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 قاموس الشموع الفوري

 

  إذا كانت الشمعة المغلقة خضراء
 !!واالتجاه صاعد ،، ما هو التوقع

  

 

  إذا كانت الشمعة المغلقة خضراء
 !!واالتجاه هابط ،، ما هو التوقع

 

  

 تسريع القمم الخضراء شمعة
 تعكس االتجاه

 %80+ : نسبة النجاح
 البيع : مع سعر فتح الشمعة

  الحمراء الثانية التي تليها

  

 

 

  

راءتسريع القمم الخض شمعة  
 تعكس االتجاه

 %70+ : نسبة النجاح
مع سعر فتح  : الشراء

تي الشمعة الثانية الخضراء ال
  تليها

  

 

 

  

 الرجل المشنوق شمعة
 تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
 البيع : مع سعر فتح الشمعة

2الحمراء رقم   

  

 

 

  

 الرجل المشنوق شمعة
 تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
مع سعر فتح  : الشراء
3الشمعة الحمراء رقم   

  

 

 

  

حرامي الخضراءال شمعة   
 تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
 البيع : مع سعر فتح الشمعة

 الحمراء التي تليها

  

 

 

  

  الحرامي الخضراء شمعة
 تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
مع سعر فتح  : الشراء

هاالشمعة الخضراء التي تلي  

  

 

 

  

  الحرامي الخضراء شمعة
 تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
ةفتح الشمع  البيع : مع سعر  

تليهاالحمراء التي   

  

 

 

  

  الحرامي الخضراء شمعة
 تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
فتح   مع سعر : الشراء

يهاالشمعة الخضراء التي تل  

  

 

 

  

  الجنود الثالثة شموع
 استمرار صعود

07نسبة النجاح + % 
 فتح الشمعة  مع سعر : الشراء

التي تلي الشمعة الخضراء 
  األخيرة

  

 

 

  

  االبتالع الخضراء شمعة
  التالي يكون صاعد
09نسبة النجاح + % 

فتح   مع سعر : الشراء
يه الشمعة الخضراء التي تل

 . مباشرة

  

 

 

  

 الشموع الصاعدة
 استمرار صعود

09نسبة النجاح + % 
 فتح الشمعة  مع سعر : الشراء

التي تلي الشمعة الخضراء 
  األخيرة

  

 

 

  

لحمراء المثقوبةالشمعة ا  
 صاعد التالي يكون

اإلغالق أعلى  الشراء : بعد
من إغالق الشمعة 

 المثقوبة

  

  

 

        
 

 

  

  نجمة الصباح شمعة
 التالي يكون صعود

59جاح +نسبة الن % 
فتح   مع سعر : الشراء
الشمعة الخضراء التي 

 تخطو سعر فتح الشمعة
1الحمراء رقم  . 

  

 

  

      
 

 

  

 النجمة الواطئة شمعة
 التالي يكون صعود

59نجاح +نسبة ال % 
فتح   مع سعر : الشراء
الشمعة الخضراء التي 

  تخطو منطقة الفجوة ألعلى
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فجوة تاسكي  شمعة
 األوطأ

 استمرار الهبوط
57نسبة النجاح + % 

يع : معالب فتح   سعر 
الشمعة الحمراء التي 

 تخطو سعر فتح الشمعة
2الحمراء رقم  . 

  

 

  

 

حمراء  إذا كانت الشمعة المغلقة
  واالتجاه صاعد ،، ما هو التوقع

  

 

 إذا كانت الشمعة المغلقة حمراء
 !!التوقع واالتجاه هابط ،، ما هو

 

  

 تسريع القمم الحمراء شمعة
 تعكس االتجاه

 %80+ : نسبة النجاح
ةالبيع : مع سعر فتح الشمع  

  الحمراء الثانية التي تليها

  

 

 

  

ءع القمم الحمراتسري شمعة  
 تعكس االتجاه

 %70+ : نسبة النجاح
مع سعر فتح  : الشراء

تي الشمعة الثانية الخضراء ال
  تليها

  

 

 

  

