
  الذئب موجات
 ما ھي موجات الذئب ؟

یوجد في جمیع األسواق ویتكون من  موجة الذئب ھي إیقاع طبیعي
  الموازنة بین موجات العرض والطلب

موجات أساسیة وھذا ما یعطیھا میزتھا  5تتكون من  وھي موجة
  األساسیة للموازنة

 
 لماذا تعتبر موجات الذئب جیدة ؟

 
  یبحث عن الكأس المقدسة الن توقیت األسواق ال -

  و توقیت األسواق ال یبحث حول الخوارزمیات المعقدة -
 

 توقیت السوق حول المیزان
 :سؤال

 ؟ ھل تستطیع أن تتوّقع نتیجة التوازن تحت
 

 
 
 :الجواب
 

نحو الّسماء ، أنت ) النحیل (السمین سوف یرسل  ( فاتسو( إذا قلت بأّن 
 . محّق تماما

  بارتختلف كثیرا فموجات العرض والطلب وتأثیرات األخ األسواق ال
  تصعد أو تھبط في السوق



 
وعندما نستطیع أن نحدد أین نقطة المیزان نستطیع أن نتوقع الطریق 

  یتجھ إلیھ السوق الذي سوف
 :السؤال
 

 المخطط في األسفل ھل باإلمكان أن تجد نقطة المیزان؟ على
 

 
 

 :جوابال
  ابحث من المحتمل ال ، خاصة إذا كنت ال اعرف عن ماذا
  واالن رسمنا على المخطط موجات الذئب

 السعر ؟ ھل نستطیع أن نعرف أین سیذھب
 

 



 
  وھو خط الھدف 4و1رسمنا خطا بین 

 
  الموازنة موجودة

 

 
 

  نحن في النقطة الخامسة من الموجات والسوق مرتفع
  التجار یقولون أن السوق سوف یرتفع وكثیر من

  اآلن خارج المیزان ولكن ممارسوا موجات الذئب یعرفون أن السوق
 وسیصحح قریبا

 

  



 ما سبق مقدمة عن موجات الذئب اعجبت بھا وذكرتھا قبل التعریف
  بموجات الذئب

 
 وھي موجات من اكتشاف برایان وولف ووالده لذلك سماھا على اسمھ

Wolfe Waves 
  أو أفقیة وھي عبارة عن قنوات أما صاعدة أو ھابطة

  موجات 5في كل قناة 
 

 الذئب حاالت موجات
 
  ( ( قناة أفقیة –قناة ھابطة  - ولھا ثالث حاالت قناة صاعده

 
 القناة الصاعده -1

 

 
 

محصورة بین  5و4و3و2و1موجات أساسیة  5صاعدة تتكون من  قناة
  خطي القناة الصاعدة

 –االنتھاء من تكون الموجة الخامسة نتوقع أن السوق سوف یصحح  بعد
  نموذج سلبي



 
 

 القناة الھابطھ - 2
 

 
 

محصورة بین  5و4و3و2و1موجات أساسیة  5تتكون من  قناة ھابطة
  خطي القناة الھابطة

 –من تكون الموجة الخامسة نتوقع أن السوق سوف یرتفع  بعد االنتھاء
  نموذج ایجابي

 
  القناة األفقیة -3

محصورة بین  5و4و3و2و1 موجات أساسیة 5یة تتكون من قناة أفق
  أي تسیر بشكل جانبي –خطي القناة األفقیة 

األولى مع بدایة تكون النموذج لكي  1على بدایة الموجة  والنموذج یعتمد
 ایجابي نعرف ھل النموذج سلبي أو

 



 
 

 
  

  قواعد تركیب الموجات
 

  بعض النقاط األساسیة التي تساعد على تمییز موجات الذئب
 

یجب ان تبقى ضمن حدود القناة التي كونتھا  4و  3الموجتان  1 -
 2و  1 الموجتین

ویظھرون شكل  4و 3یتساویان مع الموجتین  2و  1الموجتان  - 2
 ) التناظر). منتظم

(  2و  1تعود لزیارة سقف القناة التي كونتھا الموجتین  4الموجة  3 -
  ) اي تصطدم بھا مرتین

 یجب ان یكون ھناك فترات زمنیة متساویة بین الموجات 4 -
فیبوناتشي % 162او % 127عادة تمتد بطول  5و  3الموجتان  - 5

