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 الشموع اليابانية
ولما لھذا النوع من  أوسع  استخدام ولم نتطرق لشارت الشموع بشكلاألكثر الشارت عأنواالفني ذكرت  في الجزء الرابع من التحلیل

 أنایقول لك   شخصأندائما عندما نسمع  ولكن على مراحل أشكالھ وبجمیع أوسع لبشك  جدا فسوف نتناولھ ھناكبیرة أھمیھالشارتات 
 أحاولالموضوع طویل شوي وسوف  من الشارتات ولیس غیره  یعني ھذا النوعبأنھ فتأكد افھم السھم من خالل الشارت بنظره واحده

  تفصیلھ على عدة مراحل
 

السھم تعتمد على  وحركة  للسھمالمستقبلیة بالحركة ؤ للتنبالسابقةیعتمد على الشارت وحركة السھم   التحلیل الفنيأنطبعا من المعروف 
 ممكن شھر وكذلك أو أسبوع أو فیھا لیوم األسھمالتي یتداولون  لحظةال في النفسیة نفسیھ المضاربین نفسھم وحالتھم أھمھا ومن أمور

 توقعاتھم للسھم 

 :ةالشموع الیابانی
 

الخط الرأسي یمثل التغیر في السعر . في سعر السھم والتغیر في الزمن  ھي نوع من التحلیل الفني یعتمد علي رسم عالقة بین التغیر    
الیابانیة ألن أول من أستخدم  ج عن ھذا المنحني ظھور أعمدة تشبھ الشموع ولذالك تسمي الشموعینت. التغیر في الزمن  واألفقي یمثل

كثیرة جدا  وتمتاز ھذه الطریقة في رسم المنحنیات أنھ یمكنك من الرسم معرفة معلومات التحلیل الفني ھم الیابانیون في مضاربات األرز
  المدة الزمنیة للمنحنياختیاردقیقة أو یوم كامل حسب  15  دقائق أو١٠د تكون كل شمعة تمثل مدة من الزمن ق كما سنعرف بعد ذلك

 -:يھمة كما یظھر في الرسم التالي وھأجزاء م تتكون كل شمعة من ثالث 

 
 

  ( real body ) ةالجسم الحقیقي للشمع -١
بدایة   للسھم في االفتتاحي ھو السعر باالفتتاحالمقصود  . اإلغالق واألخر یمثل االفتتاح أحدھم یمثل. ویتكون من خطین علوي وسفلي 

اذا كان  للسھم في أخر ھذه الفترة التي تمثل ھذه الشمعة اإلغالق یمثل سعر اإلغالق الفترة الزمنیة التي تمثل ھذه الشمعة وكذالك هھذ
یكون لون جسم الشمعة أبیض   یعني بدأ السعر قلیل ثم بدأ في الزیادة وأقفل علي زیادةاإلغالقالشمعة أقل من سعر   لھذهاالفتتاحسعر 

في بعض المنحنیات المرسومة في المواقع یكون لون الشمعة  لونھا أسود  الشمعة یكونه لھذاالفتتاح أقل من اإلغالقوالعكس إذا كان 
 إال إذا كانت الشمعة تمثل ھولیس للسھم نفس  لكل شمعةواإلغالق االفتتاحالحظ أننا نتكلم عن   ولون الشمعة األسود أحمر یض أخضراألب

  الیوم ة التعامل ونھایة التعامل في ھذا یمثل بدایواإلغالق االفتتاحفإن  یوم كامل للتداول
 الجزء الثاني -٢

 خالل ھذة الفترة ونطلق علیھ یمثل أعلي سعر وصل لھ السھم upper shadow  علويوتنقسم الي خط shadows وھو الظالل 
upper shadow الخط السفلي ویمثل أقل    رأس الشمعةإلي االسمبعد ذلك ولذلك نختصر  أو الرأس تجاوزا ألننا سوف نحتاجة كثیرا
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بعد رسم ھذه الشموع تظھر لنا عدة  األرجل تجاوزاأو الرجل من  lower shadow لھ السھم في ھذه الفترة ونطلق علیھ سعر وصل
  التالیةالصورةویدل علي تداول معین للسھم وھذه األشكال یمثلھا  أشكال للشموع وكل شكل لھ مواصفات معینة

 
 

 

 في الرابط بدایة الموضع ھذا وھو مشروح وبھذا الشكل أیضاوالشكل الثاني ھو الموضح 
 

 
جمیع الشارتات توضح   ھذا النوع من الشارتاستخدملماذا  األولى للوھلة راح تقول أنتطبعا   نفسھاأیضا الصورةوھو موضح في 

 في كثیرة أشیاء عن یغني  ھذا النوع من الشارتأن شاء اهللا سوف تجد إن الموضوع إكمالبعد  سعر واقل سعر وأعلى واإلقفالاالفتتاح 
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 علما بان بطض وقت وفي الوقت المناسب بالبأسرع للتحلیل الالزمةوحركة السھم  حیث انھ یعطیك البیانات ومعلومات سعر التحلیل الفني
ھ عملیات  ویقال انھ نفذ بوأسعارهتجارة الرز   وكان یستخدمھ الیابانیین فيمیالدیة ١٧٠٠ ومنذ عام أقدمھاھذا النوع من الشارتات من 

