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Abstract 
The research seeks to determine the ability of some technical analysis 

indicators in determining the timings of buying and selling and thus making 

the right investment decision, where the research hypothesis confirmed the 

possibility of the investor to achieve exceptional returns with a reasonable 

amount of risk if adopted strategy of merging indicators (RSI, Stochastic, 

Bollinger Band, the study was conducted on Assail Telecommunications 

Company listed on the Iraq Stock Exchange, for the period from (1/1/2019-

31/12/2019), and the research found that the strategy of merging the three 

indicators (RSI, Stochastic, Bollinger Band) enables the investor to avoid 

some unwanted signals that involve low returns or significant losses, 

especially as the process was accompanied by high fees and commissions, 

and the most prominent recommendations were to provide that the strategy 

of merging indicators to obtain correct and non-misleading signals, which 

leads to increased profitability as the main objective sought by the investor 

and avoid the risks associated with the investment process. 
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 المستخلص

يسعى البحث إلى  الوقوف على مدى قدرة بعض مؤشرات التحليل الفني في تحديد توقيتات البيع 
والشراء وبالتالي اتخاذ القرار االستثماري الصائب ، حيث أكدت فرضية البحث على إمكانية المستثمر من 

 ,RSI)ؤشرات تحقيق عوائد استثنائية مع قدر معقول من المخاطر إذا ما أعتمد إستراتيجية دمج الم
Stochastic, Bollinger Band)سيل لالتصاالت المدرجة في سوق  أجريت الدراسة على شركة آسيا ، وقد

ستراتيجية ان أ(، وتوصل البحث إلى 31/12/2019-1/1/2019العراق لألوراق المالية، للفترة الممتدة من )
المستثمر من تجنب بعض اإلشارات  ( تمكنRSI, Stochastic, Bollinger Band) ةدمج المؤشرات الثالث

عوائد منخفضة أو خسائر ملحوظة السيما إذ ما رافق العملية رسوم تنطوي على التي غير المرغوب فيها و 
إستراتيجية دمج المؤشرات للحصول على االعتماد على برز التوصيات تنص على أوعموالت مرتفعة، وكانت 

الهدف األساس الذي يسعى اليه  ابوصفه األرباحإلى زيادة  إشارات صحيحة وغير مضللة، األمر الذي يؤدي
 تجنب المخاطر المصاحبة لعملية االستثمار.و  ،المستثمر

 الكلمات الرئيسة
 التحليل الفني، المحلل الفني، مؤشر القوة النسبية، مؤشر العشوائية، أشرطة بولنجر
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 المقدمة
إن التنبؤ بسوق األوراق المالية من أكثر المشكالت صعوبًة وتعقيًدا األمر الذي ولد جداًل فلسفيًا بين 

طروحاتهم ألكثر من الكتاب والباحثين على اختالف رؤاهم وتوجهاتهم الفكرية والفلسفية مما أدى إلى اختالف 
فاتخاذ القرار  االستثمار باألوراق المالية الكثير من المخاطر التي تؤثر على العوائد، هيحمللما نصف قرن، و 

، لذا ظهرت العديد من المناهج واألساليب التي تساعد في االستثماري الخاطئ المتكرر يؤدي إلى اإلفالس
منهًجا يهدف إلى التنبؤ فيعد التحليل الفني  ومنها التحليل الفني، حل هذه المشكلة وبناء القرارات االستثمارية

بالتطور الحقيقي المستقبلي ألسعار األدوات المالية )مثاًل األسهم( من خالل استخدام البيانات الماضية، 
المنهج ويهتم هذا ( Charts) وباإلمكان التنبؤ بحركة السوق المستقبلية عن طريق الرسوم البيانية والخرائط

بما حدث في السوق فعال، ويأخذ بنظر االعتبار حجم التداول وأسعار األوراق المالية، وعادة ما يستخدم 
المتداولون الذين يعتمدون على التحليل الفني مجموعة من المؤشرات والصيغ الرياضية واإلحصائية لمحاولة 

 ر التاريخيةتحديد اتجاهات السوق باالستناد على الرسوم البيانية واألسعا
 أهمية البحث 

تبرز أهمية الدراسة في تناولها ألحد المجاالت األساسية في اإلدارة المالية والذي يرتبط بالمدخل الفني 
 -إلرشاد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم االستثمارية ضمن عدة اعتبارات موضوعية أهمها:

متداولين في سوق األوراق المالية، األمر ( بشكل واسع بين أوساط الTAانتشار منهج التحليل الفني ) -1
الذي يتطلب التعرف على حقيقة هذا المنهج، وكيفية استخدامه للتداول والتعرف على مدى فاعليته، لتقديم 

 المساعدة في كيفية استخدام أدواته بالشكل األمثل.

ق المالية تعمل على ( إلدارة السوق المالي، ألن سوق العراق لألوراTAتوضيح أهمية التحليل الفني ) -2
 تنمية وتنشيط حركة السوق بنفسه عن طريق دعم المستثمرين فنيًا وإداريًا لترشيد قرارهم االستثماري.

 :مشكلة البحث 
 -الرئيسة بالتساؤل اآلتي: البحث تأطير مشكله يمكن

 ( على)مؤشر القوة النسبية، مؤشر العشوائية، أشرطة بولنجر الفني التحليل مؤشرات قدرة ما مدى
   الصائب؟ االستثماري  ومن ثم اتخاذ القرار والشراء البيع مواعيد تحديد

 أهداف البحث 
 -:تهدف الدراسة إلى تحقيق العديد من األهداف على رأسها اآلتي

 االستثماري  اتخاذ القرار ةمكانيإالتنبؤ بحركة اتجاهات األسهم المستقبلية، وبالتالي السعي إلى إمكانية  -1
 السليم على هذا األساس.

في تحديد مواعيد البيع والشراء وبالتالي اتخاذ القرار االستثماري الذي يحقق التحليل الفني ة قدر تشخيص  -2
 للمستثمر عوائد بأقل قدر ممكن من المخاطر.
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 فرضيات البحث 
استنادًا إلى مشكلة البحث في مدى قدرة مؤشرات التحليل الفني على تحديد مواعيد البيع والشراء ألسهم 

 -بعض الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ، فقد ركزت الدراسة على الفرضية اآلتية:
 (مؤشر العشوائية، أشرطة بولنجر مؤشر القوة النسبية،)"يتمكن المستثمر عند تبني إستراتيجية دمج المؤشرات 

 من تحقيق عوائد استثنائية ضمن أقل قدر ممكن من المخاطر ألسهم الشركة عينة البحث".
 منهج البحث 
لموضوع التحليل  النظرية واألسس العامة المفاهيم لسرد الوصفي المنهج تم استخدام -:الوصفي المنهج -1

 .الفني وبعض أدواته ومؤشراته

 واختبار التاريخية األسهم أسعار لبيانات استخدم هذا المنهج إلجراء تحليل -:اإلحصائي التحليلي المنهج -2
 .والشراء البيع نقاط توقيتات أو تحديد في الفنية المؤشرات قدرة

 عينة البحث ومدتها 
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، تم اختيار سوق العراق لألوراق المالية كمجتمع بحثي 

