
  الرحيم نبسم هللا الرحم
  وبه نستعين

  
  

  مقدمة �بد منھا

  
  أساسيات الفوركس

 
 ما ھى أھم ا�ساسيات فى الفوركس؟

 
 ھى كما اتفق الجميع، سواء عرب أم أجانب، مبتدىء أم خبير، ھى الدعوم والمقاومات

 
 ده مافيھوش شك

 
 فما ھى الدعوم والمقاومات كده سريعاً؟

 
م يستطع السعر أن يتخطاھا ھبوطاً فى فترة من الفتراتھو منطقة سعرية ل: الدعم  

 
 يعنى ايه الك.م ده؟

 
  يعنى السعر فضل نازل نازل نازل وماحدش بيقوله رايح فين و1 عارفين نوقفه

 
قة معينة وابتدى يظھر ناس توقفه عند حدهلحد لما وصل لمنط  

 
سواء بقى يمشى بالعرض، أو يرتد صعود مباشر، المھم المنطقة اللى قدرت توقفه دى تسمى 

 بمنطقة الدعم
 

 وبالعكس تماما لما يكون السعر طالع طالع لحد لما يقف أو يرتد نزو1 تبقى دى منطقة مقاومة
 

) يتكسر يعنى السعر يقدر ينزل زيادة ويخترقه لتحت( وطبعا من المعروف ان الدعم لما يتكسر
 بيتقلب لمقاومة

 
 وھكذا المقاومة لما تتكسر تصبح دعم

 

 كل ده ك.م جميل
 

 !!!بس قديم



 
 وكل الناس عارفاه

 

بالفعل كل الناس عارفاه، ولكن مين اللى شغال بيه؟؟؟ كله عاوز الحاجات اللى شكلھا حلو وتزغلل 

ديله صوت يقوم من النوم ويدخل وھو مغمضفى الشارت، أو مؤشر ي   
 

 المھم
 

 ولكن اختلف الجميع فى كيفية تحديد ھذه الدعوم والمقاومات
 

اللى ھو خط (م قال اللى بالجنب ، ومنھ)بالعرض يعنى خط أفقى(فمنھم اللى قال اللى بالعرض افضل 
خليك مع الترند، اجعل الترند صديقك،(وتفّننوا فيه، وطلع فيه مقو1ت كتير ) الترند Trend is 

my friend ولكن) ، مش عارف لو عاكست الترند ھايحصلك ايه ... 
 

 ازاى نرسم الترند؟؟

  
  تابع لتعرف 

  
  

اسلوبه ان ھو ده الصح والباقى غلط،  تفنن الناس فى كيفية رسم الترند وكل واحد يدافع عن
ويجيب من الشارت اللى يدعم ك.مه، ولكن التانى بيعمل نفس الك.م، وما شاء A الشارت مليان 

 لده ولده
 

قمم حتى  ٣قيعان أو  ٣فمنھم اللى بيرسمه على قاعين أو قمتين كفاية، ومنھم اللى بيقول 1 1زم 
و1 مع ده انا محايدانا 1 مع ده (نعترف بإن ده ترند  ) 

 
ومنھم اللى بيقول 1زم نرسم خط الترند على الھاى او اللو للشموع، وأى اختراق للترند ولو بنقطة 

 1بد من تعديل رسم الترند على الشكل الجديد
 
ومنھم اللى بيرسم على الكلوز و1 يعترف بالھاى واللو تماما حتى لو اخترق الترند فيكون الترند 

 سليما
 
 
 



المشكلة الكبرى فين بقى؟؟و  
 

 تابع لتعرف 
 

يقولك انت مش ) طبعا بيبان بعدھا(لما الصفقة تكسب يبقى ده العادى والترند تمام، ولما تخسر 
راسم الترند على القمم والقيعان مظبوط، ودى كده الرسمة الصح، طيب مانا ساعتھا ماكنتش 

ما أسھل ان تكون محل.ً بعد (لمشھورة عارف انه ھايعمل قاع مث. اقل وعشان كده المقولة ا
 (الحدث

 
فكيفية رسم الترند بالطريقة السليمة ليس متاحاً للجميع، وعشان كده الناس اتجھت للمؤشرات اللى 

و1 تعليق(بترسم الترند لوحدھا  ) 
 
وطلع من ھنا كمية استراتيجيات كتير زى الشغل على ا1رتداد أو الشغل على ا1ختراق فقط ولما 

عمل مؤشرات مساعده للترند لفضح ا1ختراق ) كما يسمونه(ر موضوع ا1ختراق الوھمى كث
 الوھمى مثل توليفة موفينج او استوك او آر اس آى وغيره من المساعدات

 
 

 
 وفيه اللى ساب ده كله واشتغل دعوم ومقاومات على شكل دوائر أو بيضاوى

 
 كل ده كويس على فكرة

 
 ومش غلط

 
 
 

فيش حاجة اسمھا غلط فى الفوركس، كله كويس، وبيمشى، ولكن المھم ھو ھايمشى بالمناسبة، ما
؟؟)كل وقت وله نظامه(؟؟ ولفترة اد ايه )فى التذبذب و1 الترند(امتى   

 

فأنا مش باقول على اى حاجة غلط، كل واحد وله طريقته المھم انه يكون بيقدر يكسب بيھا معظم 
 الوقت

  
  
  
  



  نرجع تانى لKساسيات
  

دعوم والمقاومات اللى انبثق منھا الترندال  
 

، )ومنھم أساتذة أجانب(فيه ناس بتحب تتعامل معاھا كخطوط افقية فقط و1 تتعامل مع الترند المائل 
فيرسم خط من نقطة الدعم بالعرض وخط من نقطة المقاومة ويتعامل مع السعر من حيث ا1رتداد 

 أو ا1ختراق زيه زى الترند العادى
 

ص �صل المواضيع كلھا ھات.قى ان الدعوم والمقاومات أو بمعنى آخر القيعان والقمم ھم ولو تب
 أصل كل شىء

 
 

 يعنى
 
 

جان اللى مدوخ الناس بحركاته السحرية واللولبية كل اللى بيحاول يعمله انه يتنبأ بالقمة القادمة أو 
 القاع القادم من خ.ل السابق

 
ى اختلف فيه الكثيرون، ما ھو ا1 نفس الشىء، فالموجة اللى اليوت ونظرياته واسلوب العّد الل

 بتجرى ورا الموجة عبارة عن قمة أو قاع
 

وغيره من فايبوناتشى، وفايبوناتشى اكستنشن والنسب الذھبية Nيجاد القمة القادمة أو القاع 
 المحتمل

 
 ومنھا انبثق الھارمونيك بأشكاله ليتوقع نفس الشىء

 
 

 

  ة ولكن كل واحد بيختار حسب شخصيتهيبقى الفكرة واحد
  
  
  
  
 



  ؟ما ھو سوق الفوركس    
  

انما ھى فى منتھى ا1نتظام والتكامل المتناھى لمن ) عشوائية(الحركة التى يسميھا بعض الناس بال 
 يستطيع اNلمام بھا

 
لفصحى أنا حاسس ان انا متكّتف فى اللغة ا(فأنا أشبھھا مثل التروس المتشابكة والمختلفة ا�قطار 

 ( دى بس نحاول نكّمل
 

لّفات حتى تكتمل الدورة  ٤فعندما ندير الترس الكبير لّفة واحدة يدور الترس ا�صغر منه مث. 
 الواحدة للترس الكبير

 
دورة كاملة خ.ل ھذه  ٤٠ثالث وھو ا�صغر من الثانى والمتصل به حوالى وبالتالى يدور الترس ال

 الدورة الواحدة للترس ا�كبر
 

الترس الكبير مث.(نقطة على الشارت اليومى  ٥٠٠فعندما نقول مث. أن زوج كذا سيصعد  ) 
 

نقطة  ٢٠٠ساعات قبل ان يرتد صعودا  ٤نقطةعلى فريم ال  ٥٠فمن الممكن أن يھبط أو1ً السعر 
نقطة وھى ھدف الشارت اليومى ٥٠٠آخرين ثم يصعد وھكذا حتى يصل لل  ٥٠وثم يھبط   

 
ساعات والتى ن.حظ انھا بدأت بالھبوط أو1ً، نجد على شارت  ٤وخ.ل ھذه الحركة على مستوى 

وكمان بالتأكيد مع (الساعة انه كان ھناك ھبوطاً سابقاً وكل ا1شارات تدل على استكمال الھبوط 
ساعات يدل على ھبوط بسيط ٤لفريم ا�كبر منه وھو ال ا ) 

 
 وبذلك نأتى للمحصلة

 
 
 

وھو (ساعات يقول ان حاليا ھبوط  ٤من يدخل على فريم الساعة متسد1ً على ا1تجاه بفريم ال 
اللى قلنا عليھم سابقا(نقطة  ٥٠واذا دخل بيع يكسب ) صحيح ) 

 
 1٢٠٠ً باليومى لTتجاه فھو محق، وسيكسب ساعات مستد ٤والذى يدخل شراء على فريم ال 

نقطة أو1ً  ٥٠نقطة ولكن بعد ارتداد   
 

 وھكذا
 

فخ.ل ما يكون الترس ا�كبر اتجاھه �على يكون ا1صغر منه اوقاتاً �على وأوقاتاً �سفل، وا1صغر 
 منه اعلى وأسفل بصورة أسرع وھكذا حتى تكتمل الدورة

 
 



 
 ومن ھنا يأتى التذبذب

 
 

ما سبق ھو اساس فكرة اليوت والموجات، وغيره من الناس اللى مجرد فسروا السوق فى وكل 
ك.م منّمق وليس اختراع، انما ھى مجموعة م.حظات من تصّرف السعر وصاغوھا فى اسلوبھم 

 فقط
 

 
ولذلك ينصح كل الخبراء بالسوق ا1بتعاد عن الفريمات الصغيرة لشّدة التذبذب ولعدم وضوح 

طبعا سمعنا ان كلما زدنا فى الفريم كلما تكون العملة اكثر طوعاً واحتراماً وأقل تأثراً ا1تجاه، و
 بالمتغيرات كا�خبار وغيره

 
 ولكن

 
 

الفريم الكبير يكون ھدفه كبير صحيح ولكن استوب كبير ايضا بالنسبة 
 لKصغر منه

 

 ففى المثل السابق
 

نقطة فقط ٢٠توب نقطة واس ٥٠من يدخل على فريم الساعة يكون ھدفه   
 

نقطة،  ٥٠ساعات فاذا وضع نفس ا1ستوب يكون وصل له مع ا1رتداد  ٤أما من يدخل على ال 
نقطة ٢٥٠نقطة وبذلك 1بد ان يرتفع الھدف فيصبح  ١٠٠ف.بد ان يرتفع ا1ستوب وليكن   

 
سه فيسجد نف ٥٠و1  ٢٠نقطة كلھم، فلن يضع استوب  ٥٠٠وكذلك اليومى لمن سيحاول أخذ ال 

 يستخدم استوب كبير للوصول للھدف الكبير
 

 
 

 طيب اى الفريمات افضل؟؟
 
 

 انت الذى يحدد ذلك
 

 حسب عدة أشياء منھا



 
من الممكن ان تكون متابع جيد ووظيفتك ھى الفوركس فبذلك ليس لديك : تفّرغك للفوركس :١

يك متسع من الوقت مشكلة فى ھذه النقطة، ولكن من الممكن ان تكون لديك وظيفة أخرى وليس لد
ساعات، وھكذا ٤ا1 ساعة يوميا مث. فبالتالى لن يستقيم معك فريم الساعة و1 ال   

 
$ ٢٠٠فليس من الممكن ان يتم العمل على فريم يومى براس مال : العامل الثانى ھو رأس المال: ٢

بالضرورة العمل  ولكن ليس(مث.، المقصود كلما كُبر راس المال زادت الص.حية للفريمات الكبيرة 
انما اصبح متاحاً العمل على الفريم الكبير) عليھا  

 
 

 نعود ثانيًة الى السؤال ما ھو الفوركس؟؟
 
 

 السوق شىء من اثنين 1 ثالث لھما
 

)ترند(أو اتجاه واضح ) عرضى(اما تذبذب  ) 
 

 وطبعا المقصود با1تجاه سواء صاعد ام ھابط المھم انه اتجاه واضح المعالم
 

لذى ينفع مع اوقات التذبذب يفشل مع الترند والعكس صحيحوكل ا  
 
 
 
 

 فعلى سبيل المثال 1 الحصر
 
 

مؤشرات التشبع وھى مثل آر إس آى، واستوكاستيك، وسى سى آى، وغيرھم تصلح تماما مع 
 التذبذب حيث ُتظھر متى سيرتد السعر وھل ھو فى مرحلة تشبع بيع ام تشبع شراء

 
فيبيع المتاجر، ثم يكمل السعر ) شراء مث.(ت الترند حيث انھا تتشبع تماما ولكنھا مدّمرة فى اوقا

صعودا ضارباً بالمؤشر عرض الحائط، فيبدأ المؤشر بتعديل نفسه ويھبط خ.ل ما السعر يرتفع لكى 
يستعيد المؤشر عزيمته، ثم يرتفع المؤشر مرة أخرى حتى مراحل التشبع فيبيع المتاجر مرة اخرى 

ولكن ھيھات، فيظل السعر فى ا1تجاه حتى يأتى على كامل الحساب.... لسعر اكتفىظاناً ان ا  
 
ومن ھذه المؤشرات أيضاً البولنجر باندز فعند ا1تجاه يلمس السعر الحد العلوى عدة مرات فى كل 

 مرة يبيع المتاجر ويرتفع السعر ليلمس الحد العلوى مرة اخرى وھكذا



 
ديدة كلھا للتحايل على ھذا ومن ھنا انبثقت استراتيجيات ع
 الوضع

 
 

 فمنھم من قال البيع 1 يكون ا1 باغ.ق شمعة فوق الحد العلوى للبولنجر وليس م.مسته
 

، وبالفعل يكسب بھذه )أى العكس(او الذى اتجه الى الشراء عند تشبع المؤشرات بالشراء 
وكيف كان يت.عب السوق بناا1ستراتيجية ويفتح لھا الورشة بل ويتجه البعض انه اكتشف السر   

 
ولكن كل ما ھناك انه كان فى فترة الترند فكان عند تشبع المؤشر شراء يشترى ويصعد السعر 

ولكن أول ما يھدأ السوق ويعود لطبيعته ) على عكس اخونا السابق من يستخدم المؤشر مظبوط(
من اقل نقطةفيصبح المؤشر فّعا1ً يجد المتاجر نفسه يشترى من اعلى نقطة ويبيع   

 

 
 

 أما النظام اYخر
 فھو الترند

 
 ونجد المؤشرات التى تتوافق معه على سيبل المثال 1 الحصر أيضاً 

 
 الموفنج افريدج، ا1يشيموكو، المومينتوم وھكذا

 
 فلنأخذ الموفنج كمثال

 
 استراتيجية تقول البيع عند اغ.ق شمعة تحت موفنج كذا والشراء عند ا1غ.ق فوقه

 
جدا فى فترة الترندجميل   

 
سيستمر ) أيا كان رقم الموفنج، ولو كان رقمك المفّضل او حتى رقم تليفونك(فعند ا1غ.ق فوقه 

السعر فى الصعود، ليس بسبب الموفنج وا1غ.ق فوقه، ولكن بسبب انه ترند صاعد، وستكون 
ھذا اذا صبر المتاجر على ا�رباح(المكاسب كبيرة  ) 

 



ت التذبذب من الممكن ان تغلق شمعة فوق الموفنج فيشترى المتاجر والشمعة ولكن نجد انه فى وق
التى تليھا تغلق تحته فيغلق الشراء على خسارة ويبيع، وبعد شمعتين بالعرض تغلق شمعة فوق 

 الموفنج فيحتار المتاجر

 
 

ومن ھنا ظھرت عدة اساليب للتحايل على ھذا السيناريو 
 أيضا

 
فيقول فى كل مرة يتذبذب السعر ندخل بضعف عدد ) راك ما المضاعفاتوما أد(فمنھم المضاعفات 

اللوت السابق فى ا1تجاه المعاكس وھكذا الى ان يفرجھا ربنا ويمشى السعر بعيدا عن الموفنج 
 يعّوض كل الخسائر السابقة

 
ونفس النتيجة (موفنج لتأكيد الدخول  ٢ومنھم من قال ان موفنج واحد 1 يكفى بل ھو تقاطع 

 (الحتمّية لKسف
 

موفنج ٤او  ٣ومنھم من عمل توليفة من   
 

موفنج مختلفين لدرجة ان السعر لما يعد ُيرى  ١٦وA انا رأيت بعينى استراتيجية تعتمد على 
)بس ألوانھا عجبتنى(بالعين المجردة   

  
  

 كلللللللللل ھذا ما أسّميه بالتحايل
 

 الموضوع وااااااضح
 
 

ات لھذا الوقت 1تنفع مع غيره ف. تستعملھا بالعافيةھناك وقت للتذبذب ومؤشر  
 

 وھناك وقت للترند ومؤشرات تنفع معاه ف. تستعملھا مع غيره
 
 
 
 
 



 !!يبقى السرّ 
 

 وھو كيفية معرفة الوقت الحالى ترند و1 تذبذب حتى نعمل بالطريقة المثلى له
 

فكم ستطول ھذه المدة حتى نغير ا1ستراتيجية؟؟... واذا عرفت  
 

 وھذا ليس سراً، انما فكرة التروس السابقة، مع فكرة الظ.م السابقة أيضا
 

 فحاول أن تجّمع كل ما سبق من خبرات سوياً حتى ترى الصورة أوضح
 
 
 

  البدايه
  

  استراتيجه ا+تجاه اليومي
  ل0ستاذ جمال ممدوح

  
  

  تنقسم ا�ستراتيجيه الى قسمين
  
  

   
  linear Regression channelاه تحديد ا�تجاه اليومي عن طريق اد:١

 
ومؤشر خاص من   ATRتحديد ا�تجاه عن طريق الرينج اليومي بأستخدام مؤشر :  ٢

  برمجه استاذ جمال
  

  
  
  
  



  القسم ا�ول 
  

  Linear Regression channelتحديد ا�تجاه عن طريق قناه 
  
  

  حمل تمبلت الشموع : او�
  
  

mgy base.rar  
  

  شرح التمبلت
  
  

 معة السعر اللى ا1غ.ق فيھا اقل من ا1فتتاح بتكون لونھا احمرش
 واللى ا1غ.ق فيھا اكبر من ا1فتتاح لونھا اخضر

  
  
  

 فيه خطوط منقطة بالطول ودى ذات اھمية قصوى
 (Period Separator) دى بتسمى

  يعنى فاصل لكل فترة
  
  

 (لبرنامج بتاعكبتوقيت ا(لو انت على فريم الساعة بيكون الفاصل ده كل يوم 
 ساعات بيكون الفاصل ده كل اسبوع ٤ولو نقلت على فريم ال 

  ولو انتقلت لليومى ھايكون الفاصل كل شھر

  
  

  اداه : ثانيا 
Linear Regression Channel  

 
 ودى المسئولة عن رسم قناة على عدد شموع معينة
  طيب ولو ا�داة دى مش موجودة عند فى التوول بار؟



  نعمل ا1تى
  
  

 دوس بالماوس الزرار اليمين على أداة رسم خط الترندن
  ونختار من القائمة اللى ھاتطلع

Customize  
 ونختار من اللستة على الشمال ا�داة اللى قلنا عليھا وندوس

Insert 
 ھان.قيھا بقدرة قادر بقت على اليمين

 وندوس اوك
 

 كده ا�داة بقت موجودة عندنا على طول فى التوول بار
  

  
   يتبع
  

  ا�داة دى بقى بتعمل ايه؟
  

 دى بترسم قناة اوتوماتيك على الشموع اللى انت بتحددھا
 

 يعنى ببساطة بتعمل حاجة شبه الترند على متوسط الشموع اللى انت بتختارھا فى فترة معينة

  
  طيب ايه الفايدة؟

  
  

دانت راسم على قمتين  أو1 انت مش بترسم الترند بإيدك ف. مجال للخطأ، أو انى أقولك بعد شوية �
 مش صح، و1 الترند مش ماشى على الذيول مظبوط

 
ثانيا دى بتعمل قناة يعنى مش ترند بس 1، دة كأنه ترند من فوق ومن تحت، فبتدى فرصة يا اما 

 تتداول داخل القناة على ا1رتدادات، او تتداول على كسر القناة اما من فوق أو من تحت

  
  
  



 طيب كل ده كويس
 

ى بقى نستخدمھاتعال  
 
 

 أو1 ھانخلينا على عملة واحد وفريم واحد مبدئيا لما نخلص سوا تبقى تغير اللى انت عاوزه
 

وفريم الساعة) الباوند دو1ر(ھانختار عملة الكيبل   
 

)ماھى بقت موجودة خ.ص(ثانيا نختار ا�داة من التوول بار   
 

يعنى تدوس بالماوس وتشد من (تعمل دراج وتيجى على اليوم اللى قبل اللى انت عاوز تختبره و
)من الشمال لليمين(من اول اليوم لحد آخره ) غير ماتسيب  

 
 وطبعا انت معاك الفواصل يعنى ھاتسھل لك كل حاجة

 
 

 مثال
 

مارس ٣النھاردة (لو انت عاوز تختبر اللى حصل النھاردة مث.  ) 
 

من الفاصل للفاصل(د آخره وترسم با�داة من أوله لح) مارس ٢(ھاتيجى على امبارح  ) 
 

عشان ده اللى انا شغال ) ٢+جرينتش (وياريت نكون مستخدمين برنامج متوافق مع توقيت مصر 
سنين الوقتى �ن لو اختلف التوقيت ھاتختلف الشموع خ.ل الفواصل فھايختلف شكل  ٦عليه بقالى 

 القناة وA اعلم ھايحصل ايه تانى
 

يه أسئلة؟ماشى كده لحد الوقتى و1 ف  
 

 مافيش؟
 

 طيب تمام
 
 
 
 

