
مؤرشات الحجم

أحد املؤرشات الرئيسية ملعامالت السوق هو حجم املعامالت.

ويتميز حجم املعامالت النهائية من خالل املشرتكني عن طريق مشاركتهم النشطة يف السوق، وقوتها وشدتها. يزداد الحجم جنبا إىل جنب مع اتجاه 

صعودي مستمر الرتفاع األسعار، ومبوجب هذه الوثيقة، ينخفض عند هبوط السعر. اليشء نفسه يحدث مع االتجاه الهبوطي، يزداد الحجم عندما 

تنخفض األسعار ويتناقص مع ارتفاع األسعار. واحدة من السامت الرئيسية لوحدة التخزين أنه دامئاً يسبق األسعار. يف سوق الفوركس، وكقاعدة 

عامة، ال توجد وسيلة إلظهار حجم املعامالت املبارشة، ولهذا السبب يتم إنشاء مؤرش يسمى “وحدة التخزين”، الذي يعكس عدد من التغريات يف 

األسعار )القراد( خالل رشيط واحد. هذا املؤرش يبني نشاط التغريات يف األسعار ويعتقد أن هذا النشاط يرتبط أيضا مع الحجم الحقيقي للصفقة. 
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الرتاكم/التوزيع )Accumulation/Distribution( : املؤرش الفني للفوركس 

الرتاكم / التوزيع – هو مؤرش مبني عىل مؤرش حجم التداوالت، و ٌمنشأ لعكس 
الحدود  اسعار  مقارنة  طريق  عن  الخارجة،  و  الداخلة  املالية  التدفقات  تراكم 

القصوى لها يف االغالق و اسعار الحدود الدنيا .

خّط الرتاكم / التوزيع يستخدم لتأكيد الرتند أو ظهور عالئم ضعفه.

تأكيد الرتند:

• يتم تأكيد الرتند الصاعد بالقيمة املتزايدة للمؤرش;	

• يتم تأكيد الرتند الهابط بالقيمة الهابطة للمؤرش.	

ظهور عالمات االختالف:

• يف الحالة ، عندما ارتفاع السعر حتى حّد اقىص جديد ال يؤكّد بالديناميكية 	
املناسبة للمؤرش ، تعّد عالمة تدل عىل ضعف الرتند الصاعد، و هنا من املحتمل االنقالب نحو االسفل

• يف الحالة ، عندما انخفاض السعر حتى حّد ادىن جديد ال يؤكّد بالديناميكية املناسبة للمؤرش ، تعّد عالمة تدل عىل ضعف الرتند الهابط، و هنا من املحتمل االنقالب نحو االعىل	

حسابه

,)A/D)t) = [))C – L) – )H – C)) / )H – L)] x Vol + A/D)t-1

حيث أّن:

A/D)t( – القيمة الحالية للمؤرش;

A/D)t-1( – القيمة السابقة للمؤرش;

H – الحد االقىص الحايل;

L – الحد األدىن الحايل;

C – سعر االقفال;

Vol – الحجم.
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مؤرش التدفقات النقدية )Money Flow( : املؤرش الفني للفوركس 

مؤرش التدفقات النقدية ( MFI ( – هو عبارة عن مؤرش فني ، مصمم لتقييم 
كثافة التدفقات النقدية بواسطة مقارنة معدالت النمو االيجابية و السلبية يف 

السعر لفرتة زمنية محددة مع االخذ يف االعتبار حجم التبادل التجاري.

ميكن استخدام املؤرش لتحديد حالة قمة الرشاء و قمة البيع لالصل ، و كذلك 
لتحديد النقط املحتملة لالنقالب.

تقاطع حدود مناطق قمة الرشاء / قمة البيع:

• يعترب االصل قد بلغ قمة الرشاء ، اذا ارتفع املؤرش اىل مافوق 80. و تظهر 	
االشارة عىل البيع ، عندما يقطع املؤرش حّد منطقة قمة البيع من االعىل ;

• يعترب االصل قد بلغ حالة قمة البيع ، اذا انخفض املؤرش اىل مادون 20. 	
و تظهر اشارة عىل الرشاء ، عندما يقطع املؤرش حّد منطقة قمة الرشاء 

من االسفل..

مؤرش التذبذب و االسعار لالصل :

• تعترب الحالة التي فيها عندما ارتفاع السعر حتى حد اقىص جديد غري مؤكد بالديناميكية املطابقة له ، عالمة عىل ضعف الرتند الصاعد، و هنا احتامل لالنقالب نحو االسفل;	

• تعترب الحالة التي فيها عندما انخفاض السعر حتى حد ادىن جديد غري مؤكد بالديناميكية املطابقة له ، عالمة عىل ضعف الرتند الهابط، و هنا احتامل لالنقالب نحو االعىل.	

