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الفصل األول :مقدمة حول التداول عبر اإلنترنت
ما هو التداول عبر اإلنترنت؟
التــداول عبــر اإلنترنــت يضــم كل مــن شــراء وبيــع الســندات ،علــى ســبيل المثــال
بيــع أو شــراء أزواج العمــالت .األمــر الــذي يتــم عبــر منصــة التــداول التــي تعمــل عبــر
شــبكة اإلنترنــت.
فــي هــذا المجــال ،يتــم دائمــا تــداول العمــالت الواحــدة مقابــل األخــرى ويجــري
تســعيرها علــى شــكل أزواج .العمــالت الرئيســية التــي يجــري تداولهــا فــي الســوق
تشــمل الفرنــك السويســري ( ،)CHFاليــورو ( ،)EURالجنيــه االســترليني ()GBP
واليــن اليابانــي ( .)JPYيتــم تــداول كل مــن هــذه العمــالت الرئيســية مقابــل الــدوالر
األمريكــي (.)USD
علــى ســبيل المثــال ،المصطلــح هــذا  USD/JPYيعنــي زوج العمــالت :دوالر أمريكــي-
 ،USDمقابــل اليــن اليابانــي .JPY-يتــم تــداول جميــع العمــالت فــي أزواج .ضمــن
الــزوج نفســه ،العملــة األولــى تدعــى “العملــة األساســية” ،فــي حيــن تســمى
العملــة الثانيــة “العملةالمقابلــة” أو “العملــة الثانويــة” .فــي المثــال المعطــى (USD/
 )JPYفــإن العملــة األساســية هــي الــدوالر األمريكــي .أمــا العملــة الثانويــة فهــي
اليــن اليابانــي.
عندمــا تســأل عــن ســعر العملــة ،ســوف تعطى ســعرين ،ســعر العــرض ( )Bidوســعر
الطلــب ( .)Askســعر العــرض هــو الســعر الــذي ســوف تحصــل عليــه ( )Askبينمــا
ســعر الطلــب هــو الســعر الــذي ســتحصل عنــد شــراء العملــة .ويتــم التعبيــر عــن كل
مــن هــذه األســعار مــن حيــث العملــة األساســية .لنفــرض هــو  . 0.9579هــذا يعنــي
أن الــدوالر  USD/CHFأن ســعر الصــرف لــزوج العمــالت الواحــد يعــادل  0.9579فرنــك
سويســري.

تداول العقود مقابل الفروقات
التــداول عبــر اإلنترنــت هــو معنــى آخــر لتــداول العقــود مقابــل الفروقــات (،)CFD
الــذي يشــمل تــداول الســلع (مثــل الذهــب ،النفــط ،الفضــة وغيرهــا) ،الــى جانــب
األســهم (مثــل جوجــل ،آبــل ،أمــازون والعديــد) وأخيــرا المؤشــرات (مثــل مؤشــر DAX،
 ،NASDAQ NYSEالــخ)...
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األفضليــة األكبــر فــي مجــال التــداول عبــر اإلنترنــت هــي القــدرة علــى جنــي األربــاح
فــي كال حالتــي الســوق ،فــي حــال ارتفــع وايضــا فــي حــال انخفــض .يمكــن
اســتغالل تقلّبــات الســوق فــي هــذه الحالــة ،والتــداول علــى عــدد مــن الســندات
المتنوعــة ،مهمــا كان نــوع الصفقــة بيــع أو شــراء .بالعــادة يكــون متاحــا للمتــداول فقــط
فتــح صفقــات شــراء ،ولكــن فــي التــداول عبــر اإلنترنــت يســتطيع المتــداول أن يدخــل
صفقــة بيــع ،األمــر الــذي يتوجّــب عنــد تراجــع الســوق .طبعــا الــى جانــب امكانيــة
الشــراء فــي حــال كان مــن المتوقــع ارتفــاع الســوق.

أفضليات تداول العمالت األجنبية
السوق األكثر سيولة في العالم
ســوق تصريــف العمــالت الصعبــة يعتبــر الســوق األكبــر واألكثــر ســيولة فــي العالــم.
تتــم أوامــر الصفقــات فــي هــذا الســوق بشــكل فــوري ،ويعــادل حجــم التــداول اليومي
 5مليــارد دوالر ،األمــر الــذي يجعــل أســعار الســوق غيــر متؤشــرة مــن الفــرد أو مــن
المؤسســات.
سوق على مدار  24ساعة
مــن الممكــن تــداول العمــالت علــى مــدار  24ســاعة فــي اليــوم ،بمــا أن الحديــث
عــن عمــالت حــول العالــم ،أســواق تعمــل ســاعة بعــد ســاعة .تــداول العمــالت يبــدأ
يــوم االثنيــن صباحــا فــي ســيدني ،أســتراليا ( )GMT +10حتــى يــوم الجمعــة مســاءا
فــي نيويــورك ،الواليــات المتحــدة (.)ESTبــدون رســوم أو عموالتلــدى معظــم وســطاء
التــداول ال يتــم جبايــة رســومات أو عمــوالت مــن المتداوليــن ،إنما يطلب مــن المتداول
دفــع فــارق النقــاط بيــن البيــع والشــراء علــى الســند الــذي يتــم التــداول عليــه .فــارق
النقــاط هــو الفــارق بيــن ســعر الشــراء وســعر البيــع علــى العمــالت.

دليل المتداول الناجح
الفصل الثاني :تكنولوجيا التوجه-العام™
 UFXليســت مجــرد وســيط تــداول عــادي .يعتبــر نجاحــك فــي التــداول هــو أولــى
ســلم أولوياتنــا ،لذلــك نحــن نلتــزم فــي منحــك كل مــا يلزمــك لطريــق النجــاح ،مــن
أدوات تــداول األكثــر تقدمــا فــي الســوق ،الــى جانــب تكنولوجيــا وتقنيــات فريــدة مــن
نوعهــا .ولهــذا قمنــا بتطويرتكنولوجيــا التوجه-العــام™،

التوجه-العام™
اتجاه التداول

تكنولوجيــا فريــدة تقــدّم بــث مباشــر لتحــركات الســوق وقــرارات باقــي المتداوليــن
حــول العالــم ،لتســلّط الضــوء علــى األمــور األكثــر أهميــة للوقــت الحالــي.
وكونك متداول لدى  UFXيمكنك استغالل التكنولوجيا الحصرية التوجه-العام™
لتساعدك في مواكبة تحركات السوق وقرارات المستثمرين في هذا السوق.
يعطيك مؤشر البيع والشراء ،النسب المتوزعة على الصفقات المفتوحة من صفقات
بيع وصفقات شراء ،وكل هذا في الوقت الحالي والمباشر .تكنولوجيا التوجه-العام™
تعطيك كافة المعلومات والترحكات في مكان واحد.تشمل تكنولوجيا التوجه-
العام™ أخبار السوق ،معطيات اقتصادية ،تحركات السندات للوقت الحالي ،اتجاهات
التداول ،تقلبات األسعار ،وارتداد السندات .مؤشرات تكنولوجيا

اتجــاه التــداول يــدل علــى عمليــات شــراء أو بيــع قوية على ســند معين ،هذا المؤشــر
يظهــر علــى الســندات للقــوت الحقيقــي تحــت البــث المباشــر لتكنولوجياالتوجــه-
العام™
علــى ســبيل المثــال ،أعلنــت شــركة آبــل عــن صــدور آيفــون جديــد .وفــي المؤشــر
يظهــر أنــه  %70مــن الصفقــات المفتوحــة كانــت شــراء ،فــي  20دقيقــة األخيــرة .هــذا
يعنــي أن المســتثمرين اختــاروا فتــح صفقــات شــراء مــن بعــد صــدور الخبــر ،األمــر
الــذي خلــق اتجــاه تــداول جديــد علــى الســند (ســهم آبــل) .تكنولوجيــا التوجــه-
العــام™ تميّــز اتجــاه التــداول الجديــد وبالتالــي تعرضــه فــي شــريط البــث المباشــر.