على خط المنتصف فى الخطوط اللى اترسمت با�داة عشان يتم ) ندوس مرتين(نعمل دبل كليك 
 ا1ختيار

 



 وندوس يمين بالماوس ونختار
 

Properties 
 

 او الخواص
 

 ومنھا نختار ا1تى
 

 من التاب ا�ول ھانسيب ا1سم زى ماھو مش فارقة
 

 ونختار اللون
 

 
Indigo 

 
 

A أو أى لون يعجبك بس انا باقول عشان توحيد الشارت فى الفرص بعد كده ان شاء 
 

 وتعّلم صح على ا1ختيار
 

Draw as Background 
 

 وده بيخلى الخطوط المرسومة تظھر على شكل مستطيل ملون بد1 من خطوط فارغة
 

 وبعدين تنقل على التاب التانى واسمه
 

Parameters 
 

علىوتعلّم صح   
 

Ray 
 

 وده بيخلى الخطوط ممتدة مش لحد آخر اليوم وخ.ص
 
 

  
 وأخيرا تروح على التاب التالت واسمه

 
Visualization 

 
 وتشيل ع.مة الصح من على

 



Show on All Timeframes 
 

 وتحط صح على
 

H1 
 

 وبكده يظھر اللون فى فريم الساعة فقط عشان الباقى له نظام تانى
 

والشفاوتدوس اوك وبالھنا   
 
 
....يتبع  
 
 

 صوره للتوضيح القناه اللي رسمناھا مع تمبلت الشموع
 

 



 البرنامج المعتمد في الشرح التريد 
 وممكن تحميله من الرابط 

 
http://www.alforex.com/for-traders/o...o-account.aspx 

 
 
 

 الحمد \ كده تمام
 

 نبتدى المرحلة التانية
 

 
 طبعا مش ھانكرر ھنا خطوات وضع ا�داة عشان خ.ص ھى موجودة

 
يعنى (ھانعمل نفس اللى عملناه من رسم با�داة انما المرة دى ھايكون من اليوم اللى قبل اللى قبله 

مارس ١فى المثل بتاعنا من اول يوم  ) 
 

لحد ) مارس ١(من فاصل بداية اول امبارح ) خ.ص عرفناھا من قبل كده(ا�داة ونعمل دراج نختار 
)مارس ٢(نھاية امبارح   

 
 يعنى نھاية الخطوط واحدة اللى ھى بداية يوم التجربة اللى ھو النھاردة كمثال

 
 ولكن بداياتھم مختلفة، واحدة تحتوى شموع يوم، والتانية تحتوى شموع يومين

  
  

ونعمل دبل كليك ونعمل نفس الخطوات السابقى تماما) الجديدة(ى بقى على التانية ھانيج  
 

 بس كل الفكرة اننا ھانغير اللون فقط ونجعله لون
 

MidnightBlue 
 

 اللى ھو جنب اللى فات على طول
 

 وبالتالى تكون النتيجة الصورة زى دى

  



  

  
  
  

 تمام جدا جدا كده
  تعالى نشوف بقى

 
ولكن يختلف شكلھا باخت.ف الشموع  ھى ا�داة واحدة

 التى تحتويھا
 ومن ھنا تيجى اخت.فات ا1ستخدام

 
 

اللى ھو (يعنى لما ن.قى شكل زى الكيبل النھاردة مث. 
  )موجود قدامكم

  



 

 من قبل ما اليوم يبتدى خالص
خلى بالك ان ا�داة مرسومة على شموع امبارح وأول 

  امبارح
 

 لرسم ده اوتوماتيكيعنى أو1 مافيھاش غلط فى ا
  ثانيا تحديد لليوم الجديد ومن قبل ما يبتدى يعنى مش خ.ل اليوم

 
 ثالثا امتداد الرسم بيرسم م.مح اليوم الجديد

 
  زى ما قدامنا فى الشارت تخيل ان مافيش شموع لسه النھاردة بس فيه امتداد ا�لوان

  
  

 )ا�زرق( يحتوى يومينو اللى  )را�حم(اللى يحتوى يوم واحد بس  امبارحھانقول على بتاع 
 عشان نقدر نتابع مع بعض

سواء عريض (وكمان عدة تخانات ) كل يوم بيومه(ا�حمر وا�زرق بيتخذوا عدة أشكال مع بعض 
 وكل توليفة ولھا التعامل الخاص بتاعھا) فوق وتحت وبالعرض(وكمان عدة اتجاھات ) أو رفيع

 

 مثال
 

) تخين(ا�حمر متوسط السمك ومتجه �على وا�زرق عريض ھان.قى النھاردة عبارة عن ان 
 وماشى بالعرض شوية

الحالة اللى زى دى لما السعر يخرج من ا�حمر يبقى ھاينزل فى الغالب لحد لما يلمس حد ا�زرق 
 السفلى او بنسبة غالبة منه

 
من % ٨٠تقريبا فيكون الدخول بيع من بعد اغ.ق شمعة كسر الحد السفلى لKحمر والتارجت نقول 

 (ده لحد لما نعرف ازاى ان السوق اكتفى كما قلنا سابقا(المسافة بين ا�حمر والحد السفلى لKزرق 
 والمثال كما فى الصورة

 
 وزى مانتم شايفين بعد ما كسر رجع عمل اعادة اختبار زى اى ترند ونزل بعدھا

 
  وده كان مثل حى النھاردة وتابعنا الصفقة 1يف وھى شغالة

  



  
  
  

  أمثله أخرى للتوضيح 
  
  

 ودى بعض ا�مثلة كما طلبوھا اNخوان
 واكون وفيت بوعدى ليك) ويارب تكون عرفت الحركة دى كانت ليه يا عنتر(فبراير  ٢٨أيام 

 مارس ٢مارس و ١ويوم 
 

 يا عنتر ٢٨أما يوم 
ط.ق كبير زى فالسعر خرج من ا1تنين ا�حمر وا�زرق وھم شبه منطبقين وبكده السعر بينطلق ان

 ما شوفته
 طيب كبير يعنى اد ايه؟؟

 ھانقول ده واحنا بنحسب التارجت ازاى
 بس واحدة واحدة

 
وتسحبه على ) ا�زرق(أو ) ا�حمر(وللتجربة كل ما عليك انك تدوس على النقطة اللى فى منتصف 

 قبل اليوم اللى انت عاوز تختبره وتشوف ايه اللى حصل
 

  ير شكل واحد فقطمع العلم انى ما شرحتش غ
 



  واYن مع الصور
  

  
  
  

  
  



  
  
  

  مداخله ھامه من عضو  
  

اعتقد ان خط المنتصف للقناه ا�كبر كان له دور اليوم أو اعطى اشاره الى ھبوط الباوند وصعود 
  وروالي

  فالباوند اخترق خط المنتصف للقناه ا1كبر ھبوط ثم صعد 1ختبارھا وھبط مره أخرى
 ... بينما اليورو لم يستطع اختراق خط المنتصف وارتد منه صعودا ثم عاد لم.مسته ثم ارتد صاعدا

 تستخدمه لتحديد او تأكيد ا1تجاه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟... فھل خط المنتصف ھذا 

  
 

  وآسف لتغيير ا1لوان لتتضح الصوره... ه بالشاراتات الم.حظه موضح
  

 



 
 
 

 
 
 
  
  

  وا1ن رد استاذ جمال عليه وقاله 
 طيب انا ھاشرح شغل النھاردة فى اقتباسك مش فى رد مستقل عشان انت راجل استاذ

 
 1زم تعرف ا�دوات اللى فى ايدك كويس اوى وامكانياتھا قبل ما تستعملھا

مش كده .. ح، وبكامل طاقتھا، وعشان تت.فى عيوبھا، وتبعد عن أضرارھاعشان تقدر تستعملھا ص
 و1 ايه

 



 ا�داة اللى معانا دى عبارة عن ايه؟

وبعدين معمول خط بنفس زاويته ) بداخل الشموع(عبارة عن ترند داخلى 
علوى وخط تانى بنفس زاويته سفلى، يبعدا عنه بمقدار أكبر بعد لذيول 

 د ا�صلىالشموع عن الخط الترن

  
  

 نفھم ايه من الرغى الكتير ده؟
 الترند بتاعنا�نه ھو ده  ھو الخط الوسطانىان ا�ساسى فى الموضوع 

بالشرح، اذا فضل السعر يلمس ويتراجع ) الجديد(وعشان كده كما تفضل ا1ستاذ جان 
 بيعكسومش قادر يكسر خط المنتصف 

 
ت خلى بالك ان الموضوع عبارة عن توليفة من الحاجا

  مش مجرد خرج تقوم تشترى او تبيع
  
 
 

 فيه حاجة مھمة عاوز اقولھا النھاردة
 عشان نقدر ندخلھا% ١٠٠ازاى نوصل بالثقة فى الصفقة قبل الدخول حتى نصل الى 

 
 %١٠٠مافيش حاجة اسمھا 

  أمال ايه؟ مش ھاندخل و1 صفقة؟؟
  
  
1 

 انما فيه حاجة اسمھا الثقة المتراكمة

 بمعنى
زى ما مصطفى وا1خوان المحترمين أشاروا فى (ر ا�حمر مث. لفوق لما السعر كس

يصل للحد العلوى ) احتمال(يكمل طلوع، وكمان ) احتمال(ده بيدينا ثقة انه ) الشارت
 ا�زرق

  بس ھل تكفى كمية ا1حتما1ت دى عشان ادخل الصفقة؟؟ طبعا 1



 

 ؟امال نعمل ايه
 ان ا1تجاه صعود %٣٠ مث. ا1حتما1ت دى خليتنا واثقين بنسبة

 %٧٠طيب ده لسه كتير اوى فاضل 
ده ھايتشرح بالتفصيل فى مشاركة (ندخل على الفريم ا�كبر عشان نعرف احنا فين من الخريطة 

A ٦٠فلو كان الفريم ا�كبر يؤكد الصعود زادت النسبة مث. ل) تانية النھاردة برضة باذن% 
 )متى؟اخلص بقى امال ھاندخل ا( ٤٠لسه فاضل 

وده أھم حاجة فى الفوركس وھو ده القائم عليه اى استراتيجيات او (لما ن.قى سلوك السعر 
م.حظات، انت اساسا بت.حظ سلوك السعر، وكل اللى بنعمله ده ناتج عن م.حظات لسلوك السعر، 

  )فماتخليش الم.حظات تحجب رؤيتك لسلوك السعر ا�صلى
 

ة فده دليل على انه مكمل بمعنى، لما مث. يكون الكسر بقو
A بقوة باذن 

  حتى لو عمل اعادة اختبار
 

انما لما يكون السعر ما بيتدلع زى الكسر اللى عمله الكيبل النھاردة مش ھادخل ا1 لما تكون فيه 
 اشارة تأكيدية

 يعنى مث. رجع عمل اختبار ورد بقوة شوية
 نزل شوية لحد ما خبط فى دعم سابق

ھامر محترمة و1 بيرسينج و1 بولش انلجلفينج و1 حاجة من (بتوع الصعود عمل شكل شمعة من 
  )دول

 
مث. وصلنا  المھم يكون فيه تأكيد من سلوك السعر نفسه

  %٩٠كده لل 
 

  يتبع
  
  
  
  



 طيب
 

 عاوزين بقى نعمل شغ.نة تانية
 
 

ملناه فى وبعدين نعمل نفس اللى ع) كيبل طبعا احنا مثبتين عليه(ساعات  ٤ھانجيب شارت ال 
 شارت الساعة بنفس ا�داة ونفس ا�لوان بس مع تغيير حاجتين

 
 أو1 انك تختار فى خانة

 
Visualization 

 
ساعات ٤انھا تظھر على ال   

 
 يعنى تعمل صح على خانة

 
4H 

 

 وثانيا
 

 ھانرسم برضة بنفس المنطق على الفواصل
 

 ولكن ا1خت.ف ھو قيمة الفواصل
 

لى اسبوع واسبوعين بد1 من يوم ويوميناللى ھاتشير المرة دى ا  
 

وفى الحالة دى ھانرسم الك.م ده مرة فى ا1سبوع عشان نحدد ايه اللى ھايحصل خ.ل ا1سبوع ده 
A باذن 

 
 وبناء عليه نقدر نحدد ھانعمل ايه على مستوى الساعة

 

 يعنى
 

ساعات مع بداية يوم ا1ثنين الرسمة بتاعتنا ٤رسمنا على ال   
 

ساعات ٤ن لقينا السعر عند حد القناة السفلى مث. على ال وبعدي  



 
 وروحنا على الساعة لقيناه بعد شوية عمل كسر لKحمر لفوق بقوة

 
 يبقى انت عاوز ايه تانى عشان تدخل؟

 
و كسر على الساعة ا�حمر يعنى شرا ) يعنى اسبوع بحاله شرا(ساعات  ٤على الحد السفلى لل 

او اعادة اختبار ارتدت بسرعة، يعنى سلوك سعرى موجببرضة، والكسر كان بقوة   
 

 يبقى تدخل انت كمان بقوة وانت مستريح الضمير ھھھھه
 
تاخد ربحك وتحمد ربنا وبعدين تقفل الشارت وبعدين تيجى تفرحنا ھنا، وبعدين تقفل الكمبيوتر، 

 وبعدين تقوم تشوف حياتك بقى انا مش ھاقولك تعمل ايه فى كل حاجة
 

كده يورينا الشكل ا1سبوعى ممكن يبقى عامل ازاى يبقى دة  
 

 والتفاصيل الدقيقة مع شارت الساعة
 
 

 مثال 
 
 

  
ساعات ا�ول عشان تتابعوا معايا ٤بس اعملوا شارت ال (مثل عملى  ) 

 
ساعات عشان يوضح شكل ا1سبوع اللى جاى ھايحصل ايه ٤ده شكل الكيبل على ال   

 
ى نزل شوية صغيرة لحد لما لمس الحد السفلى لKزرقھان.قى انه اول ا1سبوع مابتد  

 
 تمام؟

 
المھم ) مش مھم تكون عارف فى الشموع اوى(وبعدين راح طالع بقوة وعمل شمعة بولش انجلف 

 انه ارتد لما لمس الحد السفلى لKزرق
 

 كل ده احنا مالناش دعوة
 

 كل ده فى انتظار الصفقة الصح
 

 ب.ش ايدك تاكلك
 

على شارت الساعة بقى بتاعنانقوم داخلين   
 



 ھان.قيه شكله زى اللى فى الصورة
 

 حصل ايه؟؟
 

كان ا1حمر وا�زرق فوق بعض تقريبا، وعرضھم متوسط نوعا ما، وده من أقوى ا�شكال اذا 
 اتكسر

 

 وراح السعر كاسر ا1تنين بقوة
 

 ورجع عمل اختبار وشوف راح فين
 

وعمالة تكتب انھا خسرت جزء كبير من حسابھا او الحساب مع ان اليوم ده ت.قى ناس كتير بتعيط 
 كله

 
وانت تحمد ربنا زى ماقلنا على نعمته ان كسبت مكاسب محترمة جدا فى اليوم اللى الناس بتشتكى 

 انه صعب جدا جدا
 

 وبعدين
 

وع اللى احنا عارفينھا من قبل ما يبدأ ا1سب(الناس كلھا لما شافت الطلعة القوية جدا اللى حصلت 
بعد ما شافوا اللى حصل قالك ده ترند ) ساعات و\ الحمد واخدناھا من اولھا Yخرھا ٤من فريم ال 

 صاعد و و وھانستناه عند كذا وما حدش يبيع الكيبل واللى يبيع ده مجنون
 

 يقوم ييجى يوم زى امبارح
 

، فاكرين )عوديعنى اكتفى ص(ساعات السعر تقريبا وصل للحد العلوى لKزرق  ٤على شارت ال 
 التروس؟، عاوزين نصحى مع بعض

 
وعلى شارت السعة فى نفس الوقت كسر ا�حمر لتحت وعمل اختبار، تقوم حضرتك عامل اييييه؟؟ 

 باااايع
 

 فى الوقت اللى كله بيقول شرا شرا شرا
 

ماتنساش دى)تاخد منه حظك وتحمد ربنا ) 
 

ود شوية، فماتفتريش فى النزول اوى ساعات مكمل صع ٤مع العلم انك لسه عارف انه على ال 
 عشان ھايردھم تانى

 

 ومن ھنا تبقى قادر تتابع موضوع التروس المتداخلة قدر ا1مكان
 



 من خ.ل معرفتك ا1سبوع ھايحصل فيه ايه، وللدقة من خ.ل الساعة على اليوم ھايحصل فيه ايه
 

عشان ھى بتترسم على (ع السعر وا�داة دى و1 ھاتغلط وانت بترسمھا، و1 بتعيد رسم نفسھا م
، وبترسملك طريقك لقدام) سعر قديم مش متغيرة مع الجديد  

 

 وممكن كمان تعيد نفس اللى عملناه على الشارت اليومى بنفس الشكل
 

 وده عشان تقدر تحدد الشھر ده ھايكون نظامه ايه عامة، قبل ماتدخل فى التروس ا�صغر
 

مش معقول عاوز تعمله على شارت ا1سبوعى عشان تعرف  طبعا اكبر من كده يبقى افترا بقى،
 السنة اللى جاية ھايحصل ايه ھھھھھھه

 
قدر ا1مكان طبعا عشان ده غيب، (فلما يكون اقل حاجة عندك انك تعرف يوم بحاله ھايحصل ايه 

فحلو اوى اوى اوى وتحمد ربنا على نعمته) انما محاو1ت  
 
 

  

  



  

  
  
  
  
  
  

  جمال  /ملحوظه من د 
  امه جدا 1داره راس المال ھ

  في ھذه ا1ستراتيجيه وبصفه عامه ايضا
  



  عاوز تعرفھا تابع لتعرف
 ادارة راس المال

 
 الموضوع ده 1 يقل اھمية عن ا1ستراتيجية

 بل ھو جزء 1 يتجّزأ منھا
 

 أنا عن نفسى وكل واحد يشتغل بTسلوب اللى يريحه، انا مجرد باشرح اسلوبى ومابالزمش بيه حد
 

 )خمسة وعشرين الف عشان اللخبطة فى ا1صفار(دو1ر  ٢٥٠٠٠فلنفترض ان راس مالك 
 فانا بادخل بلوت واحد بس استاندرد

 لوت مينى ١٠يعنى 
 دو1ر ٢٥٠٠مينى لكل  ١يعنى لوت 
 دو1ر ٢٥٠مايكرو لكل  ١يعنى لوت 

 انا حاسس انى فى فرح ھھھه
 

 %١٠٠قة جايبة نسبة وكمان مش بادخل باللوت كله ا1 اذا كانت الصف
 صفقة زى بتاعت النھاردة عشان تبقوا متابعين معايا

 انا شخصيا عملت ايه؟
ساعات مش 1مس و1 كاسر اى حاجة عشان نقول طلوع جامد زى اول  ٤طبعا السعر على ال 

 )شرحناه قبل كده(ا1سبوع 
 وعلى الساعة شكله تعبان وكسر ا�حمر كسرة مش اد كده

 ضةانما انا دخلت بر
 بس بأد ايييييييه؟؟

 وارجع لمشاركتى ھات.قينى كاتب داخل بلوت قليل، صح؟
 ماقلتش اد ايه عشان ماكناش شرحنا ادارة راس المال

 
ومانصحش حد يعمل كده ا1 لو كان متمكن او حسابه (انما انا بادخل كل صفقة حسب نسبة نجاحھا 

 )كبير، يفّضل ا1نتظار حتى تكتمل كل الشروط
 

 الف ٢٥عقود مينى لكل  ١٠بتاعتى بادخل زى ماتفقنا ب % ١٠٠ل فانا ا
 الف ٢٥ولكن انا دخلت فى صفقة النھاردة عشان نسبتھا قليلة ب عقد واااااحد مينى لكل 

 ساعات ا1وسط قلت ندخل بنصف العقود ٤ولمس ترند ال  ٢٥٠وبعد ا1رتداد الى 
 لوت مينى ٥يعنى 

 ه اساساعلى اللى داخلين بي ٤يعنى ھانزود 
 فيبقى المجموع الحالى

 ٢٨٦لوت من سعر  1
 ٢٥٠لوت من سعر  ٤و 

 
 تعالوا نحسبھا سوا

 ٢٣٨مجمل الخسارة الحالية والسعر الوقتى وانا باكتب 
 ٥٠- =لوت  1



 ٤٨- =لوت  4
 !!!!!!!! الف ٢٥من أصل $ ١٠٠يعنى توتال حوالى 

 آدى حاجة
 الحاجة التانية لو انت خوفت من التريدة

  اشارات ھبوطأو بانت 
 او اى حاجة تانية

  نقاط فقط عشان تقفل الكل على صفر ٨يكفيك ان السعر يطلع 
 ده لو انت مش عاوز الصفقة دى

 نقاط 8
 

 اما لو نزل تانى مث.
 ٢٥لوت استاندرد لكل  ١لوت اللى فاضلين عشان ابقى مجموع كللللللل اللى عملته  ٥فھاشترى ال 

 الف دو1ر
 لمالمنتھى ادارة راس ا

والفكرة دى احقاقا للحق مستوحاه مع بعش التعدي.ت من موضوع واحد محترم جدا زمان كان فاتح 
 موضوع توصيات على الكيبل فقط اسمه ا1ستاذ

 الُدبعى
 

 طيب واحد ھايقولى ان كده الموضوع مش ھايبقى جايب ھّمه كنسبة وتناسب
 1 نحسبھا

 بس يعنى مش بتلّقط رزقك من ھنا ومن ھنا% ١٠٠خلينا انك ما بتاخدش غير الصفقات ال 
 

 فى ا1سبوع؟ ده بدون اى تلقيط% ١٠٠ھل مش ھات.قى صفقتين بس 
 ھات.قى اكتر من كده بكتييييير ممكن واحدة واتنين فى اليوم مش فى ا1سبوع