اد على عينة محدده من الشركات المساهمة )شركة آسيا سيل لالتصاالت(، واختيرت هذه الشركة على باالعتم
أساس حجم التداول حيث كانت هذه الشركة األكثر تداواًل خالل فترة الدراسة. كما تم اختيار الفترة 

 ( وبصورة يومية.1/1/2019-31/12/2019)
 الدراسات السابقة .1
 (Pushpa.et al،2017)دراسة  -1

Investment Decision market using Technical Analysis: A study on select 

stocks in Indian stock market. 
 دراسة حول أسهم مختارة في سوق األسهم الهندية(: قرار االستثمار في السوق باستخدام التحليل الفني(

 2016إلى  2011عات مختلفة للفترة من بناًء على قطاإلى دراسة التحليل الفني لشركات مختارة سعت 
. وخلصت  RSI, MACD, Bollinger Bandوشملت األدوات المستخدمة في التحليل، المتوسط المتحرك

 الدراسة إلى أن معظم األسهم التي تم تحليلها كشفت موقًفا قوًيا من الناحية الفنية.
 (2018دراسة )فيحان، -2

 (2008-2016التحليل الفني في سوق دبي للمدة من )
تهدف الدراسة إلى معرفة دور التحليل الفني وأدواته في قياس التغير الحاصل في أداء مؤشر دبي 
المالي بواسطة مؤشر القوة النسبية والمتوسط المتحرك لتحديد المجاالت االستثمارية التي من الممكن أن تحقق 

 Dubai Financial Marketأقل المخاطر سواء حاضرًا أو مستقباًل، للسيطرة على تقلبات سوق دبي 
(dfm ومؤشر سوق دبي المالي )Dubai Financial Market General Index (DFMGI مما يؤثر )

على حجم المدخرات للقطاع الخاص باالقتصاد القومي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن مؤشر القوة 
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مما يساعد على معرفة  47%لمؤشر حيث كان ا 70%النسبية لشركة اإلعمار العقارية في دبي هو أقل من 
 توقيت البيع والشراء األمثل.

 (2019دراسة )نعيم، عبد األحد، -3
 قرار المضاربة باألسهم استخدام مؤشر القوة النسبية في اتخاذ

أشارت الدراسة إلى مدى أهمية أسلوب التحليل الفني لتشجيع عمليات المضاربة في سوق العراق 
وتم استخدام البيانات للسنة ذاتها، واستخدم  2016لألوراق المالية. وكانت عينة البحث مصرف بغداد لسنة 

حيث خلص البحث إلى أن استخدام القوة النسبية قلل من  منهجين هما المنهج االستقرائي والمنهج التحليلي.
قرارات  ذالمخاطر في قرار المضاربة باألسهم في سوق العراق لألوراق المالية، إذ ساعد المضاربين على اتخا

 لك من خالل إعطاء إشارات استباقية.ذشراء وبيع األسهم في الوقت المناسب و 
 الجانب النظري  .2

 Technical Analysisلفني أواًل: مفهوم التحليل ا
يركز التحليل الفني على دراسة الحركة الماضية لسعر السهم وحجم تداوله، للتنبؤ باتجاهه مستقباًل،   

وتتم عن طريق استخدام أساليب متخصصة بتحويل تغيرات األسعار إلى إشكال ورسوم بيانية تعمل على ربط 
حليل التقني، فيعد علًما وفًنا في الوقت نفسه يستهدف دراسة الزمن مع السعر. ويطلق على التحليل الفني بالت

( Karolina،7،2017، وأضاف )Vihan,2018,155))سلوك سابق للتنبؤ باألثر المترتب عليه مستقباًل 
أن التحليل الفني ينطوي على استخدام بيانات السوق التاريخية، مثل السعر والحجم ومالحظات أخرى للمساعدة 

 لفوائد المستقبلية للموجودات المالية.     في التنبؤ با
يعد التحليل الفني فن أيجاد حركة األسعار من خالل الرسوم البيانية باعتبارها األداة األساسية لتحسين 
اختيار االستثمارات، فيعتقد المحللون الفنيون أن أسعار األوراق المالية تتحرك وفقا التجاهات يمكن التنبؤ بها 

البيع والشراء مع هدف زيادة األرباح وتقليل مخاطر الخسارة إلى الحد األدنى، وهذا يعتبر الهدف  وتحديد أنماط
 (.Padmaja,2019,140&Anitha) األساسي للمستثمر الذي يمكن القيام به من خالل التحليل الفني

 Technical Analystثانيًا: المحلل الفني 
 هذه حركة والمتابعة ترسم األسعار ومؤشرات بيانيةال الرسوم ويحلل ويدرس يسجل الذي الشخص هو

 لتحركها وتبني التوقعات السوق  في حركة األسعار تاريخ تتبع فهي المختلفة، وقوالبها اتجاهاتها األسعار
التداول،  بحجم متمثلة في األسواق والطلب العرض بدراسة تهتم كما الماضي في تم ما على بناء المستقبلي

 متوسط أو معين لسبب ، المعلومات وغيرها وحجم األسعار، تغيرات أتباع خالل من المختلفة الفنية والمؤشرات
 (.Ahmed,2019,63للماضي ) التاريخية الصورة خالل من للمستقبل المحتمل االتجاه استنتاج ثم ومن عام،

الغرض األساسي من التحليل الفني هو تحديد التغيرات في االتجاهات التي تسبق االتجاه األساسي،    
المعلومات والذي ينعكس على نمط التداول على أساس البيانات  ةن سعر السوق يعكس كافأومبدأ التحليل هو 
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 Sulochna, 2017,1394) التاريخية بدال من الدوافع الخارجية مثل االقتصادية واألساسية واألحداث
Berry&)  

 Basic Assumptions Underlyingثالثًا: االفتراضات األساسية التي يقوم عليها التحليل الفني 

Technical Analysis 
أن للتحليل الفني لألوراق المالية عدة فرضيات والتي تعرف بفلسفة التحليل الفني وتتلخص بالنقاط   

 (AL-hanawi, et.al,2001,142)اآلتية :
 تحديد القيمة السوقية لألوراق المالية في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب. -1

تتحكم عوامل عديدة في العرض والطلب، منها عوامل رشيدة وأخرى غير رشيدة، حيث تتضمن العوامل  -2
غير الرشيدة  الرشيدة المعلومات الخاصة باألسهم، وبالتالي تعكس آثارها على سلوك المستثمر، أما العوامل

فتتمثل في األداء والتخمين وغيرها، ويقوم السوق بتأطير التوازن بين العوامل بشكل تلقائي لتحديد األسعار 
 المالئمة.

 األسعار تتحرك باتجاهات ومسارات معينة، وتميل إلى االستمرار في اتجاهها نفسه من دون تغييره. -3

لى تغيير اتجاه األسعار، ويمكن مالحظة التغيرات آجاًل إن التغير في العالقة بين العرض والطلب يؤدي إ -4
 أم عاجاًل في حركة السوق دون الحاجة إلى معرفة سبب ذلك.