ارتداد

تعطــي تكنولوجيــا التوجه-العــام™ ارتــداد االتجــاه علــى الســندات ،مــن بعــد أن
يحــدث انعــكاس مفاجــئ علــى اتجــاه تــداول ســند معيــن.
علــى ســبييل المثــال ،آبــل تطلــق آيفــون جديــد %77 .مــن المتداوليــن قــرروا فتــح
صفقــات شــراء ،األمــر الــذي يغيــر اتجــاه التــداول علــى هــذا الســند ويرفعــه نحــو
األعلــى .اســتمرار للمثــال المعطــى :شــركة سامســونج المنافــس األول لشــركة
آبــل ،تقــرر اصــدار هاتــف ذكــي جديــد فــي الغــد ،هــذا الخبــر أيضــا يزيــد مــن فــرص
التــداول للمســتثمرين .يقــرر العديــد مــن المســتثمرين فتــح صفقــات بيــع هــذه المــرة
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علــى ســهم آبــل ،كونــه حــدث ارتــداد علــى اتجــاه التــداول وكمــا يظهــر فــي شــريط
البــث المباشــر ارتــداد.

تقلبات قوية

علــى ســبيل المثــال ،نتيجــة تقريــر عــدد الوظائــف الشــاغرة فــي القطــاع الغيــر
زراعــي ( ،)NFPجــاءت أفضــل مــن المتوقــع .لهــذا التقريــر تأثيــر مباشــر ومحــدد علــى
قيمــة الــدوالر األمريكــي ،وبالتالــي علــى أزواج العمــالت التــي تحــوي الــدوالر ،فففــي
حــال النتيجــة كانــت ايجابيــة ينخفــض زوج العمــالت يــورو/دوالر أمريكــي ،وتظهــر
تكنولوجيــا التوجه-العــام™ فــي هــذه الحالــة االرتفــاع فــي قيمــة الــدوالر األمريكــي.

ازدياد حجم التداول

تعطــي تكنولوجيــا التوجه-العــام™ مؤشــر عــن التقلبــات فــي الســوق ،فــي حــال
ازدادت التقلبــات وارتفعــت الصفقــات الشــراء/البيع يظهــر لــك هــذا المؤشــر تقلبــات
قويــة مــن خــالل شــريط البــث المباشــر.
يكشــف هــذا المؤشــر عــن تحــركات حــادة فــي الســوق خــالل وقــت قصيــر نســبيا.
وبالتالــي ســيظهر تغييــر قــوي فــي األســعار علــى هــذا الســند.
علــى ســبيل المثــال ،يتــم تــداول النفــط علــى ســعر  41دوالر للبرميــل ،ولكــن
يترقــب المتســثمرون صــدور تقريــر احتياطــات النفــط األمريكيــة .األمــر الــذي يدفــع
قســم كبيــر منهــم الــى شــراء النفــط كتوقــع منهــم بارتفــاع أســعار النفــط فــور
صــدور الخبــر الــذي يعطــي مســتوى منخفــض مــن احتياطــات النفــط .ولكــن فــي
حــال التقريــر صــدر مــع نتيجــة عكســية ،فمــن المتوقــع ارتفــاع صفقــات البيــع.
ارتفاع الصفقات المفتوحة

عندمــا يرتفــع حجــم التــداول علــى الســند فــوق الحجــم المعتــاد ،يأتــي مؤشــر
ازديــاد حجــم التــداول فــي شــريط البــث المباشــر لتكنولوجيــا التوجه-العــام™.
يظهــر ازديــاد حجــم التــداول علــى الســندات علــى حـدًى .مثــال علــى ســهم ياهــو.
لتوضيــح وفهــم المؤشــر هــذا نســتمر فــي عــرض المثــال :تســتحوذ شــركة إيــه
أو إل علــى شــركة ياهــو .يتوقــع المســتثمرون ارتفــاع قــوي علــى قيمــة ســهم
ياهــو ( )!Yahooوبالتالــي يــزداد اإلقبــال علــى ســهم ياهــو ،وارتفــاع الصفقــات
والحجــم المتــداول علــى هــذا الســند .تكشــف تكنولوجيــا التوجه-العــام™:
ارتفــاع حجــم التــداول علــى أســهم ياهــو بنســبة  %205فــي  30دقيقــة األخيــرة،
و %70مــن الصفقــات المفتوحــة كانــت شــراء علــى هــذا الســهم .مثــل هــذه
المعلومــات وأخــرى عديــدة ،تجدهــا فــي مــكان واحــد علــى شــريط البــث المباشــر.
ارتفاع

يظهــر هــذا المؤشــر عنــد ارتفــاع عــدد الصفقــات المفتوحــة مــن قبَــل المســتثمرين،
يشــمل صفقــات البيــع وصفقــات الشــراء ،تكنولوجيــا التوجه-العــام™ تميّــز هــذه
التحــركات وتعرضهــا لــك تحــت المؤشــر:ارتفاع الصفقــات المفتوحــة علــى الشــريط
المباشــر.
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يظهــر مؤشــر ارتفــاع مــن خــالل شــريط البــث المباشــر للتوجه-العــام™ ،يكشــف
هــذا المؤشــر عــن حركــة الســند التصاعديــة ،وعــادة مــا يــدل هــذا علــى بدايــة اتجــاه
تصاعــدي جديــد.

دليل المتداول الناجح
علــى ســبيل المثــال :انتشــرت شــائعات فــي اآلونــة األخيــرة عــن شــراء وولمــارت
مــن شــركة تيســكو كميــة كبيــرة مــن البيــع فــي التجزئــة .إال أن هــذا الخبــر لــم يكــن
رســميا ،ولكــن المســثمرين يترقبــون ســهم وولمــارت عــن كثــب شــديد ،األمــر الــذي
رفــع مــن قيمــة الســهم بشــكل ملحــوظ فــي الخمــس دقائــق األخيــرة للتــداول ،األمــر
الــذي يــدلّ علــى امكانيــة اتجــاه تصاعــدي جديــد والــذي يظهــر مــن خــالل التوجــه-
العام™

المعطيات االقتصادية

انخفاض

يُظهــر هــذا المؤشــر االتجــاه التنازلــي علــى الســند .فعنــد بــدء الســند فــي التنــازل،
يظهــر هــذا المؤشــر مــن خــالل البــث المباشــر التوجه-العــام™ ،األمــر الــذي مــن
الممكــن أن يــدل علــى اتجــاه تنازلــي جديــد علــى هــذا الســند.
علــى ســبيل المثــال :قامــت فيســبوك ببيــع مالييــن الحســابات الشــخصية
للمســتخدمين لديهــا الــى الســوق الســوداء ،األمــر الــذي ســيدفع ســهم فيســبوك
الــى الالنخفــاض بمــا أن مثــل هــذا الخبــر ســيؤدي الــى قيــام المســتخدمين اآلخريــن
باغــالق حســاباتهم لــدى فيســبوك .فــي هــذه الحالــة ،يقــوم المســتثمرون بفتــح
صفقــات بيــع ،وبالتالــي الــى تراجــع الســهم أكثــر وأكثــر.

يقوم البث المباشر للتوجه-العام™ بنشر معطيات اتصادية من شأنها أن تؤثر على
تحركات السندات المرتبطة بالخبر في هذا السوق .وبذلك تبقى متابعا أوال بأول
أهم المعطيات واألنباء ،للوقت الحالي ولأليام القريبة.

األخبار االقتصادية
البث المباشر للتوجه-العام™ يبقيك على اطالع بأهم األخبار االقتصادية والعالمية
التي من شأنها أن تؤثر على تداول السندات المتعلقة بالحدث والخبر .وبالتالي
يمكنك فتح الصفقات األفضل واستغالل األخبار الى صالحك.
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دليل المتداول الناجح
الفصل الثالث :المصطلحات في عالم التداول

هــذا مــا يمكــن المتــداول مــن فتــح صفقــات أكبــر حجمــا وأكثــر ،فقــط مــن خــالل
اســتثمار مبلــغ صغيــر نســبيا .وفــي حــال كان هنالــك خســارة فــي التــداول ،فــإن
المتــداول ال يخســر أكثــر مــن المبلــغ الكلــي لديــه فــي الحســاب ،األمــر ال يتأثــر كــون
الرافعــة الماليــة تضاعــف المبالــغ.