 فى ا1سبوع ٢انما خلينا ھم 
 )طالع نازل ٢٠٠داحنا امبارح بس و1يف عاملين ييجى (نقطة  ١٠٠كل واحدة تاخدلك 

 )خليھا علينا(نقطة فى ا1سبووووووووع  ٢٠٠نقطة فى صفقتين يعنى  ١٠٠انما ھانقول 
 )اسابيع بس انما برضة خليھا علينا ٤ده لو كان كل الشھور (نقطة فى الشھر  ٨٠٠يعنى حوالى 

 دو1ر يعنى النقطة بدو1ر ٢٥٠٠لما تكون داخل ب عقد مينى لكل 
ده واحنا جايين (يعنى اكتر من التلت كل شھر  ٢٥٠٠دو1ر من أصل  ٨٠٠يبقى فى الشھر مكسب 

 )على نفسنا كتير
 ومع ذلك قمة ا�مان

 عشان تدخل بالعقد كله% ١٠٠عشان انت داخل من نقطة المفروض 
 نقطة؟؟؟؟ ٢٥٠٠ھايرجع عليك % ١٠٠فھل بعد ال 

 
ح فى دورة راس المال فانا مش ھاحسبھالك فى السنة كام عشان ماتتخضش و1 ھادخل ا�ربا

 عشان مايغماش عليك
 انما ھاقولك على حاجة صغيرة

ياخى عيب اوى اللى يقول المكسب (فى السنة % ٧البنك لو انت حاطط فيه بالمصرى بيديلك نسبة 
 )فى الشھرررر% ٤٠كده قليل احنا بنقول حوالى 

 فى السنننننة% ١٫٧٥اما لو حاطط بالدو1ر بتاخد ما شاء A نسبة 
 يعنى لو حطيتھم فى الدو1ب ھاتفتح اخر السنة ھات.قيھم زادوا عن كده

 



 بلوت تانى ده اذا ارتد عليك تانى اكتر) اللى ھو التبريد عشان ماحدش يزعل منى(وممكن التعزيز 
 وده مابيحصلش ا1 اذا انت داخل غلط خالص من ا�ول

 ومع دخولك غلط
 ىادارة راس المال ممكن تطلعك من الورطة د

  

  
  ملحوظه ھامه 

  بالنسبه لتحديد الھدف 
  

 اما الھدف فانا قلت امبارح اول ما با1قى ان السعر كده اكتفى
 ھاتقولى طيب مانا مش ھاعرف دى

  ھاقولك حاجتين
 

اول حاجة دى ھاتيجى بالخبرة وكتر الممارسة على موضوع التروس وانتم بقى عندكم شكل :١
  التروس من ا1كبر ل.صغر اھو

 
لحاجة التانية ھى انك بتكون كسبان كده كده فأصبحت مشكلتك الوقتى انك عاوز تقفل على وا:٢

 اكبر مكسب، مش انك تكسب او حتى تحافظ على راس مالك
  يعنى واحدة واحدة ب.ش طمع

  
  

  أساسيات في التعامل مع ا1ستراتيجيه 
  خلي بالك منھا

   ركز ھنا
  
  
 أو1

 الشغل على فريم الساعة فقط
 ساعات ده ايه؟ ٤ امال ال

أو الخروج منھا ) على الساعة(ده مجرد يفھمك ا1تجاه العام وللتأكيد على ا1ستمرار فى الصفقة 
 )على الساعة برضة(

 )مش بالضرورة(يبقى شكله ايه ) ممكن(وبيورينا التخيل العام ل.سبوع 
 انما اللى بيحدد الشكل الفعلى ھو فريم الساعة وتغير سلوك السعر خ.له



 
 امال اليومى بقى؟
 )احتما يبقى ازاى(ده عشان نتخيل برضه شكل الشھر 

 ساعات ٤وتأكيده يكون من ال 
  ساعات من خ.ل الساعة ٤وتأكيد ال 

  

 
  أمثله للفھم

  
 يعنى ھاديلكم مثل

 احنا ھانبتدى شھر جديد
 عملنا نظامنا على فريم اليومى عشان نتخيل الشھر

ان ا�حمر وا�زرق متطابقين ) اتشرحوا ماعندناش غيرھم الوقتى حاجة من ا1تنين بس اللى(فلقينا 
  على بعض ونازلين لتحت

  
 

فى الحالة دى يبقى عندنا سيناريو من اتنين خ.ل الشھر 
 ده
 

 يا اما ھايمشى فى ترند ھابط يلمس القناة من فوق وينزل يلمسھا من تحت
 او ھايكسرھا من فوق ويطلع بھبل

 
  طيب نعرف ازى؟

 
 ساعات ونعمل نظامنا عادى ٤لى ال ندخل ع

 )عشان بقاله فترة نازل(ن.قى الشكل فى الغالب ھايكون شبه اليومى 
 فيكون السيناريو ھو ھو احدى الحّلين

 
 نقوم ندخل على الساعة ونعمل نفس النظام

 ودى تكون محطة المراقبة بتاعتنا
 فيكون نفس السيناريو) ةا�حمر وا�زرق متطابقين برض(ممكن ن.قى الساعة نفس الشكل 
ساعات  ٤بحيث تأثيره ظھر على الساعة ولكن لسه على ال (او يكون السعر مشى بالعرض شوية 

 )مش مؤثر اوى
 فيكون الشكل على الساعة ان ا�زرق ماشى بالعرض شوية وا�حمر باصص لتحت

 
 الطبيعى عندنا اننا بنشتغل على الساعة مع وضع الحال العام فى ا1عتبار



ولكن ا1تجاه العام على اليومى ) ده العادى(لما يكسر ا�حمر على الساعة لفوق يبقى ھاندخل شرا ف
مش (ساعات ھبوط فيكون الدخول اما بلوت صغير عشان تقدر تعزز او بتارجت صغير  ٤وعلى ال 

 )1زم يلمس الحد العلوى لKزرق

 
  ملحوظة ھااااامة

  
 

 ع الى شرا وانت كنت شارى وقفلت بدرىماتخافش ان الترند يعكس اتجاھه من بي
1 

 ھايرجع وينزل لك تانى لمنطقة الشراء ا�صلية أو أفضل منھا كمان قبل ما يبتدى رحلة الصعود
 يعنى ھاتركب الموجة ھاتركب الموجة باذن A تعالى

 فب.ش تستعجل او تطمع وما تقفلش الصفقة عشان ھايعكس الترند ويطلع
 ط لزق، 1زم فترة انتقالية ا�ولمافيش ترند بيتعكس خب

 وا1ستراتيجية بتاعتنا دى بتبين كل الفترات، الترند وا1نتقالى
  بس انت

 أدخل صحححححح
 

  المھم

 )على استحياء(زى ما قلنا اشترينا على الساعة مع كسر ا�حمر 
 )عشان امبارح طلع السعر شوية(وبعدين تانى يوم مث. ھايتغير الشكل بتاعنا 

ن ا�زرق ماشى بالعرض وتقريبا ا�حمر ماشى باعرض برضة بس فھايكو
 باصص لفوق

 
 نركز ھنا بقى

 سيناريو ٢فيه 
 

 السيناريو ا1ول
 لو الترند العام ھايكمل ھبوطه

 ساعات مث. 1مس الحد العلوى للقناة ٤ھايبقى السعر على ال 
 وعلى الساعة حبيبتنا

 ليه؟) وت عالىل(ھايكسر ا�حمر لتحت، فھاندخل بيع وبقوة 
 اليومى ھابط وماتكسرش

 ساعات لمس الحد العلوى وارتد وترند ھابط ٤ال 
 الساعة كسر ا�حمر لتحت

 عاوز ايه تانى؟



 
  يو التانىرالسينا

 
 يكون الترند ھايبتدى ينعكس

 (لتانى يوم(فالسعر على الساعة ھايكسر ا�حمر لفوق 
 )ى زى امبارح ھھھھهلسه على استحياء بس مش استحياء او(فھاندخل شرا 

 )يمكن يكون بقوة(ھايطلع بينا شوية 
 ساعات ٤فى الحتة دى ھايكون كسر الحدين العلويين للقناتين المتطابقتين على ال 

يبقى ساعتھا يا فرج A ا1سبوع ده ھايكون طلوع بغباوة وفيه ناس كتير ھاتصّفر حساباتھا 

  نحاول احنا نكسب بقى) المتمسكين بالبيع(
 

 ساعتھا السعر ھايعمل زى ما قلنا من شوية
 ھاينزل تانى ويمكن لسعر أفضل من اللى اشترينا على أول ما كسر

 ساعات قبل ما ينطلق ٤وده عشان يعمل اختبار على ال 
 .قيه دخل تانى جوة ا�حمر اللى لسه كاسرهويمكن على الساعة ن

ساعات فى تحديد ا1تجاه وليس  ٤من ھنا ييجى دور ال (
 )جرةافى المت
 

تاجر ما ترى وليس (وب.ش تخييييل ) ب.ش افترا ھھھھه(طبعا احنا مش ھانشترى من تحت اوى 
 )ما تظن

  على الساعة الشرا وبمنتھى القوة يكون لما السعر يرجع ويطلع تانى من ا�حمر
 

 )والحاجتين دول متزامنين يعنى بيحصلوا سوا(ساعات  ٤ويكون تم التأكيد على اختبار فى ال 
 

 ٤يعنى لما يرجع يكسر على الساعة بيكون فى الغالب عمل شمعة ھامر او بولش انجلف على ال 
 ساعات مع لمس القناة المكسورة وا1رتداد منھا

 
 يبقى اشترى و1 حرج

  ه ھايطيييييير لفوقوا1 سبوع د
 

 ھايكون عندنا الشكل كالتالى
الفريم ده كده (ساعات القناتين باصين لتحت ومتطابقتين والسعر خرج منھما وطار  ٤على ال 

 )مالناش دعوة بيه تانى Yخر ا1سبوع عشان الشكل ده مش ھايتغير
 ساعات ٤اما على الساعة فأول يوم لما السعر كسرھم وطار ھايبقى الشكل شبه ال 

أكيد (اما تانى يوم فھايكون ا�حمر باصص لفوق ورفيع ومخترق ا�زرق من شدة طلوع السعر 
 وا�زرق عريض وبيبتدى يبص لفوق) يعنى

 )وده فى الغالب(فلو السعر ھايكمل بنفس القوة 
 ممكن يلمس ا�حمر من تحت ويطلع بقوة



 خلى بالك )ده شكل جديد غير اللى فاتوا(وممكن يكسر ا�حمر لتحت 
ويلمس طرف ا�زرق من فوق ويطييييير يطير زى ) ادينى باعيدھا تانى(ھايكسر ا�حمر لتحت 

 العصافيييير
 

  طيب ليه لما ھايكسر لتحت مش ھانبيييييع؟؟
 

 )اجھزة يعنى بس بالمصرى(او1 احنا مش مكنة 
ھانبص عليه تانى  ساعات اخد فى وشه ومسافر لدرجة اننا مش ٤ثانيا احنا قايلين انه على ال 

 باقى ا1سبوع
  يعنى كل نزول شرا

 
 وعلى فكرة

 ساعات انه طالع ٤غير موضوع ال 
 الشكل نفسه بتاع الساعة ما بيبقاش ھو ھو

لقوة الشموع الصاعدة المرسوم (يعنى ا�حمر بيكون رفيع عن العادى وخارج عن ا�زرق اوى 
 )عليھا
 

 عموما
 الشرح النظرى شىء

 بإيدك والخبرة شىء تانى خالص، وده اللى احنا عاوزين نوصل لهولما تجرب عملى و
 وما تفتكروش انى قلت الكلمتين اللى عندى ومش ھاتابع الموضوع زى ما ساعات الناس بتعمل

A مع بعض وھانتابع سوا ونتعلم سوا لحد ما تنتقل لكم الخبرة باذن A احنا باذن 
 

 وعلى فكرة
 بوا الخبرةممكن قدام شوية بعد ماتكتس

 من أول ما ترسموا النظام بتاعنا من بالليل ومن شكل ا�حمر مع ا�زرق
 تقول انا بكرة أجازة وتستمتع بحياتك

 ولما ترجع بالليل ت.قى اللى انت كنت عارفه
 )نبقى بعدنا عن التذبذب(انه مشى بالعرض فى رينج ضيق 

فلما تيجى بالليل ) نازل واليومى بالعرض ٤على الساعة طالع وعلى ال (او انه غير محدد الم.مح 
 ت.قى ناس فى المنتدى بتعيط انه ليه عمل كده او ان فيه مؤامرة ضد أموال العرب

 )تانى ماتنسھاش دى(فتحمد ربنا 
 

 معلش ان الشرح من غير صور
 بس محتاج شوية تخّيل

  فيارب تكون الصورة الكاملة وضحت
  
  



  ھنا مداخله جيده وسؤال كويس
 من عضو

 
 

 اتكلمت عن انطباق القناتين في ا1ربع ساعات واليومي لتحديد ا1تجاه
 

 طيب اذا لم تكن متطابقه
 

المتاجره مفھوم انھا على شارت الساعه ولكن الفريمات ا1كبر لھا دور كذلك عايزين نعرف ان لم 
 تكن القنوات

 
و دور خط القناه الم متطابقه على ا1ربع ساعات واليومي كيف يكون التعامل مع السعر وماھ

  التخينه والرفيعه وھل ناخذه بعين ا1عتبار توسط لك. القناتين

 
  عاوز تعرف الرد تابع معنا

  
  

A متابع انت كويس ما شاء 
 

 اذا لم تكن متطابقة يتم التعامل معاه عادى زى ما شرحنا على فريم الساعة
 حجم الھدف والدرو داون فقط ليختلف) مجرد اخت.ف حجم الترس(كل الفريمات زى بعضھا 

 انما ا1نماط ھى ھى
 

 اما دور الخط ا�وسط فده عشان اذا السعر سلوكه اتغير قرب الناطق دى تبتدى انت تخلى بالك
 بمعنى انه مث. ھابط وانت بايع على الساعة

يا ساعات كان عند خط النص وعمل مث. ھامر و1 بولش انجلف يبقى يا تقفل البيع  ٤لو على ال 
  تخفف العقود يا تحط استوب على مكسب المھم يكون ليك رد فعل للسلوك بتاع السعر

  
  

  سؤال تاني كويس من عضو
  

استاذنك استاذ جمال الجزء بتاع التذبذب و الرينج الضيق دى لو تشرحھالى بالصور ازاى توقعه و 
  موضوعازاى التعامل معاه 1ن دى مشكلتى ا1زليه و اھم شىء عايز افھمه من ال

  



  انظر الرد
  
  

 من عينيا

 
 

 الشكل ده بيكون ا�زرق عريض اوى وا�حمر كذلك عريض اوى
 وبيكون الفروق بينھم مش كبيرة، وكمان افتتاح اليوم شبه فى المنتصف

موضوع العزم ده (لسعر يمشى كل العرض دة وبعدين يكسر بيكون ضعف العزم بتاعه فعشان يقدر ا
 )احنا لسه ماتكلمناش فيه وھو مھم

 فعشان كده باريح نفسى واقفل او اتابع من بعيد
 واستنى لما يبان اتجاه محدد وب.ش طمع واخده طالع نازل

 ممكن التداول خ.ل اليوم اللى زى ده بالعكس
 تداد مش الكسريعنى على ا1ر
ده اذا السوك السعرى عمل شكل ارتدادى ھامر و1 (البيع من الحد العلوى، والشرا من الحد السفلى 

 )شوتنج زى اللى فى الصورة
 

 بس ليه؟؟
 انا ماباحبش اغامر

 استنى احسن اتجاه وتأكيد واضح
 

 خلى بالك من حاجة
 عناه ايه؟؟اذا انت دخلت بيع مث. من الحد العلوى وكسره لفوق ده م

معناه انه ھايطير لفوق زى ما شرحنا قبل كده وتبقى حضرتك اخدت الترند الصاعد بيع من اوله ما 
 شاء A ھھھھھھھه

 
 انا افّضل الصفقة المتكاملة
 يارب تكون الفكرة وصلت

 واذا بتحبوا اى شرح تانى بالصور انا جاھز
  فقط حددوا النقطة المطلوب شرحھا

  
  
  
  
  

  ضيح للتو هھنا صور
  بص كويس

  



  
  
  
  

  سؤال تاني من عضو مركز 
  

  تمام انا كده فھمت
 طب بالنسبه للتعزيز ايه رايك فى امبارح كان شراء

 نقطه بس جاب نقطه الدخول ٤٥ھو بعد ا1ختراق عكس حوالى 
 التعزيز يكون من لمس الخط السفلى لقناة اليومين ؟ و 1 ليه شرط معين ؟

   ه فصلتاصل امبارح كنت مركز انھارد

  
  

 عاوز تعرف الرد 
 تابع معنا

 
 



  
 ماشى يا عم

 نمسك يوم زى امبارح بالتفصيل شويتين
 

 أو1 امبارح ماكانش الكسر محترم، يعنى مش بعزم كويس يادوب قافل فوق ا�حمر بكام نقطة
وض من اللى المفر% ١٠بالنسبة لى (ومع ذلك دخلنا، ل.لتزام با1ستراتيجية ولكن بعقود قليلة جدا 

 )من الحساب% ١٠ادخل بيه، خلى بالك مش 
 )٣على الساعة (وبعدين السعر عمل شمعة دوجى بعد الدخول 

 وده دليل اكبر على الضعف للعزم
 )عشان قليلة(ومع ذلك احتفظنا بالعقود 

قلنا تمام ) ٨الساعة (وبعدين السعر نزل وعمل اختبار وارتد فع. كل اللى نزله وطلع لسعر الدخول 
 )نقطة مش مستاھلة تعزيز ١٧ماكنتش معزز عشان كل اللى نزلھم  ولكن(

 بس الفكرة ان الشمعة برضة قفلت دوجى، يعنى ھى ارتدت ولكن ليس بالقوة المطلوبة
وكلھم مش عارفين يكسروا ھاى اليوم عند ) ٩شمعة الساعة (واللى بعدھا قفلت دوجى وصغيرة 

٢٩٠ 
 لدخول او بربح كام نقطة بسيطة ممكنفى الحالة دى لو حد حب يقفل على نقطة ا

 بس انا ما قفلتش
 )مش مشكلة عشان العقود القليلة(نقطة  ٤٥والسعر ارتد عليا 

 
 ولما لقيت ا1تى

 ساعات لمس خط النص ٤على ال 
 على الساعة لمس خط النص

يعنى مكان خطين نص وتأكيد من ) نجمة الصباح(وعمل على الساعة حاجة تسمى مورنينج ستار 
 وك السعرسل

من اللى المفروض أدخل بيه من % ٤٠فقط ب ) وبرضة مش بكل الكمية المطلوبة(اشتريت تانى 
 ا�ول اذا كانت صفقة مكتملة الشروط

 )تعزيز ٤٠فى ا�ول و  ١٠(من اساسى عقود الدخول % ٥٠فيبقى المجموع 
 لعدة أسباب ١٣ولما رجع السعر تانى لنقطة الدخول ا�ولى قفلت الكل على شمعة الساعة 

 ھاى اليوم ٢٩٠أو1 قفلت الشمعة وبرضة ماقدرتش تكسر حاجز ال 
 ثانيا الشكل العام للسلوك السعرى يدل على ضعف

راح لمس ا�زرق بعد (اساسا وصل للھدف من يومين ) ساعات ٤ال (ثالثا وده ا�ھم الترس الكبير 
 يعنى قوة الشراء مش بالعزم المطلوب) اختراق ا�حمر

 المھم
 على نقطة الدخول% ١٠نقطة و ٤٥مضروبين فى ال % ٤٠فيصبح ا1جمالى 

 و\ الحمد
 

 ف.زم تبقى متعايش مع السعر عشان تحس بيه
 

   بس
  

  



  
  

  صور منه 
  و استفسار كمان عشان نمخمخ كده

  ده شارت ا1ربع ساعات
  

  
  

  وده شارت الساعه
  
  

  
اقصد ٢الحاله ھنا تكون ايه بالظبط ليوم   



 
 تابع لتعرف الرد 

 
 حاضر يا سيدى نشوف اليوم ده كمان

 
نقطة يعنى مافيش خسارة ٣٥السعر كسر فھايكون كسب حوالى اليوم ده لو حد باع لما   

نقطة اكيد ھاينقل ا1ستوب على الدخول فھايضرب  ٣٥واقصى خسارة ممكنة انه لما يمشى 
ده لو كان داخل بيع اساسا ٠ا1ستوب ويطلع ب  

 
 الفكرة فين؟

 احنا قلنا اننا بنشوف الترس ا1كبر ا1ول
شرا ساعات ا1سبوع من اوله ٤على ال   

ساعات ٤والسعر لما نزل على الساعة كان على خط المنتصف بالظبط على ال   
ابسط شىء فى اسبوع شرا والسعر فى المنتصف انى اشوف السلوك السعرى ھايعمل ايه ھنا 

)محتاجين تأكيد جامد عشان نمشى ضد ا1تجاه، لو مع ا1تجاه محتاجين تأكيد بسيط(  
عات بولش انجلف بعد ما لمس خط النص فى اسبوع صاعد سا ٤فھان.قى السعر عمل على ال 

 يبقى شرا على طول
 

 بس انا بالنسبالى عملت حاجة تانية
 اشتريت بدرى حبتين

 ليه؟
 تعالى نشوف

 زى ما قلنا من شوية بس ھانقول تانى عشان تعرف التفكير بيكون ازاى
ساعات ٤ده من ال )ا1سبوع صاعد  ) 

ساعات ٤)لمس خط النص ) 
ساعات ما قفلتش ھنا يعنى ماقدرش اقول بولش انجلف  ٤بس لسه شمعة ال (خط النص  ارتد من

ساعات بحالھم ٣لسه، بس ارتد ومشى لفوق  ) 
)ده زيادة عن كل اللى اتقال فوق تانى(يصبح لدينا ا1تى ) فريم الساعة( ١٠بعد قفل الساعة   

لكذا شمعة بذيول طويلة ٢٢٠السعر ماقدرش يكسر منطقة   
)ھى مش ھامر بس شغالة ھھھھه(قفلت بولش بوضوح مع ذيل طويييل  ١٠ساعة شمعة ال  

 الى جانب ان السعر ارتد تانى وقفل داخل ا1حمر بعد ماكان قفل خارجه
ساعات بساعة ٤فدخلت قبل حتى ماتقفل شمعة ال   

ساعات وضحت ا1ستمرار فى اتجاه الشرا ٤ولما قفلت شمعة ال    
 ده للدخول

 
ما قلنا نبقى عارفين دخلنا ليه وعارفين خرجنا ليه زى)اما الخروج  ) 

على الساعة ١٣كان عند قفل شمعة   
 عشان ا1تى

وعدم استطاعتھم كسره) ١٣وشمعة  ١٢شمعة (لمس الحد العلوى لKحمر مرتين   
 لمس الحد السفلى لKزرق



يعنى احتمال ا1رتداد وارد) شبيه الدوجى(قفلت بشكل فليبينج  ١٣شمعة   
ه؟طيب ولي  

نقطة واحمد ربنا واعيش حياتى ٦٠مانا اخد ال   
فأنا مش 1زم اعصره واخد ) ده بعد ما كان نزل تقريبا كل اللى كنت كسبته(حتى لو ھو طلع بعدھا 

 الحركة بالكامل
 

وماطلعش تانى كان زمانى باندم انى ) ١٥زى ذيل شمعة (بدل ماكان نزل كل اللى انا كسبته 
 ماقفلتش صح؟

 
شرحت كويسيارب اكون   
 

 
 

 
  

  ھنا مشاركه ھامه من عضو 
  تابع لتعرف

  
  

حبيت ادخل واشارك معكم مادام لدي وقت قليل ا1ن فاحببت استغ.له 1ن ما اقدر اتابع معكم خ.ل 
 .ا1سبوع

----------------- 
 اساس فكره ا1خ ابو ياسر ھي التالي

  دوره كبيره ثم اصغر ثم اصغر او عجله كبيره ثم اصغر ثم اصغر
 ومتابعه الحركه عليھم

المتاجره على فريم +تضبط اداره راس المال مع الطريقه+والدخول مع اعاده ا1ختبار بعد ا1ختراق
 الشموع اليابانيه.+عامه الساعه مع مشاھده ا1ربع واليومي 1خذ نظره

  1حظ اول صوره بصوره مبسطه

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
ا1ن نفتح فريم الديلي ونرسم حسب الطريقه ولكن مرتين مره متاخره ومره حسب الطريقه 1خذ 

  نظره عامه لث.ثه اشھر كما في الصورتين ادناه

  

  
 

  
  
  



  
 .. ا1ن ناتي الى فريم الساعه اللي الشغل راح يكون عليه

 حظ لما اخترقت القناه الجديده على ا1ربع ساعات ماذا حدث على فريم الساعهن.
 