 Philosophy of Technical Analysisرابعًا: فلسفة التحليل الفني 
 بين الخلل سبب هي السهم سعر في حركة أي أن وهي منطقية، مقدمة على الفني التحليل فلسفة تقوم

 بيعها، وسبب المشتري  شراء وراء الرئيسي السبب هي والعواطف واألحاسيس المشاعر وأن والمشترين، البائعين
 مشاعر من البائعون  يعاني حين في األسهم وكسب الزيادة حب في الجشع مشاعر من المشترون  يعاني

 والمؤشرات الخرائط فإن ، ذلك على وبناء النفس لعلم الفهم بعض على يعتمد االستثمار فإن وبالتالي الخوف،
 تلخيص ويمكن ، المالية األوراق سوق  اتجاهات تفسير في الفهم هذا تطبيق حقيقة هي بدقة عليها يعتمد التي

 ,Ismail)(Wafi,2013,40)أهمية وهي: األكثر النقاط من بمجموعة الفني التحليل فلسفة

Susiq,2014,139 )  
المتغيرات: ألن التحليل الفني يدرس حركة السوق المتمثلة في حركة أسعار حركة السوق تحتوي على كافة  -1

 األسهم.

إن األسعار تتحرك في اتجاهات: يتحرك السهم باتجاه صعودي أو هبوطي أو متوازن، والهدف األساس  -2
 التجاهات.هو تحديد االتجاه الذي يتجه إليه سعر السهم واتخاذ القرار بالمتاجرة واالستثمار بناًء على تلك ا

التاريخ يكرر نفسه: ان دراسة الماضي تعتبر الخطوة األولى ومفتاح لفهم المستقبل، وان المستقبل ما هو إال 
(، إي إن هذا المبدأ يقوم على أساس ان أحداث السوق وأفعاله Wafi,2013,40تكرار لألحداث الماضية )

ء األسهم جيدًا في الماضي فمن المفترض وإذا كان أدا(، (Ismail, Susiq,2014,139تتصف بالتكرارية 
أن يستمر األداء بالجودة ذاتها في المستقبل )والعكس إذا كان األداء غير جيد(، وذلك ألنها تعتمد على دراسة 

(، ومن خالل هذه االفتراضات سيعمل Wafi,2013,40السيكولوجية البشرية والتي من الصعب أن تتغير )



 ......... األسهم أداء في وأثرها الفني التحليل قدرات               
 

 الدباغ والحسيني

 298 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(310-292، ص. ) 2021Juneحزيران ،  .No(130، ع ) Vol(40مج )

 

البيانات وتحليلها بموجب استخدام مؤشرات وقواعد فنيه لتحديد أنماط السوق المحلل الفني على تسجيل هذه 
وحركة األسعار في الماضي على أمل اكتشاف األنماط المستقبلية لتوقيت قراراته فيما يخص البيع والشراء 

-AL) ومن ثم فأن هذا يعني أنه باإلمكان تطبيق أدوات التحليل الفني للسوق ككل أو لسهم معين

2013,258mi,et.al,a,da.) 
 خامسًا: المؤشرات والتقنيات المستخدمة في البحث 

 Stochasticمؤشر العشوائية  -1

قائمة على طريق المقارنة للسعر الحالي بنطاق سعر  George C. Laneوضعها  فكرة المؤشرإن 
الحد العلوي أي مشاهدة سعر اإلغالق ووصوله إلى  ،(Naved&Srivastava,2015,92) لفترة محددة محدد

سعر اإلغالق من الحد السفلي من نطاق  وبالعكس في حالة اقتراب لألعلى. لنطاق التداول كلما ارتفع السعر
ن الزخم يتغير اتجاهه وذلك أل يتابع الزخم وليس السعر،فأنه  ،(Murphy,1991,173) لألسفل تداول السعر

 المؤشر خر بعدآوبالتالي يعطي إشارة في وقت سابق من أي سعر  قبل تغير السعر،
Naved&Srivastava,2015,92)). 

  تركيب المؤشر 
طرف العلوي للنطاق للن أسعار اإلغالق تميل إلى اإلغالق أعلى مالحظة  Stochasticيعتمد مؤشر

على المؤشر  قسموي ،ةطالهاباالتجاهات وإلى الطرف األدنى من  ةالصاعداالتجاهات السعري األخير في 
-:تيةاآلة % من خالل المعادلة الرياضيkويمكن حساب  D%% وخط Kخط  خطين،

(30،2010،Larsen.) 
]*%10014L-14]/[H14L-K=[C% 

%D=3SMA%K 
 -حيث إن :

=%K.تمثل مؤشر االستوكاستك 
=C تمثل آخر سعر اإلغالقClose price. 
=L زمنية.وحدة 14تمثل أدنى سعر إغالق سجل خالل مدة 
=H.تمثل أعلى سعر إغالق سجل خالل المدة نفسها 

SMA= Simple Moving Averageالمتوسط المتحرك البسيط. 
هو األساس في قياس نسبة سعر اإلغالق الحالي بالنسبة إلى النطاق السعري اإلجمالي  K%إن 

حدث سعر إغالق في إلى أن أ 20(% فتشير القيمة 80-20% بين )Kخالل األيام الماضية، وتنحصر قيم 
 يوم ماضية.14 % أقل من أدنى مستوى في 80% و20النطاق السعري أعلى بنسبة 

% العالية عادة ما تفسر على أنها ذروة شراء، حيث سعر اإلغالق يقترب من أعلى مستوى Kقيم و 
نطاق السعر. وبالمثل يتم تدوين القيم المنخفضة كذروة بيع مثل سعر اإلغالق بالقرب من أسفل النطاق 
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%،أو tfasD% ويسمى Kأيام لخط  3السعري اإلجمالي. وخط اإلشارة إما يكون متوسط متحرك بسيط لمدة 
 %.slowD% وينشأ عنة خط يعرف بـfastDأيام من خط  3متوسط متحرك بسيط آخر مدته 

(%K)3=SMAfastD% 
)fast(%D3=SMASLOWD% 

  استخدام المؤشر 
 20على أنها ذروة الشراء والقيم التي تكون أقل من   80كانت فوق  إذا K%يتم تفسير نتائج قيم 

 (.Larsen،30،2010) فتفسر على أنها ذروة بيع
=(pt)Stochastic

{
Buy if %𝐾(𝑡–  1) <  %𝐷(𝑡–  1) <  20 𝑎𝑛𝑑 %𝐷(𝑡) <  %𝐾(𝑡) <  20،
Sell if %𝐾(𝑡–  1) >  %𝐷(𝑡–  1) >  80 𝑎𝑛𝑑 %𝐷(𝑡) >  %𝐾(𝑡) >  80،

Hold otherwise.