 حتى شكل الشارت حقیقة اآلن أیضا ھذا الشكل الجذاب والجمیل إلى وصل أن إلىوتم تطویره  یذكر  فشلأي بدون ومتتالیة كبیرة ناجحة
 ال ولألسف قریب أیضا األلوان وشارت غني بالبیانات فعال وقد ادخلوا علیھ للقراءة كثیرة  وفیھ معلوماتالعادیة من الشارتات أكثرجذاب 

  الشموع في موضوع مستقلإشكال كل نوع من أضع ولكن سوف  من صورتین في الموضوع الواحدأكثر إرفاق ستطیعأ
 -:وھي كثیرة وأنواعھا

Hammer                         
Hanging Man                 
Engulfing Patterns        
Bearish Engulfing line  
Dark-Cloud Cover        
Piercing Pattern            

 
 أیضا )الستارز(النجوم و

Morning Star       
Evening Star            
Doji Stars                 
Evening Doji Star   
Morning Doji Star  

 وایضا
 Shooting Star          
Inverted Hammer  

 
باختصار  وسوف نعود لكل واحد منھا  السھم في كل الظروف والحاالت حركةأساسيوتوضح لك بشكل   شارت الشموعوأنماط أنواعھذا 

  شاء اهللاإنمع رسم توضیحي لھ 
 

 Hammer    الھامر
 

ل عن ثلث طول ال یق المفرغ أو ئالممتل  كان الشكلإذا بالھامر الشمعة تطلق على شكل أنوتستطیع  األول الشكل أو األول  وھو النوع
 للسھم والمقاومة في االعتبار خطوط الدعم األخذ بولش ویجب أوالسھم سوف یرتفع   فانللشمعة وعندما یحث ذلك   ككلالشمعة
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 -:التالیة الصورة وفي )بیع ( بیرشأو )شراء (كان السھم بولش إذاتوضح  وأوضاعللشموع حاالت معینھ 
 

 باألحمر مرقمھ )بیع ( للبیرشأنماط سبعة  وباألخضر مرقمھ)شراء( للبولش أنماطستة 
 

 )البیع (البولش
  من سعر االفتتاح بولشأكثر اإلقفالیكون سعر  ویحدث ھذا الشكل عندما - 1
في   الخضراء بھذا الشكل مما یعني ان ھناك بولش قويالشمعة ھذه وتأتيغیره بیریش قبلھا ص ویحدث ھذا عندما یكون ھناك شمعھ - 2

 ھذا السھم
 ترند  لھ فتره في حالة داونإلي ھذا الشكل كثیرا في السھم ویأتي

 مرتفع أقفال الثانیةو ض منخفأقفال تعنى األولى الشمعة  في حالة داونأیام ٣ السھم لھ أنھذا الشكل یسمى المورننغ ستار ویعني  - 3
بان البائعین قد توقفوا   وھذا یعنياألولى للشمعة مقاربة للشمعة للسھم بارتفاع وبحجم جید اإلقفال أنتبین  والثالثةعن االنخفاض السابق 

  ھناون المشترأوسوف یبد
 من أكثرمرتفع   كاناإلقفالبسعر اقل ولكن  توضح افتتاح والثانیة بانخفاض إقفال توضح األولى الشمعة  عن فترتینعبارةھذا الشكل  - 4

 الحجم  فيمتقاربة وھذا ھو المھم فیھا وان تكون الشمعتین األولى الشمعةنصف 
 یحدث ھذا الشكل بعد مشوار للسھم من حالة داون ترند الھامر والھامر المقلوب وھذا الشكل عندما یحدث یكون بولش خاصة عندما 5 -

 التي تلي الشمعة لشكل یحدث عندما یكون ھناك تردد في االرتفاع وان السھم قابل لالرتفاع وبولش ولكنا دوجي ستار بولش وھذا - 6
  یكون ھناك ارتفاعأنحمراء صغیره فمن الممكن   كانتوإذا كانت خضراء ارتفاعا مؤكد فإذاھذا الشكل تحدد مسار السھم 

  البیرشأنماط  وھياألخرى السبعة األنماط
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 - :ي تتكون من شمعة واحدة الت..... الشموع الفردیة 
 
  long white candle  الشمعة الطویلة البیضاء-١

 
 :  تثمیز باألتي

 
   أغلق علي ارتفاع كبیرحتى یعني السعر بدأ بسعر ثم ازداد اإلغالق من اقل االفتتاحسعر   -
  علي حجم تداول عالي جدا للسھم خالل ھذه الفترة تدل  -
واألغالق علي  مسیطرین علي التداول یعني ھناك تجمیع وشراء بكمیة كبیرة للسھم أدي الي رفع السعر تدل علي أن المشترین للسھم  -

  ارتفاع كبیر جدا
أقل سعر للسھم في ھذه الفترة ولكن الرأس والرجل طول كل منھما لیس كبیر  وجود رأس علیا للشمعة تمثل أعلي سعر و رجل تمثل  -

