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ي المتبع لدراسة سوق األسهم.  (: 1934–1873ريتشارد ديميل وايكوف ) 
ي النهج الفت 

ين الرائدين ف   هو أحد أعالم أوائل القرن العشر

يل.  ي بجانب داو، جان، إليوت، ومب 
ي سن الخامسة  يصنف وايكوف من "العظماء" الخمسة للتحليل الفت 

ي نيويورك ف 
كة وساطة ف  ي شر

عمل ف 
 . ين من عمره  عشر ي العشر

كة وساطة خاصة به وهو ف  يتو ،  أسس شر ي أعمال الكتابة والتحرير لدى المجلة   ،قام بتأسيس مجلة وول سب 
وساهم ف 

ي كانت تضم ما يزيد عن  
ي أحد األوقات.   200لما يقارب العقدين من الزمان، والت 

ك ف  ا باألسواق   ألف مشب 
ً
لم يكن وايكوف طالًبا مولًعا وشغوف

 فحسب، بل كان أيًضا قارئ
ً
يط األسعار وأحد التجار النشطي     ا ي داألمر الذي ساعده    ،لشر

راسة أنشطة السوق ورصد حمالت مشغىلي األسهم ف 
ي مورغان وجيسي ليفرمور  ي بر ي عرصه، خاصة جر

انشأ وايكف  ومن خالل مالحظاته ومقابالته مع هؤالء المتداولي   العظماء   ،األسطوريي   النابغي   ف 
ي جمعت ونظمت أفضل ممارساتهم فيما يتعلق بالقواني   والمبادئ وتقنيات منهجي

. طريقة وايكف الت   ة التداول وإدارة ألموال واالنضباط العقىلي
 

   المنصب الذي شغله وايكوفبفضل  
ً
از مرارا   الحظ أن العديد من مستثمري التجزئة يتعرضون لالحتيال واالبب  

ً
وبناًء عليه كّرس وايكوف   ،وتكرارا

 . الذكّية" األموالأصحاب المصالح أو " كبار   وتوجيههم بشأن "قواعد اللعبة الحقيقة" كما يلعبها  متداولي التجزئةنفسه لتثقيف 
أسس المدرس  وايكوف  كما  "ته  المالية  األوراق  معهد سوق  بعد  فيما  أصبحت  ي 

والت  ين  العشر القرن  ثالثينيات  ي 
ف   Stock Marketخاصة 

Institute ."   ي تعلمها وايكوف بشأن تحديد مراحل تجميع وترصيف األسهم جاء العرض األساسي للمدرسة عبارة عن
دورة دمجت المفاهيم الت 
أثبت الزمن أنها صالحة   جدارتها حيث راءه الثاقبةآلقد أثبتت  لدى كبار مشغىلي األسهم مع كيفية اختيار المراكز بالتنسيق مع المتداولي   الكبار. 

 لهذا العرص كما كانت صالحة للزمن الذي ظهرت فيه ألول مرة. 

 
ي ذلك المبادئ التوجيهّية لتحديد  

ي هذه المقالة لمحة عامة عن نهج وايكوف النظرّية والعملّية لألسواق، بما ف 
للتداول   األسهم المرشحةيرد ف 

اء والبيع ة )الشر ي ودخول المراكز الطويلة والقصب 
ح طريقة استخدام الرسم البياب  ( وتحليل نطاقات التداول الخاصة بالتجميع والترصيف وشر

ي أي سوق يتيح التداول  بالنقطة والرقم لتحديد أهداف األسعار. 
ورغم تركب   هذه المقالة حرصًيا عىل األسهم، إال أنه يمكن تطبيق طرق وايكوف ف 

، ي ذلك السلع والسندات والعمالت.  بحرية ويعمل فيه كبار المتداولي   المؤسسيي  
 بما ف 
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 نهج الخمس خطوات للتعامل مع السوق 
 

  ةتتضمن طريق
ً
:  وايكوف نهجا  من خمس خطوات الختيار األسهم ودخول التداول، والذي يمكن إجماله فيما يىلي

 
 الحالية واالتجاهات المستقبلية المحتملة بشأن السوق  المراكز د يحد ت

ي نطاقهل السوق 
ي اتجاه )صعود/هبوط( أم ف 

ي  تداول؟ ف 
هل يشب  تحليلك بشأن هيكلة السوق والعرض والطلب إل االتجاه المحتمل ف 

ي   المستقبل القريب؟
ي تحديد مدى رغبتك ف 

ي السوق عىل المدى الطويل،  اليساعدك هذا التقييم ف 
ي اتخاذ مراكز ويتواجد ف 

ساعدك ف 
اء أو البيع.  ي بالنقطة والرقم ) الشر

يطية والرسم البياب  ات السوق الرئيسّية كخطوة أول. P&Fاستعن بالرسوم البيانية الشر  ( الخاصة بمؤشر

 

 يتوافق مع االتجاه. د األسهم بما يحد ت
ي تسجل أداًء أقوى من السوق

ي اتجاه الصعود حدد األسهم الت 
   : عىل سبيل المثال ،ف 

 
ي ت
 ابحث عن األسهم الت 

 
ي النسبة المئوية  ظ

هر زيادات ف 
ة الصعود )ارتفاع األسعار( أو االنخفاضات  ي النسبة المئويةأكبر من السوق أثناء فب 
 . أسعار األسهم تصحيحأثناء  ف 

ي بين
ي تسجل أداًء أضعف من السو  : العكسفإنك تفعل   اتجاه الهبوط ما ف 

 ف ،قاخب  األسهم الت 
ً
ألحد   االتجاهاتمن أحد  إذا لم تكن متأكدا

 خر. آ سهم  فتجاهله وانتقل إل  األسهم

يطية لألسهم الفردية لمقارنتها مع األسهم الخاصة بمؤشر السوق األنسب   . 2للخطوة استعن بالرسوم البيانية الشر
 

 األسهم ذات "السبب" الذي يساوي أو يتجاوز الحد األدن  ألهدافك المرجّوة تحديد 
ي اختيار التداول وإدارته لدى وايكوف هو  

ي تحديد أهداف األسعار باستخدام    طريقتهمن بي   العنارص الحاسمة ف 
النقطة    تقديراتالفريدة ف 

 P&Fوالرقم ) 
ً
اء والبيع.  ( لكل ي ضمن   من صفقات الشر

" يمثل مجموع النقاط واألرقام األفق  ي القانون األساسي لوايكوف "السبب والتأثب 
ف 

ي حي   تمثل حركة األسعار الالحقة  "السبب"نطاق التداول  
ي تكون  ،"التأثب  "، ف 

اء، فاخب  األسهم الت  لذلك إذا كنت تخطط التخاذ مراكز شر
ي بناء سبب  واف  لتحقيق أهدافك.   ،إعادة التجميع قيد التجميع أو  

ي ساهمت ف 
تعتمد الخطوة الثالثة عىل استخدام الرسوم البيانية   والت 

 بالنقطة والرقم لألسهم الفردية. 

 مدى استعداد األسهم للتحرك  تحديد         
اء أو البيع )الواردة أدناه ة صعود  : عىل سبيل المثال ،(15ص طبق االختبارات التسعة للشر ي نطاق التداول بعد فب 

هل تشب  األدلة   طويلةف 
ر مركز البيع؟  ي حالة نطاق تداول تجميعي  الناتجة عن اختبارات البيع التسعة إل ارتفاع العرض الداخل إل السوق وأن هناك ما يبر

أو ف 
اء التسعة إل سحب العرض بنجاح حيث تشب  األدلة أكبر وأك ي بر إل كش وهمي  واضح هل تشب  اختبارات الشر

ذات حجم تداول متدب 
؟  بأحجام تداول  اختبار   وإعادة ي بالنقطة والرقم الخاصة  متدنية للغاية لهذا الكش الوهمي

يطية والرسم البياب  استعن بالرسوم البيانية الشر
 باألسهم الفردية للخطوة الرابعة. 

 

ي مؤشر سوق األسهم.  تحديد 
 
امك مع ظهور منعطف ف  وقت الن  

ي تناغم مع السوق العامة، لذلك يمكن تحسي    
اتباع اتجاه   احتماالت التداول الناجحة عن طريقثالثة أرباع األسهم الفردية أو أكبر تتحرك ف 

 السوق. 

يط  ي ذلك عامل حركة السعر، مثل أكبر شر
ي توقع انعطافات السوق المحتملة، بما ف 

هبوط    )شمعة(  تساعدك مبادئ وايكوف المحددة ف 
 عن دالالت قواني   وايكوف الثالثة )انظر   حجم تداولعىل أعىل 

ً
 (. 5ص أدناهناتج بعد اتجاه صعود طويل، فضًل

ي مكانها ثم قم 
يطية  و  ، حت  تغلق هذا المركز  برفع وقف الخسارة مع تحرك السهم ضع نقطة وقف الخسارة ف  استعن بالرسوم البيانية الشر

ي بالنقطة والرقم للخطوة الخامسة. 
 والرسم البياب 
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 فكرة "المشغل المركب" لوايكوف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ي يلعب بها هذا المشغل المركب 
المهم  دىع أنه ليس من  اكما   ، نصح وايكوف تجار التجزئة للعب حسب قواعد السوق بطريقة مماثلة للطريقة الت 

اء أو البيع الفعليي   من قبل    ، ما إذا كانت تحركات السوق "حقيقية أو مصطنعة أو المستثمرين ذوي النوايا الحسنة أو البيع    متداولي التجزئة أي نتيجة للشر
اء المصطنعي    "  من قبلوالشر   . كبار المشغلي  

ي األسهم، القسم 
 ( 2ص. ، 9)طريقة ريتشارد د. وايكوف للتداول واالستثمار ف 

 
ي عمليات مراقبة ورصد أنشطة السوق لكبار المشغلي   

 
ي قضاها ف

:  =  بفضل السنوات الت   دّون وايكوف ما يلي

 يخطط المشغل المركب وينفذ ويختتم حمالته بعناية وحرص.   •

اء أحد األسهم الذي جم    متداولي التجزئةيعمل المشغل المركب عىل جذب   • ة من األسهم  لشر ا مجموعة كبي 
ً
ع فيه هذا المشغل مسبق

ي تتضمن عدد هائل من األسهم، ويعلن عن أسهمه عن طريق إنشاء  
تصورية لـ "سوق    حالةعن طريق إجراء العديد من المعامالت الت 

 واسعة النطاق". 
 

