استخدام اسلوب الشموع الٌابانٌة (احد اسالٌب التحلٌل الفنً) فً
اختٌار افضل تولٌت لبٌع اوشراء االسهم فً االسواق المالٌة
سٌمنار ممدم من لبل
م.عمار شهاب احمد
جامعة التنمٌة البشرٌة
كلٌة االدارة وااللتصاد
لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة
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ملخص
تعددخرا د الشراع ددييبراعة و حةددمريادددخ ريددلرلخيافراعتدوةدديراعاح د ر رياعت د رت دد خر
اعيدووددةلرعويلددييراعدداراع د ا افراة ددتري ةمراةد د ،راعدداراعخدددمر ريع ددلرة دد،رالر
ةلددد د،رودددقنراعت حةدددمرت حةددد فرااددد يرعويلدددييراعددداراعة دددةلر ددد راتاددد قراع ددد ا افر
اة تري ةمر راةرللرقعكرةرةعح رو عض ي راعيلييراعاراع ا راعل ل،رخالي ًرقعكر
ديلراعتدوةديراعاحد ريدتداراعتدوةدديراع د رةعتيددخر وداراعد عددمراعحا دةمرعويتعد يوةلر
ي واراعاود راعتد رتتعودارو ع د فرليراع ديارليراةدتلد خرليراعددخاسراع ة دةمر
ي يةعري عهر الدمرو ع ىمر ةحدمراعوددسر ر دمرقعدكر دتلراعتدوةديراعاحد رةعدخرل دويو ًر
ييحى ًر وية ًريوح ر واراو افريت ،راععخةخريلراعيدووةلرياعقيرةعخرا بريدلر
ر رتيدعرات نراع يا.
اعتدوةيراة
ياع ييبراعة و حةمرو تو ود ر داًاًريدلراعتدوةديراعاحد رياعتد رتعتود رلخا ر ع عدمر د ر
يةعراة يااراعي عةمر رياع ييبراعة و حةمرو تد خو ريعرلخيافراعتدوةيراعاح راعا ير
لروتددفرويد ي راع ددحيافرلحىد رت د خراعي ددتري ةلرياعيضد وةلر د رتد ةدداريعددخةفر
ل و حر عةمر ريو رتتايار واراعش ارياع عة،راعا ير راعتدوةير يحىد رت دار
وارحا ةمراعيتع يوةلرو ع يااريو خ ر عةدمر وداراعتحودلراعلددةسرعي د راع دع ر
2
راعي ت وي.