منتظم للسھم والمشترین مسیطرین   دلیل علي تداولاالفتتاح ولم ینزل كثیرا عن سعر اإلغالقالسعر لم یعلو كثیرا عن سعر  دلیل علي أن
  إلي أخرھا  من أول الشمعةلالرتفاعفعوا بالسھم علي التداول وید

 ظھور ھذه الشمعة بعد ل مثأخرىت  تأكید بعالماإليیحتاج  صعود ولكن ھذا bullish ھذه الشمعة تدل علي وجود السوق في حالة -
  ر قرب صعود السھم وھذا موضوع أخإليعند نقطة دعم للسھم كل ھذا مع بعض یشیر  ھبوط حاد للسھم أو ظھورھا

 
 long white candle  الشمعة الطویلة البیضاء-٢
 

  السابقة في كل شيء یعني وھي عكس الشمعة
   علي انخفاضوإغالقوھبوطھ بشدة   یعني انھیار السھماإلغالق أعلي من االفتتاحسعر  -
   انخفاض السعرإليكثرة البیع   علي التداول وأديمسیطرینالبائعین للسھم  -
   نھایة التداول لھذه الشمعةىتخفیض السعر حت صرار من البائعین عليإظم وھناك تداول السھم منت -
   إال بنسبة قلیلةاالفتتاح ولم یرتفع عن سعر اإلغالقالسعر لم ینزل عن سعر  أنالرأس والرجل قصیرة دلیل علي  -
  نتكلم عنھا بعد ذلك اعدة مسىأخر عالمات إليولكن تحتاج  bearish الشمعة تدل علي وجود السوق في حالة ھذه -
 

  short candle  الشمعة القصیرة-٣
 

  -:تتمیز باألتي
وھذا من أھم شروطھا التي تفرقھا عن شمعة  أھم شرط لھذه الشمعة أن یكون جسمھا صغیر والرأس والرجل متساویان و قصیران -

  الدوجي التي ستأتي بعد ذلك
یسیطر علي تداول السھم   وأن المشتریین والبائعین لم یستطع أي واحد منھما أندلیل علي تداول ضعیف علي السھم جسمھا قصیر -

  لذلك السعر لم یتحرك كثیرا
   كثیراواالفتتاح اإلغالقلم یھبط أو یرتفع عن  الرأس والرجل قصیر ألن السعر -
في التغلب  ول علي السھم وعدم قدرة أي واحدفي الشمعة الطویلة ولكن الفرق الوحید ھو حجم التدا ینطبق علیھا نفس الكالم الموجود -

  علي الثاني
 السوداء یغلق السھم علي انخفاض بسیط لذلك في الشمعة البیضاء تغلق علي ارتفاع بسیط والشمعة -

  
 الشمعة الرابعة -٤
 

  أو المطرقة hanging man Hammer والثانیة لونھا أسود وتسمي hammer األولي لونھا بیضاء وتسمي  تتكون من شكلین
   : تتمیز باألتي -

  األخرى ورأسھا قصیر ورجلھا طویلة بمقدار ضعف الجسم وھذه شروطھا للتفریق بینھا وبین األشكال جسمھا قصیر لونھ أبیض -
ا قصیر رأسھ   بسیطارتفاع وأغلق علي ارتفاع ولكنة االفتتاح جسمھا قصیر أبیض دلیل علي أن السعر زاد عن: من شكلھا یتبین األتي 
 اإلغالقمن سعر  للسعر الذي حدث خالل التداول كان قریب جدا high  یعني الاإلغالقیرتفع كثیرا عن سعر  دلیل علي أن السعر لم

في األول حتي انخفض السعر الي ھذا الحد ثم سیطر المشترین واشتروا  رجلھا طویلة جدا دلیل علي أن البائعین سیطروا علي التداول
لذلك تشیر كثیرا الي وجود نقطة  ھذه الشمعة تحدث دائما بعد ھبوط للسھم  أخري مرة االفتتاح سعر  إليرجع السعر  تىحكمیات كبیرة 

  hanging man دعم وانتظار صعود عكسي للسھم وھذا الفرق بینھا وبین
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 Hanging man  الرجل المشنوق  
 

 : تتمیز باألتي
 
  سعر بدأ عالي ثم انھار وأغلق علي انخفاض ولكنھ بسیطقصیر لونھ أسود دلیل علي أن ال جسمھا -
  یختلف  نفس الكالم الموجود في المطرقة من حیث األطوال ولكن التفسیر لھموالرأسالرجل  -
السعر الذي یبینھ الرجل ولكن المشترین عادوا وسیطروا علي  إلي نزل حتىھذه الشمعة تبین أن البائعین سیطروا علي السھم وباعوا  -

المطرقة الذین   عكسإحباط لذلك تشعر أن البائعین حاصل لھم شویة االفتتاح سعر إليیستطیعوا الوصول  السھم ورفعوه ولكن لم
  االفتتاح سعر إلياستطاعوا فیھا رفع السعر مرة أخري 