  اختراق قناتين ثم اعاده اختبار

  

  
  
  

  اليوم اللي بعده تم كسر القناه الجديده الصاعده والدخول مع اعاده ا1ختبار مع النظر لبقيه الفريمات



  
  
  
  
ختبار كانت ھناك فرصتين مع النظر للفريمات القناه القديمه ا1ن اخترقت والدخول مع اعاده ا1

  الكبيره
  

  
  
  
  

  اخر يوم في ا1سبوع القناه الجديده ھذه المره اخترقت والدخول مع اعاده ا1ختبار
  



  
  
  

اعتقد الطريقه واضحه وھي الدخول مع اختراق احد القناتين واعاده اختبارھا مع موافقه الفريمات 
 ا1كبر للتاكيد وA اعلم

العموم بالتوفيق وھذا ما فھمته 1ن بصراحه العمل مع القنوات وبالخصوص لعمله متذبذبه على 
شيء جميل جدا والكيبل ھو اص. يحب القنوات وطرق التذبذب ولما يحدث رالي تكون منتبه حسب 

 .الطريقه 1ن فيھا خاصيه اللي ممكن تعطيك اشارات قبلھا
  ))يقول ا1خ الكريم صاحب الموضوعو1 تنسوا ربط الطريقه مع الشموع كما ((

 
---------------------- 

 . فقط يبقى موضوع الوقف والتعزيز وا1ھداف
  .وطبعا ھناك اشكال راح تتكرر لديكم وراح تحفضوھا حفظ بالمتابعه

  
  الرد من استاذ جمال

  
 الف الف شكر على اھتمامك وتوضيحك ل.خوان

  يا عم المفروض انت اللى تشرح ھنا
 اسلوبك جميل

 
 بس آخر صورتين ھم اللى مش تمام اوى

 ودول انا كنت لسه شارحھم حا1 كل واحدة فى مشاركة منفصلة
 ايه الحالة بتاعتھم وكيفية التعامل معاھم

 
 بس بجد
  رA ينوّ 

  
  



  سؤال مھم من عضو
  

ايه ھى ا1شكال الى غالبا بتكون شبه مؤكده ان يحصل فيھا انفجار سعرى او رالى او حركه قويه 
  متوقعه ؟

  

  عاوز تعرف الرد تابع 
  
  

 الشكل اللى لو كسره السعر فى الغالب بيمشى فى اتجاه وبقوة
 ھو لما ا�حمر وا�زرق يكونوا ماشيين مع بعض شبه متطابقين

 )مش ماشيين بالعرض يعنى(تجھين �سفل أو �على وم
  وطبعا مع تأكيد ا1تجاه من الفريم ا�كبر زى ما تم الشرح سابقا

  
  

  رد استاذ جمال على بعض ا�سئله مجمعه
  
  

  ساعات؟ ٤ليه مش باشتغل على ال 
  

 لعدة اسباب
 او1 انا متفرغ زى مانت قلت

احبش اكون فى السوق كتيرساعات عاوز بال طويييل وانا ماب ٤ثانيا ال   
ساعات، عشان  ٤ثالثا انا لو اشتغلت على الساعة صح ممكن اكسب اكتر من الشغل على ال 

ساعات ٤ھاستفاد با1رتدادات القوية اللى مش ھاتبان على ال   
وده كان عند الحد  ١٠٠يعنى مكسب  ٢٠٠والسعر جاب  ١٠٠بمعنى انى مث. اشتريت من سعر 

)على الساعة(فانا قفلت الصفقة ) .مث(العلوى لKزرق   
 قوووم اييييييييه

 سلوك السعر قال انه نازل ھايرتد من ا�زرق
لسه فيه طلوع ٤مع انه على ال )رحت انا بايع  ) 

 راح السعر نازل لقرب الدخول بتاع الصفقة ا1ولى
 رحت قافل على مكسب شبيه بالمكسب بتاع الصفقة ا1ولى

قرب الصفقة ا1ولى للمرة التانيةودخلت شرا تانى من منطقة   
٢٥٠راح السعر طالع تانى كتير بقى المرة دى مث. لحد   

ساعات فى شمعة او اتنين ٤وكل ده بالنسبة لل   
ساعات مث. ٧انما كان على السعة فى   

ھايكون ) اللى فى الغالب ھاتدخل فيھا متاخر بعد التاكيد(ساعات  ٤يبقى انا لو دخلت على ال 



بعد ما وقع قلبك فى رجليك من ا1رتداد (نقطة فقط  ١٥٠يعنى  ٢٥٠الى  ١٠٠سعر  المكسب من
)اللى اخد معظم المكسب  

تريدات ٣انما على الساعة ھايكونوا   
١٠٠بمكسب  ٢٠٠الى  ١٠٠من   

٨٠بمكسب  ١٢٠الى  ٢٠٠من   
١٣٠بمكسب  ٢٥٠الى  ١٢٠من   

ساعات ٤نقطة يعنى اكتر من ضعف الشغل على ال  ٣١٠فيكون المجموع   
 وكل ده مجرد مثل بس مش ارقام حقيقية

 
 بس تانى

 الموضوع ده عاوز تعايش مع السوق وخبرة شوية
 وكمان احنا لسه ماشرحناش حاجات كتير

 الناس مستعجلة وليھم حق طبعا
والتمّكن مش انك مجرد تعرف ترسم الخطوط، انما تعرف تشتغل (بس نتمكن ا1ول من اللى فات 

ين نكّمل على ارض صلبة باذن Aوبعد) وتكسب بيھا  
 

 يارب تكون الصورة وصلت

 عاوزين نفھم بس حاجة ا1ول
 ا1ستراتيجية دى مش للتوقع

 
1ستراتيجية دى عشان نتفاعل مع حركة السعر ونتعايش 

 معاه
 يعنى انا ممكن افتح الشارت وارسم الرسمة واقولك ھايعمل كذا وكذا

A 1بس كل ده تخي.ت و1 يعلم الغيب ا  
 انما ممكن بعد ساعة واحدة ألغى كل الك.م اللى اتقال بناء على حركة سعر معينة

 
 ٤انما لما السعر مث. يكسر حد معين مع شكل معين للسلوك السعرى على الساعة مع شكل على ال 

ان السعر ممكن يعمل كذا) أرّجح(ساعات اقدر   
فيه ناس بتعمل ده، بس انا لسه ماوصلتش !! ( انما ھافتح الشارت وأحدد خط سير العملة القادم

)للمراحل دى   

 
 الحاجة التانية والمھمة

 عشان الرسمة تكون مظبوطة 1بد تكون من الفاصل للفاصل
فيه شمعة على الفاصل ا�خير اللى بترسم عليهفانت محتاج السوق يفتح عشان تكون   

)يعنى الرسمتين دول مش مظبوطين حاليا(ساعات  ٤سواء على رسمة الساعة أو ال   
او بمعنى آخر احنا (انما على اليومى الرسمة تمام عشان فتح الشمعة الجديدة مش على الفاصل 

 مش اول يوم فى الشھر



 
% ٢٠الى  ١٠ات نسبتھا لن تزيد عن خلينا نتابع خ.ل اليوم أفضل من توقع
% ٨٠صح عاوزين نسبة  الطريقةواحنا أقل حاجة عشان نقدر ندخل   
 
 
 

 سؤال مھم من عضو
 

 مث. الموقف ده على المجنون
 
 
 

 

 
 

 دلوقتى السعر بيذبذب بين ا1حمر و ا1زرق؟؟
 و شموع ضعيفه جدا 1 توحى بصعود او ھبوط

 
صاعده او ھابطه؟؟ھل كده السعر بيجمع لحركه قويه   

 ھل نبيع ام نشترى ام ا1فضل نبقه بره الزوج خالص؟؟
 
 
 

 انظر تحت لتعرف الرد
 



 
 أو1 دى مش فرصة خالص

 ليه؟؟
الريسك قصاد الريوورد)عشان الفارق بين ا1حمر وا1زرق ما يستاھلش  ) 

 دى حاجة
كان قبل اغ.ق اليوم ) ده اذا كان يسمى كسر بالشموع الضعيفة دى زى مانت قلت(ثانيا الكسر 

 بت.ت اربع ساعات بس
 يعنى حاجة بسيطة وھاتغير شكل الخطوط مع اليوم الجديد

 ا1 اذا كان الفريم ا1كبر فيه استمرارية
 ثالثا الفرصة اللى انا شايفھا فى الشارت ده مش ساعة الكسر

 
ا1رتداد بقوة 1سفلالفرصة كانت مع ا1رتداد بعد لمس الحدين العلويين ل.حمر وا1زرق سوا و  

شوتنج ستارمع تكوين شمعة مش بس   
يعنى وقع من على السطح) فولنج اوف ذى رووف(1 دى تسمى  فشوف   

 بقى اتبھدل اد ايه بعد الوقوع
ع وبقوة من قفل الشمعة الھابطة ام ذيل طويييييل دى اللى جاية من الحدين فيكون الدخول بي

 العلويين
 والھدف الحد السفلى

 
 وبس

 

سؤال تاني كويس من عضو   
 

  اليوم الباوند عند اغ.ق شمعه اختراق الحدود العليا للقناتين على فريم الساعه
جاه كان السعر على مقربهوبالنظر الى فريم ا1ربع ساعات حسب الطريقه لمعرفة ا1ت  

  من حط المنتصف لقناة ا1سبوع الواحد فما ھو التصرف ا1مثل الدخول خاصة ان ا1ختراق
 .على فريم الساعه قوى ام ا1نتظار الى ان تتضح الصوره على ا1ربع ساعات

 ولك تحياتى
 

 الرد على السؤال
 

 شوف
اه انه مش عارف لسه ا1تجاه فينساعات معن ٤فى حالة اذا ما يكون السعر فى منتصف ال   

 ولما يكسر على الساعة يبقى ابتدى يحدد ا1تجاه فندخل مع الساعة عادى
ساعات قريب جدا من الحد العلوى مث. وكسر على الساعة لفوق نبدأ  ٤انما اذا كان السعر فى ال 

ساعات ٤فى المتابعة أو الدخول بلوت صغير جدا تحّسبا للموقف على ال   
للسلوك السعر دور كبيروطبعا   

هيا رب اكون عرفت اوّصل المعلوم  
 



 ھنا مثال بسيط على شمعه 
)فولنج اوف ذى رووف ) 

 
 

 
الشمعة اللى قلت عليھا انھا نزلت وماقفلتش تحت وارتدت وقفلت بالداخل بذيل طويل ھى اللى 

 عليھا دايرة
 فيكون الدخول من فتحة اللى بعدھا اللى عليھا سھم من تحت

نقطة عند الحد العلوى اللى عليه سھم من فوق ٤٠روج على مكسب فوق ال والخ  
 بانت كده؟

 
 
 
 
 



 ملحوظه فنيه
 

 السؤال الفنى انا جاوبن عليه كذا مرة
 انا ماباستخدمش استوب

 لو انت داخل صح يا اما السعر بيمشى فى اتجاھك مباشرة
عشان دى حاجة نفسية وشرحھا 1زم وھانبقى نقول ليه (او بيعكس وبرجع تانى لنقطة دخولك 

)يطول  
 فانا عن نفسى باستفاد من النزول ده بالتعزيز ولما يرجع لنقطة الدخول باقفل على مكسب
 واللى ما بيحبش يعزز يبقى يقفل على مكسب قليل او صفر ويتاجر بكرة بنفس الطريقة

 
 
 
 

 
 

 استفسار مھم من عضو
 

 
 



عكس فيھا السعر بس لو ت�حظ الشمعة قبلھا قفلت في رد حضرتك يادكتور حددت شمعة خضراء ان
تحت ودي دخلت معاھا بيع والسعر عكس وطبعاً حساب تجريبي حتى اتعلم الطريقة وافھمھا كويس 
ياريت بس تبص في الشمعة و2 أنا فاھم غلط ؟؟ بالمناسبة قريت كل الصفحات في اليومين اللي فاتو 

2حظت قبل شوية مشاركة بتقول فيھا على منتصف فريم  وفھمت اننا بنشتغل على فريم الساعة لكن
 ا6ربع ساعات فھل فريم الربع ساعات ضروري و2 كفاية فريم الساعة ؟

 
 
 

 الرد 
 

 ك.مك مظبوط أخى
 بالفعل قفلت الشمعة اللى قبلھا تحت القناة

 ولكن
 بذمتك ده منظر قفل تعتبره كسر؟؟

 ده حتى ما كسرش اللو بتاع كذا شمعة قبله
)خلينا سوا(نما برضه ھانقول اننا دخلنا بيع ا  

نقطة مكسب ٢٠طيب ماھو نزل فى الذيل اللى بعدھا حوالى   
خلينا مع بعض Yخر الخط (انما برضة ھانقول ما قفلناش و1 حتى حطينا استوب على الدخول 

)ھھھھھھھه  
لمس خط النص  طيب لما السعر عكس وقف بالداخل وعمل شمعة بولش قوية جدا ده غير انه بكده

ده (نقطة  ١٢ساعات وارتد منه بقوة، فأكيد تحس ان البيع كان غلط وتقفل على خسارة  ٤على ال 
 (لو استنيت لحد لما الشمعة تقفل

ويبقى  ١٢نقطة مع الوصول للحد العلوى تعّوض ال  ٤٢وتفتح شرا مع ا1تجاه الطبيعى وتكسب 
)غلط ومع بعض لdخرده بعد ما عملنا كل حاجة (نقطة صافى  ٣٠معاك   

 
ساعات انا قلته كذا مرة ٤اما الشرح 1ستخدام ال   

 امال قريت الموضوع كله ازاى؟
 
 

  
 
 
 

 سؤال تاني كويس اوي
 

ھل الدخول بيكون ماركت و1 مع اعادة ا1ختبار اللي  اغ.ق الكيبل كان فوق القناة بمسافة كبيرة
  لسا محصلتش ؟

 عشان موضوع ا1رتداد
كسر قناهيعني الدخول بيكون ماركت طالما ا1غ.ق   



 الرد
 
  

 سؤال جميل
 له كذا منطق

 ممكن ادخل بنصف العقود ولما يرجع يختبر ادخل بالباقى طالما انا متأكد من ا1تجاه
تاعتنا دى انى ادخل بكل العقود من ا�ول عشان زى ماتفقنا قبل كده ان الشكل وممكن زى الحالة ب

 بتاع القناتين المتوازيتين ده بيكون كسرھم صعود قوى
 بالعكس

 لما يكون الكسر بقوة وبعيد عن القناتين ده معناه انه ھايمشى بقوة
 عكس ما كان كسر بضعف وقفل بعدھا بكام نقطة بسيطة

 
 سؤال جميل 

 
سلوك السعر برضه انا مش فاھماه ازاى اعرفه ماھو   

 

 الرد على السؤال
 
 

 معنى سلوك السعر
 ھى ا1شارات التى يعطيھا السعر نفسه من خ.ل التحركات

 بمعنى لما يوصل السعر مث. الى الحد العلوى
 ھنا يمكن ان يرتد �سفل أو يخترق �على

 طيب ھانعرف ده ازاى؟
ات السعر نفسه عند ھذه النقطةاحدى الطرق ھى من خ.ل تصرف  

 بمعنى
اذا وصل السعر الى الحد العلوى وارتد بسرعة وكذا مرة وقفلت الساعة مث. على شكل شوتنج 

 ستار
 وھى شمعة لھا ذيل طويل من اعلى يدل على ان السعر ارتد من ھذه التقطة بعنف

 فھذا دليل على ا1رتداد
ه بقوة ثم رجع ليعمل اختبار فارتد من الحد العلوى انما اذا وصل السعر الى الحد العلوى وكسر

�على ھذه المرة( ) 
يبقى السعر ) وھى شمعة شراء تبتلع الشمعة او الشموع السابقة لھا(مع عمل شمعة بولش انجلف 

 ھايصعد بقوة
 وھكذا

 ھل كده وضحت الفكرة؟
 

 بالنسبة للنھاردة



 السعر وھو بيعمل اعادة اختبار مارتدش خالص
النزول وبقوةبل واصل   

 فيبقى الشرا مش من الحد العلوى ابدا
 بل لما السعر يدى اى اشارة للصعود

)دى لسه ماتشرحتش(او يستھلك قوته فى النزول   

 
 المھم جدا فھم سلوك السعر

 والربط بين الشارتين ھو قمة التعايش مع سلوك السعر
 

 وده ھاشرحه فى المشاركة القادمة على طول
 

اتين لما يكونوا متطابقتين لو كانوا متجھتين �سفل يبقى اما بالنسبة للقن
)يعنى ا1نفجار مش فى اى اتجاه(الكسر ھايكون �على والعكس صحيح   

 والدخول يكون مع الكسر او مع اعادة ا1ختبار
 خلى بالك من المشاركة اللى جاية عشان مھمة

 
 
 
 

 شرح السلوك السعرى باستفاضة
اوكيفية ربط الشارتات ببعضھ  

 
النقطة دى من اھم النقاط ولكن من الصعوبة الوصول اليھا عشان محتاجة معايشة للسعر وخبرة 

 فى الشارت والسلوك السعرى
 فاللى مش ھايقدر يعمل ده مش مھم بس يحاول معاه ومايھملوش لحد لما يتمكن منه

 
 عشان توصل للموضوع ده 1زم تكون ملّم بكل اللى اتقال قبل كده

بر ھو ا1تجاه العام للشارت ا1صغرالشارت ا1ك  
 والشارت ا1صغر ھو كيفية الوصول لھذا ا1تجاه العام
 يعنى ا1صغر مرسوم له خط سيره من الشارت ا1كبر

 وا1كبر بيترسم فعليا من خ.ل الشارت ا1صغر
 

 مش فاھم، يعنى الفرخة من البيضة و1 البيضة من الفرخة
 (اكيد ا1تنين من بعض)

 



ك.م الغريب دهازاى ال  
)أقرب حاجة(نشوف مثل الكيبل النھاردة   

 الكيبل لما كسر الحد العلوى للقناتين واشترينا الصبح
 الحمد \ صعد والناس عملت ربح كويس

 بس لحد فين؟؟؟
وليه انا قلت فى مشاركة ان كده كفاية والناس تاخد ارباحھا؟؟ مع ان فيه ناس كتير فى المنتدى 

ه قدامه كتيرقالت ان السعر لس  
 بل وبالعكس

بس مارضيتش اقول ھنا عشان ) على عكس ا1ستراتيجية المشروحة(انا بعت من ھذه النقطة 
 مايحصلش تشتيت

انما عشان اللى ھايعترض او يقول انت بتفتى وبتشوف ايه اللى حصل ا1ول وبعدين تقول انت بعت 
ة من حسابى الحقيقى توضح فقط نقطة انا ارفقت صور) عشان ده حصل معايا قبل كده(و1 اشتريت 

 دخولى وانه بيع والتوقيت كمان
 

 المھم
 ليه انا بعت، او حتى ليه قفلنا الشرا؟

)وده كده يعتبر مقاومة شھرية(ھات.قى ان شارت اليومى السعر قرب من الحد العلوى لKحمر   
فكرة صاحبنا، وعمره  السعر على(على شارت الساعة ابتدى السعر ُيظھر انه مش قادر يطلع تانى 