 

 Relative Strength Indexمؤشر القوة النسبية  -2

كبير  االستخدام بشكلية وشائع اوهو مفيد للغ ،يعتبر مؤشر القوة النسبية من مؤشرات الزخم
Tilehnouei&Shivarj,2013,193).) حد أساطير التحليل الفنيأ أسس هذا المؤشر من قبلWells 

Wilder ، ويوفر نسبة حركة السعر التصاعدي بنسبة إلى السعر اإلجمالي. وهو عبارة عن مقياس لقوة
 وهو، Gustfsson,2012,12)) نشعبية كبيرة بين المضاربي RSIالتجاهي، واكتسب اتغيرات تحرك السعر 

اختيار المزيج الصحيح من األدوات المالية لبناء محفظة استثمارية تعمل في أداة تحليلية تساعد المستثمر 
 (.,Bharavi,2017،8926) على تقليل المخاطر وزيادة العائد

 تركيب المؤشر 
شائع االستخدام في التحليل  يعتبر هذا المؤشر مذبذب زخم متعدد االستخدام صمد أمام اختبار الزمن،

 .((Boobalan,2014,30-تي:( تقليديا، ويتم حسابه على النحو اآل0-100الفني يتأرجح بين )
RSI=100-

100

1+𝑅𝑆
 

 خالل مدة زمنية محددة على متوسط الخسائر خالل المدة األرباحتمثل حاصل قسمة متوسط  RS: إذ
 ه المعادلةذفي ه Wells(، واستخدم 2006،179) المهيملي،( يوم 9،10،14وعادة يكون عدد األيام ) .نفسها

يوًما، وهي ليست أساسية  28يوًما على أساس أنها تمثل مقدار نصف دورة قمرية أو  14
(Naeem&Abdulahad,2019,125.)  

 استخدام المؤشر 

مشبع ن السوق أللكشف عن التشبع الشرائي والتشبع البيعي، فالتشبع الشرائي يعني  RSIيستخدم 
ن السوق مشبع بحاالت البيع وسوف أوبالتالي سوف يتجه للهبوط، وفي حالة التشبع البيعي يعني  ،بالشراء

 كمستويات التشبع البيعي والشرائي ،(30-70أي تكون الحدود بين )، ألعلىإلى ايتجه 
(Naeem&Abdulahad,2019,184). 
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 Bollinger Bands بولينجرأشرطة  -3
خطوط  ةكون من ثالثتفي ،وتطوير هذا المؤشر الذي يحمل اسمه بإنشاء John Bollingerقام    

 إنشاؤهاتم  ةتداول فني بأنه أداة  Bollinger Bandرف فيع المطلوب. للسهمتحيط بالرسم البياني  Bandsأو
 (،(Babbar,2011,7 التقلباتة ومالحظة التجارية الحاجة جينتنشأ ات من القرن الماضي يفي الثمانين

 .Bollinger,2010,39)) -هي: جرنوخطوط البولي
 .(SMA) ة معينةقيم اإلغالق أليفي الوسط يوجد المتوسط الحسابي البسيط لسعر  -1
 نحراف المعياري.*اال2+ةمعين ةهو المتوسط الحسابي لسعر السهم لمد Upper Bandالخط العلوي  -2

 .*االنحراف المعياري 2-ةمعين ةلمدسط الحسابي لسعر السهم و هو المت Lower Bandsلي فالخط الس -3

وكذلك يستخدم  ة،معين ةلمدلألسهم التذبذب في مستوى السعر  ةؤشر هو مقارنمالهدف من هذا الو 
يضارب  أويباع ويشترى  ةن السهم عادأعلى  لسعر سهم معين استناداً  ةحدود معين أوتحديد مدى  أولعزل 

   Simple Moving Average)نبي )على جا للتوقيع ةقابل ة أومتوقعة سعرية فيه في منطق

 تركيب المؤشر 

 األسهم)ة اليمالاألوراق تتعلق بأسعار ة منحنيات مرسوم ةمن ثالث Bollinger Bandsيتكون 
يعتبر  أيللنطاق العلوي والسفلي،  ةالذي يستخدم كقاعد (SMAعن ) ةعبار األوسط فالنطاق ، والسندات(

 فاصل للنطاقين العلوي والسفلي.   ةبمثاب
 (SMA) المتوسط المتحرك البسيطو LB والنطاق السلفي UB  هي النطاق العلوي  Bollingerن خطوط إ
(7،2011،Babbar.) 

.)n….P1UB=SMA+STDV(P 

.)n….P3+P2+P1SMA=(P 

.)n….P1STDEV(P-LB=SMA 
، فإذا ارتد Bollingerق الستخدام ائبوصفها أهدافًا من أسهل الطر Bollinger إن استخدام حدود   

يكون المستوى  ايومً 20 وتقاطع  منحنى المتوسط المتحرك لمده  Bollingerالسعر عن الحد السفلي من 
إذا تقاطع السعر مع المتوسط  الذي يستهدف السعر الوصل اليه حينها هو الحد العلوي من المؤشر، أما

كون السعر في اتجاه  ةالمستهدف النخفاض السعر. وفي حالالحد السفلي هو المستوى فالمتحرك لألسفل 
، وهذه Bollinger Bandتصاعدي قوي، فسوف يتذبذب السعر بين المتوسط المتحرك والحد العلوي من 

واتجاه السعر يتحول إلى  ة،ن اإلشارة تعتبر تحذيريإف ،الحالة إذا تقاطع السعر المتوسط المتحرك من األسفل
 (.Murphy,1991,151) االتجاه النزولي

 وةبيع/ذر  ةفي الكشف عن التوقيت المناسب الذي يكون فيه الموجود في ذرو  Bollingerويستخدم 
ويتم  ،المعياري  االنحرافؤشر مويقيس ال بأسعار األسهم،التنبؤ بالتقلبات  أوذلك يستخدم في الكشف كشراء و 

من  20ويتم ضبطها لتشمل  ،SMA إلى اً واستناد (،2𝜎)± على اثنين من االنحرافات عن الوسط تعينه
 -:وينتج عن ذلك نطاقان يتابعان السعر ،ةت التاريخيناالبيا
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 .من السعر ة األقلواحد واثنين من االنحرافات المعياري يطشر  -1

 من السعر. ة األعلىشرط واحد واثنين من االنحرافات القياسي -2
 الجانب العملي  .3

 أواًل: وصف بيانات شركات عينة البحث
آسيا  ةشرك بيانات على (RSI, Stochastic, Bollinger Band) ةالمؤشرات الثالث تطبيق جلأ من

البد من توضيح البيانات، حيث يتم تداول السهم  ،المالية لألوراق العراق سوق  في المدرجةسيل لالتصاالت 
في سوق األوراق المالية بأربعة أسعار، وهي )سعر االفتتاح، أعلى سعر، أدنى سعر، سعر اإلغالق(، فإذا 
كان سعر اإلغالق أقل من سعر االفتتاح فأن السهم يحقق خسائر كون التغيرات التي حدث سالبة، بينما 

عندما يكون سعر اإلغالق أعلى من سعر االفتتاح في هذه الحالة تكون التغيرات يحقق السهم عوائد وأرباح 
 موجبة.