إال بعد صعود واضح للسھم وھذا تحدث  ال  قرب حدوث انھیار للسھم وأنھ وصل الي نقطة مقاومة ولذلك ھيإليھذه الشمعة تشیر  لذلك -
  hanging man و hammer ھذا المنحني یبین الفرق بین الفرق بینھا وبین المطرقة ھو
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 الشمعة الخامسة -٥
 

  inverted hammer والثانیة بیضاء وتسمي shooting star  ووتكون من شكلین األول أسود وتسمي
 
  shooting star  النجم الساقط أو الشھاب 

 
 :یتمیز باألتي 

   ولكن ھبوط بسیطاالفتتاحلون الجسم أسود دلیل علي أن السعر ھبط عن سعر ضعیف للسھم و  جسم صغیر دلیل علي تداول
استطاعوا السیطرة علي التداول وتنزیل السعر من ھذا  الحظ أن الرأس طویلة جدا دلیل علي أن الھاي عالي جدا للسھم ولكن البائعین

  من ھذا السھم  وناوین یتخلصواللبائعین رھیبةود سیطرة وھذا یبین وج . اإلغالق وھو سعر االفتتاح  سعر أقل من سعرإلي االرتفاع
طویلة وعلي حسب الكالم السابق من تمكن البائعین فإنھ دائما یحدث  لذلك ھذه الشمعة تحدث غالبا بعد صعود للسھم أو شمعة بیضاء

  بعد ھذه الشمعة وتعتبر ھذه الشمعة نقطة مقاومة للسھم ھبوط مفاجئ للسھم
 
  inverted hammer  بةالمطرقة المقلو 

 
  ولكن الزیادة لیست كبیرة االفتتاحجسم صغیر دلیل علي تداول ضعیف ولون الجسم أبیض دلیل علي أن السعر ارتفع عن  : تتمیز باألتي

 قر عند سعرارتفاع كبیر وضغط علیھ البائعین لتنزیلھ ولكنھ قاوم ھذا التنزیل واست الرأس طویل جدا دلیل علي أن الھاي للسھم وصل الي
  االفتتاح أعلي من سعر إغالق
لذلك غالبا یحدث بعده صعود مفاجئ للسھم شرط حدوث ھذه الشمعة بعد ھبوط حاد   ھذا السھم یرفض الھبوط ومصمم علي الصعودإذا

  وتعتبر ھذه الشمعة في ھذا المكان نقطة دعم للسھم للسھم
 ھبوط مفاجئ للسھم ظ للسھم وغالبا عند نقطة مقاومة خاصة بالسھم ویحدث بعدهالنجم یتكون بعد صعود ملحو نالحظ الفرق بین الشكلین

 
  نقطة دعم للسھم ویحدث بعدھا صعود مفاجئ للسھم والمطرقة المقلوبة تتكون بعد ھبوط ملحوظ للسھم وغالبا عند

 doji  أھم شمعة في الشمعات الفردیة وھي في المرة القادمة نتكلم عن
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  doji دوجي   :ةالسادس الشمعة -٦
 

 
 

 أو اعلي أو أقل من سعر اإلغالقسعر   یكون نفساالفتتاحھذه الشمعة بأن جسمھا صغیر جدا قد یكون خط مستقیم وذلك ألن سعر  تتمیز
الصغیرة  الظالل الخاصة بھا تكون طویلة جدا أضعاف طول الجسم وھذا ما یفرقھا عن الشمعة تتمیز بأن  ولكن بنسبة صغیرة جدااإلغالق

الطویلة التي تمیز ھذه الشمعة تدل علي حیرة المتعاملین وعدم  ھذه الظالل  التي یكون جسمھا صغیر ولكن ظاللھا أقصر من طول جسمھا
ترجع أھمیة ھذه الشمعة في   االفتتاحعلي السھم لذلك ینتھي التعامل بسعر مساوي لسعر والبائعین من السیطرة  قدرة كل من المشتریین

 جدا ألنھا لو أتت مثال بعد شمعة بیضاء طویلة فھذا دلیل علي توقف حركة الشراء وجود ھذه الحیرة في التعامل وھذا الجسم الصغیر
والعكس إذا ظھرت بعد شمعة سوداء ربما   بحدوث مفاجأه في التعاملالكبیرة علي ھذا السھم وبدایة فترة من الضعف والحیرة تنتھي 

 .یحدث صعود مفاجأ للسھم
 

 
 

وھذه األشكال ینطبق علیھا التفسیر السابق  والصلیب والصلیب المقلوب ( + ) عالمة الجمع: تظھر ھذه الشمعة بعدة أشكال من أھمھا 
 dragon fly doji  المتعاملین وتوقف حركة التعامل ولكن ھناك أشكال أخري منھا من حیرة
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الحد ولكن المشتریین اشتروا كمیة كبیرة من السھم مما   كبیرة أدت الي ھبوط ھذا السھم إلي ھذاھذه الشمعة تدل علي حدوث كمیة بیع
ظھرت عند   یعني ھذه الشمعة تدل علي ضعف التعامل ولكن المشترین مسیطرین ولذلك لواالفتتاحسعر   إليىأخرأدي إلي عودتھ مره 
 . ھذا السھموإنقاذا للتضحیة ن المشتریین مستعدین ألن ھناك عدد كبیر مئصعود مفاجه نقطة دعم للسھم معنا

 
gravestone doji  

 
 االفتتاح سعر إلي ولكن البائعین أعادوه الرأسالحد الذي یمثلھ ھذه   ھذاإلي رفعھ إليھذه الشمعة تدل علي حدوث شراء كبیر للسھم أدي 