الحكم عىل سلوك األسهم ودوافع كبار المشغلي   الذين يفرضون هيمنتهم عىل   بهدفيتعي   دراسة الرسوم البيانية لألسهم الفردّية   •
 هذه األسهم. 

 

ي مع الدراسة   •
ي يصورها الرسم البيان 

اعتقد وايكوف  . والتحليليمكن للمرء اكتساب القدرة عىل تفسي  الدوافع الكامنة وراء الحركة الت 
ي وقت  أنه

إذا تمكن المرء من فهم سلوك السوق الخاص بالمشغل المركب، فبإمكانه تحديد العديد من فرص التداول واالستثمار ف 
ي لتحقيق أقىص استفادة منها. 

 مبكر بما يكف 
 
 

ي األسهم الفردية والسوق ككل، وأطلق عليها  ةأداوايكوف  ابتكرَ 
ي فهم تحركات األسعار ف 

بسم "اإرشادية للمساعدة ف 
ّ
ل الُمَرك

ِّ
غ
َ
 ". الُمش

 
“

ي السوق وعىل مختلف األسهم كما لو كانت ناجمة عن عمليات يديرها فرد واحد. 
ي تطرأ ف 

 ...يتعي   دراسة جميع التقلبات الت 
بدعونا نطلق عليه اسم 

ّ
ل الُمَرك

ِّ
غ
َ
الشخص الذي يجلس  : ، والمقصود به من الناحية النظرية(Composite Man) الُمش

ي يلعبها حيثخلف الكواليس ويتالعب باألسهم 
ًرا لمصالحك إذا لم تكن عىل دراية تامة بقواعد اللعبة الت  أو بما  ،يشكل ض 

 تامة بها.  يعود عليك بأرباح جمة إذا كنت عىل دراية

ي علوم وتقنيات سوق األسهم، القسم 
 “ (2-1، ص 9دورة ريتشارد د. وايكوف ف 
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 دورة السعر لوايكوف

 

 
ً
اتيجيات السوق وتوقعها من خالل إجراء تحليل مفّص   وفقا ل للعرض والطلب، والذي يمكن التحقق منه من خالل دراسة  لوايكوف يمكن فهم اسب 

وبفضل مركزه كوسيط فقد تمكن من رصد أنشطة األفراد والجماعات الناجحي   الذين يهيمنون عىل أسهم   ،والوقت  حجم التداولحركة السعر و 
ي التمكن من فك رموز  مما ساع  ،محددة

المصالح عن طريق االستعانة بما أسماه الرسوم البيانية الرأسية   لكبار أصحابالمستقبلية    األهدافده ف 
يطية( والرسوم البيانية بالرقم )النقطة والرقم(.   )الشر

  أعالهيصور الشكل 
ً
  مخططا

ً
 . تنفيذ حملتهم أصحاب المصالح لألسواق الصاعدة والهابطة وكيفية  كبار   ستعداداتال  وايكوف لكيفية تصور  مثاليا

اء  لبدء    الوقت المناسبإن   ة اإلعداد لصعود السعر أو السوق الصاعدة )  يكونمراكز الشر اب نهاية فب  ة  مع اقب  تجميع مجموعة هائلة من  وهي فب 
ة التحضب  لهبوط السعر.  ي نهاية فب 

ي حي   أن الوقت المناسب لبدء مراكز البيع يكون ف 
 األسهم(، ف 
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 قواني   وايكوف الثالثة 
 
 

ي عىل ثالثة قواني   أساسية تؤثر عىل العديد من جوانب التحليل تعتمد  
ي تستند إل الرسم البيان 

تتضمن هذه القواني   تحديد التحي   االتجاهي   ، منهجية وايكوف الت 
اء( أو القصي  )البيع( وتح ك نطاق  الحالي والمستقبىلي المحتمل للسوق واألسهم الفردّية وانتقاء أفضل األسهم للتداول الطويل )الشر ديد مدى جاهزية األسهم لي 

ي نطاق التداول 
ي أحد االتجاهات الناتجة عن سلوك السهم ف 

توفر هذه القواني   معلومات بشأن تحليل كل مخطط واختيار كل  و  ، التداول وتوقع أهداف األسعار ف 
 . سهم من أسهم التداول

 
 

3    

 
 قانون الجهد مقابل النتيجة

 
ً
  يوفر إنذارا

ً
يشب  إل احتمالية حدوث  مبكرا

ي المستقبل القريب. 
ي االتجاه ف 

ات ف   تغب 

 حجم التداولغالًبا ما تشب  الفروقات بي   

ي اتجاه السعر
 ،والسعر إل حدوث تغيب  ف 

طة  : عىل سبيل المثال عند توفر عدة أشر

(  ذات حجم تداول كبب  سعرية  )جهد كبب 

ة  قصب   السعري لكن نطاقهاو بعد فب 

ي تحقيق قمة ي ةصعود كبب  
فشل السعر ف 

فإن  - نتيجة ضئيلة أو معدومة - جديدة

أصحاب المصالح  كبار يشب  إل أن ذلك

ي 
يبيعون األسهم تحسًبا لحدوث تغب  ف 

 االتجاه. 

 

2 

 
 قانون السبب والتأثن  

يساعد هذا القانون المتداول والمستثمر 

ي تحديد أهداف السعر عن 
طريق قياس ف 

ئ من نطاق  المدى المحتمل لالتجاه الناسر

 التداول. 

 
ً
لوايكوف من  يمكن قياس "السبب" وفقا

ي 
 خالل مجموع النقاط األفقية ف 

ي حي   أن 
ي بالنقطة والرقم، ف 

الرسم البياب 

ي تقطعها حركة 
" يمثل المسافة الت  "التأثب 

 
ً
يمكن اعتبار  لمجموع النقاط.  السعر وفقا

بمثابة القوة الكامنة  عملية هذا القانون

وراء التجميع والترصيف داخل نطاق 

 
ً
عن النجاح الذي تحققه  التداول، فضل

ي الحركة أو اتجاه الصعود أو 
هذه القوة ف 

 .  الهبوط الالحقي  

يتم االستعانة بأعداد الرسوم البيانية 

بالنقطة والرقم لقياس السبب وتوقع 

ه المحتمل.    مدى تأثب 
ّ
)انظر "دليل العد

لمزيد  من  "19ص لنقطة والرقمبا

 اإليضاح بشأن هذا القانون.(

        1  

 
 قانون العرض والطلب

هذا هو المبدأ  : تحديد اتجاه السعر

ي 
ي يتبعها وايكوف ف 

األساسي للطريقة الت 

 التداول واالستثمار. 

يكون  = إذا كان الطلب أكبر من العرض

ي األسعار،
إذا كان العرض أما  هناك ارتفاع ف 

ي  = أكبر من الطلب
يكون هناك تراجع ف 

 األسعار. 

يمكن للمتداول أو المحلل دراسة التوازن 

بي   العرض والطلب عن طريق مقارنة 

طة األسعار و ات  حجم التداولأشر وفب 

 مع مرور الوقت.  والتصحيحاتالصعود 

 
ً
ه يتطلب قدًرا لكن يبدو هذا القانون بسيطا

ا من الممارسات والتحليالت لتعلم  ً كبب 

كيفية تقييم العرض والطلب عىل الرسوم 

تبة عىل  يطية وفهم اآلثار المب  البيانية الشر

 أنماط العرض والطلب بصورة دقيقة. 
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تحليالت نطاق التداول
نسبة   فيها  تتواجد  قادمة  لحركة  تحسًبا  المراكز  أحد  تأسيس  عند  السوق  توقيت  تحسي    ي 

ف  وايكوف  يتبعها  ي 
الت  الطريقة  أهداف  أحد  يتمثل 

 TRsعرف نطاقات التداول )ت  . مجزيةمكافأة/مخاطرة  
ً
ي يتوقف فيها االتجاه السابق صعودا

   ( باألماكن الت 
ً
ي بي   الع  أو هبوطا رض ويسود فيها توازن نستر

ها من كبار   والطلب.  في     أصحاب المصالحتتأهب المؤسسات وغب  الصاعدة أو الهابطة التالية أثناء تجميع أو ترصيف األسهم داخل   ملحملته   المحب 
  ،نطاق التداول

ً
اء أو البيع فعليا ي كل من عمليات التجميع والترصيف داخل نطاقات التداول يقوم المشغل المركب بالشر

ي أن    ،وف 
ويكمن الفرق ف 

تفوق التجميع  الترصيف   فيها   عملية  عملية  ي 
ف  العكس  يحدث  بينما  المباعة،  األسهم  عدد  اة  المشب  الترصيف   ،األسهم  أو  التجميع  ويحدد مدى 

. يوضح هدف حركة الخروج من نطاق التداولالذي  "السبب"

