة من بالشراء أبدئ  •
 رسمها وإعادة قاع اقل نقطة و  العنق خط بين املسافة قياس يتم األرباح لجني املستهدف السعر أما مناسبة،

 . األعلى باتجاه العنق خط اختراق نقطة من
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 :  Triple Top Pattern القمة الثالثية  نموذج  -  االنعكاسية النماذج 

 من يتكون  انه إال كبير حد إلى والكتفين الرأس نموذج يشبه نموذج هو :الثالثية القمة نموذج - خامسا   •
 :التالي الشكل في كما ,متقاربة مستويات في أو واحد أفقي مستوى  في كلها تكون  قمم ثالث

 

 

 

 

 وأحد العنق خط بين املسافة بقياس فأقوم املستهدف السعر اما ,العنق خط كسر نقطة من البيع في أبدء •
 الكسر نقطة من بدءا املسافة بنفس مستقيم أسقط ثم (ما حد إلى متساوية القمم اعتبار على) القمم

 عند فيكون الخسارة وقف مستوى أما .املستهدف السعر مستوى  هو املستقيم هذا نهاية فتكون 
 النقاط من مناسب بعدد قمم الثالث مستوى من أعلى مستوى
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 :  Triple Bottom Pattern القيعان الثالثية  نموذج  -  االنعكاسية النماذج 

 املقلوب والكتفين الرأس نموذج يشبه انه أي الثالثة القمم نموذج عكس : الثالثة القيعان نموذج سادسا  •
 :التالي الشكل في كم ,متقاربة مستويات او واحد مستوى  عند تكون  الثالث القيعان ان إال

 

 

 

 

 

 املسافة قياس خالل من املستهدف السعر  تحديد ويتم العنق، خط اختراق نقطة عند الشراء في أبدء •
 وقف أما لألعلى، الكسر  نقطة من املسافة بنفس مستقيم رسم ثم ومن قاع وأدنى العنق خط بين

   . النقاط من مناسب بعدد الثالثة القيعان تحت أو  مناسبة نقاط بعدة العنق خط تحت يتم الخسارة
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