اهمٌة السمنار
.1

.2

.3
.4

ٌتكبد المستثمرٌن فً سوق االوراق المالٌة خسائر كبٌرة أو صغٌرة
بسبب عدم اتباعهم السلوب علمً جٌد فً لراءة حركة اسعار
االسهم.
تنبع اهمٌة الموضوع من خالل حركة اسعار السهم فً االتجاهات
االربعة (سعر االفتتاح واالغالق واالعلى واالدنى) والتً ٌوضحها
اسلوب الشموع الٌابانٌة على عكس االسالٌب االخرى.
تعرٌف المستثمرٌن فً سوق االوراق المالٌة كٌفٌة استخدام اسلوب
الشموع الٌابانٌة .
ٌساعد اسلوب الشموع الٌابانٌة مستخدمٌة من تحمٌك االرباح و تملٌل
االخطار الناتجة عن االسهم من خالل تحدٌد افضل اولات بٌع أو
شراء االسهم فً السوق المالٌة .
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تعرٌف التحلٌل الفنً لالسهم
التحلٌل الفنً هو اسلوب ٌسهل فهم العاللة بٌن اسعار االسهم والزمن
من خالل دراسة  ،تارٌخ اسعار االسهم  ،تملبات اسعار االسهم ،
وأنواع مؤشرات االسهم  ،ومخططات االسهم  ،واألنماط المتكررة
لحركة لألسهم .
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فلسفة التحلٌل الفنً
 .1للسوق سلون خاص فً اولات زمنٌة معٌنة  ،وسلون عام من خالل
الحركة العامة للسوق  ،لذلن فمن المهم على المستثمر أن ٌفهم
سلون السوق الخاص والعام لكً تكون لدٌة المدرة على التنبؤ
بالمتغٌرات التً تؤثر على حركة السوق اٌجابٌا وسلبٌا .
ٌ .2جب على المستثمر أن ٌعلم أن سعر السهم ٌتحدد من خالل التغٌر
فً لوى العرض والطلب  ،فإذا زاد العرض على الطلب انخفض
سعر السهم والعكس صحٌح .
ٌ .3جب ان ٌعلم المستثمر ان لوى العرض والطلب تخضع لتأثٌر عده
عوامل منها ما هو لائم على اساس علمً ٌمكن االسترشاد به من
خالل التحلٌل االساسً و التحلٌل الفنً ومنها ما ٌموم على عناصر
اخرى متغٌرة مثل االشاعات ومشاعر ومزاج المستثمرٌن
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ٌ .4جب ان ٌعلم المستثمر ان اسعار االسهم تمٌل الى التحرن فً اتجاه
معٌن وتستمر فً هذا االتجاه لمدة من الولت الى ان ٌحدث تغٌر فً هذا
االتجاه بفعل احد العوامل المؤثرة فً السوق المالً  ،ولهذا فان الهدف
من استخدام اسلوب الشموع الٌابانٌة هو لتحدٌد هذه التغٌرات فً اتجاه
االسعار والدخول الى السوق المالٌة اما بٌعا او شراءا وحسب التغٌرات.
.5التارٌخ ٌعٌد نفسه أي ان دورات اسعار االسهم تتكرر تارٌخٌا لذلن
ٌمكن استخدام البٌانات التارٌخٌة للتنبؤ بأسعار االسهم المستمبلٌة .
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كيف يفكر المستثمرين
من المهم على المستثمر ان ٌعرف كٌف ٌفكر المستثمرٌن االخرٌن
وهذه تعد نمطة هامة للمستثمر فإذا عرف المستثمر كٌف ٌفكر
االخرٌن ٌستطٌع ان ٌغتنم الفرص لتحمٌك الربح وال ٌندفع وٌتصرف
مثلما ٌتصرفون ألنهم لد ٌتصرفون تصرفات غٌر عمالنٌة تؤدي بهم
الى خسائر جسٌمة  ،لذلن اذا تصرف وفك العمل واستخدم اسلوب
الشموع الٌابانٌة فً التحلٌل ووجد ان هؤالء المستثمرٌن ال ٌتصرفون
وفك اسلوب علمً ٌستطٌع استغالل هذه الفرصة فً تحمٌك ارباح
جٌده على العكس منهم  ،ألنهم لد ٌخدعون بإشاعة او غٌر ذلن
فٌبٌعون بسعر غٌر حمٌمً .
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اسلوب الشموع الٌابانٌة
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تارٌخ الشموع الٌابانٌة
بدأ

.1
.2
.3
.4
.5

الٌابانٌون استخدام الشموع الٌابانٌة للمضاربة باألرز فً المرن
السابع عشر وٌعود الفضل لمضارب األرز االسطوري الٌابانً
هوما المادم من مدٌنة ساكاتا والذي ركز على خمسة مبادئ اساسٌة
:
إن سؤال ” ما هو ” الخاص بتحرن سعر السهم هو اكثر اهمٌة من
سؤال ” لماذا ” الخاص باألرباح واألخبار الخاصة باألسهم .
ٌنعكس فً سعر السهم جمٌع المعلومات المعروفة مسبما.
ٌحرن البائعون والمشترون االسواق المالٌة بناء على التولعات
والمشاعر أي الخوف والطمع .
ٌتعرض السوق لتملبات دورٌة .
لد الٌعكس السعر الحالً المٌمة الفعلٌة للسهم .
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اهمٌة دراسة اسلوب الشموع الٌابانٌة
.1
.2
.3
.4

تحدٌد افضل االولات لشراء االسهم وبٌعها بشكل امن .
التنبؤ بحركة االسهم المستمبلٌة واتخاذ لرار االستثمار اعتمادا على
هذه التولعات .
ان نستثمر اموالنا لتحمٌك الربح فً بٌئة نكون فٌها المتحكمٌن
والمسٌطرٌن على السوق والسهم معا بصورة جٌدة.
تدنٌة مخاطر االستثمار باألسهم .
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كٌفٌة استخدام اسلوب الشموع الٌابانٌة فً لراءة
السوق المالً للمساعدة فً تملٌل اخطار المتاجرة
فً االسهم

11

الشكل العام للشموع الٌابانٌة
شمعة تفاؤل

شمعة تشاؤم
اعلى سعر للسهم

اعلى سعر للسهم

سعر االغالق للسهم

سعر االفتتاح للسهم

سعر االفتتاح للسهم

جسم
الشمعة

جسم
الشمعة

ادنى سعر للسهم

سعر اإلغالق للسهم

ادنى سعر للسهم
الشكل رلم 1
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كٌفٌة رسم الشمعة الٌابانٌة على االحداثٌات
سعر السهم
 9اعلى سعر
 8سعر االغالق
7