 ثانيًا: تحليل لبيانات شركات عينة البحث 
 سيل لالتصاالت  شركة آسيا -أ

 سيل لالتصاالت تحليل مؤشر القوة النسبية لشركة آسيا -1
 ( مؤشر القوة النسبية لشركة آسيا سيل لالتصاالت1الشكل)

 

 من إعداد الباحثتين المصدر: 
 ةشارة شراء نتيجة وصول قيمإ 5/3/2019-24/2/2019خالل الفترة تبين من الشكل السابق ظهور 

الوضع  لىعانعكاس السعر ، فالسوق في ذروة بيع، ومن المحتمل 30( إلى مستويات دون خط (RSIمؤشر 
ألدنى مستوى  RSI)) لوصول 3/3/2019شراء بتاريخ  ةأخرى، حيث كانت أفضل نقط ةالحالي واالرتفاع مر 

 (. 6.75( عند مستوى أسعار يساوي )9.584له خالل هذه الفترة لتصل إلى )
( (RSIالمؤشر  ةنتيجة وصول قيم 27/3/2019-18/3/2019شارة بيع خالل الفترة ت إثم تولد

ن يرتد وينخفض ألسعر من المتوقع ذروة شراء، وا ةن السوق في حالإ، وبهذا ف70إلى مستويات تتجاوز خط 
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حيث ،  27/3/2019بيع بتاريخ  ة( وسجلت أفضل نقط7.4-7.5) تتراوح بينوكانت األسعار أخرى،  ةمر 
 (.7.5لـ) ( عند مستوى أسعار مساو  74.194) ( إلى(RSIوصل 

( (RSI ةنتيجة هبوط قيم 30/4/2019-7/4/2019شارة شراء جديدة خالل الفترة إبعد ذلك تولدت 
، إلى مستويات منخفضة حيث وصلت األسعار  ،تشبع بيعي ة، والسوق في حال30إلى أدنى من مستوى 

إلى أدنى RSI) عندما وصل ) 21/4/2019شراء بتاريخ  ةفكانت أفضل نقط ،(8.25-7.4) تتراوح بين
  (.7.27( عند مستوى أسعار )9.502مستوى يصل إلى )

 المؤشر لتصل مستوى  ةارتفعت قيم 13/5/2019شارة بتاريخ إومن ثم تليها إشارات بيع، كانت أول 

عند هذا التاريخ تصل ة مرتفع حيث األسعار ،السوق في حاله ذروة شراء، شارة بيع جديدةإلتعلن عن ورود 70
بدء دورة جديدة نحو االنخفاض، واإلشارة الثانية و ( ثم أخذت األسعار باالنخفاض بعد هذا التاريخ  8.1إلى )

واألسعار كانت  70( إلى مستويات تفوق خط RSIحيث وصل ) ،21/5/2019- 19/5/2019الفترة خالل 
واإلشارة الثالثة ،  21/5/2019بيع كانت بتاريخ  ة( وان أفضل نقط8.25-8.2نسبيًا وتتراوح بين )ة مرتفع

عند مستوى حيث كانت األسعار ثابتة خالل هذه الفترة   21/7/2019-11/7/2019فقد ظهرت  في الفترة 
( ومستوى األسعار حيث RSI)(، ومما يؤكد دقه وصحة هذه اإلشارة هو االنفراج الحاصل بين مؤشر8.1)

فهذا دليل واضح حول ضعف االتجاه  ،ارتفاع ةانخفاض ومستوى األسعار في حال ة( في حالRSIكانت )
جدول  ةسعار، ومن خالل مالحظالبيع الرتفاع األ ةالصعودي وعلى المتداول انتهاز الفرصة والقيام بعملي

ثم أخذت باالنخفاض في اليوم   29/7/2019( بتاريخ 8.3األسعار نجدها وصلت أعلى مستوى لتساوي )
ن عاود االرتفاع ليصل إلى أالتالي لتعلن عن بدء دورة جديدة نحو االنخفاض. ولم يدم االنخفاض طويال إلى 

( وبعدها 78.573إلى )RSI) ة بيع أخرى عندما وصل )شار إليعلن عن تولد   1/10/2019( بتاريخ 8.18)
 انخفضت األسعار.  

هبط إلى  RSI)ن مؤشر )ألشارة شراء إتولد  30/10/2019-2/10/2019خالل الفترة وجد ثم 
ل استغالل االنخفاض فعلى المتداو   ،بيع ةذرو  فيالحالة يكون  هالسوق في هذ إذ، 30مستويات أدنى من 

-8.05)تتراوح بين فكانت األسعار راء صفقات شراء قبل انعكاس األسعار واالرتفاع، إجباألسعار والبدء ب

( ثم أخذت 8.05عندها كانت األسعار مساوية لـ) 16/10/2019شراء بتاريخ  ةوسجلت أفضل نقط (8.18
 .باالرتفاع

حيث وصل المؤشر إلى  11/11/2019ثم بعد ذلك تولدت إشارات بيع حيث كانت األولى بتاريخ 
شارة إ( ثم ظهرت 8.1وكانت األسعار ثابتة لتساوي ) ،شراء ةذرو  ة، والسوق في حال70مستوى أعلى من خط 

وعند هذه الفترة كانت األسعار ثابتة عند مستوى  24/11/2019- 20/11/2019بيع أخرى خالل الفترة 
 ،مرتفعة نسبياً  نتها كاوعند 18/12/2019-11/12/2019(، وكانت اإلشارة الثالثة خالل الفترة 8.09)

عند مستوى أسعار يصل إلى   17/12/2019بيع سجلت بتاريخ  ةوأفضل نقط (8.65-8.25)بين  تتراوح
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عند مستوى أسعار يتراوح   26/12/2019-23/12/2019( واإلشارة األخيرة كانت في الفترة من 8.65)
 .(8.65-8.6) بين

 سيل ( لشركة آسياStochasticتحليل مؤشر) -2

 لشركة آسيا سيل لالتصاالت Stochastic( مؤشر 2الشكل )

 
 
 من إعداد الباحثتين المصدر:

 -إشارات بيع وإشارات شراء سيتم ذكر بعض منها: ة( ظهرت عد2شكل )للفي الرسم البياني 
لهذا  20وصول المؤشر إلى مستويات أدنى من خط   30/1/2019- 28/1/2019خالل الفترة 

شراء كانت بتاريخ  ة( وأفضل نقط7.45-7.31األسعار تتراوح بين )، حيث كانت شارة شراءإتكونت 
( ومستوى األسعار كان األدنى خالل 1.818لوصول المؤشر إلى أدنى مستويات ليصل إلى )  29/1/2019

 .(7.41( ومن ثم ارتفع السعر في اليوم التالي ليصل إلى )7.31هذه الفترة ليصل إلى )
 ةمرتفع وكانت األسعار 12/2/2019- 6/2/2019شارة بيع خالل إليولد 80  ثم تجاوز المؤشر خط

لمؤشر إلى أعلى مستويات  اصل يل 11/2/2019بيع  كانت بتاريخ  ة( وأفضل نقط7.68-7.5تتراوح بين )
 ةاستغالل هذه اإلشارة وإجراء عمليوالبد للمستثمر من ( 7.68عند أعلى مستوى أسعار يصل إلى ) (95.556)