فــي التــداول عبــر اإلنترنــت ،تتــم اإلشــارة إلــى التقلبــات فــي األســعار بمصطلــح
"نقاط"النقطــة هــي أصغــر تحــرك يمكــن أن يكــون لســعر العملــة.

الرافعــة الماليــة جــاءت حتــى تضاعــف حجــم التــداول وبالتالــي األربــاح ،وتقليــص
الخســائر .فمــع الرافعــة يســتطيع المتداولــون فــي  UFXجنــي أرباحــا أكبــر علــى
كل صفقــة يفتحونهــا .لكــن هــذا األمــر ال يخلــو مــن الحيطــة والحــذر ،ألن كل مجــال
اســتثماري معــرض للمخاطــر ،وهــذا المجــال ال يخلــو مــن المخاطــر كونــه اســتثماري،
المخاطــر تختلــف مــن صفقــة الــى أخــرى.

ماذا تعني "النقاط" أو ()Pips؟

على سبيل المثال:
إذا تحــرك ســعر الطلــب للــزوج  EUR/USDمــن  1.2655الــى  1.2650.فهــذا
يعنــي أن الســعر  EUR/USDإذا تحــرك ســعر الطلــب للزوجتحــرك بمقــدار
 5نقــاط .فــي هــذه الحالــة ،يمكــن أن تكــون النقطــة بقيمــة  ،$1فــي حــال
كان الللــوت بقيمــة  10آالف دوالرأو تكــون قيمتهــا  $10فــي حــال أن اللــوت
المتــداول كان  100ألــف دوالر.

ما هو فارق النقاط؟
فــي  UFXال يوجــد دفــع رســومات أو خدمــات ،وال علــى أي صفقــة يفتحهــا المســتثمر.
األمــر الوحيــد هــو الدفــع مقابــل فــارق النقــاط .وهــو الفــارق بيــن ســعر الطلــب وســعر
العــرض .مثــال فــي حــال قــام المســتثمر بفتــح صفقــة شــراء علــى ســند معيــن ،فــإن
هــذا المســتثمر ســوف يدفــع مقابــل ســعر العــرض .أمــا فــي حــال قــام ببيــع ســند،
فإنــه يدفــع مقابــل ســعر الطلــب .ســعر الطلــب يكــون دائمــا أعلــى مــن ســعر العــرض.
نعــود الــى المثــال الســابق :ســعر التــداول الحالــي علــى زوج العمــالت يــورو/دوالر
أمريكــي هــو  1.2650.وســعر العــرض هــو  1.2652،هــذا يعنــي أن فــارق النقــاط
هــو  .2هــذا األمــر يعنــي أن المتداوليــن الــذي يفتحــون هــذه الصفقــة بالســعر
الجديــد ،يبــدأون بخســارة علــى فــارق النقطتيــن ،حتــى يصلــون مرحلــة بهــا يغطــون
فــارق النقــاط .هــذا يعنــي أنــه هــذه الصفقــة تبــدأ فــي خســارة للمتــداول حتــى
يتمكــن مــن تحقيــق مــا يكفــي مــن األربــاح لتغطيــة فــارق النقــاط لهــذه الصفقــة.

ما هي الرافعة المالية؟
تمكــن الرافعــة الماليــة المتداوليــن بفتــح صفقــات بحجــم تــداول أكبــر أضعــاف .مع UFX
يســتطيع المتداوليــن مــن فتــح صفقــات برافعــة ماليــة تصــل حتــى  1:400،بكلمــات
أخــرى أنــه علــى كل دوالر واحــد يتــم اســتثماره ،يمكــن التــداول علــى  400دوالر.
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ماذا يعني هامش التداول؟
هامــش التــداول هــو المبلــغ األدنــى المطلــوب مــن المتــداول مــن أجــل البــدء فــي
فتــح صفقــات علــى الســندات .يســتغل المتــداول أفضليــات الرافعــة الماليــة لتحصيــل
األربــاح ،مــن خــالل المبلــغ األدنــى لالســتثمار .فــي حــال أن رصيــد الحســاب أصبــح
أقــل مــن الهامــش المطلــوب ،فســوف يظهــر للمتــداول تنبيــه علــى المنصــة بوجــود
"نــداء الهامــش" ،وبالتالــي يســتطيع المتــداول تجنــب الخــروج مــن التــداول ومــن
اغــالق الصفقــات عــن طريــق ايــداع األمــوال فــي الحســاب .فــي حــال الحســابات
التــي ال تحصــل علــى الدعــم باإليــداع ،ســتقوم  UFXباغــالق كافــة الصفقــات
المفتوحــة ،مــن أجــل تجنــب خســارات أخــرى.
تقــوم  UFXبتزويــد الحمايــة للمتداوليــن أكثــر مــن أي مــكان آخــر فــي عالــم التــداول،
وهــذا يأتــي بعــدة تقنيــات ،فباإلضافــة الــى "نــداء الهامــش" الــذي يصــل المتــداول
عنــد وصــول حســابه الــى  %50مــن الرصيــد ،تق ـدّم  UFXآليــة تمنــع الحســاب مــن
الدخــول فــي رصيــد ســالب .أو بمعنــى آخــر تمنــع الحســابات المكشــوفة ،فعــن

دليل المتداول الناجح
طريــق هــذه التقنيــة المتوفــرة علــى المنصــة ،ال يجــد المتــداول حســابه مديونــا أو
مكشــوفا وال بــأي حــال مــن األحــوال .عندمــا يصــل حســاب المتــداول الــى  %25يتــم
اغــالق كافــة الصفقــات بشــكل تلقائــي ،فــي حــال أنــه لــم يتــم االغــالق مــن قبــل.
على سبيل المثال:
قيمة حساب معين هي10,000$ :

الرسوم البيانية الخطية
تعطــي هــذه الرســوم التغييــرات باألســعار علــى ســند محــدد .علــى الرغــم مــن أنــه
لربمــا تبــدو الرســوم البيانيــة صعبــة القــراءة اال أنــه يســهل بعــد المــرة الثانيــة والثالثــة
فهمهــا وحتــى اســتغاللها لفهــم الســوق وفتــح الصفقــات.

قــرر المتــداول فتــح صفقــة علــى كافــة المبلــغ فــي الرصيــد ومــع
رافعــة ماليــة  1:400،وبالتالــي الصفقــة تعــادل $4,000,000
=( )400x10,000
فــي هــذا المثــال نفــرض أن المتــداول خســر  7500حتــى وصلــت
قيمــة الحســاب الــى  2500دوالر أي مــا يعــادل  %25مــن قيمــة
الحســاب األولــي.
بمــا أن الرصيــد الحالــي قــد وصــل نســبة  %25مــن الرصيــد األولــي،
فيتــم بالتالــي اغــالق كافــة الصفقــات المفتوحــة فــي حســاب
المتــداول ،مــن أجــل تجنــب أي خســائر أخــرى.

الفصل الرابع :قراءة مبسطة للرسوم البيانية
يمكنــك أن تــرى الطريقــة التــي تتحــرك بهــا األســعار فضــال عــن مــدى كبــر هــذه
التحــركات .هنالــك العديــد مــن الرســوم البيانيــة ،إال أن الرســوم المــزودة ال تكــون
صعبــة الــى جانــب كل التفاصيــل التوضيحيــة المرافقــة لهــا ،يســتطيع كل متــداول
مراقبــة الســند المرغــوب عــن طريــق الرســم البيانــي المخصــص للســند ،عــى
حســب التفصــل الزمنــي الــذي يرغبــه.
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الرســوم البيانيــة الشــريطية ( OHLCافتتــاح ،أعلــى ،أدنــى ،إغــالق)
تكــون هــذه الرســوم البيانيــة أكثــر تفصيــال .يقــوم امتــداد الشــريط بوصــف فــارق
نقاطاألســعار خــالل فتــرة زمنيــة محــددة .إذا كان هنــاك اختــالف كبيــر بيــن أعلــى
وأدنــى ســعر ،فســوف يظهــر هــذا مــن خــالل الشــريط الموســع .تظهــر أســعار
االفتتــاح علــى الشــريط األيســر فــي حيــن يــدل الشــريط األيمــن علــى ســعر
اإلغــالق .مــن خــالل التصميــم المخصــص للرســم يمكنــك فــي لمحــة واحــدة أن
تــرى الطريقــة التــي تتحــرك بهــا األســعار فضــال عــن مــدى كبــر هــذه التحــركات.