مخططات وايكوف 
، تجاه أو اال يتحىل محلل وايكوف الناجح بالقدرة عىل توقع  

ً
 دقيقا

ً
لحس   ن الحظ يقدم وايكوف إرش   ادات  و  مدى االنتقال خارج نطاق التداول توقعا

ي بناء أس      اس لتحديد األهداف أثبت الزمن جدارتها لتحديد المراحل واألحداث داخل نطاق التداول والتعرف عليها مما يس       
الس      عرية للحركة اعد ف 

ي مخططات وايكوف للتجميع و  القادمة خارج نطاق التداول، ويمكن توضيح هذه
 الترصيف. المفاهيم السابقة ف 

أحداث وايكوف    التجميع 

ي إيقاف مؤقت لحركة الهبو  : (PSالدعم األولي )•
ائية تسهم ف  ي الفروقات السعريةوهي بداية ظهور قهوة شر

ط يتخللها اتساع ف 
ي أحجام التداول، مما يشب  

 إل قرب انتهاء اتجاه الهبوط. وزيادة ف 

ي يبلغ فيها هي  و   : (SC)ذروة البيع  •
ي   البيع ذروته خالل اتساع الفروقات السعرية   النقطة الت 

ة ف  أحجام التداول بسبب هلع   وزيادة كبب 
 ما يغلق السعر متداولي التجزئة وبيع أسهمهم  

ً
ي يتم االستحواذ عليها من قبل كبار المشغلي   أصحاب "األموال الذكية"، وغالبا

الت 
ي 
 . هذه النقطة  فوق أقل سعر تم تحقيقه ف 
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ي   االنطالق •
ي البيع وزيادة تغطية مراكز البيع عىل    وهو  :(AR)  التلقان 

ائية يرتفع فيها السعر بسهولة بسبب انخفاض شديد ف  موجة شر
ي تحديد النطاق العلوي لمرحلة التجميع.  

 المكشوف، مما يساعد ف 
 

• ( الثانوي  ل  السعر يعود  حيث    : ST)االختبار  أخرى  البيع )مرة  أجل  (  SCمنطقة ذروة  و  من  العرض  الطلب عند هذه  اختبار توازن 
 المستويات. 

ب السعر من منطقة ذروة البيع، ومن   ليتم تأكيد مستوى القاع فيجب أن تقل احجام التداول والفروقات السعرية بشكل كبب  كلما اقب 
ة االختبارات الثانوية بعد نقطة ذروة البيع.   الشائع كبر

 

ي جميع مراحل نط  : ( Test)  االختبار  •
االختبارات الثانوية والكسور   : عىل سبيل المثال  ،التداول  اقدائًما ما يختبر كبار المشغلي   العرض ف 

ي   ، ر السع  تقدمنقاط أساسية أثناء    عند الوهمية و 
ي أن السوق غ  وف 

ي نتيجة االختبار، فهذا يعت 
 ،  جاهز للصعود ب  حال ظهور عرض كبب  ف 

 اختبار   مي الوه  غالًبا ما يتبع الكش و 
ً
ي   سوف يتبعه ارتفاعحيث إن االختبار الناجح    ، أو أكبر   واحد   ا

يحقق قاع أعىلي من قاع  و    السعر   ف 
 . أقلأحجام تداول بسابق له  

 

ي ب  السعرّيةالفروقات    تزايد السعر مع    يرتفع  : (SOS)إشارة قوة  •   ،حجام التداولأوارتفاع نستر
ً
لقوة عقب ظهور  احدث إشارة  تما    غالبا

، مما يؤكد صحة تفسب  المحلل لهذكش    . ا الكش الوهمي وهمي
 

 

ي إعادة االختبار، وهي بمثابة النقطة المنخفضة ل  : (LPSأخر نقطة دعم ) •
اجع عقب إشارة قوة )تصحيح  وتعت   (. SOSحركة السعر أو الب 

 
 
ا إل الدعم الذي كان يشكل  ( بمثابة تراجًعا  LPSعد العودة إل أخر نقطة دعم )ت

ً
فروقات السعر    تراجع، مما يشب  إل  مقاومة سابق

ي بعض الرسوم البيانية، قد  وحجم التداول. 
 . ((LPSدعم خر نقطة آأكبر من عملية إلعادة اختبار  تحدثف 

 

ي تدريس   : "BUالعودة " •
طريقة وايكوف يعد هذا المصطلح بمثابة اختصار لتعبب  مجازي ابتكره روبرت إيفانز، أحد المعلمي   الرائدين ف 

ة من   الفب  ي 
القوة )شبّ  ، حيث1960وحت     1930ف  إيفانز إشارة  )SOSه  ب  "قفزة فوق خط   )Creek  ")  وهو خط يعبر عن منطقه

ي نطاق التداول،  
ي جميع  هذا المثل العودة ل تو المقاومة السعرية ف 

ي ف 
ي األرباح عىل المدى القصب  واختبار العرض اإلضاف 

خط كل من جت 
ي مجموعة  و  ،المقاومةأنحاء منطقة  

ة للسعر، ويمكن أن يتجسد ف  ة صعود كبب  تعد مرحلة العودة بمثابة عنرص هيكىلي عام يسبق فب 
 متنوعة من األشكال، مثل تراجع بسيط أو نطاق تداول جديد عىل مستوى أعىل. 

 : مالحظة

ي مرحلة متأخرة داخل نطاق التداول، مما يسمح للمتداولي      (Shakeoutالكسور الوهمية العميقة )  أو   (Spring)  عادة ما تحدث الكسور الوهمية 
ف 

بهبوط السعر    (Spring)  الكش الوهمي   ، حيث يتسببالمهيمني   عىل األسهم بإجراء اختبار محدد لحجم العرض المتاح قبل انكشاف حملة الصعود 
اجع و  في     أصحاب المصالحكبار  يتيح هذا اإلجراء لو   ،يغلق داخل النطاقإل أسفل من قاع نطاق التداول ثم يب  بشأن   متداولي التجزئة تضليل    المحب 

 . االتجاه المستقبىلي واالستحواذ عىل أسهم إضافية بأسعار زهيدة

ي    نطاقالاسفل  شديد الهبوط    ولكن  (Spring)  وهمي الكش  الشبيه ب  و وه(  Shakeoutالكش الوهمي العميق )
ي ف 
قد  و   ،نهاية النطاق التجميعي يأب 

ة اسفل نطاق التداول حيث يتداول السعر لفب    شديدةبحركة هبوط  يتبعه    ثم   السعر   اية صعود بد  مع  العميق   الكش الوهمي   هذا حدث  ي  ة قصب 
. شكبار الم  ليستحوذ عليها بيع أسهمهم و  إيهام متداولي التجزئة والمستثمرين بتغب  االتجاه إل اتجاه هابطتهدف إل   غلي  

ي النطاق التجميعي كسور الوهمية العميقة ورغم ذلك، فإن الكسور الوهمية وال
 . ليست عنارص مطلوبة ف 

، بينما   1يوضح مخطط التجميع رقم   نطاق التداول دون الكش    2يوضح مخطط التجميع رقم    نطاق النطاق الذي يحتوي عىل الكش الوهمي
 .  الوهمي
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مراحل وايكوف    التجميع 

ويتضح التضاؤل ،ظل العرض فارًضا لهيمنته يوحت  هذه المرحلة   ،( إل إيقاف اتجاه الهبوط السابقAتشب  المرحلة األول ) (: Aالمرحلة األول ) 
ي مرحلة الدعم األولي ) 

ي العرض ف 
 (. SC( وذروة البيع )PSالوشيك ف 

، حيث يصور اتساع فرق السعر و  يطي ي الشر
المكثف انتقال عدد هائل من  حجم التداولغالًبا ما تظهر هذه األحداث واضحة للغاية عىل الرسم البياب 

ي   انطالقوبمجرد تخفيف حدة ضغوط البيع المكثف يظهر   ،كبار أصحاب المصالح إل    متداولي التجزئةمن  األسهم  
يتألف من الطلب    (AR)  تلقابئ

ظهر االختبار الثانوي الناجح ) ،المكشوف  عىل  المؤسسي لألسهم وكذلك تغطية البيع ي منطقة ذروة البيع )STثم ي 
( نسبة بيع أقل عما كانت  SC( ف 

ي السابق، و عليه  
او أعىل    (SCذروة البيع )  لنقطةعند نفس مستوى السعر    السعر   توقفي، و م التداولاحجأ  انخفاضو   يةلفروقات السعر تناقص اف 
 األمد،  طويل  هبوط، يمكن للمتداول توقع قيعان جديدة أو مستوى  (SC( عن مستوى ذروة البيع )STإذا انخفض مستوى االختبار الثانوي )ف منها،

ي ( وقمة  ST( واالختبار الثانوي )SCن قيعان ذروة البيع )حيث أ
يمكن رسم الخطوط األفقية و  ،( يحددان حدود نطاق التداولAR)  االرتداد التلقابئ
ي مخططي عم

ي تركب   االهتمام عىل سلوك السوق، كما هو موضح ف 
 لية التجميع أعاله. للمساعدة ف 

ي بعض األحيان بمعدالت أقل حدة  
( وذروة  PS) األولي  يفضل رؤية الدعم    -  عىل وجه العموم  -  غب  أنه  البيع،  ذروة   نقطة  قربينتهي اتجاه الهبوط ف 

ي ( و SCالبيع )
  (ST( واالختبار الثانوي )AR) االرتداد التلقابئ

ً
  ألنها ال توفر معلما

ً
ا للمخططات فحسب، بل توفر أيضا إشارة واضحة إل أن كبار   أكبر تمب  ً

 مرحلة التجميع بشكل مؤكد. بالمشغلي   قد بدأوا 

ي تحدث أثناء ظهور االتجاه الص
ي مرحلة نطاق تداول إعادة التجميع الت 

ي تمثل الدعم  حيث  طويل المدى،    اعد ف 
ي النقاط الت 

( وذروة  PS)األولي  تأب 
ي المرحلة األول )  (STواالختبار الثانوي )(  SCالبيع )