السعر كان ماشى بقوة لحد (ما بيخون حد، انما احنا اللى مش بنعرف لغته و1 بنسمع تنبيھاته
١١الساعة   

ابتدى يبقى ضعيف ١٢ولكن من الساعة   
على شكل اسمه اسبينينج توب، وده مش عاكس ل.تجاه ولكن بيدل على  ١٢وقفلت الساعة 

 الضعف

 
قلنا السعر موجود فين على خلى بالك وماتنساش احنا 

)عاوزين نربط كل الشارتات ببعضھا(اليومى   
 

فى رأيى من أفضل ا1شكال العاكسة وانا عن نفسى باستخدمه (وتعمل شكل  ١٣لما تيجى الساعة 
وھو ده ) أو السقوط من السطح(وھو اسمه فولنج اوف ذى رووف ) كتير وقلنا عليه بسرعة سابقا

 اللى حصل بالفعل بعدھا
 يبقى مستنى ايه عشان تبيع؟

 
 
 
 



 
 شرح مبسط لھذا الشكل القوى

 
 فولنج اوف ذى رووف

 
ھو عبارة عن شمعة تكون الھاى بتاعھا اكبر من ھاى الشمعة اللى قبلھا ولكن تعكس وتقفل على 

 كلوز اقل من كلوز اللى قبلھا
 

الكلوز اقل اللى مش 1زم تكون الھاى اعلى من اللى قبلھا و1 شوتنج ستارودى غير   
 

يعنى تبقى حمراء (وكلما كان الكلوز اقل ) يعنى تعمل ذيل طويل من فوق(وكلما بقى الھاى اعلى 
تكون الوقعة اللى بعدھا اكبر ھھھھه) طويلة  

 
 المھم

 نرجع نربط الشارتات تانى
 

سعر لما السعر على الساعة عمل شكل الشمعة اللى شرحناه، بعد ما عمل اسبينينج توب مع وجود ال
 على مقاومة شھرية

 يبقى بيع
 وفع. السعر نزل

اللى بيكونھا ھو شموع الساعة، التى (ساعات لسه بتتكون  ٤خ.ل ما السعر بينزل ھنا شمعة ال 
 (بالتالى تتكون من خ.ل شموع الربع ساعة وھكذا

ساعات اكتملت وقفلت نبص ن.قيھا عاملة اييييييه؟؟؟ ٤فلما شمعة ال   
 برافو عليكم

ساعات ٤لة فولنج اوف ذى رووف برضة بس على ال عام  
 يبقى ده استمرارية فى النزول

 
 ومن ھنا ييجى الربط بين الفريمات

 الفريم الكبير بيحدد م.مح الفريم ا1صغر
 بينما الفريم ا1صغر ھو اللى بيرسم فعليا ھذه الم.مح

 

 وبس
 

 يارب تكون الفكرة وصلت ووضحت ل.خوان



 
السعر استھلك و بطل ا1تجاه بتاعهطب ازاى نعرف ان   

 
 

 دى استراتيجية تانية كنا نّوھنا عنھا
 وقلنا انھا ممكن ُتستخدم لوحدھا للناس اللى مش قادرين يتابعوا اوى

 وممكن نستخدمھا مع ا1ستراتيجية بتاعتنا سوا مش لزيادة التأكيد، ولكن لزيادة الربح
 

 بمعنى زى مانا عملت كده النھاردة
يجية اللى احنا عارفينھا قالت شرا واشترينا والحمد \ عملنا مكاسبا1سترات  

 وا1ستراتيجية التانية قالت بيع من نقطة معينة واديك شوفت النتيجة عملت ايه
وبعدين رجعت ا1ستراتيجية ا1ولى مع ا1ستراتيجية التانية قالوا شرا تانى وبرضة الحمد \ 

 مكاسب
ى طالع واكل نازل واكل ھھھھھھھهيعنى لما تضم دى مع دى تبق  

 
 
 
 
 

 ملحوظه مھمه  
 لما يكون ا�حمر عريض اوى وا�زرق كذلك

وده بيتكون بعد يوم زى امبارح طالع بقوة نازل بقوة وفقد القوة فى الطلوع والنزول زى ما تفضل 
 ا1خ سامو بالذكر وفتح سعر اليوم بالقرب من خطوط المنتصف

 على الفرص القوية اوى بسفبيكون التداول النھاردة 
 يعنى بعد الكسر واعادة ا1ختبار مث.
 او عند ا1رتداد مرتين من الحدود

  المقصود انه بيكون يوم من ا1يام البايخة و1زم له تأكيد كويس عشان ندخل
  
  
  

  ملحوظه على مؤشر الشموع 
  ارفقه عضو معنا
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 شكلھا وبسمن المھم جدا مكان الشمعة مش 

 بمعنى
  شمعة بولش انجلف مث. عبارة عن ايه؟

 

لكى تبتلعھا تماما وده ) خضرا(بتيجى بعدھا شمعة صاعدة ) حمرا(عن شمعة ھابطة 
 دليل على سيطرة المشترين بعد سيطرة البائعين و و و و

 بعد ترند ھابط ولكن كل ده 1بد ان يكون
 1زم

  ھامر مث. بعد ترند صاعد يعنى ما ينفعش تيجى شمعة بولش انجلف او
 

ولكن بالنسبة للمؤشر وقت ما تنطبق الشروط الخاصة برسم الشمعة ھايكتب اسمھا فوقھا بغض 
 النظر عن مكانھا

 بس اھو زى ما بيقولوا
 نص العمى و1 العمى كله ھھھھه

  وطبعا طبعا ا1فضل ان الناس تقرا وتتعلم وتقدر تطلع الشموع بنفسھا
  

 ا1ولى رائعالمؤشر من الوھلة 
  ولكن لما قريت الكود ولما عملت له فيجوال باك تيست وجدت ا1تى

 
 او1 لو عملت اول خاصية ترو يبقى بتضحك على نفسك

 ليه؟
 عشان المؤشر ساعتھا ھايعمل ريبينت او اعادة رسم نفسه

 فمث. ھايقول ان الشمعة دى ھامر ويعمل لك خط بالعرض ان السعر مش ھاينزل عن ھنا
ما السعر يخترق الخط بيتمسح ويشيل كمان كلمة ھامر من على الشمعة وكان مافش حاجة  واول

 حصلت ويستنى لحد لما السعر يعمل مث. بولش انجلف فيتكب تحتھا ويرسم الخط
 فلو فع. طلع فيبان ان المؤشر رسم الخط من افضل مكان

 
 اما لو عملت الخاصية فولس

 فمش ھايعمل ريبينت
 سم كل شمعة فوقھا فھات.قى تقريبا فوق كل شمعتين اسم وممكن يكونوا عكس بعضانما ھايسيب ا

 (ھبوط(واللى وراھا بتقول بيرش انجلف ) صعود(يعنى واحدة بتقول ھامر 

 
  فتوتال المؤشر غير مجدى لKسف

  
  



 استفسار من عضو
 روطيب مادام البوند شكله ضعيف النھارده ممكن على جنب كده تقولنا رأيك في اليو

وشبه منطبقين وعلى الساعة السعر ) ارجو التصحيح، تقريبا متوسطين(1ني شايف القناتين بتوعه 
حيث كان (عكس الشكل اللي تعلمناه قبل كده !! خرج من ا1زرق بس لسة مخرجش من ا1حمر

 (!ا1حمر دائما ھو ا�رفع لكن النھارده العكس
 ساعاتوكذلك ھو عند الحد السفلي ل.حمر على ا1ربع 

 
  فھل ھو معرض اما ل.رتداد �على أو اختراق كل الحدود السفلية دي بقوة؟

  
  
  الرد

وبيعمل الوقتى اعادة اختبار فھل ) يعنى مقاومة شھرية اتقلبت لدعم(اليورو كسر قناة اليومى 
ھايكسر و1 ھايرتد؟ بس خلى بالك ده يومى يعنى ممكن ياخد يوم يومين على ما يعمل شمعة 

 تاكيدية
ساعات فھو على الحد السفلى لKحمر يعنى مقاومة اسبوعيه، فھل ھايكسر ويروح  ٤وعلى ال 

 و1 ھايرتد من ھنا؟) اعتقد ده(لKزرق اللى مش بعيد عنه اوى 
 ولكن على الساعة كسر بالفعل ا�زرق وعمل اختبار ونازل لKحمر فھل ھايكسر ا�حمر كمان؟

 
 (ده لو اكد ا1ختبار(عد يعنى على اليومى بيقول ھايرتد ويص

 ساعات كذلك ٤وعلى ال 
 وعلى الساعة كسر لتحت

 
 بص بأمانة

 انا النھاردة ماباحبش اشتغل فى يوم زى ده
 ا1 لما ا1قى فرصة ذھبية والسعر بيقول انا اھو

ولو مش كده ب.ااااااااش واشتغل بكرة احسن ما اتعلق فى تريدة واقعد اعّيط جنبھا، و1 اخسر 
 )اعتقد ھنا الفرجة احسن بكتير(فلوسى 

  )ربنا يعوض(ماھو فيه ناس اكتر خسرت ) ربنا يوسع عليھم(حتى لو شايف ناس تانية كسبت 
  
  
 

  سؤال مھم جدا
  

سلوك السعر نحدده حسب اغ.ق الشموع وتحديدا شموع 
  الساعة؟

  



  الرد
  
 شوف

دقايق  ٥ر ولو فى آخر تحديد السلوك السعرى بيكون طبعا بعد ا1غ.ق مش قبل عشان ممكن يغي
 وبذلك تتغير شكل الشمعة وتقفل على حاجة تانية

 ولكن ھل ده فى كل الفريمات؟
 لKسف �

 الفريمات المتوافقة ھى الساعة فأقل
 وانا 1 اعتمد ا�قل لعدم قوة تأثيره فى الحركة ا�كبر

 توافق والتأثيرفيكون عندنا فريم الساعة ھو الوحيد المتبقى الذى ُيعتمد عليه من حيث ال
 

  ده ك.م كبير وانا مش فاھم منه اى حاجة
 
 تانى

كل شركة وليھا البرنامج بتاعھا ولو اتفقوا على الشكل ولكن الداتا بتيججى من سيرفر تانى خاص 
 بالشركة

واحنا مش فى صدد ليه ا1خت.ف مش كله سوق واحد، مش مشكلتنا (والشركات بتختلف اسعارھا 
 )الوقتى خلينا فى الواقع

 وكمان مش بتختلف اسعارھا وبس بل وتوقيتھا
 ساعات ٤فلو بصينا على شمعة ال 

 ھات.قى ان مث. فيه فرق بين شركتى وشركتك ساعتين
 ساعات بتاعتك ٤نص شمعة ال  ساعات بتاعتى ھى ٤يعنى بداية ال 

 وكده ھاتختلف شكل الشموع تماما
  والل عندى شكلھا ھامر مث. عندك ھات.قيھا شبه البطاطس

 و بدرى ساعة وساعات ساعتينوكذلك الفريم اليومى بعض الشركات بتفتح متاخرة ساعة ا
 فشكل الشمعة اليومية مش ھايكون شبه اللى عندى برضة

 
انما لما نيجى لشكل شمعة الساعة ھات.قى ان حتى لو الشركة فتحت متاخرة فھايكون شكل الشموع 

 الشكل فى الشركة التانية) الى حد ما(من بعد ما تفتح مشابه 
 برضة بتكون متشابھة) ساعات ٤سوا زى ال  ٤مش بيجمع كل (وعشان كل ساعة مستقلة 

 فده شرح اللى فات عن التوافقية
 وكذلك الفريمات ا1قل من الساعة متوافقة

 ولكنھا غير مؤثرة فى الحركة اوى
 ٨(يعنى مث. فريم الربع ساعة ممكن يكون عامل ترند صاعد قوى، وھو كل ده بيرسم ساعتين بس 

 ح بسيطيكونوا مجرد تصحي) شمعات على الربع
 فالشغل على الربع بيكون لKھداف البسيطة وغير مھتم با1تجاه العام

 
 فالنتيجة ايه

 أفضل فريم متوافق ومؤثر ھو الساعة
 ولكن



ھاتكون شغال على شركة واحدة، فموضوع التوافق ده ) انت لوحدك(بما انك 
 ٤بس ده فى حالة انك جربت اشكال الشموع ا�كبر زى ال (مش مھم اوى 

ساعات  ٤يعنى لم ال ) ت واليومى ولقيتھم فع. بيعملوا نتيجة الشمعةساعا
 ھامر يبقى بيحصل نتيجة الھامر او بولش انجلف ويكون ليھا تاثير

 
  بكده ممكن تعتمد باقى الفريمات على الشركة دى

  
  
 

  مسألة التذبذب
  
 شوف

ن بالعرض بيكون لما يكون القناتين عريضتين اوى زى النھاردة او اعرض شوية وشبة ماشيي
 اليوم فى الغالب تذبذب

ولما يكون ا1حمر رفيع شوية وطالع لفوق وا1زرق عريض وماشى بالعرض او زاويته لفوق اقل 
والعكس صحيح اذا كان اتجاه (من ا1حمر يبقى لو السعر كسر ا1حمر بينزل للحد السفلى ل.زرق 

 (ا1حمر لتحت
قين ونازلين لتحت فيكون كسر السعر للقناتين دليل انفجار اما اذا كان ا1حمر وا1زرق شبه متطاب

والعكس صحيح اذا كانوا متطابقين وطالعين لفوق(�على  ) 
 ده تقريبا كده ملخص اللى اتقال، فيه اشكال تانية بس دول اھم اشكال واكثرھم حدوثا

اسطر ھھھھھھھه ٣صفحة فى  ٣٠اكتر من كده مش ھاعرف اعمل، انا لخصت   

  
  

  في رد على سؤال عضوملحوظه 
  

 طيب يادكتور الكيبل كان كاسر قناة اربع ساعات لتحت كمان
 

  ودخلتوا شراء على كسر قناة الساعه فوق
  

 ا انت ك.مك صح
ساعات يعمل اختبار ٤بس كان 1زم يرجع على ال   

 ولما توافق ده مع الكسر على الساعة دخلنا شرا
ان البيع من الحد العلوى لKزرق وبين قوسين ده اذا  وانا قلت لو تفتكر فى اول مشاركة النھاردة

 وصل له
 يعنى الميل ا1كبر للنزول

كان بيتلكك ھھھھھھه(نقطة فى اقل من نص ساعة  ٥٠وبالفعل زى مانت شوفت كان النزول  ) 



وفيه ھنا نقطة ھاااااامة كنت قلتھا فى مشاركة سابقة وماحدش علّق عليھا، والنھاردة كان التطبيق 
لى بتاعھاالعم  

1ااااااازم السعر يرجعلك تانى ) افترا يعنى ھھھه(وھى انك لو كنت داخل صح والسعر عكس عليك 
بس ده لو انت كنت داخل صح(عشان تقفل ولو على الصفر انما السعر مش غّدار  ) 

مع ان ده (الواضح  ٩ودخل على كسر الساعة  ٣فمث. اللى ماعتبرش ان الكسر كان من الساعة 
ھات.قى ان السعر نزل وعمل ) ساعات، بس كان يعتبر صح على الساعة شوية ٤خالف لل كان م

 شبه اختبار وطلع تانى للى اشترى عشان لو حابب يراجع اموره ھھھه
بس المھم ھنا ھو عدم التكّبر وانك انت اللى صح والسوق غلط، واعرف واعترف انك كنت غلطان 

ل متعلق وتحاول توصل انك تطلع بصفر وتتمنى ده وابقى اكسب فى صفقة تانية احسن ماتفض
 بعدين

 بس كده

 
 

 وبكده يكون انتھى القسم ا1ول بكل مداخ.ته المھمه 
 
 

 وا1ن 
 
 

 مع القسم التاني
 لكن

 استراحه 
 ا1ول
 بعدين 
 تابع 

 
 
 
 
 
 
 



 القسم الثاني 
 

تحديد ا�تجاه عن طريق الرينج اليومي بأستخدام مؤشر 
ATR  ن برمجه استاذ جمالومؤشر خاص م  

  
  

 كنا شرحنا ازاى نقدر نعرف ا1تجاه وازاى نقدر نمشى معاه
ازاى نكون واثقين بنسبة كبيرة فى اننا صح وفى ا1تجاه السليم حتى انھا اذا  صفقهولما ندخل 

)ده لو ارتدت اساسا ھھھه(ارتدت علينا برضة مانقلقش وبترجع تانى لمسارھا الطبيعى   
 

 المھم
للمرحلة التانية وده بعد ما الناس فھمت المرحلة ا1ولى و\ الحمدنيجى بقى   

 المرحلة التانية دى عبارة عن استراتيجية متكاملة فى حد ذاتھا
 وممكن الشغل بيھا لوحدھا

 وممكن نستخدمھا مع ا1ستراتيجية الحالية والدمج بينھما
 

  
  

  
ازاى نقدر نعرف ان السعر انھك واسُتھلك من كتر السير 

  فى ھذا ا1تجاه؟
  
 شوف

 الموضوع ده بيخليك تعمل كذا حاجة
 أو1 لو استخدمناه لوحده

ھانسيب العملة تمشى على راحة راحتھا ولما ماتقدرش تمشى اكتر من كده وھاتبدا تعمل تصحيح 
 ناخد احنا التصحيح ده

 اوله ھھھھھهوثانيا ممكن مايكونش ده تصحيح ويكون عكس ل.تجاه ويبقى اخدنا ا1تجاه من اول 
 

 طيب ولو ھاندمجھا مع ا1ستراتيجية بتاعتنا؟
 )با1ستراتيجية ا1ولى(يبقى مث. ھاناخد السعر طالع لحد لما يفقد قوته 

 وبعدين ناخده نازل فى التصحيح با1ستراتيجية التانية ھھھھھھه
  
  



 

  طيب نعرف منين ان السعر جاب آخره؟
 

 ، ودى بتختلف من عملة �خرىلحركةالرينج اليومى لفيه عندنا حاجة اسمھا 
 نقطة ١٤٠يعنى مث.، ممكن نقول ان متوسط حركة الكيبل مث. ھى 

 ١٤٠فيكون المتوسط مث.  ١٥٠وممكن يوم  ١٢٠ممكن يوم 
بالليل  ٦نقطة النھاردة يبقى كده عمل اللى عليه وزيادة والساعة مث.  ١٤٠يقوم لما الكيبل يمشى 

 وم؟؟ اكيد ھاينزلامال ھايعمل ايه باقى الي
 نقطة طلوع مث. يبقى ممكن نبتدى نفّكر فى البيع، والعكس صحيح ١٤٠فلو كان السعر مشى 

 
طيب ھانعرف منين متوسط الحركة لكل عملة؟ ھل نتابعھا 

فترة؟ طيب ولو حصل انفجار مفاجىء ھل نحسبه و1 
 نعمل ايه؟

 
 بدل كل العذاب ده والحسابات دى كلھا

 ى البرنامج برضة جاھز وھو مھم جدا اسمهفيه عندنا مؤشر ف

ATR (Average True Range) 
 أو متوسط معدل الحركة الحقيقى

 ده ھايقولك كل حاجة لوحده من غير حسابات
 

 تعالوا بقى نطبق القصص دى عملى
  

 عالوا نمشى مع بعض خطوة خطوة عشان التطبيقت
 او1 احنا عاوزين الرينج اليومى

  ونحط عليه مؤشر فھانروح لشارت الديلى
 ِ◌ATR 

 )١٤(باعداداته 
 وبعدين نشوف قراءة المؤشر على امبارح كانت ايه

وطبعا زى ماحنا متعودين بنشتغل على امبارح عشان مايكونش فيه اى تغيير و1 حد يقولى ده كان 
 كذا وقت مانا بصيت انما الوقتى كذا

  ى النھاردة1، احنا ھناخد قراءة امبارح كانت كام وھانمّشى بيھا عل

 
 مثال
 



 فليكن مث. النھاردة
 ١١٨ھانبص على قراءة امبارح على الكيبل ھان.قيھا 

 نقطة ١١٨يوم ھى  ١٤يبقى اذن متوسط الحركة خ.ل 
نقطة فى اتجاه واحد مع سلوك سعرى مناسب  ١١٨ومن ھنا نشوف اى بوادر ارتداد قريب من ال 

 وندخل عكس ا1تجاه
 ايوة عكس ا1تجاه

 

 الكوخلى ب
 احنا ھانقيس اللى مشيه الكيبل من اللو للھاى

 مش من ا1فتتاح
 
 نقطة من اللو للھاى ١٠٤فالكيبل مث. مشى النھاردة 

 الظھر ٢وعمل الھاى ده الساعة 
  نقطة للوصول الى متوسط الرينج اليومى ١٤مجرد  ١١٨وكان فاضل له على 

 تساعا ١٠امال باقى اليوم ھايعمل ايه؟ لسه فيه عندنا 
 فحتى لو طلع وارتد عليا) سيبك كمان الوقتى من سلوك السعر(فانا بعت 

ولو طلع تانى وكتير ھاعزز بيع عشان كده  ھايرتد كام نقطة؟؟ ولمدة اد ايه ھايقدر يفضل طالع؟؟؟
 ھايبقى استھلك اكتر والنزول بتاعه ھايكون اسرع واقوى

الفولنج اوف باحبھا وجيبنا سيرتھا كتير ھى  فما بالكم انه عامل كمان سلوك سعر للنزول بشمعة انا
 وبالقرب من الرينج اليومى يعنى بيع بيع بيع!!!!! ذى رووف

  وعشان كده نزل النزلة دى
 

 وزى ما ا1ستراتيجية ا1ولى كانت ھى الترند والدعوم والمقاومات بمنتھى البساطة
فا1ستراتيجية التانية ھى حاجة اسمھا الماركت بروفايل لو تسمعوا عنھا برضة بمنتھى 

 البساطة
 

 طقة الوسطمن الناس بتدخل السوق من من 90%
 بمعنى ان السعر ما بيكونش لسه اخد اتجاھه

 الناس بتحب تصطاد ا1تجاه من اوله
 وانتوا طبعا عارفين النتيجة مش محتاج اتكلم كتير

 انما فكرة الماركت بروفايل باختصار وبدون تزويق فى الك.م وعمل شكل ھ.مى للمواضيع البسيطة
 ھى انك تدخل بعد ما السعر يستھلك قوته