بالفعل انخفاض األسعار بعد تاريخ لوحظ  ع قبل بدء األسعار باالنخفاض وبالعودة إلى جدول األسعارالبي
 جديدة نحو االنخفاض. ة ( في اليوم التالي ليعلن بدء دور 7.6ليصل إلى ) 11/2/2019

شارة شراء كانت خالل الفترة إليولد  20خذ المؤشر باالنخفاض إلى مستوى أدنى من أبعدها 
شارة شراء كانت إ( وأفضل 7-6.74بينما كان مستوى األسعار يتراوح بين ) 4/3/2019- 21/2/2019

ل صإلى أدنى مستوى له خالل هذه الفترة ليStochastic حيث وصل مستوى مؤشر   2/2019/ 25بتاريخ 
(4.082.) 
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وكانت األسعار تتراوح بين  ،شارة بيعإن هناك أحظ لو   13/3/2019 - 11/3/2019وخالل الفترة 
لوصول المؤشر إلى أعلى مستوى له ووصوله  12/3/2019بيع كانت بتاريخ  ة( وأفضل نقط7.74-7.8)

ن هناك احتمال أو  ،إفراط بالبيع ةفهذا يعني وجود حال (،7.8( ومستوى األسعار مساوي ل )84.615إلى )
انخفاضه ر ن يعاود السعأوالقيام بعمليات البيع قبل  ارتداد السعر صعودا، فيجب استغالل الفرصة االستثمارية

بعدها انخفضت مستويات االستوكاستك لتصل  3/4/2019شارة بيع أخرى بتاريخ إبعدها ظهرت  السابق.
حيث كانت   30/4/2019-23/4/2019شارة شراء في  الفترة إلتولد  20إلى مستويات أقل من مستوى 

بيع جديدة  اتشار إتولد ، ثم  30/4/2019بيع كانت بتاريخ  ةفضل نقط( وأ7.6- 7.2األسعار تتراوح بين )
( وهو األعلى خالل هذه الفترة واإلشارة الثانية كانت خالل 8.1عند مستوى أسعار ) 13/5/2019في تاريخ 

حيث كانت  (8.25-7.98)تراوح بين تكانت األسعار خالل هذه الفترة  22/5/2019- 16/5/2019الفترة 
( وعند 95.544ليسجل ) حد ىعندما وصل مستوى المؤشر إلى أقص 21/5/2019بيع بتاريخ  ةأفضل نقط

 ة( بعدها في اليوم التالي انخفضت األسعار لتعلن بدء دور 8.25أعلى مستوى أسعار بهذه الفترة ليساوي )
القيام بعمليه البيع جديدة نحو االنخفاض. وفي هذه الحالة يوجد إفراط بعمليات البيع فالبد من اغتنام الفرصة و 

قبل وقوع احتمال انعكاس السعر والبدء باالنخفاض، وبالفعل من خالل مراجعه جدول األسعار تبين انخفاض 
عندها وصول المؤشر  28/5/2019اإلشارة الثالثة كانت بتاريخ  ( في اليوم التالي،8.1السعر ليصل إلى )

( وكانت 88.889قيمه المؤشر لـ)وصلت  30/5/2019بتاريخ  اإلشارة الرابعة فكانت أما، (81.818إلى )
 .(8.25في هذا التاريخ حيث كانت تساوي لـ) ةمرتفع األسعار

ليولد أشارة 20 ثم انخفضت األسعار وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوياته ليصل إلى أقل من مستوى 
 (7.88-7.81)راوح بين حيث كانت األسعار في هذه الفترة تت 23/6/2019-18/6/2019شراء خالل الفترة 

لوصول قيمه المؤشر إلى أدنى مستوى له  خالل هذه الفترة  20/6/2019فكانت أفضل نقطه شراء بتاريخ 
 (.  7.87(  عند أدنى مستوى أسعار مساوية لـ)15.556ليصل إلى )

 80إلى وصول قيمه المؤشر إلى مستويات أعلى من  29/7/2019- 22/7/2019وتشير الفترة 
بيع بتاريخ  ة( فكانت أفضل نقط8.2- 8.3بيع  جديدة حيث كان مستوى األسعار يتراوح بين ) أشارةليولد 

 22/9/2019شارة بيع أخرى خالل الفترة إ(، ومن ثم تولدت 8.3عند مستوى أسعار يساوي ) 29/7/2019
لفترة ليساوي خالل هذه ا ا( وكان مستوى األسعار ثابتً 90المؤشر إلى ) ةقيم تحيث وصل  30/9/2019 -
(8.19). 

 المؤشر إلى ةإلى هبوط قيم أدى انخفاض األسعار 30/10/2019- 28/10/2019وخالل الفترة 
ثم سجلت  28/10/2019شراء بتاريخ  ةحيث سجلت أفضل نقط ،شارة شراءإفتولدت  20دون مستوى  ما

(، وتقاطع خط 8.07تساوي )( واألسعار ثابتة أيضًا ل16.667بمعدل )و كانت القيم ثابتة  أخرى شراء  ةنقط
%K  مع خط%D ن األسعار أل ،خالل هذه الفترة، والتوقيت مالئم لبعض المتداولين إلتمام صفقات الشراء
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منخفضة وعلى المستثمر البدء بشراء الموجود المالي قبل ارتداد السعر عن الوضع الحالي واالرتفاع من جديد 
 ليعلن عن دورة جديدة نحو االرتفاع.   

شارة بيع خالل إلينبئ بورود 80 وبالفعل ارتفعت األسعار ووصل المؤشر إلى مستويات أعلى من 
( وسجلت 8.65-8.6حيث كانت مستويات األسعار تتراوح بين ) 26/12/2019- 23/12/2019الفترة 

حيث  ،المؤشر في أعلى مستوياته خالل هذه الفترة ةعندها كانت قيم 26/12/2019بيع بتاريخ  ةأفضل نقط
 (.8.65لـ) مرتفع مساو   ( عند مستوى أسعار91.667سجلت )

 تسيل لالتصاال ( لشركة آسيا(Bollinger Bandتحليل مؤشر  -3

 لشركة آسيا سيل لالتصاالت Bollinger Band( مؤشر 3الشكل)

 

 من إعداد الباحثتين المصدر:
 -:ظهور عدة إشارات بيع وإشارات شراء، سنوضحها كما يأتي( 3) عند متابعة الشكل

 بشكل اإلغالق سعر انخفاض نتيجة شراء إشارات ظهور 4/2/2019 -31/1/2019 الفترة خالل
 بعضها مع الخطوط انكماش لوحظ الفترة هذه في البياني الرسم خالل ومن Bollinger خط وتجاوز ملحوظ

 افتراض إلى المتداول ويميل السوق، تقلب انخفاض على داللة( Bollinger خطوط بين ضيقة المسافة أي)
 األسعار بدأت الفترة هذه وبعد( 7.41-7.4) بين كانت األسعار تتراوح. انفجارية بحركة للقيام يستعد أن السوق 
 االرتفاع. نحو جديدة دورة بدء عن لتعلن (7.55) إلى لتصل باالرتفاع