ي  A( بل تتشابه المرحلة األول )Aغب  واضحة ف 
ي تظهر ف 

ي مثل هذه الحاالت مع النقاط الت 
( ف 

ي مرحلة الترصيف )انظر 
 (. 1ال مخطط وايكوف الترصيف رقم األغلب ف 

ة زمنية أقرص وسعة أصغر من نظرائها B-Eالمراحل ) إن ي نهاية المطاف.   ( تحط  بوجه عام بفب 
ي قاعدة التجميع األولية، لكنها مماثلة لها ف 

الموجودين ف 

ي Bتهدف المرحلة الثانية ) (: Bالمرحلة الثانية ) 
ي تحليل وايكوف وظيفة "بناء السبب" من أجل اتجاه صعود جديد )انظر قانون وايكوف الثاب 

-( ف 
" ي المرحلة الثانية )و ،"السبب والتأثب 

نسبًيا تحسًبا لمرحلة الصعود   منخفض  األسهم بسعر بتجميع  كبار أصحاب المصالح  تقوم المؤسسات و   (Bف 
التالية. 
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 اربما تستغرق عملية 
ً
  - قد تصل إل عام أو أكبر  -لتجميع المؤسسي وقًتا طويًل

ً
اء األسهم بأسعار أقل والتحقق من األسعار المعلنة سلفا   وتتضمن شر

ي المرحلة الثانية )STsتظهر عادة العديد من االختبارات الثانوية ) ، و فمع البيع عىل المكشو 
ي الحد العلوي (B( ف 

، وكذلك التحركات التصاعدية ف 
ين  بوجه عام يكون كبار أصحاب المصالح هم المشو  ، من نطاق التداول ا لهدف االستحواذ   المهيمني   ب 

ً
لألسهم مع تطور نطاقات التداول، تحقيق

ي السوق. 
ي ف 

 عىل أكبر قدر ممكن من العرض المتداول المتبق 

 
ً
ا لحركة السعر صعودا اء والبيع المؤسسي طابًعا ممب  ً ي الشر

   يضق 
ً
ي نطاق التداول  وهبوطا
ي المراحل المتقدمة من المرحلة الثانية )و  ،ف 

تميل تقلبات  (  Bف 
ة من المتداولي   عىل العرض ،كبب    تداول األسعار إل أن تكون واسعة ومصحوبة بحجم   حجم التداول يميل  فإنه ومع ذلك عندما يسيطر ذوي الخبر

جاهًزا للمرحلة   يصبح السهم   =   عندما يصبح العرض أكبر احتمالية للنفاد و  ، اتجاهات الهبوط داخل نطاق التداول إل التضاؤل بصورة تدريجّية  إل
 (. Cالثالثة )

 

ي   (: Cالمرحلة الثالثة ) 
ي من    ف 

لعرض، مما يتيح لمشغىلي "األموال الذكّية" التحقق مما إذا كان اتلك المرحلة يخضع سعر السهم الختبار حاسم للمتبق 
( )الذي تم إنشاؤه  TRفإن الكش الوهمي يمثل حركة سعر أقل من مستوى الدعم الخاص بنطاق التداول )  نا سابقا كما ذكر  ،السهم جاهًزا للصعود أم ال 

والثانية   األول  المرحلتي    ي 
التداول. (A&B)ف  نطاق  داخل  أخرى  مرة  اجع  ويب  بشعة  ينعكس  والذي  الدببة ،  لمصيدة  نموذج   إنه 

(bear trap) ي الواقع بداية ميالد اتجاه فورغم ذلك  تجاه الهبوط،كأنه إشارة إل معاودة او   ، حيث أن الهبوط أسفل مستوى الدعم يبدو
إنه يمثل ف 

ي المصيدة. بيوقع  = صعود جديد 
 البائعي   المتأخرين )الدببة( ف 

ي طريقة وايكوف يوفر االختبار الناجح للعرض الذي يمثله الكش الوهمي 
ذا حجم تداول  قد يشب  الكش الوهمي  و  ،فرصة تداول عالية االحتمالية  ف 

ي 
ي عىل األقل   متدب 

اء جزبئ ي أن هذا هو الوقت المناسب الستهالل مركز شر
ويؤكد ظهور إشارة   ،إل احتمالية جاهزية السهم للصعود ألعىل، مما يعت 

ة من الكش الوهمي صحة هذا التحليلSOSقوة ) ة وجب   ي نطاق التداول )ورغم ذلك قد يصل اختبار العرض إل   ،( عقب فب 
( دون  TRمستوى أعىل ف 

ي (Spring)  كش وهمي 
ي مخطط التجميع الثاب 

ا ف 
ً
 Cوعندما يحدث ذلك من المحتمل أن يشكل تحديد هوية المرحلة الثالثة )  ، ، كما ورد آنف

ً
 ( تحديا

 
ً
ا  . كبب 

 

ي اتباع الهيمنة المستمرة للطلب   (: Dالمرحلة الرابعة ) 
ويستدل عىل ذلك من تطورات أنماط إشارات  ، العرض  عىل إذا كانت تحليالتنا صائبة فينبع 

 عن  حجم التداول  السعر وزيادة( السابقة عىل اتساع فروقات  SOSالقوة )
ً
 (  LPSsأخر نقاط الدعم )التصحيح إل ، فضًل

ً
سعرية  فروقات  ب  مصحوبا

ة و   . تداول متدنيةأحجام صغب 

ي هذه المرحلة بمثابة أماكن ممتازة  LPSsتعد أخر نقاط الدعم )و  (TRيصعد السعر عىل األقل إل قمة نطاق التداول )  (D)خالل المرحلة الرابعة  و 
( ف 

ربحة.  اء م   بوجه عام للبدء أو اإلضافة إل مراكز شر

 

ي  و (: Eالمرحلة الخامسة ) 
وعادة ال تدوم   ، وي  هيمن الطلب هيمنة تامة ويصبح الصعود واضح للجميع  (TRالسهم نطاق التداول )يغادر    المرحلةهذه  ف 

   والتصحيحات  كسور الوهميةالاالنتكاسات مثل  
ً
ة طويلة  األكبر شيوعا يمكن أن تحدث نطاقات التداول الجديدة ذات المستوى األعىل  ، حيثفب 

 
ً
ي تشمل كل

ي المرحلة الخامسة )  الت 
ي األرباح واالستحواذ عىل األسهم اإلضافّية "إعادة التجميع" من قبل كبار المشغلي   عند أي نقطة ف 

 ، (Eمن جت 
ا "نقاط االنطالقTRsيطلق عىل هذا النوع من نطاقات التداول )و 

ً
 . أعىل ر اسعأق أهداف يتحقحيث يكون بطريقه إل " ( أحيان
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أحداث وايكوف    الترصيف 

ي تفري    غ األسهم بوفرة عقب ظهور حركة صعود واضحة  : ( PSY)   العرض األولي 
ويتسع   حجم التداوليزداد  و  ،حيث يبدأ كبار أصحاب المصالح ف 

ي االتجاه.  = فرق السعر 
اب التغب  ف   مما يشب  إل اقب 

 ( اء  الشر ي غالًبا ما    : ( BCذروة 
زياد الت  ي    ةيحدث خاللها 

التداولاحجأملحوظة ف  اء ذروتها، حيث  و  ،يةالسعر   وقاتفر الو   م  يبدأ تبلغ قوة الشر

في    المصالحأصحاب  اء المكثف أو العاجل  البيع المحب   و  بأسعار قريبة من أسعار إحدى القمم.  متداولي التجزئةمن قبل ويتم الشر
ً
امن  غالبا ما تب  

اء ) ه من األخبار الجيدةBCذروة الشر ة أو غب  طلب  كم هائل من التوفب     متداولي التجزئةمن    يريدوننظًرا ألن كبار المشغلي      ( مع تقرير أرباح كبب 
 لبيع أسهمهم دون خفض سعر السهم. 

ي ) االرتداد  
اء )  عند يحدث  و  : ( ARالتلقابئ ا عقب ذروة الشر ً اء المكثف تراجًعا كبب  يساعد تراجع ، حيث واستمرار العرض المكثف  (BCتراجع الشر
ي تحديد 

 الحد األدب  لنطاق تداول الترصيف. البيع ف 

اء ) إلالسعر مرة أخرى   يعود  حي    : ( STاالختبار الثانوي )  الطلب عند هذه المستويات و اختبار توازن العرض من أجل  ( BCمنطقة ذروة الشر
اب  وفرق حجم التداولوبالتالي يجب أن يتقلص  ،يجب أن تفوق كفة العرض كفة الطلب فالقمة،  هذه تأكيد  يتمحت   من األسعار السعر مع اقب 

اء ) اق وهمي  (ST) فقد يحدث االختبار الثانوي ،(BCالسعر من منطقة المقاومة الخاصة بذروة الشر لنطاق    العلويللحد   (UT)   عىل شكل اخب 
اء )  التداول ي تمثلها ذروة الشر

ها من االختبارات الثانوية )BC، حيث تفوق حركة السعر المقاومة الت   STs( وربما غب 
ً
غالق انحو    ( قبل انعكاسها شيعا

 و  ،أسفل منطقة المقاومة
ً
اق  بعد   (TRما يختبر السعر الحد السفىلي لنطاق التداول ) غالبا  .(UT)  الوهمي االخب 

، ويحدث عادة عقب زيادة (TR)تجاه الحد السفىلي لنطاق التداول    -  أو تجاوز طفيف   -  يمكن مالحظتها كحركة هبوط  : (SOW)عالمة الضعف 
 و  ،حجم التداولفرق السعر و 