 يب ليه بيكون استھلك قوته؟ط
عشان معظم اللى بيكونوا اخدوه عكس ا1تجاه من اوله فقدوا ا1مل انه يرجع كل ده تانى وخسروا 

 كتير
) زى ماحنا بنعمل فى ا1ستراتيجية ا1ولى(ومعظم الل اخدوه صح من اوله او ركبوا الموجة مظبوط 

 ھايكونوا بيقفلوا على ارباحھم
ا1تجاه واحنا مطمئنين ان السعر مش ھايعكس وحتى لو عكس مش ھايكون فاحنا ندخل ھنا عكس 

  بنفس القوة اللى كان عليھا وھو بصّحته ھھھھھه



  
  مثال 
  

 نيجى ليوم زى اول امبارح
 نفس النظام

 انا قلت بيع ليه؟
 الظھر ١والساعة لسه  ١٢٥نقطة من أصل  ١٠٢لما يكون مشى 

 وفمع عمل شمعتى المفّضلة فولنج او ذى رو
 يبقى ناقص ايه؟؟

 
 طيب الفكرة ھنا بقى

ھل كل عملة نفتح الشارت اليومى بتاعھا الصبح ونعرف الرينج بتاع امبارح ونحفظه لكل عملة 
 لوحدھا

 وكل شوية نقيس من اللو الى الھاى عشان نعرف العملة اتحركت اد ايه ونقارنھم ببعض؟
 ابتك ومشيتده يكون اليوم خلص والحركة اللى انت عاوز تلحقھا س

 
 امال نعمل اييييه؟؟

 و1 حاجة
 
 

 انا اللى ھاعمل
انا عامله، بسيط جدا جدا، كل اللى بيعمله ھو انك تحطه على فريم الساعة اللى  مؤشرفى المرفقات 

 بتتاجر عليه
وھو يروح لوحده لليومى ويعرف قياس رينج امبارح للعملة اللى انت حاطه عليھا ويكتبھالك فوق 

 على الشمال
 

 بس كده؟
1 

 اردة احنا معانا اوفر اتنين فى واحد ھھھھھھھهھالن
 بيقيس كمان فارق اللو من الھاى اللى ھو رينج الحركة بتاعت النھاردة وبيكتبه جنبه

 
 يعنى مث. لما ت.قيه كاتبلك فوق على الشمال

118 114 
 (اللى مكتوبه على الشمال( ١١٤يعنى السعر رينجه اليومى المتوسط ھو 

 (اللى على يمينھا( ١١٨و الوقتى اتحرك النھاردة وھ
 يبقى بييييييع فورا وب. تردد) مش 1زم فولنج اوف ذى رووف(يبقى مع اول سلوك سعرى للنزول 



 وخاصة اذا كان جاب ا1رقام دى بدرى شوية من اليوم
  

  المؤشر
  

MGY AvgComment .ex4  
  
  

  شرح بسيط 1شكال الشموع المھمه
  
  
  

منى منھم كلھم شكل واحدانا اللى يھ  
 وھو انه بعد طلوع كتير يكون فيه شمعة عاملة ذيل طويييل لفوق وبس ھھھھھھھه

سواء قفلت قرب الفتح فتسمى شوتنج ستار، و1 قفلت على الفتح فتبقى جريف ستون، و1 قفلت 
فتسمى فولنج اوف ذى رووف اللى اتھرينا ك.م عنھا) وده ا1فضل(تحت الفتح بكتير   

لك بالعكس مع الھبوطوكذ  
 

 يعنى من اYخر
 لما يكون فيه مشترين اقوياء بيطلعوا السعر

وفجاة يطھر بائعون اقوياء يقدروا يرجعوا السعر بقوة، ويكون الك.م ده على نقط قوية من بتوعنا 
يبقى ده دليل قوى على الھبوط) حد للقناة، او استكمال رينج يومى، او خط النص(  

 وكذلك بالعكس
شمعة زى الفولنج بالمقلوبلو   

اقل فى السعر يعنى اطول منه على الشارت(يبقى ذيلھا اقل من ذيل اللى قبلھا  ) 
)يعنى 1زم تكون لونھا اخضر(وتقفل فوق الكلوز بتاع اللى قبلھا   

 

 
 ھل لون الشموع العاكسه له تأثير؟

 
 مث� تكون شمعة السقوط باللون ا2خضر

 
 او المطرقه باللون ا2حمر

 



 اخت.ف اللون 1 يفسد للشكل قضية
 الھامر او المطرقة سواء حمرا و1 خضرا و1 زرقا حتى

 المھم انھا تكون بذيل طويل من تحت و1 ذيل او بسيط جدا من فوق وجسم 1 يتعدى تلت الشمعة
 واھم مافى الموضوع انھا تكون بعد ترند ھاااابط

 
 
 

ارا وتكرارا وھو الفولنج اوف ذى رووف انا اھم شكل عندى ھو اللى انا قلت عليه مر
 او العكس بتاعھا وسميناھا كيل ذى سيلر

 وتقريبا دول بس اللى انا باعتمدھم
 

ده مش من (اما الھامر فمن الممكن ا1 يزيد طول ذيلھا عن طول ذيل اللى قبلھا 
 (الشروط بتاعتھا

 وبالراحة يا عم ھھھھھھه
 

 
 

 وخلوا بالكم من حاجة مھمة اوى
السعر يجيب الرينج اليومى ويعديه كمان وماندخلش، يعنى مش كل ما ھان.قى رينج قريب ممكن 

 من الرينج اليومى ندخل عكس 1 1 1 1
ندخل فقط اذا لقينا فيه سلوك ..... ممكن السعر يوصل حتى مرتين ضعف الرينج اليومى ولكن 
 سعرى يدل على ا1نعكاس

 
 
 

 
 ملحوظة ھامة

 
ما السعر بيعمل نشاط كده على الصبح بيطلع عينه طول اليوم من الصيادين اللى يوم زى النھاردة ل

 زينا ھھھھه
 يعنى بنتسّلى عليه طالع نازل لما نخرب بيته

 بس دى معلومة فى سّركم ماتقولوھاش لحد عشان السعر مايبطلش يعمل كده
 

حت اللى النھاردة بحاجة نقطة ارتداد ممكن ينزل تانى لت ٢٠اعتقد ان اليورو بعد ما اخدنا منه 
 بسيطة فناخده تانى فى ا1رتداد

A ومنھم مرة ھايستكفى بالنزول خالص ويبدا الترند الصاعد فھانكون واخدينه من اوله باذن 

 



 
عني ھل نشتري دلوقتي طبقا ل.ستراتيجية التانية و1 ننتظر نشوف السلوك السعري ي

  ؟)العكس؟والبحث عن شمعة زي فللينج أف ذ روف بس ب(
  

 لما بيبقى بدرى اوى كده انا عن نفسى ما باستناش تاكيد وبادخل بس بلوت قليل
 عشان مش ھاينفع يكمل باقى اليوم بنفس القوة

متر بيعمل فيھم مجھود خرافى وشوف شكله بيبقى عامل ازاى اخر  ١٠٠زى اللى بيجرى سباق 
 السباق بيبقى ھايموت ومنھم اللى بيترمى على ا1رض

اللى بيجرى الماراثون، بيبقى ماشى على الھاااادى حتى انھم فى البداية بيمشوا مش بيجروا،  انما
واللى بيشد ) من بتوع التانى ١٠٠شوف يعمل كام (وعشان كده بيقدر يكّمل حاجة واربعين كيلو 

 بيكون فى ا1خر بس
رى فعشان كده بادخلفيوم زى النھاردة، كان السباق السريع للعم.ت فكلھم ھايقطعوا النفس بد  

 ولو كمان بقى فيه سلوك سعرى يؤكد الطلوع بادخل بلوت كبير
  
  

 
  

 اNنھاك إن صح تسميتھا بذلك/بالنسبة ل.ستراتيجية الثانية أو استراتيجية التشبع
 ھل توافقني الرأي بأنه ممكن أن تعكس معنا وخصوصا في الحا1ت ا1ستثنائية

راء عملة معينة لتقوية عملتھا كما حدث من ش/ مث. لو قامت إحدي الدول بضخ 
  الياباني المركزي من قبل

  في ھذه الحالة قد 1 نضمن ان يسير السعر حسب المعدل اليومي ؟
  

 ممكن طبعا
 بس تعالى نشوف مع بعض
 ده ممكن يحصل كل اد ايه؟

اليومى  خلى بالك انك ابتديت او صفقة ليك بعد الرينج(ولو حصل ھايمشى السعر ضدك اد ايه؟ 
 (الكامل

وده اللى ھايبان ) جزء 1 يتجزأمنھا(وعموما اذا حصل ده فمن تكملة ا1ستراتيجية دى ھو التعزيز 
 فى الريبورت اللى ھاوريه لكم قريب بس عشان ماحدش يتخض الوقتى

  
  

 المھم
 عمر ما العملة بتفاجىء المتاجر بأضعاف اضعاف الرينج مرة واحدة

 انما بيكون ھناك مقدمات
 مرة واحدة ٥٠٠ما نطش الرينج كده لل  ٢٠٠٨يعنى فى 

 فى المتوسط مث. ١٥٥فأصبح الرينج  ١٨٠وبعدين تانى يوم مشى  ١٤٠انما كان 

 وھكذا
 وانت بتصطاده مع سلوك سعرى يؤكده كمان



بعد  ٢٣٠ممكن على  ٢٠٠انت مش 1زم تفتح صفقة على  ٢٠٠يعنى لو الرينج المتوسط مث. 
 عمل سلوك سعرى

 ممكن تفتح من غير سلوك سعرى خالص او
 وده امتى؟

 لو السعر اتحرك اكتر من الرينج المتوسط بكتير
 يبقى انا عن نفسى مش ھاستنى 1 سلوك و1 كاب.ت ٣٠٠والسعر طار الى  ٢٠٠فمث. لو الرينج 

 يعنى ممكن اعزز بعدھا ونعيش سوا) ودى بدايتى معاه(ده عامل متوسط الرينج مرة ونص فى يوم 
 زى ماھو عاوز ھھھھھھه
 انت ركبت الموجة خ.ص

 ومش ھايعرف ينزلك حتى لو عمل زى الثور فى مصارعة الثيران انت راكب راكب
  يارب تكون وضحت الصورة

  
  

  ملحوظه على استراتيجيه القناه
  
  

 امال بالنسبة لسؤالك
حمر والھدف لما بتكون ا1زرق بالعرض وا1حمر طالع زى كده بتكون فرصة بيع مع كسر ا1

انا بس مستنيكى لما تكملى ) والك.م ده اتقال يا جومانة فى مشاركات سابقة ھھھھھھه(ا1زرق 
 قراية وبعدين نتحاسب

 وكذلك العكس لو ا1حمر نازل
 
 
 
 
 
 

 مؤشر من عضو
 

 حبيت أشارككم مؤشر عملته ل.ستراتيجية الثانية لمتابعة رينج عشرة أزواج
 

يسير في ھذا الموضوع الذي علمنا ا1خ.ص في العطاء وعدم ا1نانية أحببت أن أشارك ولو بشيء  
 

 add_dist 1عطاء تنبيه عند وجود السعر عند الرينج زائد أو ناقص add_dist المتغير
 

ألوان ٣المؤشر   : 
قبل وصول السعر للرينج: الرمادي  
عند وصول السعر الرينج: ا1خضر  
د أو ناقصعند وصول السعر الرينج زائ: ا1حمر   add_dist 



التنبيھات با1لوان فقط: م.حظة . 
 

 إنشاء A أكون أفدتكم
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 الملف المرفق عبارة عم حاجتين
 ا1ولى مؤشر تانى ل.ستراتيجية التانية ھايتم شرحه بالتفصيل كمان شوية

 فى فولدر اسمه وده ھاتحطه
Indicators 

 والتانية عبارة عن تيبملت ل.ستراتيجية كلھا
وياريت مانغيرش ا1لوان (يحتوى على الشموع بالوانھا والفواصل، مع الخطوط الحمرا والزرقا 

، ويحتوى على المؤشرين اللى )عشان ا1لوان الفحلقى دى بابقى مش عارف مين رايح فين ھھھه
 فات وده

 التيمبلت وتسيب ايديك ھھھھه يعنى ھاتشغل
 وده ھاتحطه فى فولدر اسمه

Templates 
 وطبعا 1زم تقفل البرنامج وتشغله تانى ا1ول

 
 المھم

  الھدية دى مش ھاتعرفوا قيمتھا ا1 فى المشاركة اللى بعد مشاركة شرح المؤشر
  

  
  
  
  



  نيجى بقى للشرح
 

 المؤشر ھو عبارة عن ا1ستراتيجية التانية بس مرئية
 معنى ايهب

 ان بدل ما الرينج اليومى بيكون مكتوب فوق با1رقام للنھاردة بس
بقى مرسوم على الشارت وموجود لKيام السابقة عشان تقدر تعمل باك تيست بمجرد النظر، 

ولسھولة الرؤية، يعنى لما السعر ينزل از يطلع عشان يلمس الخط بتاع الرينج ھايبقى الموضوع 
 اوضح من مجرد رقم

 
 مھمال

عاوزين نوضح كيفية القراءة للمؤشر ا1ول، وبعدين 
 نشرح كيفية ا1ستخدام

 
 أو1 كيفية القراءة

 المؤشر ده مش بيعيد رسم نفسه و1 اى حاجة
 انما بيحصل ايه؟

 ماھو 1زم نبقى فاھمين فكرة عمله عشان نقدر نستغله صح
 

يعنى مافيش حاجة (ينج اليومى 1مبارح اول ما اليوم بيفتح، المؤشر كالعادة بيروح يقرا متوسط الر
 بالعرض من الھاى بتاع اليوم ناقص الرينج ده) عشان الشرا(وبعدين يرسم خط اخضر) بتتغير

 من اللو بتاع اليوم زائد الرينج ده) عشان البيع(ويرسم خط احمر 
 

 وطبيعى ان خ.ل اليوم اللو والھاى بيتغير
 فطبيعى برضة ان الخطوط تتغير

 الكبس خلى ب
 مش بتتغير عشان توافق السعر وتضحك على المتاجر بالعكس وھانشوف ازاى

 انت مث. لو ھاتعمل الشغل ده يدوى ھاتعمل ايييييييه؟
 ١٠٠والرينج المتوسط  ١٠٠اللو بتاع اليوم مث. 

 مظبوط ٢٠٠فيكون حاليا لو السعر انطلق صعودا البيع ھايبقى من كام؟ 
 بنبيع ٢٠٠يبقى السعر لو وصل ل  ١٠٠ينج اللو مع فرق الر ١٠٠اللى ھم 

 تمام؟
 ده لو السعر طار الرينج كله مرة واحدة

 ؟٧٠طيب لو السعر نزل شوية وبقى اللو 
 ١٧٠ھنزود الرينج كالعادة فھايبقى البيع من 

 ٥٠وكذلك لو نزل كمان الى 
 لو وصل لھا ١٥٠ھايبقى البيع من 

 



 المؤشر بيعمل كده بالظبط
 بس فيه حاجة

لسعر وصل للخط صعودا مث. الخط مش ھايطلع لفوق لو ا
 )1(عشان يعّدل مكانه بحيث يبقى افضل 

 الخط ھايفضل واقف مكانه محافظ على الفرق بينه وبين
 اللو دايما

 فاللى ھايعمل باك تيست بعينه يخلى باله من حاجة مھمة
طار بعدھا لفوق لحد  انه ممكن يشوف السعر فى اول ساعة فى اليوم على الخط ا1خضر والسعر

 لما وصل للخط ا1حمر ونزل شوية
 مايقولش يا س.ااااام شوف الخط ا1خضر عمل ايه فى السعر

1 
 الخط ا1خضر ماكانش ھنا اول اليوم

لحد لما السعر وصل ) للحفاظ على فارق متوسط الرينج(انما لما السعر طلع، شد معاه الخط ا1حمر 
والتفاعل مع ) ثل بتاعنا ده عشان السعر رايح له مش ماشى ضدهده ثابت فى الم(للخط ا1حمر 

 (فى المثل ده(السعر يقاس مع الخط ا1حمر 
 يارب تكون مفھومة او انا عارف اشرحھا

 انما ھاتبان اكتر مع التطبيق

 
 وعلى فكرة

 القصة دى مش فارقة خااااااااااااااالص فى الشغل ال.يف
 ت.قيھا عشان انت ھاتتعامل مع الخطوط لما

انما كل الشرح ده للى ھايعمل باك تيست بعييينه مش 
 فيجوال باك تيست كمان

 
 ثانيا وده ا�ھم

 كيفية استخدام المؤشر
 وبالتالى الكيفية الُمثلى ل.ستراتيجية التانية

 
يبقى مع لمس الخط ا1خضر شرا، ا1حمر بيع ) من الفريم الكبير(لو انت ماشى مع ا1تجاه العام 

 )ا لو حبيت زيادة تاكيد يبقى من خ.ل سلوك السعر بالقرب من الخطوطوطبع(



 
اللى ھو ھاتعمل ) لKمان اكتر(لو انت ھاتمشى عكس ا1تجاه العام او حبيت تشتغل كده على طول 
 )زى الماكينة(كده عالمغّمض من غير و1 فريمات اكبر و1 الھوا 

 يبقى كالتالى
 لما تقفل) وليكن ا1خضر للشرا(يھا الخط ھاتستنى الساعة اللى كسر السعر ف

 وبعدين تدخل الساعة اللى بعدھا من سعر يماثل اللو بتاع شمعة الكسر
 )منتھى ا1ھمية(مع مراعاة ادارة راس المال اللى اتكلمنا عليھا سابقا 

 للناس اللى كانت بتسال عن(ويبقى دة التارجت بتاعك  ٣وبعدين تقسم متوسط الرينج اليومى على 
 )الھدف

 يعنى مثال
 ١٠٠الخط ا1خضر موجود عند السعر 

 ٨٠والشمعة كسرته وقفلت تحته وكان اللو بتاعھا 
 مث. ١٥٠والرينج المتوسط 

  ٨٠فيبقى الشرا لما السعر يوصل تانى ل 
 ١٣٠فيكون الھدف على سعر )٥٠يبقى  ٣على  ١٥٠(الھدف 

 تقفل تحت الخطوممكن تعمل كل ده فى اوردر معلق اول ما شمعة الكسر 
فمن الممكن انك تدخل من نقطة افضل وتخرج كمان من نقطة افضل ) وده ا1فضل(اما لو انت متابع 

 حسب سلوك السعر
 

 نيجى بقى للتعزيز
A فى التقرير بتاع الصفقات اللى ھاوريه لكم المشاركة القادمة باذن 

 ده كان اسلوبى فى التعزيز
اقول فكرة والناس تطّورھا براحتھا ولو حد وصل �حسن منھا وكل واحد حسب رؤيته، انا مجرد ب

 يا ريت يقولنا عشان الكل يستفيد
 

 التعزيز مرتين بس

 اول مرة بضعف العقد ا1صلى
  )٤٠لو كان التارجت على ا1قل (وعلى بعد مرتين اد التارجت 

 ١٥٠بمعنى لو كان الرينج المتوسط 
 ٥٠يبقى التارجت للعقد ا1ول 

 من العقد ا1ول وبلوت مضاعف ١٠٠لى ُبعد والتعزيز ع
 

ولو حصل السعر وصل للتعزيز يتم وضع ا1ھداف للعقود جميعا على نقطة الدخول ناقص نص 
 التارجت

 
 والتعزيز التالت وا1خير

 يكون بلوت مضاعف للوت التعزيز ا1ول
 اضعاف التارجت ا�صلى من العقد ا�ول ٥وعلى ُبعد 

 واذا وصل له السعر
 نقل ا1ھداف جميعا الى ضعف التارجت ا1صلى من نقطة الدخول ا1خيرة يتم



 

 المھم
ھايبان مدى جودة ا1ستراتيجية التانية وقوتھا مع 

 الريبورت فى المشاركة القادمة
 

  بس ا1لتزااااااااام
  

  مداخله مھمه من عضو
  
  

ھي 1زم نسألھا �بو  يا أخوان انا رح احكي اللي فھمتو بطريقة مبسطة ولو في اسئلة تفصيلية
 ياسرؤ

 
الخط ا�حمر وا�خضر مھما تحركة ما رح يتحركو لما السعر يوصل لعندھم يعني 1يعتبر انه يعيد 

 رسمه ضد مصلحة التاجر او متل ما قال ابو ياسر انه بيضحك علينا المؤشر
111 

ر ظھور سلوك يعني لو وصل السعر �حد الخطوط خلص ماعاد يتحرك ورح يثبت مكانه وننتظ
سعري يوحي عكس ا1تجاه وندخل معاه �ن بكون جاب الرينج اليومي والھدف ھو المسافة بين 

٣الخطين تقسيم   
 

انا بخصوص لو كسرت الشمعة الخط ا�خضر أو ا�حمر وأغلقت على الكسر ھنا معناھا ننتظر 
عقد ونحط ببالنا احتما1ت نزول السعر مرة أخرى إلى لو الشمعة اللي كسرت أو الھاي تبعھا وناخد 

 التعزيز
  
  الرد
  

 زى ما قال ا1خ سامو بارك A فيه
 من اYخر ومش مھم اسلوب المؤشر

لما شمعة الساعة تقفل فوق الخط ا1حمر ناخد بيع من الھاى بتاعھا وبتارجت تلت الرينج اليومى 
 )وليس تلت الفارق بين الخطين يا سامو(

 والعكس صحيح
لساعة تحت الخط ا1خضر ناخد شرا من اللو بتاع شمعة الكسر وبتارجت تلت لما تقفل شمعة ا

