مؤرشات بيل وليامز | التحليل الفني للفوركس
لقد ظهرت هذه املؤرشات إىل ح ّيز الوجود بناءا ً عىل اسرتاتيجية املتداول األسطوري بيل ويليامز .إن معرفته الجيدة يف كلٍ من الرياضيات و الفيزياء و الفلسفة  ،مكّنته من وضع طريقته
الخاصة يف التداول  ،و املستندة يف آنٍ واح ٍد عىل استخدام النهج العقالين يف تحليل السوق مع املنطق الالعقالين للفوىض.
لقد انطلق ويليامز من علم الفوىض – عىل اعتبار أن الفوىض –أعىل درجة من درجات النظام  ،حيث يعتمد النظام املمنهج عىل الصدفة و عىل األحداث الغري ممنهجة.
إن بيل ويليامز يؤكّد  ،عىل أن حركة األسعار تًعترب أمرا ً محض الصدفة و ال ميكن التنبؤ بها  ،و لذلك فإن أسواق املال – تتسبب بالفوىض  .كام أنه يرفض األسلوب الخطّي يف التداول  ،و
الذي يعتمد عىل التكهن باألسعار املستقبلية ،من خالل تحليل األسعار املاضية .و نتيجة ألبحاثة  ،فإن بيل ويليامز كان قد توصل إىل نتيجة استنتاج
 ،مفاده أ ّن املؤرشات القياسية لها مقدرة محدودة يف إمكانياتها و ذلك بسبب طبيعتها الخطية.
لفهم الهيكل العام للسوق  ،ينصح بيل وليامز بتحليل السوق من خالل األبعاد الخمسة التالية :
الهندسة الكسريية ( فضاء املرحلة)
القوة املحركة ( طاقة املرحلة)
التسارع و التباطؤ ( ق ّوة املرحلة)
املنطقة ( مزيج قوة املرحلة و طاقتها)
خط التوازن
لفهم وتحليل هذه األبعاد  ،ت ّم إستحداث عدد من املؤرشات.

www.ifcmarkets.com

التذبذب التسارع  /التباطؤ ( | Accelerator/Decelerator) Oscillatorاملؤرش الفني للفوركس
يبني املؤرش الفني  ( Accelerator/Deceleratorتسارع  /تباطئ ) اىل تسارع
أو تباطئ القوة املحركة الحالية للسوق .إن مبدأ عمل هذا املؤرش يعتمد عىل
توقعات مبتكره بيل ويليامس بأن قبل تغري اتجاه تحرك السعر  ،يجب عىل القوة
املحركة لهذه القوة أن تنخفض.
املؤرش عبارة عن رسم بياين مكون من قضبان خرضاء ( تزايد القوة ) و حمراء
( انخفاض القوة )  ،التي تتوضع حول مستوى الصفر  ،املطابق للميزان النسبي
للقوة املحركة للسوق و التسارع .و بحسب توقع مبتكر هذا املؤرش  ،إن املؤرش
يجب أن يغري اتجاهه قبل أن يتغري اتجاه القوة املحركة.
إن تغري لون املؤرش أمر مهم جدا ً أيضاً .اللون األخرض ( بغض النظر عن اتجاه
املؤرش ) يحذر من املراكز الطويلة  ،أما اللون األحمر  ،فإن يحذر من املراكز
القصرية.
لدخول السوق بإتجاه الحركة الدافعة يجب االخذ يف الحسبان القيمة و اللون .إن خطني خرض فوق مستوى الصفر يقرتحون الدخول اىل السوق بصفقة طويلة  ،يف الوقت الذي فيه عىل األقل
خطني حمر أدىن من مستوى الصفر ميكن تقديرهم كأمر للدخول بصفقة قصرية.
املؤرشات الكاذبة تسود عىل املؤرشات البيانية الزمنية التي تقل عن  4ساعات.
الحساب
يتم احتساب املؤرش عىل أساس الفرق ملؤرش  Awesome Oscillatorو الفرتة املتوسطة للمنزلق .