ً
ي من    يشب  كل

ي طبيعة حركة سعر السهم:  SOWs( وعالمات الضعف )AR)  االرتداد التلقابئ
( األولية إل حدوث تغيب  ف 

ا. أي 
ً
 أن العرض اآلن أصبح مهيمن
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حصل ارتداد طفيف وتكون الفروقات السعرية فيهي  ( SOWبعد إجراء اختبار الدعم عىل أحد عالمات الضعف ) : ( LPSYأخر نقطة للعرض ) 
ي إحراز أي تقدم  ن السوقأذات نطاق ضيق، مما يدل عىل  

قد ترجع عدم القدرة عىل الصعود إل الضعف الكبب  للطلب أو   ،يواجه صعوبة بالغة ف 
 المشغلي   قبيل بداية الهبوط. ر موجات ترصيف كبار خ  آ( استنفاد الطلب و LPSYر نقطة للعرض )خ  آتمثل و  ، العرض أو كليهما 

اق ( )عملية  UTADعملية الصعود عقب عملية الترصيف )  ي للكش الوهمي   تمثل   : ( الوهمي   االخب 
ي نطاق التداول التجميعي   النظب  الترصيق 

تحدث  و  ،ف 
ة من نطاق التداول ي المراحل األخب 

اق   ويوفر اختباًرا محدًدا للطلب الجديد عقب حدوث  ،تلك العملية ف   ،أعىل منطقة مقاومة نطاق التداول  اخب 
اقاال ( )عملية  UTADال يعد الصعود عقب عملية الترصيف )  =   عىل غرار الكسور الوهميةو  يحتوي نطاق    ، حيث ( عنرًصا هيكلًيا مطلوًبا الوهمي   خب 

ي 
اق عمليةعىل  1رقم  مخطط الترصيفالتداول ف  ي مخطط ال(UTAD) الوهمي  االخب 

 . 2ترصيف رقم ، بينما ال يحتوي عليها ف 

مراحل وايكوف   الترصيف 

ي إل إيقاف  Aتشب  المرحلة األول ) (: Aالمرحلة األول ) 
ي نطاق التداول الترصيق 

ظل الطلبيوحت  بلوغ هذه المرحلة   ،السابق  الصعود  اتجاه( ف 
 
ً
اء ) PSYوتوفر أول دليل ملموس عىل دخول العرض إل السوق من خالل العرض األولي )  ،مهيمنا ي الغالب  ،(BC( وذروة الشر

ويتبع هذه األحداث ف 
ي )  ارتداد 

اء  ST( واختبار ثانوي )ARتلقابئ   ،حجم التداولعند تقلص    (BC)( لذروة الشر
ً
دون حدوث حركة    ومع ذلك قد يختتم اتجاه الصعود أيضا

اء  ي كل  ويحدث تقدم ،حجم التداول، بل يظهر استنفاد للطلب مصحوًبا بانخفاض فرق السعر و ذروة الشر
قبل  حركة صعود )تقارب القمم( أقل ف 

 .  ظهور عرض كبب 

ي حالة إعادة  
ي    : عىل سبيل المثال،  ( أشبه ببداية نطاق تداول تجميعي Aقد تبدو المرحلة األول )  كبب  اتجاه هبوط    أثناءترصيف  الف 

حركة ذروة ف 
طريقة  ( من نطاق تداول إعادة الترصيف بE( إل الخامسة ) Bومع ذلك يمكن تحليل المراحل من الثانية ) ،تجاه مسار الهبوط  حجم التداولالسعر و 

ي قمة السوق. 
 مماثلة لنطاق تداول الترصيف ف 

 ( الثانية  الثانية ) (: Bالمرحلة  المرحلة  ي مرحلة االستعداد التجاه هبوط جديد. Bتتمثل وظيفة 
بناء سبب ف  ي 

المدة ( ف  تتخلص  وخالل هذه 

في   كبار أصحاب المصالح المؤسسات و    المحب 
ً
.  من مخزونها الطويل وتبدأ مراكز بيع تحسبا  للهبوط التالي

ي عملية الترصيف مع نقاط المرحلة الثانية )Bتتشابه النقاط المتعلقة بالمرحلة الثانية )
ي عملية التجميع، باستثناء أن كبار أصحاب المصالح  B( ف 

( ف 
ي   رصيحي   يكونون عبارة عن بائعي    

ك هذه العملية أدلة تشب   و  ، لألسهم مع تطور نطاق التداول بهدف استنفاد أكبر قدر ممكن من الطلب المتبق  تب 
 من الطلب

ً
( مصحوبة SOWsعادة ما تكون عالمات الضعف ) : لمثالعىل سبيل اف ،إل أن توازن العرض أو الطلب قد انحرف صوب العرض بدال

ي فرق السعر و 
ة ف   تجاه مسار الهبوط.  حجم التداولبزيادة كبب 
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ي عملية الترصيف، قد تكشف المرحلة الثالثة ) (: Cالمرحلة الثالثة ) 
اق الوهمي ( عن نفسها من خالل  Cف  أو صعود عقب عملية    ، (UT)  االخب 

اق وهمي بعد عملية الترصيف( أو ما يعرف ب  )UTADالترصيف ) ا فإن  و  ، (اخب 
ً
اق الوهمي كما هو مذكور آنف  ، ( يكون معاكًسا للكش الوهمي UT)  االخب 

ي نطاق التداول. 
ي تنعكس وتنغلق شيًعا ف 

ي كما أنه  إنها بمثابة حركة سعر تكون أعىل من مقاومة نطاق التداول الت 
ليس   ،ا بمثابة اختبار للطلب المتبق 

انهذا فحسب، بل إنها بمثابة مصيدة   ي الواقع إل "تضليل" المتداولي   الجدد  وهي  (  bull trap)    للثب 
تشب  إل استئناف اتجاه الصعود وتهدف ف 

 . بالصعود  الذين ليسوا عىل دراية بقواعد اللعبة وإيهامهم
اق الوهمي يسمح   اق  اال ( أو  UT)  االخب  تجاه  ال ا  خط  بشأن  متداولي التجزئة   المصالح بتضليل( لكبار أصحاب  UTAD)    وهمي بعد عملية الترصيفالخب 

، وبالتالي  ة الهبوط   يتم   المستقبىلي باإلضافة إل ذلك قد يحث   ، بيع أسهم إضافية بأسعار مرتفعة لهؤالء المتداولي   والمستثمرين الجدد قبل بدء فب 
اق وهمي بعد عملية   الذين المصالح  كبار أصحاب  وتسليمها إل عىل إغالق مراكز البيع عىل المكشوف( المتداولي   األصغر UTAD)  الترصيفاخب 

ا.  وا خطط
ً
 لذلك مسبق

 
ي بدء صفقات بيع مكشوفة بعد  المندفعونقد يرغب المتداولون 

اق الوهمي ف  اق ( أو UT) االخب  غالًبا   (UTAD)   وهمي بعد عملية الترصيفالاالخب 
ومع ذلك فإن "األموال الذكّية" توقف هؤالء المتداولي   الذين يبدأون مثل هذا النوع من صفقات   ،للغاية   مجزيةما تكون نسبة المخاطرة أو العائد  

 
ً
   البيع مرارا

ً
  كل  مع  وتكرارا

ً
 (. LPSY)  للعرضنقطة    خر آو (  D)ما يكون من اآلمن للغاية االنتظار حت  المرحلة الرابعة    اتجاه صعود تلو اآلخر، لذلك غالبا

 

 
ً
   غالبا

ً
ي    ما يكون الطلب ضعيفا

ي للغاية ف 
اء )  قد   لدرجة أن السعر   نطاق التداول الترصيق  ( أو االختبار الثانوي BCال يصل حت  إل مستوى ذروة الشر

(ST ي
ي المرحلة الثالثة )و ،( المبدبئ

ي هذه الحالة يمكن تمثيل اختبار الطلب ف 
اق الوهمي ( عن طريق  Cف  ( لقمة أقل من قمة سابقة داخل  UT)   االخب 
 نطاق التداول. 

 

ي المرحلة الرابعةت (: Dالمرحلة الرابعة ) 
ي المرحلة (D)أب 

ي المرحلة الرابعة . (C) بعد سلسلة اختبارات ضعف الطلب ف 
يرجع السعر ال   (D)  وف 

الدالئل عىل هيمنة العرض إما بكش واضح لمنطقة الدعم او بانخفاض السعر ال اسفل من وتتضح  لدعم (  منطقة ا)  الحد السفىلي لنطاق التداول
اق الوهمي  اق الوهمي بعد الترصيف (UT) منتصف نطاق التداول بعد االخب  ي كثب  من االحيان يحصل ارتفاع طفيف وضعيف  . (UTAD) او االخب 

ف 
ي المرحلة

فرصا ممتازة لفتح مراكز بيع عىل   (LPSYs) تكون هذه االرتفاعات اخر نقاط للعرضو  (D) للسعر بشكل متكرر داخل نطاق التداول ف 
  ،ةمربح المكشوف

ّ
اء خالل المرحلة الرابعة )إن ي مركز شر

 ( فهو بمثابة من يبحث عن المتاعب. Dأي متداول ال يزال ف 
 

 ،المهيمن( مراحل تطور اتجاه الهبوط حيث يغادر السهم نطاق التداول ويظل العرض هو  Eتصف المرحلة الخامسة ) (: Eالمرحلة الخامسة ) 
 
ً
( حيث يتبعها ارتداد إل دعم نطاق SOWsكش نطاق التداول لألسفل يحدث انهيار للسعر وتظهر عالمات الضعف الرئيسّية )  ما يتمعند  وغالبا

اب منه   ،المنطقة ثم يستكمل الهبوط  هولكن يفشل هذا االرتداد عند هذ  ،التداول أو االقب 
ً
لبيع عىل  ا  ية حتمالال فرصة عالية    كما يمثل هذا أيضا

ات الصعود الالحقة أثناء الهبوط ضعيفة  ،المكشوف وقف  نقاط    بوضع وتحديثويمكن للمتداولي   الذين اتخذوا مراكز بيع   ،وعادة ما تكون فب 
ة إل بداية نطاق تداولالهبوط  القد تشب  حركة الذروة عقب حركة  و  ،سعر للتراجع    كلالخاص بهم مع    الخسارة يف أو  ترص إعادة ال  جديد إما   كبب 
 التجميع. 