 الرينج اليومى
 

 ولو حد حب يستفيد اكتر يبقى يدخل سلوك السعر مع ا1ستراتيجية دى
  



  فيه حاجتين يا شباب
 

 ا1ولى ان انا جربت ا1ستراتيجية دى مع الكيبل فقطططط
 تابعة عليھاوغير مسئول عن اى عملة تانية ا1 بعد الم

 
التانية انك ممكن تكّتر عدد الشموع المرسوم عليھا المؤشر بانك تدخل على الخواص بتاعته وتزيد 

 الى اى عدد شموع انت تحب تجرب عليه ٢٠٠ال 
تانى عشان ده بيحّمل على البرنامج حسابات شموع مالھاش  ٢٠٠ولكن بعد التجربة رجعه الى 

 1زمة ا1 فى الباك تيست
 
  

 

  



  
  
  

  سؤال من عضو على خطوط مؤشر الرينج
  
 

 ھل ضروري استعمل ھذه مستويات ؟
  واضح انه ھدف قريب 1نني ارغب بالعمل على ساعه بس بيكون الھدف كبير شوي

   راح ابدء بعمل باك تيست على ا1زواج ا1ن وبشوف اكثر زوج يحترم ھذه ا1ستراتيجيه
  
  

وتقريبا ) ارتداد فى يوم نزووول(نقطة  ٤٠تفوق ال ره في الصوا1ھداف المشار اليھا على الرسم 
 مارتدش نقطة من بعد الدخول

 (بالنسبة ل.رتداد(فلو ده ھدف قريب بالنسبالك، فده اقصى ما عندى 
ولو الھدف ده مش نافع معاك ممكن تستخدم ا1ستراتيجية ا1ولى اللى بتخليك تمشى مع الترند مش 

  عكسه
  
  
  



  مداخله من عضو
  

ساعات  ٤السعر على ال ) حسب رؤيتى(كده ھايكون  ٦٠الى  ٧٠السعر المنطقة دى من  لو وصل
 انھك نزول وعلى الساعة ھايبتدى طلوع
 وھايكون قريب من خط الرينج اليومى

 فعشان كده ممكن اخده طلوع
  بس ربنا ييسر وينزل له

  وا6ھم انه بعد ما ينزل له يطلع طبعا ھھھھھھھه
  
 

على كسر اللو بتاع النھاردة بحاجة بسيطة حددت السعر ده بناء  
 وعموما ده كان تقريبى واللى يبين بالظبط امتى ھو سلوك السعر عند ھذه المناطق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما ھو الباك تيست؟
  
 

 الباك تيست يعنى التجربة على الماضى
مؤشر انت مث. عندك استراتيجية او مؤشر او اى حاجة نفسك تشوف سلوكھا بيعمل ايه، ھل ال

 بيعيد رسم نفسه، ھل ا1ستراتيجية مربحة فى شھر كذا؟
الباك تيست بيوفر عليك انك تنتظر وتتابع المؤشر او ا1ستراتيجية 1يف، فبتتعامل مع البيانات 

  )كما لو كان 1يف ساعتھا(التاريخية اللى حصلت بالفعل فى تجربة المؤشر 
  
  

 ليه الناس 1 تعترف بالباك تيست؟
 ھمينعشان مش فا

 الناس بتقول ان الباك تيست ده نتايجه غلط و1 يعتمد عليه
 حاول تفھم ا1ول قبل ما تھاجم

 
 الباك تيست ھو اللى حصل من سوك السعر فى الماضى

 يعنى اللى انت بتقول عليه نجربه 1يف الوقتى، فھو باك تيست بعدين
 م من ا1ياموالبيانات اللى انت بتعمل عليھا البام تيست كانت 1يف فى يو



 
 أمال ليه المؤشرات وا1ستراتيجيات التى بتبقى نافعة على الباك تيس بتفشل 1يف؟؟

  اااااه يبقى نفھم بقى مش نھاجم وبس
  

 
  ده بيعتمد على كذا حاجة

  
 

 فيه عامل فى منتھى منتھى ا1ھمية فى الباك تيست وھو جودة البيانات :أو1
 يعنى ايه؟

 لبيانات لتحرك السعر بتتحمل عندك او1 بأولانت لما بتكون شغال 1يف ا
ولو انت قفلت البرنامج يومين مث. وتيجى تفتحه بياخد شوية وقت على ما يحمل البيانات اللى 

 حصلت وانت قافل
اللى انت (فلو انت عاوز تعمل باك تيست يبقى أھم شىء تجيب البيانات اللى فاتت بتاعت الفترة دى 

  )ھاتجرب عليھا
 

  انات دى انواعطيب البي
 

  بمعنى انت لما كنت فاتح البرنامج كانت بتجيلك البيانات مع كل حركة للسعر
Every Tick 

يعنى جبت فريم الساعة اللى احنا شغالين عليه (انما لو ھاتحمل بيانات تاريخية من على الشارت 
 انت واقف عليهالبرنامج ھايستدعى بيانات الفريم اللى ) لورا كتير عشان يجيب بيانات قديمة

 يعنى لو ھاترجع لورا على فريم الساعة البيانات المستلمة ھاتكون بتاعت الساعة وھكذا
 طيب الساعة دى حصل خ.لھا ايه؟؟

 يعنى السعر طلع ونزل ورجع طلع و و و ده مش موجود
  
  
 
  

 طيب والحل؟
 الحل انك عشان تعمل باك تيست سليم تكون البيانات اللى عندك مكتملة

 بيوتر، يعنى زى ما ھاتقوله وتغذيه من بيانات ھايديلك نتائجده كم
 فلو انت عاوز نتائج سليمة 1اااااااازم تديله بيانات سليمة ومكتملة

  
  



 
  ازاى اوصل للبيانات دى؟

 
 فيه مواقع بتديلك كل البيانات بتاعت كل العم.ت على كل الفريمات

 من خ.ل الداتا ھيستورىوممكن ا1سھل انك تحمله من داخل البرنامج نفسه 
 عموما ده مش موضوعنا للشرح وفيه مواضيع شارحة ده كويس اوى

 
 المھم لما تحمل البيانات تبقى بيانات دقيقة عشان النتائج تبقى مشابھة ل.يف

 )لدقة البيانات(ومن ھنا نبدأ نقول ان الباك تيست مشابه ل.يف 
 بتاع الباك تيست تحت عنوان وفيه نسبة الدقة دى بتكون موجودة فى الريبورت

Modelling Quality  
  
  
  

 دى اعلى مودلينج كواليتى موجودة% ٩٠ولو كانت النسبة 
 
 كويسة؟% ٩٠طيب وھل نسبة 

 فيه كمان حاجة فى الريبورت بتوضح الجودة وھى تحت عنوان
Mismatched Chart Errors 

 وىودى بتوضح فيه كام شمعة كانت البيانات بتاعتھم مش دقيقة ا
 واكيد كل مايقل الرقم الدال على عدد الشموع كلما كانت الجودة اعلى

 ودى بتكون نسبة وتناسب مع الرقم الموجود فى عنوان
Bars in Test 

 وده عدد الشموع اللى تم عليھا ا1ختبار
 

  نفھم من كل اللى فات
  

 1 ُيعترف بيه% ٩٠ان لما واحد يجيب باك تيست ريبورت مكتوب فيه كودلينج كواليتى اقل من 
نبص على عدد الشموع اللى مش دقيقة ونسبتھا مع عدد الشموع المعمول عليھا % ٩٠ولو كان 

 التيست
 شمعة عليھم تيست ١٠٠شموع مش دقيقة من اصل  ١٠يعنى لو 

 وطبعا ده تھريج% ١٠يعنى التجربة غير دقيقة بنسبة 
% ١شمعة يبقى النسبة  ١٠٠٠ل على برضة ولكن التيست معمو ١٠انما لو كانت اللى غير دقيقة 

 يبقى افضل كتير

 وھكذا
  
  



يبقى عرفنا ليه الناس بتقول على الباك تيست انه مش مظبوط؟ عشان البيانات مابتكونش دقيقة 
 زى ال.يف

 )بس ال.يف اللى حصل من شوية(انما لو كانت دقيقة؟؟ فانت اساسا محمل البيانات ال.يف عادى 
 

 دى اول حاجة
 جة بتخلى نتائج الباك تيست مش صحيحةتانى حا

 ودى بتكون فى ا1ستراتيجية نفسھا
  بمعنى انك تكون بتشتغل على حاجة قائمة اساسا على تحرك السعر فى الشمعة الحالية

 

  يعنى ايه الك.م ده؟
  

 مثال
 واحد عامل استراتيجية انه يدخل بيع مث. لو نزل مؤشر الماكد تحت الصفر فيدخل بيع ماركت من

 السعر الحالى
 والنتيجة راااااائعة) بس بعينه ھو على الشارت(وھو عامل باك تيست 

 ولكن مع عمل اكسبيرت فى الباك تيست النتيجة فاااااااشلة
 فيبقى ايه؟؟؟ اكيد يا اما الباك تيست يا اما ا1كسبيرت اللى غلط ھھھھھه

 بعينهانما استراتيجيته ممتاااااااازة وھو بنفسه مجربھا وشايفھا 

 
 تعالوا نبص بالراحة شوية

 ھو لما شاف بعينه شاف ايه؟؟
 شاف السعر بعد ما اتحرك وثبتت الشمعة

 بس تعالى بقى نشوفھا لما كانت 1يف ايه اللى حصل
 

 السعر نزل، فنزل معاه مؤشر الماكد
 (اللى ھو شرط البيع(وفضل ينزل السعر ووراه الماكد لحد لما الماكد نزل تحت الصفر 

 وبذلك سحب معاه الماكد لفوق) فى خ.ل نفس الشمعة(ن السعر بعدھا ارتد وطلع ولك
 وفضل يطلع لحد لما قفلت الشمعة ما شاء A خضرا

 طيب والماكد؟؟؟
 الماكد اللى كان نزل تحت الصفر الوقتى قفلت الشمعة وھو ما شاء A فوق الصفر بكتير

 الشارت؟ فلما ييجى اخينا يبص بعينه ھاي.قى ايه على
 الماكد مالوش ع.قة بالصفر خالص و1 حتى لمسه، فمابيحسبھاش صفقة من اساسه

 انما لو كان ھو قاعد 1يف ساعتھا كان زمانه دخل بيع وارتدت عليه وA اعلم ھاترتد اد ايه
انما ا1كسبيرت بيكون دخلھا، 1ن ا1كسبيرت ھو عبارة عن برمجة الفكرة بحيث تشتغل اوتوماتيك 

 ند توفر الشروط، سواء بيع او شرا او تعزيز او ھدف واستوبع
  فا1كسبيرت مش ھايخترع، ھو بيعمل اللى انت قايل عليه بالظبط

 
فلو انت عامل البيانات دقيقة وا1كسبيرت سليم، فاكييييييد ھايكون 

 العيب فين؟؟؟ فى ا1ستراتيجية مافيش ك.م



 
  طيب حل موضوع المؤشرات ده ايه؟؟؟

  
  
 

  1 تستخدم فى بناء استراتيجيتك مؤشرات تعيد رسم نفسھاأو1
او فى ال.يف لوانت (عشان بالعين المجردة ھاتوريلك انھا فوق الممتازة ولكنھا فى الباك تيست 

ھات.قيھا بتقول شرا من ھنا، وبعد ما السعر ينزل تعيد رسم نفسھا بحيث ) ھاتصبر وتتابعھا فترة
ا كان من السعر بعدما نزل، وھكذا الى ان يطلع السعر فع.، فتبدو تبدو انھا بتقول ان اول شر

 وكانھا اصطادته من اقل نقطة
  المؤشرات دى خراب بيوت

  
 

 طب اھو الماكد مش بيعيد رسم نفسه) زى مثل الماكد اللى فات(طيب واللى مش بتعيد رسم نفسھا 
  قفليبقى فى الحالة دى افضل استخدام ليه ھو على الشمعة بعد ما ت

 

  بمعنى آخر
 

 صياغة اخرى للمثل اللى فات بتاع الماكد
 كل اللى ھايبقى جديد انه بدل ما ا1ستراتيجية بتقول البيع ماركت مع نزول الماكد عن الصفر

 الشمعة اللى فاتت والماكد بقى تحت الصفر) تقفل(ھاتكون البيع لما 
 ايفضل تحت الصفرفلو قفلت الشمعة على كده، الماكد مش ھايعيد رسم نفسه وھ

اما بقى لو عكست فى الشمعة اللى بعدھا ورجع قفل فوق الصفر تانى ده موضوع تانى، بس فى 
 ا1خر مش ھايغير اللى فاتت ھايفضل تحت الصفر

 

 فالمقصود ھو
 عند عمل باك تيست ت.حظ ا1تى
 البيانات تكون فى منتھى الدقة

 ا1ستراتيجية تكون واضحة المعالم
 مؤشرات تعيد رسم نفسھا 1 تعتمد على

 1 تضع شروط على الشمعة الحالية
 وبس
  
  

 من ھنا يكون الباك تيست ھو محاكى تماما ل.يف ويمكن ا1عتماد على نتائجه

  
  



 
  طيب انا باقول الك.م ده كله ليه؟

 
 او1 عشان ا1خوان يعرفوا يعملوا باك تيست سليم

فھا فى منتدى البرمجة لباك تيست اكسبيرت مش ثانيا عشان لو حد وضع نتائج زى اللى انا باشو
 دقايق ٣عارف حّول كام لكام فى 

 يبقوا قادرين يحكموا على النتايج المبھرة من خ.ل فھمھم الوقتى لدقة الريبورت
رابعا عشان المواقع والشركات المسّوقة ل.سكبيرتات وبتحط النتايج بتاعتھا ا1خوان يقدروا يعرفوا 

 سمينمين الغث ومين ال
خامسا عشان ا1خوان يوفروا وقتھم بعمل باك تيست على اى استراتيجية بد1 من اضاعة الوقت فى 

  )عشان المفھوم السابق ان الباك تيست ده فاشل وغير محاكى ل.يف(التجربة ال.يف 
  
 

 وانا ھارفق نتيجة للباك تيست انا عملتھا على ا1ستراتيجية التانية فقط
مقارنة با1ستراتيجية ا1ولى اللى (واللى ھى عدد نقاطھا مش كبير ) ا1تجاه عكس(اللى ھى بتمشى 

 )بتمشى مع ا1تجاه كله
 واللى كان فيه واحد مش عاجبه عدد النقاط دى لقلتھا ھھھه

 فما بالك بالباقى؟
 

 الريبورت ده عشان تبقوا عارفين
 ٢٠٠٩من اول شھر فبراير 

نقطة فى اليوم  ١١٠٠نقطة والرينج الفعلى بيصل الى  ٥٠٠يعنى ايام ما كان الرينج المتوسط 
 الواحد

 ٢٠١٠ولحد شھر ديسمبر 
يعنى حوالى سنتين ا1 ربع، مر فيھم ايام ترند بقوة، وايام تذبذب، وايام انعكاس وتصحيح 

 وبالعرض وبالطول وبالورب كمان ھھھھھه
 نقطة ٥٠نقطة وايام  ١٠٠٠وكان فيھم ايام رينجھا 

 ا1خوان التجربة ال.يف للثقة فى ا1ستراتيجية يعنى توفيرا على
 

 واوعى حد يقول انى باستعرض عض.تى او باعمل تسويق
ا1ستراتيجية فى ايديكم اساسا ومشروحة بالظبط كما ھى فى طريقة العمل فى الباك تيست، ھايكون 

 !!!التسويق Nيه؟؟ جبنه رومى؟
ص وكلھا مسألة وقت معاكم ويبقى اللى موجود ومش استعراض 1نكم انتم اللى بقيتم تحطوا الفر

A فى الريبورت ده موجود فى حسابكم باذن 
 

ان انا منزل الريبورت ده ) عشان اذا كان لسه حد فاھم غلط بعد كل اللى اتقال ده(فانا باوضح 
 عشان الناس تاخد ثقة فى الطريقة اللى معاھم اساسا بد1 من تضييع الوقت 1يف 1كتساب الثقة

  



 
 %٩٠المودلينج كواليتى 

 شمعة تم عمل ا1ختبار عليھم ١٠٧٨٤شمعة فقط من اصل  ١٧الشموع الغير دقيقة ھى 
 فى ا1لف ١يعنى نسبة الخطأ حوالى 

 طبعا حسب فھمنا ل.ستراتيجية العمل على الشمعة السابقة اى بعد ا1غ.ق
 

عشان ) بالخسارة(قبل نقطة الدخول كل الصفقات الخاسرة ھى اصلھا تعزيز وقفلت الصفقات ا1ولى 
 صفقة التعزيز غطت الخسارة وزيادة

 يعنى مافيش اى خسارة حصلت بالفعل فى الحساب من اوله Yخره
 وقت ما باقفل الصفقة ا1ولى على خسارة باكون قفلت التعزيز على المكسب

 
) الف ٢٥ستاندرد لكل عشان انا شرحت راس المال بانى بادخل بعقد ا(الف دو1ر  ٢٥البداية كانت 

 دو1ر بس مع مراعاة نفس النسبة ٢٥٠راجع ادارة راس المال فى الكتاب، ومن الممكن ان تبدأ ب 
 !!!على) 1 توجد عقود معلّقة(والحساب اتقفل بعد ھذه الفترة 

 المليون اللى الناس كلھا بتجرى وراه وبتحلم بيه وفوقه شوية فّكة ھھھھه
 دا 1ستراتيجية تعتمد على ا1رتداد اساسااعتقد انھا نسبة كويسة ج

 
وانا اعتقد ان ا1خوان الشاطرين، لو كانوا قاعدين على الصفقات دى كانوا قفلوھا فى اماكن افضل 

 من ا1كسبيرت المبرمج على ثوابت وليس سلوك السعر
 انا متأكد من ده

 
 وده طبعا على الكيبل فقط

  ىء عملى وباذن A الموضوع يكون مفھوم للجميعوربنا ييسر مع وجود الورشة ھايبان كل ش
  

  ا1كسبرت
  

MGY 2.rar  
  
  
  
  
  
  
  



  
  م.حظات ومداخ.ت على استراتيجيه الرينج اليومي

  
  
  
  

 م.حظه صحيحه من عضو 
  

ممكن اضيف حاجه لو انا فاھم يعنى شوية ولو مش فاھم يبقى نفھم مع بعض الخط ا2حمر لم يكن 
لمكان مع افتتاح اليوم ولكن كان اعلى وبعد حدوث ھبوط بدء الخط يتزحزح 2سفل موجود فى ھذا ا

واستمر الھبوط يتزحزح اكثر حسب اللو الجديد ويظل الخط ا2خضر كما ھو 2نه لم يحدث ھاى جديد 
 Iولذلك فى نھاية اليوم تجد الشموع اعلى الخط ا2حمر ولو حدث العكس تجد ايضا ھذا الوضع و

  اعلم
  
  
  
  

  توضيح من دكتور جمال على استراتيجيه الرينج
  
  

 ساعات، وا1تجاه ا1كبر يكون من اليومى 1٤تجاه يكون من ال 
 ساعات ٤انما خلينا فى ال 

 ا1تجاه 1 يكون اتجاه شكل القناة انما اتجاه السعر بالنسبة للقناة
 تحاه ھبوطبمعنى لو القناة طالعة لفوق، ولكن السعر اخترقھا نزو1 فيكون ا1

 وكلما وافق ھذا ا1تجاه على الساعة نبيع
فلو طلع السعر على الساعة ولمس الخط ا1حمر وكان ا1تجاه نزول يبقى ممكن نبيع و1 ننتظر 

 ا1قفال فوق الخط ا1حمر
 عشان ده بيكون تصحيح للنزول

قى ده مش ساعات فيب ٤ولكن لو طلع للخط ا1حمر على الساعة وكان ا1تجاه صاعد على ال 
 تصحيح وانت كده داخل عكس ا1تجاه

  فيلزم اغ.ق الساعة وتبيع من الھاى بتاعھا والتعزيز زى ماقلنا
  

  

  ملف مھم من عضو
 مرفق ملف اكسيل لحساب نقاط الدخول وا1ھداف ل.ستراتيجيه الثانيه

 مطلوب منك ادخال سعر اول دخول والرينج اليومى فى خانة الشراء او البيع
  .لملف بحساب ا1ھداف واماكن التعزيزويقوم ا

  

Range.xlsx  



  رد استاذ جمال على ملف ا1كسيل السابق
  

 الف شكر على مجھودك
 بس فيه حاجة مھمة اوى

اللى انا شرحته من تعزيز واھداف ده كان فى ا1كسبيرت المبرمج، يعنى مش بيفھم، ومضطر انك 
 تحط ثوابت

 انما اللى متابع مش كده
ن نقفل قبل الھدف لو لقينا بوادر ارتدادممك  

 او نسيب الھدف بزيادة لو لقينا السعر مكمل
 وكذلك التعزيز ممكن يكون من مناطق افضل

 فعشان كده انا نفسى مش باشتغل با1كسبيرت اللى انا عامله وباشتغل يدوى
 فاحنا مش ھانحول نفسنا 1كسبيرت

قولنا فين المناطق اللى ممكن نبتدى نخلى بالنا ونتابع انما الملف اللى انت عامله جميل فى انه ي
 السعر فيھا

 وشكرا على اھتمامك
  
  

  من دكتور جمال ملحوظه مھمه على تمبلت العمل 
  
 

 موضوع التمبليت
 يا اخوانى

وارقام الرينج اللى على الشمال ) ا1حمر وا1خضر(التمبليت بيتحّدث اوتوماتيك فيه خطوط الرينج 
 فوق

 بيتحدث اوتوماتيك القنوات)) مش((انما 
 دى اداة فى البرنامج

 
 طيب والحل؟؟

 ھاتعمل ا1تى) على فريم الساعة(كل ما عليك انك مرة فى اليوم 
واحدة اول القناة، والتانية فى آخرھا، (نقط  ٣دبل كليك على خط النص بتاع القناة، فھايظھرلك 

