
بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 

النظرٌة النسبٌة الفوركسٌة 
 
 

  طرٌقة حساب طول الشمعه :
 

 االغالق - االفتتاح                       

 ١٠٠ ˟  =  -------------------    الشمعة نسبة

 اللو -  الهاى                          

 

 األحوال من حال بأى ٌجوز ال و 65 % هى اعتمادها ٌمكن نسبة اقل
 .,صفقات فى للدخول النسبة هذه من اقل نسبة اعتماد

 

 فى الشمعة مكان تشوف و الممتلئة للشمعة ترندات اقرب ترسم حاول
 ترندات اقرب تكون أهدافنا نحدد حتى ترندات امامنا وال الفراغ الفسٌح

 .األقل على
 

  تحدٌد الدخول : 
 :االمتالء شمعة على العثور بعد

 نقطة ١٥ ـب اللو سرك بعد بٌع ندخل هابطة 
 نقطة ١٥ ـب لهاىكا سرك بعد نشترى صاعدة لو

 عشان ٌبقى نقطة 60-55مش اقل من  الشمعه المفروض ٌكونجسم 
 .جسم الشمعة قوى و صعب كسره

 55  -50تحسب الفرق بٌن سعر الفتح واالغالق والفرق بٌنهم ٌكون 
 ٌعنً جسم الشمعة كبٌر نسبٌا بٌب 

 
 
 
 
 



 

  تحدٌد الهدف: 
 صغٌر شمعة بجسم و الممتلئة الشمعة اتجاه فى شمعة انتك اذا -1

 الشمعة اتجاه فى سندخل الذٌول طول ٌهم ال و ٢٠ الى ١٠ من

 .او ما نرضى من ربح  50-30 بهدف الممتلئة

 الى افتتاحه من المسافة ٌعنى من التالٌة الشمعة جسم انك اذا   -2
 نقطة ٥٠ - ربح من نرضى ما او نقطة ٧٥ الى ٢٥ من اغالقه
 ٥٠ من بهدف سندخل

 بأهداف سندخل و الرالى بناكر فنحن ذلك من اآبر الجسم انك اذا  -3
 ربح من اٌضا نرضى ما او نقطة ٢٠٠الى ١٠٠ من

 

 تحدٌد االستوب: 
 لو او .البٌع حالة فى نقطة + 15 الممتلئة الشمعة هاى هو الستوب
 كبٌرا الستوب ٌكون الشراء قد حالة فى نقطة ١٥ + الممتلئة الشمعة

 فعال..ٌضربما  فنادرا التالٌة الشموع من الحذر اخذ تم اذا لكن قلٌال
 .,ٌضرب ما جدا نادرا

 
 

 كالتالى النظرٌة الغاء: 
 للشمعة صرٌحة انعكاسٌة شمعة على التالٌة الشمعة اغالق  -1

 .تلغٌها الممتلئة
 النظرٌة تلغى الحرامى شمعة -2
 االنجلفنج او االبتالع  -3

 هم و ماربوزو او لٌموزٌن شكل على الممتلئة الشمعة تكون ان -4
 املةك شموع

 بعدها السوق ٌصحح ما غالبا و ذٌول بدون -5
 تنزل يك اإلشارة تعطٌك التً النسبٌة النظرٌة فلتر هذه تعتبر -6

 .ال أم السوق

 
 
 
 