حسابه

لحساب املؤرش ، يتوجب تنفيذ الخطوات التالية :

;TP = )H + L + C) / 3 .1

;MF = TP*Vol .2

;)-MR = Sum)MF+) / Sum)MF .3

,))MFI = 100 – )100 / )1 + MR .4

حيث أّن:

TP – السعر النمطي;

H – الحد االقىص الحايل;

L – الحد االدىن الحايل;

C – سعر االقفال;

MF – التدفق النقدي ( ايجايب ( MF+ (، اذا كان الـ TP الحايل أكرب من الـ TP السابق و يعترب سلبياً يف الحالة املقابلة لذلك.;

Vol – الحجم;

MR – مؤرش السيولة.
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احجام التداول املرتاكمة )On-Balance Volume( : املؤرش الفني للفوركس

حجم  مؤرش  اساس  عىل  مبني   ، تراكمي  مؤرش  عن  عبارة  هو  املؤرش  هذا  إن 
التداوالت و يعكس العالقة بني الحجم املنتهي للصفقات و حركة السعر لالصل.

املحتملة  االنقالب  نقاط  البحث عن  و  الرتند  لتأكيد  املؤرش  استخدام هذا  يتم 
لالسعار.

تأكيد الرتند:

• يتم تأكيد الرتند الصاعد بواسطة القيم املتزايدة للمؤرش;	

• يتم تأكيد الرتند الهابط بواسطة القيم املتناقصة للمؤرش.	

ظهور عالئم التذبذب:

• غري 	 جديد  اقىص  حد  حتى  السعر  ارتفاع  عندما  فيها  التي  الحالة  تعترب 
مؤكد بالديناميكية املطابقة له ، عالمة عىل ضعف الرتند الصاعد، و هنا 

احتامل لالنقالب نحو االسفل;

• تعترب الحالة التي فيها عندما انخفاض السعر حتى حد ادىن جديد غري مؤكد بالديناميكية املطابقة له ، عالمة عىل ضعف الرتند الهابط، و هنا احتامل لالنقالب نحو االعىل.	

حسابه

;)C)t) > C)t-1 اذا كان ,OBV)t) = OBV)t-1) + Vol

;)C)t) < C)t-1 اذا كان ,OBV)t) = OBV)t-1) – Vol

,)C)t) = C)t-1 اذا كان ,)OBV)t) = OBV)t-1

حيث أّن:

t – الرتند الحايل;

t-1 – الرتند السابق;

C – سعر االقفال;

Vol – الحجم

http://www.ifcmarkets.com/ar
http://clicktotweet.com/Bcw4f
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.ifcmarkets.com/en/forex-trading-books/forex-trading-indicators
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.ifcmarkets.com/en/forex-trading-books/forex-trading-indicators
https://plus.google.com/share?url=http://www.ifcmarkets.com/en/forex-trading-books/forex-trading-indicators
http://www.ifcmarkets.com/ar/ntx-indicators/trend


www.ifcmarkets.com Click here to share 

الحجم )Volume( : املؤرش الفني للفوركس 

نشاط  يعكس   ، الفني  للتحليل  اداة  عن  عبارة  هو  التداوالت  مؤرش حجم  إن 
املستثمرين لفرتة معينة من الزمن.

إن املؤرش يستخدم عادًة اىل جانب تحليل حركة سعر االصل بغرض تأكيد قوة 
الرتند او ظهور عالئم تدل عىل ضعفه و كذلك لتحديد امكانية انقالب السعر.

تأكيد الرتند:

• االحجام املتزايدة للتداوالت يف ظروف ارتفاع االسعار تؤكد الرتند الصاعد;	

• الرتند 	 تؤكد  االسعار  هبوط  ظروف  يف  للتداوالت  املتزايدة  االحجام 
املنخفض.

عالئم الرتند الضعيف:

• انخفاض النشاط يف التداوالت قد تكون عالمة يف شكوك املستثمرين يف 	
تأكيد الرتند. يف حال ارتفاع االسعار يف آن واحد مع انخفاض االحجام ، فإن الطلب عىل االصول يف ظروف اسعار مرتفعة أكرث ، قد يختفي .

حسابه

الحجم = كمية الصفقات لفرتة زمنية معينة
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