الشكل رلم 2
الشمعة

6
5
 4سعر االفتتاح

 3ادنى سعر
الزمن
ٌ 1وم
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كٌفٌة رسم الشمعة الٌابانٌة على االحداثٌات
سعر السهم
 9اعلى سعر
 8سعر االفتتاح
7

الشكل رلم 2
الشمعة

6
5
 4سعر االغالق

 3ادنى سعر
الزمن
ٌ 1وم
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االشكال التً تتخذها الشموع الٌابانٌة

تصور لنا الشموع الٌابانٌة الصراع بٌن البائعٌن والمشترٌن خالل
مدة زمنٌة معٌنة وٌمكن ذكر عدة انواع من الشموع الٌابانٌة التً
تعكس نوع الصراع بٌن الطرفٌن .
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 -1اذا كانت الشمعة طوٌلة و بٌضاء فأن ذلن ٌشٌر الى سٌطرة
المشترٌن على السوق فً اغلب الولت أي زٌادة الطلب على العرض
أي ان سعر االسهم فً حالة ارتفاع والتً تعبر عن التفاؤل فً
جنٌاالرباح عند الٌابانٌٌن كما موضح فً الشكل والعكس صحٌح
للشمعة السوداء رلم 3

الشكل رلم 3
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 -2تشٌر الشمعتان المصٌرتان الى جمود عملٌة التداول فً السوق
المالً وتكون اسعار االفتتاح واالرتفاع واالنخفاض واإلغالق
متماربة من بعضها وٌشٌر ذلن الى ان السوق الزال فً نمطة البداٌة
كما موضح فً الشكل رلم 4

الشكل رلم 4
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ٌ -3شٌر الشكل رلم  5الى احتواء الشمعتان على ظل سفلً طوٌل اذ
تشٌر الشمعة السوداء الى سٌطرة البائعٌن على السوق لمعظم الولت
ممابل سٌطرة المشترٌن على الولت المتبمى مما ادى ذلن الى انخفاض
االسعار وظهور حالة عدم التفاؤل عند الٌابانٌٌن وإغالق السوق بسعر
الل من سعر االفتتاح وعلى العكس من ذلن الشمعة البٌضاء .

الشكل رلم 5
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ٌ -4شٌر الشكل رلم  6الى احتواء الشمعتان على ظل علوي طوٌل
اذ تشٌر الشمعة البٌضاء الى سٌطرة المشترٌن على السوق لمعظم
الولت ممابل سٌطرة البائعٌن على الولت المتبمى مما ادى ذلن الى
ارتفاع االسعار وظهور حالة التفاؤل عند الٌابانٌٌن وإغالق السوق
بسعر اعلى من سعر االفتتاح وعلى العكس من ذلن الشمعة السوداء .

الشكل رلم 6
19

ٌ -5شٌر الشكل رلم  7الى ان الشمعتان ذات الظلٌن العلوي والسفلً
الطوٌلٌن الى وجود صراع لوي بٌن البائعٌن والمشترٌن للسٌطرة
على السوق  ،اذ تشٌر الشمعة البٌضاء على وجود صراع بٌن
البائعٌن والمشترٌن ولكن فً النهاٌة سٌطر المشترٌن على البائعٌن
وأغلك السوق بسعر اعلى من سعر االفتتاح  ،والعكس صحٌح بالنسبة
للشمعة السوداء .

الشكل رلم 7
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 -6شمعة الشرطة
وتظهر هذه الشمعة على شكل خط مستمٌم عندما ٌتساوى سعر
االفتتاح وسعر االغالق و اعلى وادنى سعر للسهم  ،وهذا ٌدل على
عدم سٌطرة أي طرف من البائعٌن والمشترٌن على السوق  ،كما
موضح فً الشكل رلم 8

الشكل رلم 8
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 -7شمعة ذات االرجل االربعة الطوٌلة
وتظهر هذه الشمعة عندما ٌتساوى سعري االفتتاح واإلغالق ووجود
سعر اعلى وادنى للسهم وهذا ٌدل على تعادل الصراع بٌن البائعٌن
والمشترٌن للسٌطرة على السوق كما موضح فً الشكل رلم .9