 من أعلى أصبح السعر اتجاه نتيجة بيع إشارة تولدت 12/2/2019-5/2/2019 الفترة خالل ثم
(SMA )خط وتجاوز Bollinger الخطوط وتباعدت واتجه نحو االرتفاع، متقلبا أصبح السعر إن العلوي، أي 

 االتجاه، انعكاس أو التماسك فترة من قريب الحالي السوق  اتجاه وإن توسع، ذروة حالة في فالسوق  بعضها عن
ل على وهنا  قبل جيدة للبيع فرصة وهو نسبيًا، مرتفع الموجود سعر تداول ألن البيع بعملية الشروع المتداو 
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 مرتفعة أنها وجدت الفترة هذه خالل األسعار مالحظة خالل من وبالفعل الحالي، عن وضعه السعر ارتداد
 ( .7.5)إلى  لتصل باالنخفاض أخذت ثم( 7.68-7.55) بين لتتراوح

 خط وتجاوز ملحوظ بشكل السعر انخفض 6/3/2019 -13/2/2019من الفترة خالل ذلك بعد  
Bollinger ،منخفض، الموجود تداول سعر وإن(  بيعي تشبع) انكماش ذروة وجود على داللة فهو السفلي 

 هذه في األسعار وكانت( SMA) نحو واالرتفاع السعر انعكاس قبل شراء صفقه إلجراء مناسب وقت فهو
 (7.5) إلى لتصل باالرتفاع األسعار وبعدها أخذت( 7.5-6.8) بين تتراوح الفترة

 فوق  يتجه اإلغالق سعر ألن 9/4/2019-11/3/2019 الفترة خالل جديدة بيع ثم تولدت إشارة
(SMA )خط وتجاوز Bollinger ،نقطة تولد على دليل وهو شراء، ذروة حالة في السوق  إن أي العلوي 

 بعملية للقيام جيدة فرصة وهو نسبيًا، مرتفع بسعر تداوله يتم فالموجود وبهذا مهم، مقاومة ومستوى  جديدة بيع
( 8.25-7.4) بين تتراوح هذه الفترة خالل األسعار كانت ، حيث(SMA) نحو السعر انخفاض قبل البيع

 .(7.27) إلى لتصل باالنخفاض األسعار أخذت بعدها
 بعضها إلى مضغوطة Bollinger أشرطة أن 5/5/2019-21/4/2019 من الفترة تبين خالل ثم

 السوق  وأن بشكل ملحوظ، انخفضت األسعار التقلب، أي شديدة ليست األسعار وأن ملحوظ، بشكل البعض
 شراء في المتداول التفكير واضحة وعلى شراء إشارة تولد على دليل هو أي( بيع ذروة)بيعي  تشبع حالة في

 ( .SMA) نحو يرتفع سوق  السعر ان ومن المتوقع منخفض التداول سعر ألن الموجود،
 -6/5/2019 الفترة خالل العلوي  Bollinger خط ومالمسة( SMA) نحو السعر تم تأشير ارتفاع

 وعلى نسبياً  مرتفع الموجود تداول سعر وأن بيع، وتولد إشارة الشرائي التشبع على دليل فهذا 7/5/2019
 تتبع خالل ، ومن(SMA) نحو أخرى  مرة سعره ينخفض أن قبل المالي الموجود بيع في التفكير المتداول

 ، وبهذا( 7.52) إلى لتصل انخفضت بعدها( 7.75-7.74)بين تتراوح مرتفعة بالفعل كانت األسعار جدول
 .المؤشر هذا صحيحة وفق اإلشارة فإن

 تولد عن لتعلن كبير بشكل األسعار انخفاض 9/5/2019-8/5/2019 من الفترة مالحظة ويمكن
 فعلى منخفض الموجود تداول سعر وإن( بيعي تشبع) انكماش ذروة حالة في والسوق  جديدة، شراء إشارة

 وبالفعل االرتفاع، نحو جديدة دورة عن ليعلن( SMA) نحو السعر ارتفاع قبل الموجود بشراء التفكير المتداول
 ومن الفترة، هذه خالل (7.74-7.52إلى ) لتصل منخفضة األسعار وجدت األسعار جدول مراجعة خالل من
  12/5/2019تاريخ  في( 7.8) لتصل باالرتفاع بدأت ثم

 Bollinger خط وتجاوز (SMA) فوق  يتجه السعر 2/6/2019 -12/5/2019 الفترة تبين خالل ثم
 دليل فهو االتجاه، انعكاس أو التماسك فترة من قريب الحالي السوق  اتجاه أي توسع حالة في السوق  فيكون 

، مقاومة ومستوى  جديدة بيع إشارة تولد على  المتداول على فهنا نسبيًا، مرتفع بسعر الموجود تداول ويتم عال 
 جدول تتبع خالل ، ومن(SMA) نحو واالنخفاض الحالي وضعه عن السعر ارتداد قبل الموجود ببيع التفكير
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 باالنخفاض األسعار أخذت وبعدها( 8.25-7.8) بين لتتراوح مرتفعة أن األسعار كانت الفترة خالل لوحظ
 .(8) إلى لتصل

 السعر انخفاض نتيجة 24/6/2019 -3/6/2019 من الفترة خالل أخرى  شراء إشارة ظهرت بعدها
 هذه في األشرطة أن ونرى  بيع، ذروة حالة في والسوق  السفلي، Bollinger شريط وتجاوز. ملحوظ بشكل
 افتراض أن إلى يميل المتداول وهنا التقلب، شديدة ليست فاألسعار البعض، بعضها إلى مضغوطة الفترة

 الشراء، حيث لعملية جيدة فرصة وهو منخفض التداول سعر ألن المالي، الموجود بشراء للقيام يستعد السوق 
 إلى لتصل باالرتفاع األسعار أخذت وبعدها( 8-7.8) بين تتراوح منخفضة الفترة هذه خالل األسعار كانت

(8.2 ) 
( SMA) فوق  السعر نتيجة ارتفاع بيع إشارة تولدت 31/7/2019-25/6/2019 الفترة وخالل

 فترة من قريب الحالي السوق  اتجاه إن أي توسع، ذروة حالة في والسوق  العلوي  Bollinger شريط وتجاوز
 الموجود، ببيع التفكير المتداول وعلى نسبياً  مرتفع بسعر الموجود تداول ويتم االتجاه، انعكاس أو التماسك

 الفترة هذه في األسعار كانت ، حيث(SMA) نحو واالنخفاض السعر ارتداد قبل للتداول جيدة  فرصة ألنها
 ( .8.1)إلى لتصل الفترة هذه بعد تنخفض األسعار أخذت ثم (8.3-8) بين تتراوح مرتفعة

 خط وتجاوز السعر النخفاض شراء إشارة تولدت 7/8/2019-1/8/2019 الفترة وخالل 
Bollinger صفقة إلتمام جيدة وفرصة الشراء إشارة تولد على دليل فهو بيع، ذروة حالة في والسوق  السفلي 

 ارتفعت بعدها( 8.1) منخفضة الفترة هذه في األسعار كانت حيث الموجود منخفض، تداول سعر الن الشراء،
 (.8.2)إلى  لتصل