دليل المتداول الناجح
كيف تقرأ الشموع اليابانية؟
تعــرض الشــمعة أعلــى ســعر ،أدنــى ســعر ،ســعر االفتتــاح ،وســعر اإلغــالق لســند
معينعلــى مــدى فتــرة محــددة مــن الزمــن .علــى ســبيل المثــال :فــي الرســم البياني
لمــدة ســاعة واحــدة ،تمثــل كل شــمعة التحــرك علــى مــدار ســاعة واحــدة .ســعر
االفتتــاح هــو الســعر األول الــذي تــم اســتالمه فــي بدايــة الســاعة وســعر اإلغــالق
هــو آخــر ســعر .وبذلــك ســكون ســعر االغــالق هــو الســعر األخيــر علــى الســند خــالل
الســاعة المذكــورة .إذا كان ســعر االفتتــاح أقــل مــن ســعر اإلغــالق ،فهــذا يعنــي أن
الســعر قــد ارتفــع وســتكون الشــمعة زرقــاء .إذا هبــط الســعر أي ســعر االفتتــاح أقــل
مــن ســعر اإلغــالف فســوف تكــون الشــمعة حمــراء.

الشموع اليابانية
يعطي الرسم البياني المبين على الشموع اليابانية التغيير في األسعار خالل األطر
الزمنية ألسعار االفتتاح واإلغالق .يستخدمها المتداولين من أجل قراءة سريعة
ألسعار سند معين ،الموضصخة عن طريق أسعار االغالق واالفتتاح على هذا
السند ،الى جانب السعر األعلى واألدنى خالل فترة زمنية محددة.
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يظهــر الفتيــل العلــوي أعلــى ســعر خــالل الفتــرة الزمنيــة التــي تمثلهــا الشــمعة.
يظهــر الفتيــل الســفلي أدنــى ســعر خــالل الفتــرة الزمنيــة التــي تمثلهــا الشــمعة.

دليل المتداول الناجح
الفصل الخامس :تحليل المعطيات اإلقتصادية

معدل البطالة

مــن أجــل تحقيــق الربــح مــن التــداول فــي الســوق ،يجــب أن يكــون المتــداول قــادرا
علــى التنبــؤ بتحــركات األســعار .يمكــن للمتــداول أن يلجــأ الــى طريقتيــن فــي تحليــل
الرســوم البيانيــة" :التحليــل األساســي" أو"التحليــل الفنــي" .يمكــن نســب مــا
شــرحناه ســابقا الــى التحليــل الفنــي ،وهــو توقــع تحــركات األســعار خــالل فتــرة
زمنيــة محــددة.

تقــوم الــدول عــادةً بإصــدار بيانــات حــول معــدالت البطالــة المحليــة كل شــهر .ومــن
المعتــاد أن يترقــب المســتثمرون حــول العالــم اإلعــالن عــن معــدالت البطالــة ،نظ ـرًا
ألنهــا أحــد أهــم المؤشــرات علــى الحالــة االقتصاديــة للبلــد .وفــي حــال ارتفــاع معــدل
البطالــة عــن المتوقــع ،فدائمًــا مــا يشــير ذلــك إلــى ضعــف األداء االقتصــادي ويــؤدي
إلــى خفــض قيمــة عملــة البلــد .والعكــس صحيــح فــي حــال انخفــاض معــدل البطالــة
عــن المتوقــع.

أمــا التحليــل األساســي للرســوم البيانيــة فهــو يبحــث العوامــل االقتصاديــة الكليــة
التــي يمكــن أن تؤثــر علــى ســعر صــرف العملــة مثــل األخبــار واألحــداث االقتصاديــة
والمؤشــرات.

استخدام التحاليل االقتصادية في تداول العمالت

أسعار الفائدة

يساعد التحليل االقتصادي بفهم تصرفات واتجاه أزواج العمالت لمدى البعيد.

يقــوم البنــك المركــزي فــي كل دولــة يتــم تــداول عملتهــا فــي األســواق الماليــة،
بتحديــد ســعر القــروض بيــن عشــية وضحاهــا للبنــوك التجاريــة.

لنلقي نظرة على المثال التالي:
مــن المزمــع صــدور اعــالن مــن قبَــل االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي
بقــرار حــول ســعر فائــدة جديــد ،فــي الجهــة المقابلــة يتوقع المســتثمرون
بأنــه ســيتم تخفيــض ســعر هــذه الفائــدة.

تعتبــر الســيطرة علــى أســعار الفائــدة أمــرا ضروريــا للبنــك المركــزي ،بحيــث ســيبتّ
بتنفيــذ السياســات النقديــة الخاصــة بــه .يمكــن أيضــا اســتخدام أســعار الفائــدة كأداة
لتوســيع أو تقليــص الســيولة النقديــة ،األمــر الــذي يؤثــر علــى قيمــة العملــة مقابــل
العمــالت األخــرى .بشــكل عــام ،انخفــاض أســعار الفائــدة يــؤدي إلــى خفــض قيمــة
عملــة الدولــة ،يســتغل المتداولــون هــذا األمــر عبــر اســتراتيجية تســمي "صفقــات
شــراء بالقــروض" ،بحيــث يقــوم المتــداول ببيــع عملــة ذات أســعار فائــدة منخفضــة
مقابــل عملــة أخــرى ذات أســعار فائــدة عاليــة .وذلــك ألن العمــالت ذات أســعار الفائدة
المرتفعــة ســترتفع فــي القيمــة بشــكل طبيعــي.

فــي حــال كان القــرار مطابــق للتوقعــات وفعــال انخفــض ســعر الفائــدة،
فســنرى أن الــدوالر األمريكــي يتراجــع مقابــل باقــي العمــالت الرئيســية
مثــل الجنيــه اإلســترليني ،واليــورو .فــي هــذه الحالــة التــي يتراجــع بهــا
الــدوالر األمريكــي ،يرتفــع فــي المقابــل زوج العمــالت القائــم علــى الدوالر
مثــل أزواج العمــالت ( EUR/USDيــورو مقابــل دوالر أمريكــي) وعلــى
( GBP/USDجنيــه إســترليني مقابــل دوالر أمريكــي) .فنــرى هــذا الــزوج
يرتفــع بالمقابــل ،وكنتيجــة لهــذه التوقعــات باإلرتفــاع :يفتــح المســتثمرون
صفقــات "شــراء" علــى هــذا الــزوج .وبالتالــي يتــم الدفــع مقابــل الســعر
المعــروض فــي "الشــراء".

باإلضافة إلى ذلك ،عند التبييت ،بإمكان المتداولون أيضا كسب الفائدة اليومية.