 الشهاب / النيزك شمعة
 التالي هبوط قوي
09نسبة النجاح + % 

ةالبيع : مع سعر فتح الشمع  
2الحمراء رقم   

  

 

 

  

  المطرقة / الهامر شمعة
 ألعلى تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
مع سعر فتح  : الشراء

3عة الحمراء رقم الشم  

  

 

 

  

  الحرامي الحمراء شمعة
 تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
ةالبيع : مع سعر فتح الشمع  

 الحمراء التي تليها

  

 

 

  

 المصاصة المقلوبة شمعة
  تعكس االتجاه

09نسبة النجاح + % 
مع سعر فتح  : الشراء
3الشمعة الحمراء رقم   

  

 

 

  

  الحرامي الحمراء شمعة
 تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
ةالبيع : مع سعر فتح الشمع  

 الحمراء التي تليها إذا فتحت
 أعلى الشمعة

1رقم    

  

 

 

  

  الحرامي الحمراء شمعة
 ألعلى تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
مع سعر فتح  : الشراء

يها الشمعة الخضراء التي تل
 إذا فتحت أعلى الشمعة

1رقم   

  

 

 

  

  االبتالع الحمراء شمعة
  التالي يكون هابط
09نسبة النجاح + % 

فتح الشمعة   سعر البيع : مع
  الحمراء التي تليه مباشرة

  

 

 

  

امي الحمراءالحر شمعة   
 ألعلى تعكس االتجاه

07نسبة النجاح + % 
مع سعر فتح  : الشراء

الشمعة الخضراء التي 
تليها إذا فتحت أعلى 

1رقم  الشمعة  

  

 

 

  

  الخضراء المثقوبة الشمعة
  ( السحابة السوداء )

 تعكس االتجاه
09نسبة النجاح + % 

فتح الشمعة   سعر البيع : مع
الحمراء التي تخطو سعر 
الخضراء  إغالق الشمعة

 .المثقوبة

  

 

 

  

 ..الساقطة الشموع
 استمرار الهبوط

09نسبة النجاح + % 
فتح   سعر البيع : مع

الشمعة التي تلي 
2الشمعة الحمراء رقم    
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 الغربان الثالثة شموع
مرار الهبوطاست  

07نسبة النجاح + % 
فتح الشمعة   سعر البيع : مع

التي تلي الشمعة الحمراء 
 األخيرة

  

 

  

      
 

 

  

  نجمة المساء شمعة
 التالي يكون هبوط

59لنجاح +نسبة ا % 
فتح الشمعة   سعر البيع : مع
 الحمراء التي تخطو سعر فتح

1الخضراء رقم  الشمعة . 

  

 

  

      
 

 

  

 النجمة العالية شمعة
 التالي يكون صعود

59لنجاح +نسبة ا % 
فتح   مع سعر : الشراء

 الشمعة الخضراء التي تخطو
  منطقة الفجوة ألعلى

  

 

  

      
 

 

  

ع الفجوة العالية وابتال شمعة
  الغراب

 التالي يكون هبوط
09نسبة النجاح + % 

سعر فتح الشمعة  البيع : مع
الحمراء التي تخطو منطقة 

  الفجوة ألسفل

  

 

  

      
 

 

  

 فجوة تاسكي العالية شمعة
 استمرار الصعود

57جاح +نسبة الن % 
فتح الشمعة   سعر البيع : مع

ح الخضراء التي تخطو سعر فت
  الحمراء الشمعة

2رقم  . 

  

 

  

      
 

  

 

  إذا كانت الشمعة دوجي + شمعة خضراء
عد ،، ما هو التوقعاتجاه صا +   

 

 

إذا كانت الشمعة المغلقة دوجي + 

 واالتجاه هابط ،، ما هو شمعة خضراء
  التوقع

 
  

 نجم دوجي المسائي شمعة
دوجي  + شمعة خضراء طويلة

 في اتجاه صاعد
  االتجاه التوقع عكس

09نسبة النجاح + % 
فتح الشمعة   سعر البيع : مع

الخضراء التي تخطو سعر فتح 
1الخضراء رقم  الشمعة . 