(AC = AO-SMA (AO,5
 (SMA = AOمتوسط السعر  ( SMA - )5 ,متوسط السعر) 34 ,
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مؤرش التمساح ( : )Alligatorاملؤرش الفني للفوركس
يهدف مؤرش التمساح اىل عزل الفرتات الزمنية ملناطق التداول و حركات االتجاه.
حيث رأي بيل ويليامس بأن سلوك السوق من سلوك التمساح :حيث يتبدل النوم
يحل النوم .و كلام طال سبات التمساح
اىل الصيد وراء السعر و التي من بعدها ّ
و نومه  ،كلام خرج للصيد أكرث جوعاً و بذلك فإن حركة السعر ستكون أش ّد .
يتكون املؤرش من متوسطات متحركة و هي  13و  8و  ، 5متشكلة كل منها مع
االنزياح املتوافق معها  8و  5و  3تتابعاً  ،و تعترب فك التمساح و أسنانه و شفاهه
و ملونة باالزرق و األحمر و األخرض.
يكون التمساح نامئاً عندما يكونون الثالثة متشابكني .ازدياد املسافة بني الوسطيات
يعني استيقاظ التمساح و يشري عىل اقرتاب بداية الصيد أي تحرك السعر .
إن تحرك املتوسطات وراء بعضها البعض نحو األعىل ( االزرق وراء األحمر و
األحمر وراء األخرض ) فإن إزدياد املسافة بينهم  ،يعني بأن املسار صاعد االمر
الذي يع ّد اشارة قوية للرشاء .
حركة املتوسطات لألسفل يف ترتيب عكيس  ،يشهد عىل مسار هابط و ميكن اعتباره اشارة بيع.
الحساب
متوسط السعر = (لألعىل  +لألسفل) 2 /
ّ
فك التمساح = ( SMMAمتوسط السعر)8 ,13 ,
أسنان التمساح = ( SMMAمتوسط السعر)5 ,8 ,
شفاه التمساح = ( SMMAمتوسط السعر)3 ,5 ,
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املتذبذب الرائع( : )Awesome Oscillatorاملؤرش الفني للفوركس
متذبذب بيل ويليامس يعكس تغريات محددة يف القوة املحركة للسوق  ،األمر
الذي يساعد عىل تحديد قوة املسار  ،و من ضمنه نقاط تشكله و انقالبه.
الصحن .هو شكل مكون من ثالث قضبان متوالية فوق خط الصفر  ،اثنان منها
باللون األحمر و الثالث باللون األخرض  ،مع العلم أن األول ذو اللون األحمر و
الثالث ذو اللون األخرض – كالهام فوق الثاين ذو اللون األحمر أمر يعترب اشارة
واضحة للرشاء و عندما يكون التشكيل  ،ذو لون مضاد و مقلوب عامودياً بالنسبة
لخط الصفر فهذه اشارة للبيع.
تقاطع خط الصفر إن املخطط البياين املتقاطع مع خط الصفر من املنطقة
السلبية نحو املنطقة االيجابية ( املتزايد ) يعطينا اشارة واضحة للرشاء  ،عندما
التقاطع مع خط الصفر من املنطقة االيجابية نحو املنطقة السلبية ( الهابطة ) ،
يعترب اشارة نحو البيع.
ق ّمتان يعطي املؤرش اشارة للرشاء اثناء تكون هذا الشكل من قاعني متتاليني يف املنطقة السالبية  ،عندما يكون األول فوق الثاين .و ستكون هناك اشارة للبيع عندما يتكون هذا الشكل من
قمتني متتاليتني يف املنطقة االيجابية  ،حيث يكون الثاين أدىن من األول.
الحساب
متذبذب بيل ويليامس يحتسب عن طريق الفارق بني الفرتة  5و الفرتة  34للمتوسط البسيط  ،املتشكالن باألسعار الوسطى للقضبان(.H+L)/2
السعر الوسطي = (قمة+قاع)2/
(AO = SMAالسعر الوسطي(SMA-)5 ,السعر الوسطي)34 ,
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الفراكتاالت ( : )Fractalsاملؤرش الفني للفوركس
إن الفراكتاالت عبارة عن مؤرشات  ،تشري اىل القمم املحلية و كذلك اىل القيعان
يف االماكن  ،حيث تكون الحركة قد توقفت و انقلبت .إن نقط هذه االنقالبات
توافقاً تدعى قمم و قيعان .