فــي الجهــة المقابلــة ،فــي حــال كان يتوقــع المتداولــون ارتفاعــا علــى
الــدوالر األمريكــي ،ففــي هــذه الحالــة يقومــون بفتــح صفقــات "بيــع"
علــى زوج العمــالت مثــل ( EUR/USDيــورو مقابــل دوالر أمريكــي) وعلــى
( GBP/USDجنيــه إســترليني مقابــل دوالر أمريكــي) ،وبالتالــي الدفــع
مقابــل ســعر "البيــع".
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دليل المتداول الناجح
الفصل السادس :تحليل فني للسوق
طريقــة أخــرى يســتطيع المتداولــون اســتخدامها مــن أجــل وضــع اســتراتيجية تــداول
هــي مــن خــالل التحليــل الفنــي .يعتبــر التحليــل الفنــي واحــدا مــن أقــوى أدوات
التــداول ،وعامــال مهمــا فــي بنــاء االســراتيجيات .فمــن الســهل تعلــم التحليــل الفني،
واســتغالل هــذه األداة لصالــح المتــداول فــي فتــح صفقــات ذكيــة.
المشــكلة الرئيســية بالعــادة التــي يواجههــا المتداولــون مــع التحليــل الفنــي هــذا،
هــي وجــود أكثــر مــن طريقــة لتحليــل ذات المعلومــات الظاهــرة فــي الســوق .ولهــذا
نــرى أنــه مــن المهــم فهــم هــذه األداة ،والتمكّــن منهــا .ألن أي خطــأ قــد يــؤدي الــى
جلســة تــداول خاطئــة.
ولكــن مــا دام المتــداول فهــم كيفيــة اســتخدام التحليــل الفنــي ،فإنــه يفتــح أمامــه
فــرص تــداول قويــة ،ويكشــف عــن الطريــق التــي سيســلكها الســوق .وبمــا أن
الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين فــي الســوق يعتمــدون علــى أدوات التحليــل
الفنــي ،فإنــه يصبــح نبــوءة تحقــق ذاتهــا .بكلمــات أخــرى عندمــا يراقــب المتداولــون
المؤشــرات الفنيــة نفســها ،فإنــه أمــر مفــروغ منــه أن يتحــرك الســوق فــي االتجــاه
الــذي دلــت عليــه المؤشــرات الفنيــة المســتمدة مــن التحليــل الفنــي.

مستوى المقاومة والدعم
مــن أهــم العوامــل فــي التحليــل الفنــي ،هــي فهــم مســتوى المقاومــة والدعــم
علــى الســندات.
ففــي التــداول ،يشــير مســتوى المقاومــة إلــى الوضــع الــذي تبلغ فيــه األســعار ذروتها
وتبــدأ تواجــه صعوبــة فــي التحــرك نحــو األعلــى ،واختــراق هــذا المســتوى .غالبــا مــا
تكــون المســتويات التــي تش ـكّل عائقــا أمــام الســندات مــن اختراقهــا واالرتفــاع مــن
بعدهــا" ،مســتويات المقاومــة".
مــن الصعــب أحيانــا تحديــد مســتوى مقاومــة واضــح وصريــح .ولكــن فــي حــال كان
واضحــا ،فمــن الممكــن اســتخدام هــذه المســتويات لمعرفــة اتجــاه الســند.
مثــال ،فــي الرســم أدنــاه نــرى مســتوى مقاومــة محــدد .المســتوى الــذي يســتصعب
الســند مــن اختراقــه ،ويتوقــع تراجعــه ،فــي حــال لــم ينجــح مــن اختراقــه .ففــي هــذه
الحالــة يتــم فتــح صفقــات بيــع علــى هــذا الســند .انظــر الرســم:

استخدام التحاليل الفنية في تداول العمالت
الهــدف الرئيســي الــذي يكمــن مــن التحليــل الفنــي ،هــو تحديــد االتجاهــات التــي
فــي تط ـوّر منــذ البدايــة .يتــم عــن طريــق التحليــل الفنــي الكشــف وتنبــؤ اتجاهــات
الســوق ،فنــرى المتداوليــن يســتغلون هــذا األمــر ويتداولــون وفــق االتجــاه إن كان
اتجــاه تصاعــدي أو تنازلــي.
بالعــادة يتــم توقــع تحــركات الســوق عــن طريــق إضافــة المؤشــرات الفنيــة إلــى
الشــموع اليابانيــة .ولكــن كمــا ذكرنــا ،نظــرا لكــون الغالبيــة العظمــى مــن المتداوليــن
يعتمــدون علــى نفــس المؤشــرات الفنيــة للتنبــؤ بتحــركات األســعار ،تصبــح تحــركات
الســوق محــددة ومعروفــة ســلفا .لذلــك ،إذا توقــع التحليــل الفنــي أن ســعر زوج
عمــالت معيــن ســوف ينخفــض ،فمــن األرجــح أن ينخفــض الســعر فعــال ،وذلــك ألن
الغالبيــة العظمــى مــن المتداوليــن تداولــوا علــى هــذا األســاس.
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مســتوى الدعــم هــو المســتوى المعاكــس لمســتوى المقاومــة .يشــير هــذا
المســتوى إلــى الوضــع الــذي تصــل فيــه األســعار إلــى القــاع وتواجــه مــن بعدهــا
الصعوبــة فــي التحــرك نحــو أســفل ،واختــراق مســتوى الدعــم.

دليل المتداول الناجح
عــادة مــا تواجــه أســعار الســندات الصعوبــة فــي اختــراق هــذه المســتويات ،لعلــه
نتيجــة تص ـرّف المتداوليــن التــي تتشــابه .فبالتالــي يصــل الســعر المســتوى ويقــف
عنــده أو يســتصعبه مــن ثــم يخترقــه .غالبــا مــا تظهــر هــذه المســتويات قبــل حــدوث
ارتــداد فــي االتجــاه ،والســبب فــي عــدم فتــح صفقــات معارضــة وإنمــا متشــابهة.
لذلــك عنــد تحديــد مســتوى دعــم ،كمــا يظهــر علــى الرســم أدنــاه ،مــن األفضــل فتــح
صفقــات شــراء ،كلمــا كان الســعر أقــرب الــى مســتوى الدعــم ،كلمــا كان الســعر
أفضــل ولصالــح المتــداول .انظــر الرســم:

سلبيات استراتيجية التداول ضمن نطاق
احــدى ســلبيات التــداول بهــذه االســتراتيجية هــو انهــا تقلــل مــن الربــح .فعندمــا
يختــرق الســند مســتويات الدعــم أو المقاومــة ،يعطــي حركــة قويــة إمــا أنــه يحلّــق
أو ينهــار .احيانــا يتكبــد المتداولــون خســائر قويــة بســبب التحــرك الســريع للســوق.
فيما يلي رسم بياني يوضح ما هو التداول النطاق:

أسواق الزخم
علــى الرغــم مــن أن التحليــل الفنــي يرتكــز علــى الرياضيــات وعلــى اتجاهــات
الســوق ،إال أنــه احيانــا مــن الممكــن تنبــؤ أكثــر مــن مســتوى مقاومــة ومســتوى
دعــم .عبــر التجربــة المكتســبة يومــا بعــد يــوم مــن الســهل أكثــر معرفــة مســتويات
الدعــم والمقاومــة الدقيقــة.

تداول النطاق
حتــى لــو كان مــن الصعــب تحديــد مســتويات المقاومــة ومســتويات الدعــم ،فمــن
الممكــن تبنــي اســتراتيجيات تــداول علــى النقــاط بيــن مســتوى الدعــم والمقاومــة،
مــا يســمى فــإذا كانــت النقــاط التــي يتواجــد بهــا الســند قريبــة مــن مســتوى
الدعــم ،يفتــح المتداولــون ثفقــات شــراء .أمــا اذا كانــت قريبــة مــن مســتوى المقاومة،
يقــوم المتداولــون بفتــح صفقــات بيــع.

12

اســتراتيجية تــداول بديلــة لتــداول النطــاق هــي التــي يســتخدم فيهــا المتــداول
مفهــوم الدعــم والمقاومــة ليتــداول خــارج النطــاق.
حســب هذه االســتراتيجية يتوقع الشــخص أن تقوم األســواق بكســر هذه مســتويات
الدعــم أو المقاومــة .وللقيــام بهــذا يقــوم المتــداول بوضــع أمــر حــد “الشــراء” فــوق
مســتوى المقاومــة .وأمــر “بيــع” دون مســتوى الدعــم
المبــدأ هــذا يقــوم علــى أنــه فــي حــال الســوق قامــت باختــراق هــذه المســتويات
فإنهــا تكتســب زخــم .األمــر الــذي يتيــح للمتداوليــن اســتغالل هــذا الوضــع وتحقيــق
األربــاح مــن تحــركات الســوق الســريعة.

دليل المتداول الناجح
يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه نمــوذج االتجــاه التصاعــدي :يتــم تحديــد ورســم الزخــم
التصاعــدي ،مــن خــالل التوصيــل بيــن النقــاط األدنــى .يوضــح هــذا الخــط االتجــاه
التصاعــدي.