مقاومة للسھم ننتظر مصیبة   لذلك لو ظھرت عند نقطةنمسیطریھذه الشمعة تدل علي ضعف التعامل ولكن البائعین   یعنيىخرأمرة 
  سوف تحدث بعد ظھورھا

 

 
 

long legged doji  
 

 ىخرألدرجة أن السھم یعود مرة  ب المتعاملین مع السھمتآكا ولي جدا في التعاملأرجل طویلة جدا دلیل وجود تذبذب عا ھذه الشمعة لھا
 الواضحة جدا للدوجي والتي یطبق علیھا التفسیرات السابقة بدون تداخل مع أي شموع  وتعتبر ھذه الشمعة من األشكالاالفتتاح سعر إلي

 أخري
متابعة ھذا النوع من  فكره مستقبلیھ للشارت  تعطي طبعا واالھم ھو تعاقب شمعات معینھ بشكل معین خلف بعضأفضلولكن ھذا الكاندل 

الشارتات   بعكسأیضاوالزلت مصر على ماذكرتھ بان ھذه النوع مطور وقابل للتطور  المؤشرات  كثیر منأشیاءالشارت سوف تغني عن 
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 الھامر أي یعمل ھذا الشكل على الیسار أن غدا السوق وأتوقع األخرى
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  MARUBOZU  السابعة الشمعة -٦
 

 
 
  : یعني لیس لھا اي ظالل ومنھا نوعین  الشمعة عبارة عن شمعة بیضاء أو سوداء طویلة جدا ولكن لیس لھا رأس أو رجل ھذه

الشراء   ولم یتردد أي واحد منھم فياإلغالق إلي االفتتاحالمشتریین سیطروا علي السھم من أول   و یدل علي أناءبیض شمعة 
وھذه الشمعة تظھر في المنحني الخطي العادي علي شكل    سیطروا علي السھم سیطرة كاملة ویدل علي أن البائعیناءسودوالشمعة ال

فلو كانت ھذه   السھم  ذلك عند وصول أخبار قویة جدا عنثما یحد وغالبا اإلغالق إلي نقطة االفتتاح خط مستقیم متجھ من نقطة
) المربوز األسود ( كانت األخبار سیئة ظھرت الشمعة السوداء وإذا  ( المربوز األبیض( األخبار جیده ظھرت ھذه الشمعة البیضاء 

التي تكلمنا عنھا واسمائھم  وھذه كانت أخر شمعة من الشموع الفردیة   إلي أسفلاالفتتاحخط مستقیم متجھ من  والتي تظھر علي شكل
  : كانت كاألتي

 

  الشمعة الطویلة البیضاء -١
  الشمعة الطویلة السوداء -٢
 والسوداء القصیرة البیضاءالشمعة  -٣
  المطرقة والرجل المشنوق -٤
  المطرقة المقلوبة والشھاب -٥
  بأنواعھالدوجي  -٦
  اء والسوداء البیضالشمعة -٧

  -:عن الشموع المركبة وھي التي تتكون من أكثر من شمعة متجاورة مع بعض وِِھي بعد ذلك نتكلم
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 المركبة الشموع
 

 
 : ھذه الشموع  أكثر من شمعة متجاورین مع بعض ومنھي الشموع التي تتكون من

 
   bullish engulfingالبالعة  -١
 

 شروطھا أن الشمعة الثانیة تبتلع الشمعة أھمللسھم وألن من   ألن ظھورھا یدل علي احتمال حدوث صعوداالسمسمیت ھذه الشمعة بھذا 
  سمیت البالعة أو البالعة األولي وتحتویھا لذلك

 

 
  تتكون ھذه الشمعة كما بالصورة من

  في ھذه الشمعة أنطوال یشتر ووجود كمیات بیع كبیرة للسھم االفتتاحسعر السھم عن سعر  شمعة سوداء صغیرة والتي تدل علي ھبوط
شمعة بیضاء طویلة وأھم شروطھا أن یكون افتتاحھا  الشمعة الثانیة ھي  شمعة الدوجيھال تشبو متوسطة المھم أنھا تكون قصیرة جدا أ

الشمعة المركبة أن  وتفسیر ھذه   السوداء یعني أطول منھا من الناحیتین یعني بلعتھاافتتاحمن   أعليوإغالقھا السوداء إغالقأقل من 
 إغالقھالبائعین ثم ظھرت البیضاء التي بدأت بھبوط السھم عن سعر  ضعیف جدا علي السھم وسیطرةالشمعة السوداء تدل علي تداول 

وھذا   الموجود في السوداء  أمسافتتاح أعلي من سعر ارتفاع إلي وصل حتى ثم بدأ في الزیادة اإلغالقوعاد لسعر  أمس ثم صحح وضعة
للصعود   كبیراحتمالولذلك فھي تدل علي  ن یرفعوا ھذا السھم في األیام التالیةناویی دلیل علي كمیات شراء كبیرة للسھم وان المشترین