تب الشطر األكبر من هذه المقالة أًصال عىل يد فريق تحليالت وايكوف التابع لقسم  إخالء المسؤولية: 
ُ
 ك

ChartSchool  بموقع .www.stockcharts.com  كة عيد استنساخ المادة الماثلة بموجب إذن رصي    ح من شر
ٌ
 . StockCharts.comأ

www.wyckoffanalytics.com 
 

 

 

 

 تحليل العرض والطلب 

عد  يطية من خالل  ي   ،لطريقة وايكوف ساسيةأحد الركائز األ    أحجام التداول والحركة السعريةدراسة تحليل العرض والطلب عىل الرسوم البيانية الشر
يط السعر   : عىل سبيل المثالف   مدى فرقسعر والذي يغلق عند مستوى أعىل بكثب  من  ال  مدى فرقالذي يتضمن اتساع    )الشمعة السعرية(  يشب  شر

طة ي العديد من األشر
 . السابقة ويصاحبه مستوى حجم تداول أعىل من المتوسط إل وجود الطلب )الشموع السعرية( السعر الموجود ف 

يط السعر  لمثلوبا طة اتساع فرق السعر والذي  ويصاحبه ذا حجم التداول العالي  )الشمعة السعرية( يشب  شر   يغلق عند قمة أقل بكثب  من قمم األشر
 السابقة إل وجود العرض.  )الشموع السعرية(

لذلك للتقييم الصحيح للعرض والطلب يجب   ،مثل هذا النوع من التحليلعند استخدام    ةمدى دققد توهم المتداول بمثل هذه األمثلة البسيطة  و 
ي نطاقات التداول  وضع عىل    المتداول  يستند   أن

تبة   العالمات عىل أحداث وايكوف ومراحله ف  بجانب التأكد من وقت جاهزية السعر    ، وفهم اآلثار المب 
 . للصعود أو الهبوط

 

ي وايكوف األول والثالث المشار إليهما أعاله )العرض والطلب
يقبل التصور السائد حيث  ،والجهد مقابل النتيجة( هذا النهج األساسي  /  يجسد قانوب 

ي 
ي والنظرية االقتصادية األساسية إحدى الرؤى الواضحة لقانون العرض والطلبالت  ف 

اء األسهمأوامر الجاوز  تت عندما  ف  : حليل الفت  أوامر      طلب لشر
ي أي وقتالبيع  
عندما  فوالعكس صحيح أيًضا:   ، و يزداد العرض لخلق توازن )مؤقت( جديد السعر نحو مستوى ينخفض فيه الطلب و/أ  رتفع ي  =   ف 

ي أي وقت
اء )الطلب( ف  السعر إل مستوى يتوازن فيه العرض    انخفاضاستعادة التوازن )مؤقًتا( من خالل    يتم   =   تتجاوز أوامر البيع )العرض( أوامر الشر

 والطلب. 

 

وتباعدهم حت  يتست  توقع االنعطافات المحتملة   حجم التداولالنتيجة( تحديد أوجه تقارب األسعار و يتضمن قانون وايكوف الثالث )الجهد مقابل 
ي اتجاهات األسعار 

  : عىل سبيل المثال ،ف 
ً
ا   حجم التداولمن    عندما يرتفع كل

ً
ي أنهما متناغمان،    =  )الجهد( والسعر )النتيجة( ارتفاًعا ملحوظ

فهذا يعت 
ي دفع السعر إل مستوى أعىل. األمر الذي يشب  إل احتمال

 ية استمرار الطلب ف 

ي بعض الحاالت حجم التداولورغم ازدياد 
ي الزيادة مما ينتج عنه تغب  طفيف للغاية عند اإلغالق.  - ربما حت  بقدر كبب   -  ف 

إذا   إال أن السعر ال يتبعه ف 
ي نطاق  حجم التداولتتبعنا سلوك السعر و 

فسنالحظ امتصاص العرض من قبل كبار   تداول تجميعي خالل التصحيح اثناء الرجوع ال منطقة الدعم ف 
ي حد ذاته مساًرا تصاعد

أثناء ارتفاع األسعار مع تضاؤل الحركة السعرية  الهائل  حجم التداولوعىل غرار ذلك فإن  ،ًيا أصحاب المصالح، وهذا يشكل ف 
ي لألعىل  
العديد من  انظر إل توضيح    نطاق تداول الترصيف يظهر عدم قدرة السهم عىل الصعود بسبب وجود عرض كبب  من كبار المؤسسات.   ف 

ي مخطط آبل )التصحيحات 
 الجهد مقابل النتيجة.  ( الموضح أدناه قانونAAPLف 
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ي ثالثة 
ي مخطط آبل ) تصحيحاتيمكننا استنتاج مبدأ الجهد مقابل النتيجة ف 

 . ( AAPLللسعر ف 

طة السعرية  دد من  بعنالحظ أن األسعار تنخفض    التصحيح األول:  السعرية(  األشر ايد   )الشموع  بب   ي تتصف 
السعرية وتزايد   والت  الفروقات   مدى 

 )الجهد( وتراجع السعر )النتيجة( حجم التداولويستدل من ذلك أن هناك انسجام بي    ،التداولم احجا

 : ي
ي    التصحيح الثاب 

اجع السعر بمقدار مماثل لما جاء ف  إل    ، ويستدل من ذلكأقلتداول  وحجم    قل أ  ية ، ولكن عىل فروقات سعر 1رقم    التصحيح يب 
 انخفاض العرض، والذي بدوره يشب  أيًضا إل احتمالية حدوث صعود قصب  األجل عىل األقل 

بينما تنخفض النتيجة، مما يدل    المبذول  يزداد الجهد   : بعبارة أخرىو  ،حجم التداول  بالرغم من زيادة  يقل مستوى تأرجح السعر   التصحيح الثالث: 
ين كبار يس ة الصعود. عىل  تحوذونعىل وجود مشب   العرض تحسًبا الستمرار فب 

 

   تحليل القوة النسبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 للقوة للنسبية
ً
اء كان وايكوف يبحث عن األسهم أو  ومن أجل تحديد المرشحي   لمراكز   ،تضمنت عملية اختيار األسهم لوايكوف دائًما تحليًل الشر

ي حي   أنه كان يبحث عن أصحاب األداء الضعيف لمراكز 
ي تفوق أداء السوق، سواء أثناء االتجاهات أو داخل نطاقات التداول، ف 

  البيع الصناعات الت 
 . عىل المكشوف
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يطية وا وقد ي ذلك الرسوم البيانية الشر
ي بالنقطة والرقم يدوًيا تم تنفيذ جميع رسوماته البيانية بما ف 

لذلك أجرى وايكوف تحليل القوة  ،لرسم البياب 
ي نفس القطاع عن طريق وضع أحد الرسوم البيانية تحت اآلخر  

ه من األسهم الموجودة ف  كما هو النسبية بي   السهم والسوق، أو بي   أحد األسهم وغب 
ي المثال أدناه

 .موضح ف 

وايكوف   ي كل رسم  مم والقيعان  الققارن 
، یبف  ي

الب  اب  الرسم  السابقة عىل نفس  بالموجات  أو ضعف كل منھا مقارنة  ي یوقام بدراسة قوة 
والنقاط    اب 

 ما یللمتداول ف  مكنیو   ،    تمثيل هذا النهج عن طريق تحديد القمم والقيعان المهمة عىل كال المخططي     باإلمكانالمتطابقة عىل مخطط المقارنة،  
ي كل من مخططات  ق یالسابقة، وتطب  عانیالق  السھم بالنظر إل سعره مقارنة بالقمم أو   ةقو   م ییبعد تق

ء عىل مخطط المقارنة، وف  ي
كة   نفس السر   شر

)مقارنة بالنقطة   3قمة أقل من القمة السابقة عند النقطة رقم     (AAPL)مخطط آبل  كّونی،  (COMPX$)   ومؤشر ناسداك المركب (AAPL) آبل
ي ح1رقم  

  AAPLعىل أن مخطط  دلیالسابقة عند نفس النقطة، وھذا    قمة أعىل من القمة  كّونی (COMPX$) المركب  داكأن مؤشر ناس  ي   (، ف 
 .3أضعف من أداء السوق عند النقطة رقم 

ا  ب  تتغ ي شھر فبر
ي تجاوز أداء السوق من خالل تكو AAPLمخطط آبل )   بدأ ی  ث یح  ر یالخارطة ف 

  5قمة أعىل من قمة سابقة عند النقطة رقم    ن ی( ف 
وقاع أقل من قاع سابق عند    5قمة أقل من قمة سابقة عند النقطة رقم    حققیمقارنة بالسوق، والذي    6قاع سابق عند النقطة رقم    وقاع أعىل من

اض أن ھؤالء المرشح  ارهیاخت  عند   كوفیوا  دخلی.  6رقم    قطةالن ي تظھر قوة مماثلة مقارنة بالسوق عىل افب 
ي األسھم الت 