  

 

 
  

 دوجي الصباحية شمعة
 + شموع حمراء + دوجي

  شمعة خضراء في اتجاه هابط
 التوقع صعود

07نسبة النجاح + % 
مع سعر فتح الشمعة  : الشراء

 الخضراء التي تخطو سعر فتح
1رقم  الشمعة الخضراء . 

  

 

   

 خضراء طويلة + الدبور في شمعة
  اتجاه صاعد

  التوقع هبوط
57نسبة النجاح + % 

فتح الشمعة   سعر البيع : مع
الحمراء التي تغلق أسفل ظل 

  الدبور

  

 

 

  

  شمعة فرصة التاجر نمط
دوجي +  + شمعة حمراء كبيرة

  شمعة خضراء في اتجاه هابط
 التوقع صعود

09نسبة النجاح + % 
مع سعر فتح الشمعة  : الشراء

 طو سعر فتحالخضراء التي تخ
1رقم  الشمعة الخضراء . 
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ماربوز الخضراء + الدبور  شمعة
  في اتجاه صاعد

  التوقع هبوط
57نسبة النجاح + % 

فتح الشمعة   سعر البيع : مع
ء التي تغلق أسفل ظل الحمرا
 الدبور

  

 

 
  

 التابوت عند الدعم في شمعة
  اتجاه هابط

  التوقع صعود
59نسبة النجاح + % 

سعر فتح الشمعة  البيع : مع
 على ظلالخضراء التي تغلق أ

  الدبور

  

 

   

الدبور عند مقاومة في  شمعة
  اتجاه صاعد

  التوقع هبوط
59نسبة النجاح + % 

فتح الشمعة   سعر البيع : مع
الحمراء التي تغلق أسفل ظل 

ورالدب  

  

 

   

الدبور عند الدعم في  شمعة
  اتجاه هابط

  التوقع صعود
59نسبة النجاح + % 

سعر فتح الشمعة  البيع : مع
ل الخضراء التي تغلق أعلى ظ

 الدبور

  

 

   

  صليب الحرامي نمط
  التوقع عكس اتجاه
59نسبة النجاح + % 

فتح الشمعة   سعر البيع : مع
الحمراء التي تغلق أسفل ظل 

 دوجي

  

 

    

  

 

حمراء واالتجاه  إذا كانت الشمعة المغلقة
 صاعد ،، ما هو التوقع

 

 إذا كانت الشمعة المغلقة حمراء واالتجاه  
  التوقع هابط ،، ما هو

 

  

 دوجي اليلية شمعة
شمعة  + شمعة خضراء + دوجي

  حمراء في اتجاه صاعد
 التوقع هبوط

07نسبة النجاح + % 
سعر فتح الشمعة  البيع : مع
الحمراء التي تخطو سعر فتح 

  ألسفل 1 الشمعة الحمراء رقم

  

 

   

التابوت عند دعم في  شمعة
  اتجاه هابط

  التوقع صعود
57نسبة النجاح + % 

فتح الشمعة   مع سعر : الشراء
الحمراء التي تغلق أعلى ظل 

 الدبور

  

 

 
  

 دوجي اليلية شمعة
شمعة  + شموع خضراء + دوجي

  حمراء في اتجاه صاعد
 التوقع هبوط

09نسبة النجاح + % 
سعر فتح الشمعة  البيع : مع
الحمراء التي تخطو سعر فتح 

 ألسفل 1 الشمعة الحمراء رقم

  

 

   

 في اتجاه  ماربوز + الدبور شمعة
  هابط

  التوقع صعود
57نسبة النجاح + % 

فتح الشمعة   مع سعر : الشراء
الحمراء التي تغلق أعلى خط 

 الدبور

  

 

    

   

حمراء وطويلة + دوجي  شمعة
  في اتجاه هابط

  التوقع صعود
07نسبة النجاح + % 

فتح الشمعة   مع سعر : الشراء
 الخضراء التي تغلق أعلى دوجي

 .مباشرة

  

 

    

 
  

 الحرامي المتوسط صليب
  التوقع صعود

07نسبة النجاح + % 
فتح الشمعة   مع سعر : الشراء

الخضراء التي تغلق أعلى 
 دوجي مباشرة
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