 لتجاوز بيع إشارة تولد عن ليعلن 2/10/2019- 19/8/2109 من الفترة خالل الرتفاع واستمر
 على دليل الشرائط بين والتباعد توسع، ذروة حالة في والسوق  العلوي، Bollinger وخط( SMA) السعر

 نسبيًا، مرتفع الموجود تداول سعر الن البيع، عملية وإتمام السوق  بدخول البدء المتداول وعلى السوق  تقلب
 الفترة هذه وبعد (8.25-8.1) بين وتتراوح مرتفعة كانت لوحظ أن األسعار األسعار جدول تتبع خالل ومن

 (8.17)إلى لتصل انخفضت
 تشبع وجود على ليدل السفلي، Bollinger خط وتجاوز( SMA)نحو باألسعار االنخفاض واستمر

 إلتمام ممتازة فرصة وهو 2/12/2019-8/10/2019 من الفترة خالل جديدة شراء إشارة وظهور بيعي
 .(8.18-8.06) بين األسعار تتراوح كانت حيث منخفضة، أسعار التداول الن الشراء، عملية

( SMA) نحو فوق  تتجه اإلغالق أسعار أن 26/12/2019- 4/12/2019 وقد أظهرت الفترة
 مستوى  تكون  بيع إشارة تولد على دليل فهو توسع، ذروة حالة في السعر وأن العلوي، Bollinger خط وتجاوز
 تتبع خالل ، ومن(SMA) نحو واالنخفاض السعر ارتداد قبل بالبيع التفكير المتداول وعلى عال   مقاومة
 .(8.65-8.1بين ) وتتراوح مرتفعة كانت بالفعل األسعار جدول
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 سيل ( لشركة آسياRSI, Stochastic, Bollinger Band)الثالثة دمج المؤشرات  إستراتيجية
يقيس حجم حركة األسهم  ،مذبذب RSIن مؤشر تبين أ( 1البياني شكل )سم مالحظة الر من خالل 

أداة تأكيدية، بوصفه ويعمل  ،يعتبر من مؤشرات الزخم Stochasticسرعة هذه الحركة، ومؤشر  فضاًل عن
للزيادة ويستجيب  ،يستخدم لتحديد االتجاه العام في الممرات األفقيةف Bollinger Bandأما المؤشر األخير 

اإلشارات المتولدة وفق المؤشرين فالمهمة في اتخاذ القرارات. ويعد من المفاصل  ،والنقصان في التذبذبات
(Stochastic، Bollinger Bandمتأخرة بعض الشيء مقارنة مع إشارات ) RSI لدخول والخروج إلى اف

 نوعا ما لو تم االعتماد على مؤشر واحد. اكون متأخرً يالسوق 
( كانت 8.2عند مستوى أسعار ) 7/4/2019بتاريخ RSI شارة الشراء في مؤشر إدما ظهرت مثال عن

 ,BB) شارة مبكرة وضمن الوقت المالئم إلتمام صفقة الشراء، بينما كانت اإلشارة في المؤشرين اآلخرين إ

Stochastic)  على التوالي، واإلشارة الثانية وفق مؤشر  23/4/2019و 21/4/2019بتاريخRSI  كانت
 BBلمؤشر   8/10/2019بينما في المؤشرين سجلت بتاريخ  استباقية،حيث كانت  2/10/2019بتاريخ 

 ةدمج المؤشرات الثالث إستراتيجيةن استخدام إوبالتالي ف،  28/10/2019 ( بتاريخ(Stochasticولمؤشر 
اإلشارات  أدقفي االستثمار من خالل توفير  من الحصول على أفضليةالمتداول يتمكن مع بعضها 

، بهدف تحقيق التوقعات اآلخرحد المؤشرات دون أالتي تظهر في  اإلشارات األخرى )بيع/شراء(، والقضاء على 
 احدعملية التداول باالعتماد على مؤشر و  أثناءوتجنب الخسائر المتوقعة  ،الصحيحة

 االستنتاجات والتوصيات
 أواًل: االستنتاجات 

بعد تطبيق مؤشرات التحليل الفني وما آلت اليه نتائج التحليل يمكن توضيح عدد من االستنتاجات   
 وفي ضوئها تم إيجاز مجموعة من التوصيات يمكن تأطيرها بالشكل اآلتي:

يؤدي التحليل الفني ومؤشراته دورًا مهمًا في تحديد مواعيد البيع والشراء ضمن التوقيت المناسب لالستثمار  -1
من المؤشرات البسيطة ولكنه فعال في سوق  RSIي أسهم الشركات عينة البحث. ويعد مؤشر القوة النسبية ف

األوراق المالية، ويمكن تطبيقه على كافة األسواق والقطاعات، ألنه من المؤشرات القائدة، حيث كانت اإلشارة 
 .التي يولدها هذا المؤشر استباقية تفيد بتغير االتجاه في وقت مبكر

بشهرة كبيرة بين أوساط المتداولين، وذلك لسهولة تحديده للفرص وبفعالية  Stochasticيحظى مؤشر  -2
عالية، لكن في الوقت ذاته ال يمكن للمتداولين االعتماد على مؤشر واحد ليس ألن اإلشارات التي يولدها 

ؤشر آخر للتخلص من خاطئة، وإنما العوائد المتحققة تكون منخفضة، مما يستدعي دمج المؤشر مع م
 اإلشارات الثانوية أو اإلشارات التي تحقق عائًدا أقل وبالتالي تقلل المخاطر المصاحبة لعملية االستثمار.

من المؤشرات االتجاهية الشهيرة في أسواق األوراق المالية واألكثر شعبية  Bollinger Bandإن مؤشر  -3
ة السعر الحديثة ويعد مقياًسا لحدة التقلب والزخم، لذا وتداواًل من قبل المستثمرين، يساعد على حساب حرك
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القدرة  Bollinger Bandفهو يستخدم من قبل المتداولين لدراسة وتحليل قوة االتجاه. بعبارة أخرى، لمؤشر 
 على إعطاء فرصة للمتداولين الكتشاف االتجاهات بشكل أسرع بكثير مما يعرفه المتداولون اآلخرون.

( تمكن المستثمر من RSI,  Stochastic, Bollinger Band) ةدمج المؤشرات الثالثان إستراتيجية  -4
حقق من خاللها عوائد منخفضة أو خسائر ملحوظة السيما إذ ما رافق تجنب وتجاوز بعض اإلشارات التي ي  

 العملية رسوم وعموالت مرتفعة.  
 ثانيًا: التوصيات

ل على إشارات صحيحة وغير مضل لة، األمر الذي يؤدي االعتماد على إستراتيجية دمج المؤشرات للحصو  -1
إلى زيادة األرباح بوصفها الهدف األساس الذي يسعى إليه المستثمر، فضال عن تجنب المخاطر المصاحبة 

 لعملية االستثمار.

ضرورة إجراء المزيد من البحوث والدراسات باستخدام تقنيات التحليل الفني لتقديم المساعدة للمتداولين  -2
 للدخول والخروج من وإلى السوق وخاصة سوق العراق لألوراق المالية لتنشيط حركة السوق.
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