الظریف أن ھذه   تداول یوم كامل للسھم یعني زمنھا یوم تداول كامل طبعا ھذا الكالم إذا كان كل شمعة منھم تدل علي  في تداول ھذا السھم
الشمعة البیضاء بدأت بھبوط ثم عدلت  یعني gapdown أحمد علي وھيعلي طریقة معروفة للمضاربة تكلم عنھا الحربي و الشمعة تدل

 سنت مثال اشتري ١٠ بعد عودتھ من الھبوط بحوالي اإلغالقارتفع السھم عن سعر   والطریقة تقول لواإلغالقنفسھا وعادت إلي سعر 
  وھذا مثال لھذه الشمعة ناوي یطیر فیھ ألنھ
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 :Bearish Engulfingأو  البیریش   شمعة-٢
 

 
 

 :ھذه الشمعة ھي صورة عكسیة للشمعة السابقة ووتكون من
األغالق أعلي من  الشمعة البیضاء تدل علي تداول ادي إلي رفع السعر وأن سعر. شمعة سوداء كبیرة  شمعة بیضاء صغیرة تلیھاال. ١

  حسعر األفتتا
  .من أغالق أمس ثم بدأ السھم ینھار حتي أغلق علي سعر أقل من سعر األفتتاح ألمس الشمعة السوداء الكبیرة دلیل علي افتتاح أعلي. ٢
 
ین سیطرة البائعین الشمعة السوداء وھذا یب الشمعة یظھر ان التداول ألعلي كان صغیر ولكن التداول ألسفل كان كبیر جدا ویمثلھ من

  .ونیتھم في تخفیض ھذا السھم
 

أخري مساعدة حتي تدل علي ھذا  یعطي توقع بالھبوط الذي سیحدث في األیام التالیة ولكن ھذه الشمعة تحتاج إلي مؤشرات كل ھذا
 .الھبوط وإال أصبحت مجرد نقطة مقاومة للسھم

 

  PIERCING PATTERN  الباردة الشمعة -٣
 

  
 

  المھم أنھا تتكون مثل الشمعة .  ؟ الظاھر ألنھا شمعة باردة لیس لھا أي معنياالسمف لماذا سموھا ھذا ال أعر
  أمس اإلغالقفتح أقل من سعر وشمعة بیضاء طویلة أیضا ت السابقة البالعة من شمعة سوداء ولكنھا طویلة

  الشمعة السوداء وتقفل بعد منتصف
  السوداء وھذا الذي یفرقھا عن البالعة السابقة لذلك الفرق ھو أن الشمعتین طویلتان والبیضاء تغلق بعد منتصف

  ویجبھبوط للسھم أو عند نقطة دعم للسھم حتي نقول أنھا تدل علي بدایة صعود  ھذه الشمعة یجب أن تأتي بعد
 عادي إال تعتبر مجرد نقطة دعم أو تداول  معھا مؤشرات أخري ویأتيأن 
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   HARAMI PATTERN شمعة الحرامي  -المركبة الشمعة -٤
 
  

 
 
تتكون من شمعتین األولي طویلة والثانیة   المھم أنھااالسم الحرامي علي نفس نطق سمینھاالشمعة لم أجد ترجمة ألسمھا ولذلك  ھذا

بیضاء  الشمعتین تختلف كل مرة فقد تظھر األولي بیضاء والثانیة سوداء أو سوداء وبیضاء أو ألوان قصیرة ویفضل أن تكون دوجي
 علي ھبوط حسب أوھذه الشمعة قد تدل علي صعود  ة علي شيء معینوبیضاء أو سوداء وسوداء المھم أن ھذه األلوان التھم في الدالل

  ولو عند نقطة مقاومة وبعد  عند نقطة دعم للسھم وبعد ھبوط حاد لھ نقول أنھا تدل علي الصعودتلو كانیعني   المكان الذي توجد بھ
 ألولي الطویلة سواء سوداء أو بیضاء تدل عليتفسیر ھذه الشمعة ھو أن الشمعة ا  صعود نقول أنھا تدل علي ھبوط قادم اللھم عافنا

 تدل علي حیرة شدیدة لدي المتداولین ورغبتھم حتى تأتي الشمعة القصیرة بعدھا ویفضل أن تكون دوجي تداول عالي جدا علي السھم ثم
یلة تحتضن الشمعة القصیرة الطو الحظ ھنا أن الشمعة  عند تفسیر أھمیة الدوجيھما قلتالوضع العكسي وھذا  تغیر ھذا الوضع إلي  في

 ویلة بالشمعة القصیرة بعید عنھاطبعد ذلك ترمي الشمعة ال  تخرج عن حدودھا ألن ھناك شموع أخري تأتياوال تتركھ
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   morning star نجمة الصباح -المركبة الشمعة -٥
 

 
 

 الشمعة السوداء األولي إغالقأو بیضاء وتتكون أسفل  تتكون ھذه الشمعة من ثالث شمعات األولي سوداء طویلة والثانیة قصیرة سوداء
  معة بیضاء طویلةش أما الشمعة الثالثة فھي  morning doji star نوع دوجي فإن ھذا النموذج یسمي وإذا كانت ھذه الشمعة الثانیة من