تتشكل الفراكتالت حول مجموعات الخمس قضبان املتتالية عىل الرسم البياين  ،و
التي أول أثنني فيها  ،واحد ييل اآلخر يبلغ قيم أكرب ( أو قيم أدىن ) أما األخريين
ينحدرون فيها واحد أدىن من اآلخر ( أو يرتفعون اىل االعىل ) .و بهذا فإن القضيب
الوسطي يبلغ أعىل ( أو أدىن ) مستوى وسط املجموعة هذه.
•فراكتال الرشاء هو سهم متجه نحو األعىل
•فراكتال الرشاء هو سهم متجه نحو األسفل
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تذبذب التمساح ( :)Gator Oscillatorاملؤرش الفني للفوركس
يعترب هذا مؤرش اضايف ملؤرش التمساح  ،و يستخدم معه و يظهر درجة توافق /
اختالف املتوسطات الثالثة  ،مشريا ً بذلك عىل مراحل جوع أو نوم التمساح  ،أي
عىل مراحل او نطاقات منو السعر.
بإعتباره متذبذب عىل شكل رسمني بيانيني متشكلني عىل كال االطراف من خط
الصفر  ،فإن متذبذب التمساح يعكس الفرق الكامل بني فك التمساح و بني
أسنانه ( بني متوسطات األزرق و األحمر ) يف املنطقة االيجابية .أما يف املنطقة
السلبية يعكس الفرق الكامل بني اسنان التمساح و بني شفاهه ( بني متوسطات
األحمر و األخرض ) .تتلون القضبان باللون األخرض إذا كانت قيمهم تفوق قيم
القضبان السابقة  ،أو أنها تتلون باللون األحمر إذا كانت القيم تتناقص.
القضبان ذات القيم الجانبية تتطابق مع حركات شديدة للمسار.
إن فرتات نشاط التمساح تنقسم عىل الفرتات االربعة التالية:
1.1استيقاظ التمساح  -قضبان مختلفة االلوان من كال جانبي خط الصفر.
2.2التمساح يأكل  -قضبان خرضاء من كال طريف خط الصفر.
3.3التمساح قد شبع  -أثناء األكل يظهر قضيب بلون أحمر من إحدى الجهات
4.4التمساح نائم  -تكون القضبان من كال الجهتني ذات لون أحمر.
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مؤرش تسهيل السوق ( : )Market Facilitation Index - MFIاملؤرش الفني للفوركس
لقد تم انشاء هذا املؤرش لتقييم رغبة السوق يف تحريك السعر .إن القيم املطلقة
لهذا املؤرش بح ّد ذاتها ال يوجد له استخدام عميل  ،الن ديناميكية تغريهم ينظر
له باملقارنة مع ديناميكية تغري الحجم .
•القضيب األخرض  -مؤرش الـ  MFIو الحجم يتزايدان .الفعالية املتزايدة
للمتداولني تعني تسارع الحركة .و ينبغي الدخول يف املسار و االنضامم
اليه.
القضيب األزرق  -مؤرش الـ  MFIيتزايد أما الحجم فيتناقص .حركة السوق
مستمرة  ،بالرغم من انخفاض األحجام .من املحتمل ان يتقلب املسار قريباً جدا ً.
•القضيب الوردي  -مؤرش الـ  MFIينخفض و الحجم يتزايد .الحركة تتباطئ
 ،يف الوقت الذي يشري فيه الحجم عىل االنقطاع املحتمل  ،أو عىل االنقالب.
•القضيب البني  -مؤرش الـ  MFIو الحجم يف انخفاض .السوق غري مهتم يف
االتجاه الحايل و ينتظر اشارات للتطور الالحق.
الحساب
BW MFI = (HIGH-LOW)/VOLUME
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Conclusion
As a conclusion it’s worth mentioning that the trading theory offered by Bill Williams
has its primary place in the trading field and helps a number of traders to achieve
their trading goals. As well as it’s worth mentioning that though Williams thought
that traditional methods cannot guarantee reliable results he has contributed to the
development of technical analysis with a range of tools based on his philosophical
reflections on what the financial market really is.
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