مؤشر القوة النسبية ()RSI
يقارن مؤشر القوة النسبية بين أسعار االتجاه التنازلي واالتجاه التصاعدي بفترة
محددة من الزمن .مؤشر القوة النسبية يعطي التركيز األساسي على أخر البيانات
في السوق ،لذلك يعتبر مؤشر أفضل من مؤشرات التذبذب األخرى .كما يعتبر أقل
حساسية للتقلبات الحادة في األسعار ،وال يتأثر من الضجيج الذي ال معنى له في
األسواق.
يســتخدم المتداولــون أيضــا مؤشــر القــوة النســبية كمؤشــر حجــم ،إال أنــه ال يمكــن
التبليــغ عــن الحجــم فــي الوقــت الحقيقــي.
مقيــاس مؤشــر القــوة النســبية يقيــس ،مــن  0إلــى  .100أي قــراءة تكــون أقــل مــن
مســتوى  ،30تــدل علــى البيــع المفــرط ،فــي حيــن تــدل أي قــراءة فــوق مســتوى 70
علــى الشــراء المفــرط.

يوضح الرسم البياني أدناه نموذج االتجاه التنازلي:

الرســم البيانــي أعــاله يــدل علــى قــراءة أســفل مســتوى  ،30الــذي يبيــن البيــع
المفــرط.

مؤشرات التذبذب
مؤشرات التذبذب هي مجموعة من المؤشرات التقنية التي تساعد المتداولين
على تحديد ما إذا كانت األسواق تقع في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع .أحد
مؤشرات التذبذب الشائع استخدامه من قبل المتداولين هو مؤشر القوة النسبية
(.)RSI
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دليل المتداول الناجح
أمــا الرســم أدنــاه فيعطــي قــراءة أعلــى مــن مســتوى  ،70والــذي يعنــي الشــراء
المفــرط.

المتوسطات المتحركة األسية
المتوسطات المتحركة األسية ( ،)EMAهو نوع آخر للمتوسّط المتحرّك .تشدد هذه
المتوسطات على األسعار األخيرة على هذا السند .ويعتبر هذا المؤشر من أقوى
المؤشرات في تحديد األسعار .وأكثر استجابة لتغيرات السعر الحالية.
يومــا
علــى المــدى القصيــر ،يســتعمل المتداولــون عــادة المتوســطات لمــدة
و 6يــوم .علــى المــدى الطويــل ،يعتمــد المتداولــون عــادة علــى المتوســطات
لمدة  50يوما و 00يوم كإشارة لالتجاهات على المدى الطويل.
يتــم اســتخدام هــذا المؤشــر أيضــا لحســاب نســبة تذبــذب األســعار ( )PPOومؤشــر
الماكــد ( - MACDتقــارب وتباعــد المتوســط المتحــرك).

 4طرق مختلفة الستخدام مؤشر القوة النسبية
.

اســتخدام أساســي :باألســاس يســتخدم مؤشــر القــوة النســبية
لداللــة علــى البيع/الشــراء المفــرط .قــراءة أقــل مــن مســتوى  ،30تــدلّ
علــى بيــع مفــرط علــى الســند ،أمــا قــراءة أعلــى مــن مســتوى 70
فتــدلّ علــى شــراء مفــرط.

.

دليــل علــى ارتــداد األســعار :فــي حــال أن ســعر زوج عمــالت وصــل
قمــة أســعار جديــد ،ولكــن مؤشــر القــوة النســبية ال يظهــر ذلــك ،فهــذا
قــد يــدلّ علــى انعــكاس األســعار.

.

إشــارة علــى مســتوى مقاومــة أو دعــم :مســتوى الدعــم
والمقاومــة  -مؤشــر القــوة النســبية يمكــن أن يُســتخدم أيضــا للداللــة
علــى مســتويات الدعــم والمقاومــة التجــاه العملــة.

.

انطــاق :فــي حــال أن مؤشــر القــوة النســبية اختــرق أعلــى أو أدنــى
مســتوى ،فمــن الممكــن أن ينطلــق الــى أســعار جديــدة ،وال يتوقــف
عنــد هــذه المســتويات.
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ومــن المعــروف أيضــا أن مؤشــرات  EMAهــي معــدل تحــرك األســعار مبنــي مــن
المعــادالت التفاضليــة .هــذه المؤشــرات تســمح لنــا بالمراقبــة وتخبرنــا أيــن تقــع
أفضــل نقطــة دخــول أو خــروج صفقــة فــي الســوق ،عــن طريــق كشــف التغيــرات فــي
نمــط واحــد محــدد .وفــي حــال أن المؤشــر اختــرق مســتويات هــذا النمــط ،فهــذا قــد
يــدل علــى اتجــاه انعكاســي.

دليل المتداول الناجح
استخدام مؤشرات EMA
فــي حــال تــم تحديــد النمــط ،فمــن الســهل كشــف التغيــر فــي اتجــاه األســعار ،قبــل
أن تحــدث .عــن طريــق هــذه المعلومــات مــن الممكــن اســتغالل ارتــداد األســعار وفتــح
أفضــل الصفقات.
اتجاهــات الســوق تكــون ثالثــة :تصاعــدي ,تنازلــي أو جانبــي .اســتخدام
المتوســطات المتحركــة يســمح لنــا بعــزل باقــي تحــركات الســوق ،والتركيــز علــى
الحركــة األساســية .حتــى يكــون مؤشــر المتوســطات المتحركــة فعّــاال ،يجــب أوال أن
يتقاطــع.
مــن المهــم أن ننتبــه أنــه أحيانــا تتقاطــع المتوســطات فيمــا بينهــا ،ولكنــه تقاطــع
زائــف.
تســخدم المتوســطات المتحركــة ( )EMAفــي بنــاء اســتراتيجيات تــداول للمــدى
البعيــد ،مــن أجــل توخّــي إشــارات خاطئــة .يتــم اســتخدام المتوســطات علــى المــدى
القصيــر وعلــى المــدى الطويــل مــن أجــل تأكيــد الصــورة العامــة للســوق .ولكــن مــن
المهــم أن تتذكــر أن مؤشــر المتوســطات المتحركــة هــذا ،غبــر كافــي يســتطيع لتأكيد
إنعــكاس اتجاهــات الســوق.

يمكنــك الحصــول علــى مســتويات فيبوناتشــي ،األمــر الــذي يســاعدك علــى معرفــة
نقــاط الدخــول والخــروج األفضــل .كمــا يعتمــد بعــض المســتثمرين علــى مســتويات
فيبوناتشــي مــن أجــل بنــاء اســتراتيجيات تــداول ،األمــر الــذي يكشــف اتجــاه الســوق
وتحــركات باقــي المتداوليــن.
فــي المثــال التالــي توضيــح لكيفيــة اســتخدام مســتويات فيبوناتشــي التصحيحيــة.
مــن الرســم البيانــي اليومــي علــى زوج العمــالت  USD/CADيظهــر أن أدنــى نقطــة
هــي  0.9799،بينمــا أعلــى نقطــة هــي 1.0313.
مستويات فيبوناتشي التصحيحية في الرسم هي:
)0.382( 1.0116
)0.500( 1.0056
)0.618( 0.9996

مــن المهــم أيضــا مراقبــة باقــي المؤشــرات الفنيــة ،من أجــل الوصول الى اســتنتاجات
واضحــة وحقيقيــة .تصحيحــات فيبوناتشــي هــي أكثــر المؤشــرات اســتخدامًا مــن
المتداوليــن ،مــن أجــل تحليــل اتجاهــات ،تصــرّف الســوق ،كل هــذا الــى جانــب
اســتخدام مؤشــرا المتوســطات المتحركــة.