البائعین وموجة التخلص من ھذا السھم ثم تأتي الدوجي لتبین أن البائعین راحوا  التفسیر أن الشمعة السوداء الطویلة األولي دلیل سیطرة
لذلك   لسھمالشراء ل وأن ھناك موجة من بنوره  الخیر وصل والصباح خرج علینابیا شبا الشمعة البیضاء لتقول أطمئنوا تأتيداھیة ثم  في

كمان یوم   ھذه الشمعة ھي الحرامي اللي فاتت ولكن یزید علیھا أني انتظرأن مالحظ أنا  ھذه الشمعة عند نقط الدعم توحي بالطیران للسھم
 .ي یطمئن قلبي واشترحتى االرتفاعمن 
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  abandoned baby اإلجھاض شمعة   - المركبة الشمعة -٦

 
 
 

بالضبط ولكن الفرق أن الشمعة  شمعات مثل نجمة الصباح فھي تتكون من ثالث) حمل غیر شرعي (  اللي أتخلت عن جنینھا أةشمعة المر
 ليالسوداء األولي دلیل ع التفسیر أن الشمعة  تسمیةال  السھم لیوم أمس وھذا سببإغالقبعید جدا عن سعر  الصغیرة في الوسط بدأت

  سیطرة البائعین ثم تأتياستمرارھبوط شدید في الیوم التالي دلیل علي  علي موجة البیع وسیطرة البائعین ثم تأتي القصیرة الدوجي وتفتح
  بدایة موجة شراء كبیرة جدا علي السھمدلیل علي أعلي سعر للسھم في الیوم السابق وھذا الشمعة البیضاء لتفتح علي سعر أعلي من

 أبنھا بعید تعتبر دلیل صعود قادم في األیام التالیة لذلك ھذه الشمعة اللي رمت 

  الغربان الثالثة والجنود الثالثة شمعة -٧
 

 
 

من ثالث شمعات سوداء كل واحدة منھم تفتح بعد سعر إغالق السابقة لھا وتنتھي  كما بالرسم تتكون) جمع غراب( ربان الثالثة شمعة الغ
طبعا مجموع  ( three crows) الغربان الثالثة  یعني ثالث أیام سود من التداول السیئ للسھم ولذلك سموھااالفتتاحمنخفض عن  بسعر
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یعني لو  السوداء الطویلة علي الشمعة طویلة كما في الصورة ولذلك ینطبق علیھا كل الكالم اللي قلناه سوداءھذه الشمعات یعتبر شمعة 
  ثم شمعةاإلغالقلو ظھر دوجي أسفل من  للسھم أو انھیار شدید لھذا السھم ظھر بعدھم دوجي مثال عند نقطة دعم نتوقع صعود عكسي

 تتكون ھذه الشمعة من ثالث شمعات بیضاء كل  three soldiers  الثالثة معة الجنودش ا وھكذاإلجھاضبیضاء كونوا مع بعض شمعة 
 عن لما یقابالصورة شمعة بیضاء طویلة ینطبق علیھا كل  بعض كما   السابقة لھا ولذلك یكونوا معإغالقواحدة منھم تفتح اعلي من 

 البیضاء الشمعة الطویلة

  evning star نجم اللیل شمعة -٨
 

 
 

لشمعة األولي بیضاء طویلة والثانیة سوداء أو بیضاء ا  شمعة نجم اللیل الحزین لفیروز تتكون من ثالث شمعات كما في شمعة نجم الصباح
تفسیر   الدوجيإغالقمن سعر  ثم الشمعة الثالثة وھي سوداء طویلة وتفتح اقل ألولي اإغالقدوجي وتفتح بعد  قصیرة أو یفضل أن تكون

ولكن  المتعاملین مع السھم طویلة تدل علي تداول جید للسھم ثم دوجي یدل علي حیرة ھذه الشمعة تكلمنا عنھ كثیر وھو شمعة بیضاء
وذلك ألن رأیي لو تكونت  تغلق الجھاز وتروح تتفرج   وأحسن حاجةظھور الشمعة السوداء بعد ذلك دلیل سیطرة الھم والقرف علي التعامل

ھذه الشمعة تدل علي قرب حدوث ھبوط للسھم او السوق  طبعا   حدوثھ بعد ذلكننتظرالشمعة بھذه الشمعات الثالثة فلم یعد ھناك شيء  ھذه
 .الكتاب كما قال الخواجة في
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  dark cloud cover السحابة القاتمة شمعة -٩
 
 

 
 
 

في ھذا الیوم ثم تأتي بعدھا   علي تداول عالي للسھم وتتكون من شمعة بیضاء طویلة تدل bearish ـھذه الشمعة تعتبر من شموع ال    
یعني شروطھا أن تكون   منتصف الشمعة البیضاء  ن سعر إغالق أمس ثم تنھار حتي تغلق بعدتفتح أعلي م شمعة سوداء طویلة شرط أن

 قال الخواجةالشمعة البیضاء مش فاھم لیھ ولكن  البیع وان تغلق بعد منتصف  تدل علي تصمیم البائعین عليحتىالشمعة السوداء طویلة 
مثل حدوثھا عند نقطة  آخر مؤشر أيتؤكد ذلك أو  حتى بعده أخريشمعة  إليھذه الشمعة تدل علي قرب حدوث ھبوط ولكنھا تحتاج  ذلك