اء ف   ي   لألسھم مراكز شر
 یأخرى أ یب  معا ستوفونی

ً
ا  ي   مب كما ھو   ،ضا ي اختبارات الشر

 التسعة.  عیء/البأدناه ف 

السھم ومؤشر السوق لمقارنة نقاط القوة ومواطن    ي   ( بRS)  ةیأقىص استفادة ممكنة من معدل القوة النسب  قیتحق  ثة یالحد  كوفیلممارسات وا  مكنی
ي الواقع قد    الضعف،
 سعار أ  سییالمحتملة بسھولة نظًرا لوجود مقا  قة یالدق  ب  غ   اناتی( إل التخلص من الب RS)  ةیاستخدام معدل القوة النسب  ؤديیف 
 ومؤشر السوق ذي الصلة.  السھم ي   أخرى ب

 

اء/البيع التسعة   اختبارات الشر

 

ي ح
والب  كوف،یوا  قةیواضحة لطر   ق یالثالثة توفر خارطة طر   كوفیوا  ي   أن قوان  ي   ف  اء    التسعة ھي عبارة عن مجموعة من   عی فإن اختبارات الشر

ي توج قیالمبادئ المحددة األض
ي تساعد ف 

ا الت 
ً
ي تحد  هینطاق

اب نطاق التداول من نھا  د یدخول التداول، وتساعد مثل ھذه االختبارات ف  ة  تیوقت اقب 
 أو اتجاه الھبوط عىل البدء.  د یاتجاه الصعود الجد وشكی ومت  
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اء الخاصة بوايكوف اختبار   ات الشر

 لتجميعل

 اختبارات البيع الخاصة بوايكوف 

 لترصيفل

 

ي یحقق ھدف  مسار الھبوط: باالستعانة بالرسم الب ت 1
  اب 

 ( P&Fوالرقم ) بالنقطة
 

ي  -الدعم األولي وذروة البيع واالختبار الثانوي  2
الرسم البياب 

يطي  ي بالنقطة والرقم )الشر
 ( P&Fوالرسم البياب 

 

حجم التداول عند   زداد ی ثیكّون حركة صعود: حت 3
  باالستعانة بالرسم حات، یأثناء التصح نخفضیو  الصعود 

يطي  ي الشر
 البياب 

 

مسار العرض أو مسار   كش انكسار مسار الهبوط )أي   4
ي  -( ابطاالتجاه اله

يطي أو الرسم البياب  ي الشر
الرسم البياب 

 (. P&Fبالنقطة والرقم )

 

ي  كّون قاع أعىل من قاع سابق: باالستعانة بالرسمت 5
البياب 

ي بالنقطة والرقم ) 
يطي أو الرسم البياب   (. P&Fالشر

 

ي  كّون قمة أعىل من قمة سابقة: باالستعانة بالرسمت  6
البياب 

 (. P&Fبالنقطة والرقم )

 

ي أن األسهم تكون  7
تكون األسهم أقوى من السوق مما يعت 

من للتصحيحات  أكبر استجابة عند الصعود وأكبر مقاومة 
يطي ، باالستعانة بمؤشر السوق ي الشر

 الرسم البياب 

 

8 ) ي
الرسم  : باالستعانة بتكوين القاعدة )مسار سعر أفق 

ي بالنقطة والرقم ) 
يطي أو الرسم البياب  ي الشر

 (. P&Fالبياب 

 
اء( الصاعد  أرباح المسار تبلغ احتمالية  9 المقدرة ثالثة  )الشر

فذ أمر وقف الخسارة 
 
أضعاف الخسارة عىل األقل إذا ن

ي ب ، باالستعانةاألولي 
يطي أو الرسم البياب  ي الشر

الرسم البياب 
 . (P&Fبالنقطة والرقم )

ي یحقق ھدف مسار الصعود باالستعانة بالرسم البت 1
والرقم   بالنقطة اب 

(P&F ) 

حجم التداول عند   نخفضی ث یح ةی دوث حركة سلبح 2
ي  باالستعانة بالرسم  حاتیأثناء التصح زداد یو  الصعود 

البياب 
 (. P&Fبالنقطة والرقم )

 
اء: باالستعاال 3 ي   ة بالرسمنعرض األولي وذروة الشر

البياب 
 ( P&Fبالنقطة والرقم )

 
ي أن السهم   : أضعف من السوق أداءً  السهم يسجل 4

مما يعت 
ء الحركة عند   عملية التصحيحيكون أكبر استجابة أثناء  وبطي

يطي الصعود  ي الشر
 ، باالستعانة بالرسم البياب 

 
مسار الصعود: أي كش مسار الدعم أو مسار االتجاه  انكسار  5

ي   ، باالستعانة بالرسمالصاعد 
يطي أو الرسم البياب  ي الشر

البياب 
 (. P&Fبالنقطة والرقم )

 

يطي أو  : باالستعانة بالرسمةسابق قمة أقل من  قمةّون تك 6 ي الشر
البياب 

ي بالنقطة والرقم )
 (. P&Fالرسم البياب 

 
يطي أو باالستعانة ب : ّون قاع أقل من قاع سابقكت 7 ي الشر

الرسم البياب 
ي بالنقطة والرقم )

 (. P&Fالرسم البياب 

 
(: باالستعانة تشكيل التاج  8 ي

ي بالنقطة با)مسار سعر أفق 
لرسم البياب 

 (. P&Fوالرقم ) 

 
المقدرة    )البيع عىل المكشوف(  تبلغ احتمالية أرباح المسار الهبوط 9

األولي  اإليقاف  أمر  فذ 
 
ن إذا  المخاطر  أضعاف  ثالثة  األقل    ، عىل 

ي ة بنباالستعا
يطي والرسم البياب  ي الشر

 بالنقطة والرقم  الرسم البياب 
(P&F .)

 
 

 األداء".  عالي  لتداول( بعنوان "المهارات الثالث 2007ن هانك )ي)مقتبس من كتاب برود
 : سي ، نيو جب  : مؤسسة جون وايىلي وأبناؤه، ص.  هوبوكي  

 ( 37-136دار النشر
 

اء من  AAPLيوضح مخطط آبل )  . 8إل  2( أدناه اختبارات الشر
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)  هي نتی ب مخطط  المثال الخاص  ي ھذا 
الھبوط ف  ) AAPLاتجاه  بالدعم األولي   )PSالب )  واالنطالق(  SC)  عی( وذروة  ي 

الثانوي ARالتلقابئ ( واالختبار 
(STح)ي تكو 2االختبار رقم  یب  معا  فاءیالست  ا یً سو   تحدونی  ثی

ي مختلف أنحاء نطاق التداول واألسعار ف 
قمم أعىل    نی. وتبدأ انكماشات حجم التداول ف 

رغم انخفاض الطلب،    ة یمن ذلك عىل انخفاض وسحب العرض وسھولة الحركة التصاعد  ستدلیسابقة و   عانیأعىل من ق   عانیقمم سابقة وق   من
ي بمعا رتفعیاستنفاد العرض  بمجرد 

   . 3االختبار رقم  یب  السعر عند انخفاض الطلب عىل خالف المتوقع، وتعد ھذه الحركة بمثابة حركة صعود وتق 

اق مسار الھبوط ح تمی ي نطاق التداول و  ثیاخب 
 . 4االختبار رقم  یب  معا فاءیاست تمیتتوحد األسعار ف 

ا   شمل یسابقة، وكلھا سجلت أداء أقوى من السوق    عانیأعىل من ق   عانیابقة وققمم أعىل من قمم س   AAPLكّون مخطط  2009  لیوحت  أبر   ر یمن فبر
ي المستقبل، وھنا تتشكل  قیوبناء سبب كاف لتحق ز یاستغرق السھم ستة أشھر من أجل تعز   ثی، ح7و    6و    5االختبارات رقم    ھذا 

 تقدم ملموس ف 
ي یالقاعدة مما 
 . 8االختبار رقم  یب  بمعا ق 

 

 

 
 

 : مالحظة
ي بالنقطة والرقم )  9و  1إجراء االختبارات رقمال يمكن  

ي نطاق    إرشادات    تم مناقشة   (. P&Fسوى عن طريق استخدام الرسم البياب 
ي ف 

 األفق 
ّ
العد

ي القسم التالي من هذه المقالة. 
 التداول ف 
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 بالنقطة والرقم )
ّ
 ( الخاص بوايكوف P&Fدليل العد

 
ّ  مم قةیطر  كوفیطّور وا اء والب د یفعالة لتحد ةب   یمستع عیأھداف األسعار لصفقات الشر

ً
ي یبالرسم الب نا

 قةی(، وتعد ھذه الطر P&Fبالنقطة والرقم ) اب 
ي بالنقطة والرقم )  ل یدل مثلی  ث یح  كوف،ی" األساسي الخاص بواب  قانون "السبب والتأث  بمثابة

 األفق 
ّ
ي  لسبب( داخل نطاق التداول "اP&Fالعد

"، ف 
 . ب  السعر الالحقة خارج نطاق التداول التأث حركة تمثل ي   ح
 
 وا  ل یدل  وضحی

ّ
  ة،یتوقع أھداف األسعار المستقبل  ه ل  تست  یحساب نقاط السبب الذي تم إنشاؤه خالل نطاق التداول حت     قة یللمتداول طر   كوف یعد

 : ىلي یمما  ةیھذه العمل وتتألف

 

ي یالستعانة بالرسم البا •
ي یوالرسم الب طي یالشر  اب 

.  شملی( P&Fبالنقطة والرقم ) اب  ي
 نفس نطاق )نطاقات( التداول ونفس اإلطار الزمت 

 