تصحيحات فيبوناتشي
نســب فيبوناتشــي هــي سلســلة مــن األرقــام التــي يتــم اســتخدامها للمســاعدة
فــي وصــف تطــور طبيعــي للنســب.
تــم اكتشــاف هــذه األرقــام مــن قبــل عالــم الرياضيــات ليونــاردو فيبوناتشــي .الفكــرة
الرئيســية وراء نســب فيبوناتشــي هي اســتخدامها كمؤشــرات لمســتويات المقاومة
والدعــم ،التــي تســاعد المتداوليــن فــي تحقيــق أهدافهــم واألربــاح.
فعندمــا يكــون الســوق تصاعــدي ،يكــون الهــدف األول والرئيســي هــو فتــح صفقــة
طويلــة الســتغالل مــا أمكــن مــن االتجــاه التصاعــدي .عــن طريــق منصــة  UFXللتداول،
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فــي الرســم البيانــي أعــاله ،يتحــرك زوج العمــالت  USD/CADفــي االتجــاه التصاعدي،
إال أنــه يظهــر تراجعــه مــن القمــة الواقعــة عنــد مســتوى  1.0313.ينتظــر المتداولــون
عــادة بــدء التحــرك التنازلــي ومــا اذا ســيتوقف التراجــع عنــد مســتوى فيبوناتشــي
األول ( 0.382علــى الرســم البيانــي) .فــي حــال توقــف لبتراجــع عنــد هذا المســتوى،
يقــوم المتداولــون بفتــح صفقــات شــراء ،متوقعيــن هامــش أربــاح كبيــر.
عــادة مــا يتوقــف الســند عنــد واحــد مــن مســتويات فيبوناتشــي ،بســبب أن أوامــر
البيــع عــادة مــا تقــوم بتوفيــر الدعــم للســعر .وفــي حــال تمكنــت التحــركات مــن كســر
مســتويات الدعــم عنــد مســتوى ( 0.382األول مــن مســتويات فيبوناتشــي) ،ينتظــر
المتداوليــن مــا اذا كان أيضــا سيكســر مســتويات ( 0.500المســتوى الثانــي مــن

دليل المتداول الناجح
فيبوناتشــي) .أمــا فــي حــال لــم يتـمّ ذلــك ،فيتوقــع المتداولــون بــدء اتجــاه تصاعــدي
جديــد .واإلشــارة علــى نهايــة االتجــاه التصاعــدي تكــون عنــد كســر مســتويات 0.618.
عنــد هــذه النقطــة يقــوم المتداولــون بفتــح صفقــات بيــع علــى زوج العمــالت ،متوقعين
هامــش أربــاح كبيــر وملحــوظ.

إدارة المخاطر
دائما خذ في االعتبار طبيعة السوق ،المعروفة في المتقلبة ودرجة السولة العالية.
ومن المهم جدا أن يكون ضبط أوامر جني األرباح وإيقاف الخسارة مالئم ،بحيث ال
تكون هذه المستويات جدا بعيدة أو حتى جدا قريبة ،وإال لم يكن هنالك حاجة من
استخدامها.
فــي حــال كان مســتوى ايقــاف الخســارة بعيــد جــدا ،فمــن الممكــن أن يــؤدي هــذا
الــى خســارة كبيــرة .أمــا فــي حــال كان مســتوى ايقــاف الخســارة قريــب جــدا ،فمــن
الممكــن أن يتــم الوصــول اليهــا وبالتالــي تنفيــذ أمــر ايقــاف الخســارة حتــى قبــل بــدء
الصفقــة ،وهــذا بســبب تقلــب أســعار الســوق.
مــن المهــم دائمــا أن تتحكــم فــي مشــاعرك وال تدعهــا تتغلــب عليك .مهمــا كان الحال
فــي الســوق ،والحفــاظ علــى تــداول بعقالنيــة .فــإذا حضرت نفســك نفســيا ،ســتكون
قــادرا علــى تنبــؤ تحــركات الســوق وأكثــر يقظــة لــكل مــا يحــدث في الســوق.

قبل البدء في التداول ،يجب أن تسأل نفسك األسئلة التالية:
ما هو مدى تحرك السوق وما هو الوقت الصحيح لجني األرباح؟
يمكــن أن يســتعمل المتــداول أمــر جنــي األربــاح إلغــالق الصفقــات حــال وصلوهاالــى
الربــح المســتهدف .بالتالــي ،فــي حــال فتحــت صفقــة بيــع ،يمكنــك وضــع أمــر جنــي
األربــاح أســفل ســعر الســوق الحالــي ،بمــا أنهــا تعتبــر المنطقــة الربحيــة الخاصــة
بــك.
مــن ناحيــة أخــرى ،فــي حــال قــد فتحــت مصفقــة شــراء ،يجــب وضــع أمــر جنــي
األربــاح أعلــى ســعر الســوق الحالــي .مــع اســتخدام أوامــر جنــي األربــاح ،يســتطيع
المتــداول فتــح صفقــات أكثــر انضباطــا وانتظامــا .وبهــذه الحالــة يمكنــك اســتغالل
تحــرك األســعار ،حتــى لــو لــم تكــن متابعــا ألســعار الســوق عــن كثــب.
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ما هي الخسائر المستعد أن يتحملها المتداول قبل أن يقوم بإغاق الصفقة؟

بواســطة أمــر إيقــاف الخســارة ،يمكــن أن يحــدد المتــداول نقطــة إغــالق تلقائيــة،
تغلــق عندهــا الصفقــة حالمــا تصلهــا فــي حــال فتحــت صفقة بيــع علــى زوج العمالت،
فــال تنســى وضــع أمــر إيقــاف خســارة بســعر أعلــى مــن ســعر الســوق الحالــي.
وعلــى العكــس ،إذا فتحــت صفقــة شــراء ،يجــب وضــع أمــر إيقــاف الخســارة أســفل
ســعر الســوق الحالــي.
أين تضع أوامر إيقاف الخسارة وجني األرباح
بشــكل عــام ،يجــب وضــع أوامــر إيقــاف الخســارة بالقــرب مــن ســعر االفتتــاح ،علــى عكــس
أوامــر جنــي األربــاح .فــي حــال إلتــزم المتــداول هــذه اإلســتراتيجية ،فقــد يحتــاج فقــط إلــى أن
يكــون علــى صــواب فــي الصفقــات  %50مــن الصفقــات ،مــن أجــل البقــاء رابــح.

على سبيل المثال:
مــع أمــر إيقــاف الخســارة بمقــدار  30نقطــة ،وأمــر جنــي أربــاح  100نقطة،
يحتــاج المتــداول فقــط إلــى أن يكــون علــى صــواب  %30مــن المــرات مــن
أجــل تحقيــق األرباح.
مــكان وضــع األوامــر يعتمــد فــي األســاس علــى اســتعداد المتــداول فــي
المخاطــرة .اضافــة علــى ذلــك ،ال يجــب ضبــط أوامــر ايقــاف الخســارة
قريبــة مــن ســعر الدخــول ،بمــا أن الســوق متقلــب.
وبالنســبة الــى مســتويات جنــي األربــاح ،فيجــب ضبطهــا بالتــالؤم مــع
التوقعــات الربيحيــة ،مــع األخــذ بالحســبان تقلبــات الســوق.

دليل المتداول الناجح
سيكولوجية المتداول

فلسفات التداول وضوضاء السوق

عند دخول المتداول عالم التداول ،عليه بداية بناء استراتيجية واضحة ،وتحضير خطة
تداول لأليام القادمة أيضا .يهمل الكثير من المبتدئين هذا الجانب ،نتيجة القلق،
ونتيجة التخمينات والتنبؤات .فقط عن طريق التحليل والتخطيط يستطيع المتداول
تجنب الخسائر والتقليل منها ،وبالمقابل رفع ما يمكن من قيمة األرباح.

يجــب أن تعلــم أنــك كمتــداول يمكنــك االعتمــاد علــى التحليــل األساســي أو التحليــل
الفنــي .مــن المهــم أن تعلــم ،أنــه ال توجــد معادلــة واحــدة تســتخدمها فــي ســوق
كهــذا عالــي الســيولة.