 (والتالتة فى النص
 فى النص وتشدھا لليمين يوم، وبس كل ما عليك انك ھاتدوس على اللى

 
 (بعد ا1كل ھھھه(يعنى ھاترّحل القناة لليوم اللى بعده، وده مرة كل يوم 

 (بعد النوم(ساعات فھاتعمل ده مرة كل اسبوع  ٤اما فريم ال 
 (بعد ما تقبض(وفريم اليومى ھاتعمله مرة فى الشھر 

 وفريم السنوى ھاتعمله مرة فى العمر
 

 يبقى تانى
 موجود فى التمبليت فيما يخص القنوات ماحدش يشتغل عليه الوقتىاللى 

 1زم يتحدث
 



 مثال مھم على طريقه عملنا
 
 
 

 نشوف مثل على النھاردة بالتفصيل شويتين بقى
 عشان لو حصل اى ظروف عندى اى يوم ابقى مطمن

ماحدش يزعل  ده مثل من اوله Yخره بالظبط ايه الحكاية بالخطوات المملة وبالصور كمان عشان
 منى

 
 أو1

ساعات ا1ول وبعدين نبص على الساعة ويكون فيه تأكيد سعرى، دى  1٤اااااااازم نبص على ال 
 المراحل بالترتيب

 ساعات ماكانش باين ٤أول اليوم فتح الكيبل على الحد العلوى للقناة، بس على ال
وكان على ) ساعات ٤ل على ا(ساعات ما قفلت عملت فولنج او ذى رووف  ٤انما بعد شمعة 

 الساعة ارتد كذا مرة من الحد العلوى
  نقطة ٤٠وعمل تارجت حوالى  ٤فندخل بيع من فتحة الساعة 

 
 طيب فيه ناس ھاتقول احنا بشتغل على الكسر

 )انما الدخول فيھا صح(انا عموما مش حاسب الصفقة دى من ضمن ا1رقام على الصورة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  نيجى للى فى الصورة

  
  



  
 

 على فريم الساعة ارتد السعر كذا مرة من خط المنتصف للقناة الحمرا
 خارج القناة ١١وكمان قفلت الساعة 

 )كل ده على الساعة(مع عمل شكل ابت.ع شرائى قوى 
 ساعات ٤نشوف ال 

وقفلت وعملت شكل ) ساعات ٤على ال (ارتدت بقوة من خط المنتصف ا1حمر  ٨الشمعة بتاعت 
 )ذيل طوييييل واطول من اللى قبلھا مع ا1غ.ق بموجب اوى(كيل ذى سيلر 

فى  ١اللى عليھا رقم ( ١٢يبقى الشرا على الساعة بعد ما قفلت خارج القناة من فتحة الساعة 
  )الصورة

 بتارجت الحد العلوى ل.حمر
 يبقى ممكن نصبر شوية مانقفلش الشرا(ولكن فى نفس الشمعة كسرت الحد العلوى لKحمر كمان 
 )نقطة ٣٠واللى قفل كمان اخد حوالى 

  المھم
 

اللى (خارج القناة مع اعادة ا1ختبار بذيل الشمعة اللى بعدھا  ١٢ساعات قفلت شمعة  ٤على ال 
 )ساعات ٤عليھا السھم فى صورة ال 

 اما على الساعة فكان الكسر للقناتين حصل وعمل اعادة اختبار كمان



مش بيع ابدا زى ما ا1خوان قالوا، بيع على اى (فى الصورة  ٢ يبقى الدخول اكيييييييد شرا من رقم
 )ساعات وعلى الساعة، فيبقى شرا وشرا قوى كمان ٤اساس، ده كل حاجة مكسورة لفوق على ال 

اما لو (نقطة كمان  ٦٠فاللى دخل شرا من ھنا وكان ھدفه على ا1قل الرينج اليومى، اخد حوالى 
 )قى اكتر من كدهكان محتفظ بالشرا اللى قبله يب

 
 نيجى بقى ل.رتداد

 اللى قال الدخول من شمعة فولنج اللى على خطوط الرينج
 او1 الشمعة ما لمستش حتى خطوط الرينج الحمرا

ثانيا احنا فى يوم شرا شرا شرا، واحنا قلنا البيع من عند الخطوط يكون فى يوم مع ا1تجاه العام 
 )نراجع اللى اتقال(

اخد بيع فى يوم اساسه شرا، يبقى زى ماقلنا من على الخطوط مش لما تقفل ثالثا حتى لو ھان
  )ده لو عاوز تبيع بدون كسر الخطوط(الشمعة 

اخد ) على الصورة ٣اللى ھى رقم (كمان مع انه يوم شرا ) باع من على الخطوط(واللى عمل كده 
 نقطة مع انه يوم شرا ٢٥مكسب برضة حوالى 

 
 زى ده انه يبقى بعد الكسر زى ما قلناانما الصح فى يوم الشرا 

  على الصورة ٤اللى ھو من رقم 
 

  )او افضل(قفلت الشمعة فوق الخط ا1حمر والبيع يكون من الھاى بتاعھا 
 فھانقول البيع كان من الھاى مش افضل و1 حاجة

 نقطة ١٧فاللى باع من ھنا اخد ربح حوالى 
 قطة تقريبان ٤١طيب ليه؟؟ ماحنا قلنا تلت الرينج، يعنى 

 تمام
 بس قلنا احنا مش ماكينة، التانى اكسبيرت، انما احنا بشر

ساعات مش قادر يكسر اللو بتاع شمعة  ٧فى الصورة لما السعر يبقى بقاله  ٥بص على رقم 
وكمان بعد ما مشى اكتر من ) اللى ھى المفروض السعر يسافر لتحت بعدھا(فولينج او ذى رووف 

 الرينج اليومى بكتير
 مكسب و1 يعكس عليا؟؟ ١٧نى ا1فضل اقفل، واحتفظ ب يع

 وحتى لو نزل بعد مانا قفلت مش مھم، عندنا بكرة فيه فوركس على فكرة
 وكفاية اللى عملناه فى الكيبل

40 
+ 
30 
+ 
60 
+ 

 )ده لو حد دخلھا(25
+ 
17 
= 



172 + 
 او حتى
147 + 

 

 يعنى مش 1زم نعصر العملة اكتر من كده، و1 ايه؟
 

 ود ا1تىالمقص
 ب.ش نخترع فرص مش موجودة

تاجر (تخلينا مانشوفش الكسر اللى قدام عينينا ) اللى ھى البيع(ب.ش الفكرة العامة اللى فى راسنا 
 (ما ترى

 ب.ش التسّرع والدخول عكس ا1تجاه با1ستراتيجية التانية
الھدف اللى فى دماغك نفضل فيھا لحد ) سواء على ا1ولى او التانية(ب.ش لما ندخل فى تريدة 

يبقى على حسب سلوك السعر ) سواء الحد العلوى بالنسبة لKولى او تلت التارجت بالنسبة للتانية(
 سواء اكتر من التارجت او اقل، مش عيب

 
 فيارب تكون المشاركة دى وضحت كذا حاجة

 ازاى تقدر تفّكر بالترتيب
 تدخل فين وتخرج فين
 ا1ولى كيفية التعامل مع ا1ستراتيجية

 كيفية التعامل مع ا1ستراتيجية التانية
 تعلّم احترام السوق

 
 صحيح الحمد \ السوق بقى واضح كتير الوقتى لينا

 بس لو دخلت غلط، السوق مش ھايرحمك
مع اننا قلنا سابقا انك لو دخلت صح والسوق عكس عليك، 1زم يديلك الفرصة تانى انك تقفل ولو 

 ))عشان داخل صح((بيك، ليه؟؟  على صفر، انما مش ھايغدر
  انما داخل غلط ھايفرمك

 
  اللھم عّلمنا، اللھم آمين

  
  

  ھنا مؤشر مھم من عضو معنا 
  

 بعد تكون) تشغيله أو الغاؤهيمكن (مرفق مؤشر خفيف ظريف يعطي سھم وتنبيه صوتي 
 

 سھم ھـابط << falling of the roof شمعة
 

 سھم صاعد << kill the seller شمعة
 



 
عينك ھي دليلك �ن المؤشر غبي ، 1 يعتمد على أي ماشر بشكل كامل: طبعا زي ماالدكتور علمنا

 وبينفذ شروط دون التفكير
  عنينا احتمال تكون شمعة من بتوعنا اتكونتيعني المؤشر لما يعطينا سھم وتنبيه يبقى نبص ب
  
  
  

Falling of the roof.mq4  
  
  
  
  

  الجزء الثالث
  

استخدام الفيبوتاتشي لتحديد اماكن ا1رتدادات 
  وا1ختراقات لك. ا1ستراتيجيتين السابقتين 

  
  تابع معنا 
 القصة التالتة

 
 ا1تجاه ونكسب باذن A مع الترنداحنا شرحنا قبل كده ان فيه قنوات، ودى بتخلينا ناخد الصفقة مع 

وفيه الرينج اليومى وخطوطه، ودى بتخلينا ناخد الصفقة عكس ا1تجاه ونكسب باذن A مع 
التصحيح، او ناخد ا1تجاه من اوله خااااالص ده لو كّمل معانا وحصل انعكاس ل.تجاه مش تصحيح 

 فقط
 لى بتعمله فيهطيب امال عاوز ايه تانى من السوق حرام عليك كده ال

  1 1 اوعى سيبنى عليه، ده ياما اخد مننا وطلّع عينينا
 

، او زى ) بس محتاجة ممارسة(فاضل حاجة صغيرة، وھى تنفع برضة تكون استراتيجية مستقلّه 
 المكعبات تنفع تتركب مع اى واحدة من ا1تنين اللى فاتوا، او الت.تة مع بعض ما قلنا فى

 
 الحاجة التالتة دى بتخدم مع ا1ستراتيجية ا1ولى فى تحديد ا1تجاه

 وبتخدم مع ا1ستراتيجية التانية فى تحديد ا1رتداد
 

 طبعا كلنا عارفين اداة جاھزة فى البرنامج بتاعت فايبوناتشى

 مقدمة



 وناتشى ده واحد ماخترعش، ولكن اكتشف ع.قة كانت موجودة اص. فى حاجات كتير فى الكونفايب
 وھى نسب بين ا1رقام وبعضھا، تجعل من نطّبق عليه ھذه النسب فى حالة استقرار

 بمعنى
فعشان كده ھى مستقرة  ١٫٦١٨ا1ھرامات لما بّصوا على نسبة القاعدة مع ا1رتفاع لقوھا بنسبة 

 ينا1ف السن
 ونسبة طول ا1نسان لعرضه

وترسم اطول حاجة فى % ٦١٨يعنى لما تقسم اللوحة الى (والقطاع الذھبى فى اللوحات الفنية 
 زى اشھر لوحة فى العالم الموناليزا) اللوحة فى المكان ده بتكون اللوحة مّتزنة ومريحة للعين

موضوع برة (كله على اليوتيوب وغير كده حاجات كتير كتير كتير عن الكون والكواكب وموجود ده 
 عن قدرة ھذه النسب فى ا1ستقرار ووجودھا فى الكون) الفوركس خالص

 

 المھم
 فايبوناتشى ده اكتشف وجود النسب دى وع.قتھا بالثبات

 الناس استخدموا النظرية دى فى الفوركس
 على اساسا ان السعر دائما يبحث عن الثبات وا1ستقرار

 لحسابات ووضعوھا فى البرنامج 1ستخدامھا مع الفوركسوعملوا اداة لتسھيل ا

 
 ولكن كيفية تھيئة ا1داة ازاى

  )زى مانا باستخدمھا، ھى ليھا استخدامات تانية، بس ده اسلوبى(وكيفية استخدامھا 
 ھانشوف ده بعد الفاصل

  ھھھھه
  
  

  ورجعنالكم بعد الفاصل 
  تابع ھنا وركز 

  
 
  

 )تسھيل بعد كده ھانقول فايبو وخ.ص ده ايه ا1سماء المكلكعة دىلل(كيفية تھيئة اداة فايبوناتشى 
 

 فى الغالب ھات.قى ا1داة فى التوول بار عادى ده لو انت ماكنتش شيلتھا
 ھھھھھھھه)فانت اكيد ھاتعرف ترجعھا تانى(اما لو شيلتھا 

 
 المھم

 اسمھا) عشان عندنا كذا واحدة فايبو(ا1داة ھى 
Fibonacci Retracement 

 وھى كما ھو معروف لقياس مدى تراجع السعر عن الموجة السابقة
  انما احنا كالعادة لينا معاھا استخدامات اخرى



 
 للى انت رسمته بانك تعمل عليه دبل كليكھاتختار ا1داة، وترسم بيھا خط من فوق لتحت، وتختار ا

 وبعدين تدوس يمين بالماوس وتختار الخواص بتاعت ا1داة
 

  نركز بقى شوية
 

 فيه عندنا فى التاب اللى اسمه
Fibo Levels 

 ھان.قى خانتين ا1ولى اسمھا
Level 

 والتانية اسمھا
Description 

 
 ا1ولى دى عشان نحط فيھا النسب اللى عاوزينھا

 تانية عشان نكتب فيھا ھايظھر ايه قدامنا على الشاشة امام النسبة دىوال
 

 وعندنا زرارين اسمھم
Add 

 ده عشان اضافة نسب جديدة
Delete 

 عشان نمسح النسبة اللى واقفين عليھا
 

 عاوزين نمسح او نضيف على اللى موجود عندك
 )انة ا1ولىده اللى فى الخ(بحيث يكون النسب النھائية اللى موجودة كا1تى 

0 
0.236 
0.382 
0.5 

0.618 
0.764 

1 
1.236 
1.618 
2.618 
3.618 
4.236 
-0.236 
-0.618 

 
 )وھانعرف ليه الوقتى(بالسالب  ٢آخر 

 نكتب بالترتيب قصاد كل واحدة من اللى فوق اما فى الخانة التانية فھا
 



$% 0.0 
$% 23 
$% 38 
$% 50 
$% 61 
$% 76 
$% 100 
$% 123 
$% 161 
$% 261 
$% 361 
$% 423 
$% 123 
$% 161 

 
 بنفس الترتيب

 
 خ.ص كده؟
 فاضل حاجة

 نروح للتاب اللى جنبه واسمه
Parameters 

 ونعمل صح على اختيار
Ray 
 

 معلش كتير شوية بس ھى مرة واحدة ومش ھانعملھا تانى
 طيب كده يحصل ايه؟؟

 او1
نسب، وكمان يكتب السعر بتاعه لما نرسم خطوط الفايبو ھايقولنا جنب كل خط ده رقم كام فى ال

 جنبه للتسھيل
 
 ثانيا

عشان ما نوجعش دماغنا من ان لو الترند طالع ارسمه من تحت لفوق و1 من فوق لتحت ولو نازل 
 مش عارف تعمل ايه

 )وھانعرف ليه مش فارقة(ده ھاترسمه من فوق لتحت زى من تحت لفوق مش فارقة 
 

  نيجى لكيفية الرسم

 
وبنرسم على ثوابت عشان ) عشان مافيش حاجة تتغير(ا، بنرسم على القديم زى ماتعودنا دايم

 ماحدش يقولك انت راسم فايبو على ترند غلط والمفروض انك كنت ترسمه على الترند ا1كبر و و و
 



1 
  )شبة القناة الحمرا(احنا ھانرسمه على اليوم السابق 

 بتاع نفس اليوم) او اللو(وم السابق للھاى بتاع الي) او الھاى مش فارقة(بس ده ھايكون من اللو 
  يعنى من اYخر، بنرسمه على الرينج بتاع امبارح

 
 تمام؟
 

 كيفية استخدامه بقى
 عاوزين نركز زيادة ھھھھھھه

  عندنا نظامين، كل نظام بيأكد استراتيجية من ا1تنين بتوعنا
  
  
 

  النظام ا1ول
  

 )وزين حد يقترح لھا اسمعا(وده لتاكيد استراتيجية ا1تجاه والقنوات  
 ٦١و  ٥٠و  ٣٨خطوط بتوع النسب  ٣مستطيل يحتوى ال ) او ترسم اللى يريحك(عاوزك تتخيل 

 اللى ھم بيكونوا فى نص اليوم اللى فات
خطوط دى لو السعر عمل سلوك ارتدادى عند اى واحد فيھم يبقى ھايكمل ا1تجاه ا1صلى  ٣ال 

 بتاعه
  بمعنى
 

 ث.لو امبارح كان ھبوط م
 ورسمنا عليه الفايبو

 ٥٠وليكن خط ال  ٣والسعر طلع النھاردة لحد لما لمس أحد الخطوط ال 
 وراح نازل بسرعة منه وعامل شمعة فولنج مث.

 وكان الخط ده على الحد العلوى للقناة يبقى بيييييييع
 او

  لو كان بعد ما ارتد من احد خطوط الفايبو راح كاسر القناة الحمرا لتحت مث.
 

 المھم
  نستخدم ا1دوات سوا لزيادة التاكيد، مع ا1ستراتيجية ا1ولى

 
  مثال

 عندكم مث. يوم زى النھاردة
 الباوند حاول يكسر ا1حمر لفوق وماعرفش وقفل داخل القناة

 وحاول تالت وما فيش فايدة عشان كده نزل) ولكن قفل تعبااااان(وحاول تانى وقفل برة القناة فع. 



 م التالت بتاع فايبو على امبارحلو رسمت النظا
حسب رسمك من فوق لتحت او من تحت لفوق، ) ٣٨او ال ( ٦١ھات.قى فيه مقاومة قوية اللى ھى 

  النسبتين زى بعض نفس التاثير
 

كان بالتالى ھايكون قفل فى نفس الوقت فوق القناة الحمرا ) ٦١فوق ال (لو كان قفل السعر فوقيھا 
 رابكسر كويس فكنا ھاندخل ش

 

  بيساعد على ٣٨و  ٥٠و  ٦١يبقى الفايبو 
 

يبقى ) مع التاكيد من استراتيجية القنوات(لو ارتد منه السعر  او1
 ندخل ارتداد

يبقى ) مع التاكيد من استراتيجية القنوات(لو اخترقه السعر  ثانيا
 ندخل مع الكسر واحنا مطمنين

 
  لقنواتدى الحالة ا1ولى اللى ھى استخدامه مع استراتيجية ا

  
  
  
  

  النظام الثاني
 

 )الرينج(استخدام الفايبو مع ا1ستراتيجية التانية 
 

 الخطوط التالية ١٠٠ھان.قى فيه عندنا بعد خط ال 
123 ،161 

 ٠وكذلك نفس الشىء بعد خط ال 
 

 دول ايه؟؟
 %٦١من الرينج او % ٢٣دول عبارة عن الرينج اللى السعر مشيه امبارح ونزود عليه كمان 

 يه؟طيب ل
 الفكرة جاتلى من المقدمة، لما كل حاجة تدخل فيھا النسب دى بتكون مستقرة

 يبقى لو السعر مشى كتير امبارح
 ولسه ھايكمل النھاردة، ممكن يكمل لحد فين؟؟

زيادة على رينج امبارح % ٢٣اللى ھو ( ١٢٣فلقيت انه فى الغالب قبل ما يعكس بيكون كمل لحد 



 )وفى نفس ا1تجاه
  )وھانشوف ده بالتفصيل( ١٦١ة بيكمل كمان ل واقصى حاج

طبعا فيه ساعات بيمشى اكتر ولكنھا حا1ت نادرة وبشتغل معاھا بالتعزيز وادارة راس 
  المال
 

 المھم
 

 ناخد مثال على النظام التانى
 عشان نشوف يعنى امبارح حصل فيه ايه) مارس ١٤يوم (لو رسمت الفايبو على اول امبارح 

 و ا1تىھات.قى السيناري
 السعر كسر القناة الحمرا لتحت فالدخول بيع

 ووصل للزرقا يبقى نخرج
 وارتد فع. من الحد السفلى

  وبعدين نزل وكسر الزرقا يبقى الدخول بيع تانى
بس المرة دى البيع لفيييييييين؟؟؟؟ وده كان سؤال ناس كتير من اول الموضوع ولكن كله فى وقته 

 عشان تسلسل الفھم
 ان بيخرج من ا1حمر كان بيبقى ھدفه ا1زرقطيب لما ك

 الوقتى خرج من ا1تنين يبقى ھدفه فيييين؟؟

 
 خطوط الفايبو) مارس ١٤اللى ھو (لو رسمت على اليوم السابق 

 ١٢٣ھات.قى ان السعر وصل بالمللى الى 
 وعمل عليه سلوك ارتدادى وشوف راح لفين بعدھا

لو الناس تراجع  ٩٨٠جدل، وانا قلتھا 1يف الشرا من دى يا اخوانى الصفقة اللى حصل فيھا ال)
 )المشاركات

 وشوف السعر عمل ايه بعدھا و\ الحمد

 
فى نفس الشمعة ) ا1ستراتيجية التانية(طبعا ده توافق مع ان السعر كان كاسر خط الرينج 

 الطويييييلة اللى قلنا فى ا1ستراتيجية التانية اننا ناخد شرا من ذيلھا
التالتة يبقى شرا وانت ) او ا1ستراتيجية(افق ا1ستراتيجية التانية مع التاكيد بالنظام فلما يتو

 مغمممممممض
 فى حين كل الناس خايفة من اللى بيحص فى اليوم ده من بھدللللللة ونزول قوى

 ومش ممكن ت.قى حد فى اليوم ده بيقول اشترى
 لھا اليوم ولو فيه حد بيقول اشترى مش ھايكون من اقل نقطة وصل

 

  اعتقد كده انا كّملت كل ا1دوات اللى عندى
  

  ويارب تكونوا استفدتم



  انظر الصوره لشرح الطريقه الثالثه
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  واخيرا
  دى المؤشرات والتمبليت ا1خير مجمعين سوا

  

Final.rar  
  

  تم بحمد \ 
  ا1ستراتيجيه خاصه بدكتور جمال ممدوح 

  يزان حسناتهي مف اربنا يجعلھ
  ونرجوا منكم الدعاء له 

  و1ختكم ولكل من ساھم في ھذا العمل المفيد
  وارجو ان يكون سبب في الخير لكم جميعا

  بأذن A تعالى
  وتقبلوا ودي واحترامي