ي بالنقطة والرقم ) •
 كون یأن    ي   تعیالنسبة لألسھم منخفضة السعر  ب  : (: عىل سبيل المثالP&Fاخب  حجم خانة مناسب للرسم البياب 

نقاط   5حجم الخانة من    كونی$( سوف  200السعر )أكبر من    ةیوحت  نقطة واحدة، أما بالنسبة لألسھم عال  0.5الخانة من    حجم
 نقطة.  100( إل DJIAالصناىعي ) حجم الخانة بالنسبة لمتوسط مؤشر داو جونز  صلیأن  مكنیو  أنسب،

 

ي یمن نطاق التداول عىل الرسم الب  منی( تجاه الجانب األ SOSإشارة القوة )  د یتحدعقب   •
، یالشر   اب  ي   ةب  حدد موقع النقطة األخ  طي

 الت 
ي ی، وحدد موقع ھذه النقطة عىل الرسم الب-( LPSأخر نقطة دعم ) - حیالدعم مع التصح ھا یف تقابلی

  ًضا،ی( أP&Fبالنقطة والرقم ) اب 
 
ّ
 واالنتLPSعند مستوى سعر آخر نقطة دعم )  سار یال  لإ  ي   میالنقاط من ال  وعد

ً
ا أوال

ً
 األكبر تحفظ

ّ
مع    سار یقال إل ال(، مع أخذ العد

 الحركة.  تقدم
 

ي تتناسب مع أحداث وا  ادةیالز   اتیبد أن تستند مستو ال   •
ي العدد إل المراحل الت 

المحددة داخل نطاق التداول، عند االنتقال   كوفیف 
ي یانتقل إل الرسم الب  سار یال  إل

ي كل مرة.   ع یالخاص بك وقسم منطقة التجم  طي یالشر   اب 
الحظ   إل مراحل بإضافة مرحلة كاملة واحدة ف 

ي تحلA-Eمطابقة للمراحل من األول وحت  الخامسة )  ستی( لP&Fمراحل النقطة والرقم )  نأ
  نطاقات التداول   لی( المستخدمة ف 

ي األقسام السابقة الخاصة بالتجم
حھا ف  ا سوى جزء واحد فقط من مرحلة النقطة والرقم )   فیال تض  ف،یوالترص   عیالوارد شر

ً
(إل  P&Fأبد

 م
ً
  المثال: قد تتكون لیالمرحلة وانتھت، عىل سب هیحجم التداول وحركة السعر المكان الذي بدأت ف ظھر ی   ا العدد الخاص بك، فعادة

 النقاط واألرقام )
ّ
ي حالوهمي   ( وحت  الكش LPSمن أخر نقطة دعم )  ةی( بداP&Fالمرحلة األول من عد

 ةیالمرحلة الثان  تشمل  ي   ، ف 
 
ّ
 بوضوح.  ( المحدد ST) ثانويوحت  االختبار ال من الكش الوھمي  ةيبدا العد

 

ي   •
 طو ف 

ّ
 ( عند المستوى LPS( غالًبا ما تظھر آخر نقطة دعم )P&Fمراحل متعددة من النقاط واألرقام )  تضمنیالمدى الذي    لیحالة العد

  إل التحقق  ل یمی  هفإن  اتی( عىل أّي من ھذه المستو LPS(. عندما تحدث أخر نقطة دعم )SC)  ع یأو ذروة الب(  PSاألصىلي للدعم األولي ) 
.  من صحة

ّ
 العد

 

 یالكش الوھمي أ  عمل یقد   •
ً
 النقطة والرقم ) LPSبمثابة آخر نقطة دعم )  ضا

ّ
الكش الوھمي إشارة   تبعی(، عادة ما  P&F( من منظور عد

 أيًضا. ( صالحة LPSبمثابة آخر نقطة دعم ) عد ی( SOSإشارة القوة ) ىلي یالذي  حیتراجع التصحكما أن   ،(SOS) قوة
 

ي اتجاه ھبوط أقل    تكونی  د یتقدم االتجاه غالًبا ما نشاھد تماسك لألسعار أو ظھور نطاق تداول جد مع   •
  نتجیعند مستوى أعىل أو ف 

ي أغلب األح  عن
، ومن ثم مع ظھور نماذج نطاق التداول P&F"عدد نقاط انطالق مؤكدة" لمجموع النقاط واألرقام )  انیھذا ف    ( األصىلي

ي تحد  بدأ یمتابعة حركة السھم عندما    قیعن طر   ت یعىل مؤشر توق   ا الحصول غالبً   مكنكی  دة،یالجد
،  د یالعدد المحتمل ف    العدد األصىلي

اب ھدف السعر المتوقع     االتجاه الصاعد أو   كونیمن نقطة انطالق نطاق التداول من نطاق التداول األصىلي قد  وبعبارة أخرى: مع اقب 
 لالستئناف.  الھابط جاھًزا 
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ي نطاقات تداول التجم قیدمج نقطة االنطالق عادة ما تكون أض اتیألن تقلبات األسعار داخل عملنظًرا  •
 ع یمن التقلبات الموجودة ف 

عىل سبيل    ( داخل النطاق السابق،P&Fفمن المفضل استخدام حجم خانة أصغر إلحصاء أعداد النقاط واألرقام )  ة،یاألول  فیوالترص 
 طو   اتیعمل   د یتأك  تمیالًبا ما  : غالمثال

ّ
  اتیالمكونة من ثالث نقاط وخمس نقاط من خالل عمل   ة یانیاألجل عىل الرسوم الب  لةیالعد

 
ّ
ي یالالحقة باستخدام الرسم الب ةیالثانو  العد

ي نطاقات تداول إعادة اب 
 التجميع.  المكون من نقطة واحدة ف 

 

ي إضافة عدد النقاط واألرقام ) بالنسبة •
دد، وكذلك  ( إل أدق قاع لنطاق التداول يقاس فيه العP&Fألهداف السعر طويلة المدى، ينبع 

 .
ّ
، ي   إل نقطة المنتصف الواقعة بي   القاع ومستوى السعر الخاص بخط العد  وبالتالي

ً
كدليل    ستخدم العدد )األعداد( األكبر تحفظا

 لتقدير أهداف أدب  حد لألسعار األكبر واقعية. 
 

ي بالنقطة والرقم لوايكوف   •
 تمثل أهداف السعر المستخلصة من أعداد الرسم البياب 

ً
ال  و  ،تتطلب "التوقف والبحث والتحليل"   نقاطا

 
ً
ي أبدا

ي حدوث  بل ،النظر إل هذه األهداف كنقاط محددة يتغب  خاللها االتجاه ينبع 
  ال بد من استخدامها كنقاط متوقعة قد تتسبب ف 

  ويمكنك تغب  االتجاه،
ً
يطي لمراقبة حركة السعر و  أيضا ي الشر

اب منعند  حجم التداولاستخدام الرسم البياب   . األهداف هذه االقب 
 

ي حالة الرسوم البيانية المكونة من ثالث أو خمس نقاط •
ي الرسوم البيانية  انعكاس  ف 

 كما هو الحال ف 
ّ
، يجب استخدام نفس مسار العد

 المكونة من نقطة واحدة. 
 

" أساسية   ي عىل ثالثة "قواني  
ي تستند إل الرسم البياب 

ي فهم تعتمد منهجية وايكوف الت 
ي و   العديد من جوانب التحليل  تساعد ف 

تتضمن تحديد  الت 
  ّ اء( أو القصب  )البيع( وتحديد م  ، الحالي والمستقبىلي المحتمل للسوق واألسهم  االتجاه  تحب    تها دى جاهزيوانتقاء أفضل األسهم للتداول الطويل )الشر

ك نطاق التداول ي نطاق التداول توقع مكن ي ، حيث لب 
ي أحد االتجاهات الناتجة عن سلوك السهم ف 

 . أهداف السعر ف 



 

 

 

 الخاتمة 
 

ين حول إدراك أن اتجاهات أسعار األسهم كانت  ت  تمحور  العشر القرن  ي أوائل 
ي قام بها ف 

الت  بصورة رئيسّية من قبل    تتأثر أعمال وايكوف الرائدة 
ها من كبار المشغلي   الذين يتالعبون بأسعار األسهم لصالحهم   . المؤسسات وغب 

ي عرصنا الحالي يستالمتداولي   العديد من هنالك 
ة ف  ي التداول إال أن خدمونذوي الخبر

 يال  مهطريقة وايكوف ف 
ّ
أن   بالرغم، ون الطريقة الصحيحةبعت

 والتداول عىل طريقة وايكوف.  وتعليمهم "القواعد الحقيقية للعبة"   متداولي التجزئةالتعليمية تهدف إل توعية  م جهوده

ي اختيار األسهم ومنهجية االستثمار الخاصة به    اسلوب وايكوفإن  
ي  و ذلك إل هيكلها الشامل    ود ويع  ، اثبتت جدوتها عبر الزمنالمتبع ف  المنهجر

ي المتبع لتحديد 
ي   لمستثمر ا  االسلوب والنهجهذا    ، حيث يساعد رب  ح المحتملةعالية ال  صفقاتال  والمنطق 

 مدروسة ومنطقية اتخاذ قرارات تداول    ف 
 ال تحكمها العواطف. 

ي األسهم من خالل االستفادة من أهداف كبار أصحاب المصالح "األموال الذكيّ 
 من  باستخدام طريقة وايكوف يمكن للمتداول االستثمار ف 

ً
ة" بدال

ي السوق. 
ي النهاية يتطلب  الوقوع ضحية الرتكاب األخطاء ف 

ي وف 
،  سة مستمرة ومكثفه ممار إلوايكوف  مبادئ باستخدام تحقيق الفعالية والكفاءة ف 

 . المبذول ن ذلك يستحق الجهد والعناءإإال 
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