وبمجــرد أن يكــون لديــك خطــة تــداول واضحــة ،مــن المهــم أن تلتــزم بهــا .فمــن دون
خطــوط واضحــة ،مــن الســهولة أن ينحــرف المتــداول عــن مســار التــداول الخــاص
بــه ،وبالتالــي يلجــأ فــي تداولــه الــى التقديــرات والمشــاعر .يخســر الكثيــر مــن
المتداوليــن ،بســبب عــدم اغــالق الصفقــات علــى أرباحهــا ،بســبب تأملهــم بمضاعفة
األربــاح ،واســتمرار الســوق الــى صالحهــم.
باإلضافــة الــى هــذا ،يظــن المتداولــون أن كل الصفقــات الجديــدة مربحــة .بالتالــي مــن
المهــم تحديــد أوامــر ايقــاف خســارة ،وجنــي أربــاح عنــد فتــح الصفقــة.
وال تنســى أن التــداول عبــر اإلنترنــت مــزوّد بــأدوات تحليليــة ،تســاعد المتــداول ببنــاء
اســتراتيجية تــداول ناجحــة ،وأيضــا إدارتهــا .عــن طريــق ضبــط هــذه اآلليــات ،فإنــك
تتجنــب الخســائال ،وتشــجع األربــاح .يجــب التذكــر أنــه حتــى فــي حــال تســبب أمــر
ايقــاف الخســارة بالخســارة ،فهــذا ال يعنــي أنــه يمنعــك مــن األربــاح .مــن المهــم
االلتــزام الــى خطــة تــداول ،التــي تعطيــك أكثــر أربــاح وأقــل خســائر.
مــن المهــم أن ينتبــه المتــداول وأن يكــون يقظــا الــى المشــاعر عنــد اتخــاذه القــرارات.
فعندمــا تتغلــب المشــاعر علــى المتــداول ،يكــون مــن الصعــب عليهــم اغــالق
الصفقــات ،حتــى لــم كانــوا يخســرون فــي الصفقــة.
عليهــم دائمــا االلتــزام الــى اســتراتيجية التــداول ،وعــدم تغييرهــا فجــأة .مــن الشــائع
تبريــر الخســائر فــي اســتخدام تحاليــل بديلــة .عليهــم أخــذ قــرارات عقالنيــة بعيــدة
عــن المشــاعر ،مــن أجــل زيــادة الفــرص الربيحيــة.
دخــول المشــاعر علــى قــرارات التــداول قــد تفقــد المتــداول أهدافهــم .فمــع
التــداول عــن طريــق الرافعــة الماليــة ،مــن الممكــن أن تفــوق الخســائر المتوقــع.
وقــد يــؤدي هــذا بالتالــي الــى زيــادة الصفقــات التــي يدخلونها،وبالتالــي
تعرضهــم أكثــر الــى المخاطــرة .قاعــدة يمكــن أن يتبناهــا كل متــداول ،وهــي
اســتخدام حــدّ أقصــى  %20مــن حســاب الهامــش فــي نفــس الوقــت.
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لذلــك يعتمــد كل متــداول خبيــر علــى التحليــل الفنــي واألساســي فــي بنــاء
اســتراتيجية التــداول .يمكــن اللجــوؤ الــى التحليــل الفنــي مــن أجــل تحديــد اتجاهــات
الســوق التنازليــة والتصاعديــة ،ومــن بعدهــا اســتخدام التحليــل الفنــي مــن أجــل
التأكيــد علــى االتجاهــات.
نحــن ندمــج التحليــل الفنــي مــع اســتراتيجيات التــداول ،واإللتــزام دائمــا فــي
الموضوعيــة .ومــن الجهــة األخــرى ،يعتمــد التحليــل األساســي علــى عنصــر مــن
الذاتيــة مــن أجــل التوصــل إلــى اســتنتاجات ممكنــة .مــن خــالل التركيــز علــى
التحليــل الفنــي لتأكيــد فرضيتنــا ،نســتطيع عــزل تحــركات الســوق الغيــر مطلوبــة.
ال يمكــن تجنــب كل هــذه التحــركات الغيــر مطلوبــة ،بمــا أنهــا تظهــر فــي كل مــن
الصفقــات والســندات.
الضجة في السوق تكون نتيجة األخبار ،حديث الناس ،وتحليالت خبراء السوق.

دليل المتداول الناجح
استراتيجيات التداول
بامــكان المتــداول فتــح صفقــات علــى أزواج العمــالت ،الســلع ،األســهم ،والمؤشــرات.
فــي حــال كان المتــداول مبتــدئ ،فمــن األفضــل أن يبــدأ مــع أزواج العمــالت ،خصوصــا
األزواج التــي تعتمــد علــى الــدوالر األمريكــي مثــل  EUR/USDوَ  .GBP/USDوهــذا
بســبب أن العمــالت لهــا ســيولة أعلــى ،وحجــم تــداول أكبــر ،وبالتالــي الــى رفــع
فرصــة جنــي األربــاح.
تعتبــر كل مــن الجنيــه اإلســترليني ،اليــورو ،اليــن اليابانــي ،والفرنــك السويســري
خيــارا جيــدا كونهــا شــائعة التــداول فــي هــذا الســوق .هــذا مــا يمنــح المتــداول
المنــاورة علــى نطــاق أوســع.
أمــا الــدوالر األســترالي ،الــدوالر الكنــدي ،والنيوزلنــدي فلديهــم مســتوى تقلبــات أقــل
فــي الســوق ،ولكنهــا دائمــا مــا تقــدم فــرص تــداول جيــدة.
كمــا يســتطيع المتداوليــن المتقدميــن فــي المجــال اســتغالل التــداول علــى العمــالت
الغيــر قائمــة علــى الــدوالر األمريكــي .الــى جانــب الســلع ،والمؤشــرات ،التــي تمتــاز
بتوفيــر فــرص قويــة بعــض األحيــان.
مــن الجيــد األخــذ بعيــن االعتبــار التــداول قصيــر األمــد ،الــى جانــب اســتراتيجيات
تــداول طويلــة األمــد ،األمــر الــذي يقلــل التعريــض ،واغــالق صفقــات مــع معــدل ربحــي
معتــدل بأقــل فتــرة زمنيــة.
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تنويه مخاطر
تعتبــر هــذا المــواد المذكــورة فــي هــذا الكتيــب مــادة تســويقية ،وال يمكــن
اإلعتمــاد عليهــا كنصيحــة فــي التــداول أو االســتثمار ،أو حتــى كتوصيــة علــى
أي مــن الصكــوك واألصــول UFX.COM .ال تتحمــل أيــة مســؤولية تتعلــق بدقــة أو
اكتمــال المعلومــات المقدمــة ،وال أي خســارة ناتجــة عــن أي اســتثمار يعتمــد
علــى هــذه المــواد ،التوقعــات أو المعلومــات األخــرى المقدمــة .تكــون جميــع
أشــكال التعبيــر عــن الــرأي عرضــة للتغييــر دون إشــعار .أي مــن األفــكار الــواردة
هنــا ،تكــون عبــارة عــن رأي الكاتــب .وال تعكــس آراء  .UFX.COMيجــب عــدم
طبــع هــذا المحتــوى أو توزيعــه دون الحصــول علــى إذن مســبق مــن .UFX.COM
تحذيــر :العقــود مقابــل الفروقــات هــي منتجــات مــع رافعــة ماليــة والتي قد ينجــم عنها
درجــة عاليــة مــن المخاطــرة ،ومــن الممكــن أن تــؤدي إلــى فقــدان كامــل رأس المــال
المســتثمر .لهــذا ،العقــود مقابــل الفروقــات قــد ال تكــون مناســبة لكافة المســتثمرين.
يجب أن ال تخاطر بأكثر مما أنت على اســتعداد أن تخســره .قبل اتخاذ القرار بالتداول،
يرجــى التأكــد مــن انــك تفهــم المخاطر التي تنطــوي على ذلك ،مع األخــذ في االعتبار
مســتوى خبرتــك ووضعــك المالــي .احصــل علــى مشــورة مســتقلة إن لــزم األمــر.

دليل المتداول الناجح
تواصل معنا

اسألنا أسئلتك وال تتردّد.
اذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات ،يرجى الضغط هنا.

19