 مقاومة للسھم
 

  عـــــــــام للشموع ملخص
 
 
 
الفردیة التي تتكون من شمعة واحدة أو النماذج المركبة التي تتكون من أكثر من  تقریبا شرحنا معظم الشموع المھمة سواء النماذج   

 وإذاللسھم أو السوق  bullish أو bearish  تؤكد حدوثحتى مؤشرات أخري معھا إليالشموع تحتاج وكما قلنا أن معظم ھذه   شمعة
  إال تعتبر مجرد تداول عادي للسھم شرط أن یحدث ذلك قریب من نقاط معروفة لھذا السھم و حدثت لحالھا فھي مجرد نقاط دعم أو مقاومة

 

  شمعات نقاط الدعم -
 

 bullish engulfing               یجیة الخلأوالشمعة البالعة    
                                  bullish harami  دعالحرامي الصا 

  doji ( normal . long legged .. dragon fly )دوجي      
 hammer                                                         المطرقة 

  inverted hammer                                                    
 long white candle                                                   

  white marubozu                                                      
  morning star                                                           
  bullish abandoned baby                                         
  piercing pattern                                                       
  the three white soldiers                                           

 

http://www.sa11.com


   
 

  www.sa11.comبوابة املساهم  املصري_  الشموع اليابانية 21
  

 
  bullish  شمعات الصعود العكسي -

 
* bullish engulfing               
* bullish harami                  
* inverted hammer             
* morning star                     
* bullish abandoned baby  
* hammer                            
* piercing pattern               

  نقاط المقاومة شمعات -
 

 -: عند نقطة مقاومة وھي  كبیر لوجود السھماحتمالل علي ظھور ھذه الشمعات تد
Bearish Engulfing                                         
bearish Harami                                             
Dark Cloud Cover                                        
Doji (Normal, Long Legged, Gravestone   
Evening Star                                                  
Hanging Man                                                
Long Black Candlestick                               
Shooting Star                                                 
black Marubozu                                            
Three Black Crows                                        
Bearish Abandoned Baby                             

 
  bearish شمعات الھبوط العكسي -
 

Bearish Abandoned Baby                              
Bearish Engulfing                                           
Bearish Harami                                               
Dark Cloud Cover                                           
Evening Star                                                    
Shooting Star                                                   

 
 مني وعلي ئخطأ وتحتمل الفھم والتطبیق الخاطالترجمة ال كان ھذا تقریبا أخر شرح في الشموع الیابانیة وطبعا ھذه الدروس تحتمل

ومعرفة أحسن  میةیحاولوا تطبیق ھذه الشموع علي مجموعة من األسھم من خالل المضاربة الوھ ذلك و األخوة أن یتحروا الصواب في
فائدة من ھذه الدروس أن یدعوا لي بظھر الغیب مجرد دعوة تنفعني یوم   وجدوا أيإذاولي طلب صغیر من أخواني   منھالالستفادةالطرق 

   ..... اهللا خیرا القیامة وجزاكم

 -: من أحد كتاب المنتدى قـــیــــلــعـــت

 أراجعھ أناالموضوع یومیا  وھذا طویلة  على استخدام ھذا الشارت وتدرب لمدهالموضوع بجد دسم فعال وبحاجھ لوقت كبیر وممارسھ
ھذا  واعجز عن الشكر لألخ المصري عن ھذا المنتدى ألنھ مزیج أو خالصة التحلیل الفني واعتبره مرجع ومن الدرر التي كتبت في

 أو الشمعة الثانیة تكون مطوقھ أنطوق أي ی وھي أیضا تعني التطویق من طوق engulfing موضوع شمعة البالعة أو الموضوع
  السابقة أي أن الھاي أعلى من الھاي قبلھ واللو اقل من اللو إلي قبلھ للشمعة قبلھا مبتلعھ كما ذكر األخ المصري للشمعة التي

 السھم لما قبلھ إقفالالسھم اقل من البلش عندما یفتح  بالعتھا بالكامل أووكذلك االفتتاح واإلقفال أي أنھا فعال مطوقھ للتي قبلھ بشكل عام 
المس او الشمعة التي قبلھا وھنا تجد الشمعة  ویقفل السھم على سعر أعلى من أعلى سعر الشمعة التي قبلھا أو اقل من اقل سعر المس أو

  السابقة قد ابتلعت تماما
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ویقفل اقل من اقل سعر المس وھذا یعني  قبلھا الشمعة التي أوالبیریش وھو أن یفتح السھم على سعر أعلى من أعلى سعر أمس  اما
 واإلقفال یكون اقل من اقل سعر المس بان ھذه الشمعة ابتلعت الشمعة التي قبلھا

الكاب أب  ویعطي فكره عن الشمعات تجدھا دائما في األسھم التي تعمل كاب أب أو كاب داون  ھذا النوع منأووھذا النوع من األسھم 
 والممارسة لھذا النوع من خالل استخدام یةللغاكما ذكرت مھم  الموضوع ي وكذلك الكاب داون الكلي والجزئيالجزئي والكاب أب الكل

 .تعطي خبره وتدریب على ھذا النوع الھام من الشارتات الشارت للشموع

 ھذه بعض االمثلة للشموع
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