اعلى سعر للسهم
سعر االفتتاح واإلغالق للسهم
ادنى سعر للسهم

الشكل رلم 9
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 -8شمعة المظلة

وهً الشمعة التً تتكون عندما ٌتساوى كال من سعر االفتتاح وسعر
االغالق و السعر االعلى الذي ٌبلغه السهم باستثناء السعر االدنى
الذي ٌبلغه السهم والذي ٌبرز على شكل ظل متجه الى اسفل وهذا
ٌدل على سٌطرة البائعٌن طول ولت تداول االسهم فً ذلن الٌوم ،
وكما موضح فً الشكل رلم .10

سعر االفتتاح واإلغالق و االعلى للسهم

السعر االدنى للسهم
الشكل رلم 10
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 -9شمعة المظلة المملوبة
وهً عكس شمعة المظلة بالضبط أي تظهر عندما ٌتساوى كال
من سعرا الفتتاح واإلغالق وسعر السهم االدنى باستثناء سعر
السهم االعلى  ،وهذا ٌدل على سٌطرة المشترٌن طول ولت تداول
السهم فً ذلن الٌوم  ،كما موضح فً الشكل رلم . 11

السعر االعلى لسهم

سعر االفتتاح واإلغالق واألدنى للسهم
الشكل رلم 11
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تمسم الشموع الٌابانٌة من حٌث درجة تفسٌرها لتحركات السوق الى
نموذجٌن رئٌسٌٌن هما :

 -1النماذج االنعكاسٌة المتفائلة ( المتولعة للصعود ) .
 -2النماذج االنعكاسٌة المتشائمة ( المتولعة للهبوط ) .
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 -1النماذج االنعكاسٌة المتفائلة ( المتولعة للصعود )
وتبٌن هذه النماذج تاكٌد عملٌة الصعود السعار االسهم وذلن
من خالل تنالص عملٌة بٌع االسهم و زٌادة عملٌة شراء االسهم اي
زٌادة الطلب على العرض لالسهم وٌمكن التنبؤ بهذا النموذج من
خالل وجود شمعة طوٌلة التً تدل على كثافة فً تداول االسهم اي
بدء االسعار فً االرتفاع .
 -2النماذج االنعكاسٌة المتشائمة (المتولعة للهبوط )
عكس النموذج االول .
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كٌفٌة لراءة السوق المالً لألسهم بواسطة اسلوب
الشموع الٌابانٌة
اشارة شراء

سعر السهم
اشارة بٌع

زمن تداول السهم
الشكل رلم 12
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تفسٌر الشكل رلم 12
تتكون اشارة البٌع عندما نالحظ ان الشمعة الخضراء تلتها شمعتٌن
حمراء مما ٌؤكد ان السوق متجه لالنخفاض أي على المستثمر ان
ٌبٌع االن لبل حصول المزٌد من االنخفاض ثم ٌنتظر فرصة جدٌدة
من خالل مرالبة الشموع الٌابانٌة فإذا ظهرت اكثر من شمعة خضراء
جدٌدة فان هذا ٌدل على ان السوق سوف ٌرتفع أي انه على المستثمر
ان ٌشتري االن لبل صعود االسعار .
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نموذج شارت ألحد االسهم فً السوق المالً

الشكل رلم 13
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االستنتاجات
 .1ان اعتماد المستثمر فً على اسلوب الشموع الٌابانٌة ٌمكنه من
لراءة السوق المالً بشكل جٌد وبالتالً زٌادة االرباح و تملٌل
الخسائر .
 .2ان سٌطرة العواطف على المستثمر فً السوق المالً تجعله
ٌتصرف كنظام المطٌع أي ٌتحرن مثل ما ٌتحن المطٌع بدون تفكٌر
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التوصٌات
 .1نوصً المستثمرٌن المتعاملٌن فً السوق المالً باستخدام اسلوب
الشموع الٌابانٌة لما له من لدرة تنبؤٌة جٌدة فً لراءة اتجاه اسعار
االسهم .
ٌ .2وجد برنامج حاسوبً جاهز ٌتم ادخال اسعار السهم األربعة لمدة
ٌوم  ،اسبوع  ،شهر  ،الخ وٌعطٌن الرسم البٌانً التجاه اسعار
االسهم كما موضح فً الشكل رلم 13
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المصادر
.1
.2
.3
.4

عبد هللا الماسم  ،الشموع الٌابانٌة من األلف الى الٌاء ،
www.sa 11.com
ابو معاذ التمٌمً  ،الشموع الٌابانٌة ،
www.sa11.com
ابو معاذ التمٌمً  ،التحلٌل الفنً www.sa11.com ،
ابو معاذ التمٌمً  ،المؤشرات الفنٌة ،
www.sa11.com
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وشكرا
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