 .من نقاط القناة السابقة



 
  تحدید السعر المستھدف

 

 
 

انھ یستطیع أن یتنبأ بالھدف السعري  - یقدمھا ھذا النموذج  واھم میزة
 بیرةبمصداقیة ك

إلى األعلى أو  4و 1خطا یمتد من النقطة  نرسم - :الھدف  ولتحدید
  األسفل

  5 وخطا یمتد من نقطة
   وھي الھدف المحدد 6ونقطة التقاء الخطین ھي النقطة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  امثلة من السوق السعودي
 

 
 



تكونت قناة ھابطة وعندما تكونت الخمس موجات االساسیة للموجة 
 المؤشر وشركة الراجحي ارتفع

  یوجد مؤشر على المیتاستوك یبحث في موجات الذئب
  الرابط وھذا

 
http://trader.online.pl/MSZ/e-ex-

Wol...ploration.html 
 

http://trader.online.pl/MSZ/e-w-
Wolfe_Wave_Patern.html 

 
  المراجع

 
  منتدیات المركز الخلیجي –دیسم : موضوع لألخ 

  منتدیات توصیات –تاسي : موضوع لألخ 
 

  -: عن موجات الذئب التالیة المواقع األجنبیة
 

 الذئب الموقع الرسمي لتحلیل موجات
 

http://www.wolfewave.com/index.htm 
 

  مواقع اخرى
 

http://www.chart.nu/wolfewave.htm 
 

http://www.investopedia.com/articles.../05/04040
5.asp 

 
  - منتدى اجنبي - رابط الموضوع على الموني تیك  وھذا

http://www.moneytec.com/forums/f46/t...e-
waves-15108/ 

http://trader.online.pl/MSZ/e-ex
http://trader.online.pl/MSZ/e-w
http://www.wolfewave.com/index.htm
http://www.chart.nu/wolfewave.htm
http://www.investopedia.com/articles.../05/04040
http://www.moneytec.com/forums/f46/t...e


 

 في ترتبط اسھل موجات وھي الیوت موجات عن تختلف الموجاتھذه 
   القنوات تكون

 االساسیة الموجات تحدید في ابدا ھابطة او صاعدة قناة اشاھد ما مجرد
  الھدف الى اصل ان الى 4ب مارا1 من یمتد خط ارسم ثم الخمسة

  
  تطبیق على موجات الذئب

 التوازن تحت ؟ ھل نستطیع أن نتوّقع نتیجة
  ھل استطیع ان حدد الشكل المتكون

 
  كل ماھو مطلوب منى ھو رسم حدود القناة المتكونة وترقیمھا - بالتأكید

 
 



 
 

  خط موازي للخط العلوي والخط السفلي للقناة رسمنا
  النموذج كل ماھو مطلوب منا تقریب الخطوط الى

 

 



 
 -  قربنا الخطوط

  نموذج قناة ھابطة ووجدنا انھ اكتمل معنا
موجة الذئب  شروط تكون موجات الذئب واعلم انھ یجب ان یتكون داخل -لدي 

  خمس موجات فرعیة
  ارقم الموجات

  وابحث عن ھدف الموجة

 
  ھدف الموجة

  ویمتد الى االعلى 4و1رسمنا خط بین 
  6یلتقي مع الخط االول ونقطة اللقاء ھي نقطة  5من  ونرسم خط

  وھي نقطة الھدف
  االسعار الیھا او قبلھا قلیال او بعدھا قلیال وتصل

 
  بعد تحقق ھدف اي نموذج
  تسیر االسعار مرة اخرى

  دعم والمقاومة الجدیدةال وننتظر قلیال ثم نبحث عن شكل جدید متكون وعن نقاط

  



 :إقتباس

 java55 المشاركة األصلیة بواسطة
 تحقق فیھا االرتفاع 5والموجھ  6الى 1شكرا لكي اختي ام عزام یعني الموجات من

 
 ارجو التوضیح اذا فھمت صح واال ال اذا الترند العام ھابط اوترند صاعد نفس الشي

 
 بروكر ویاریت من االخوان یشوفلنا معادلھ لالیمي

 
 االسبوعي كیف اقیس الترند من التاریخي ام

 
  ھال فیك
 

او  ھي موجة الھدف التي یتحقق فیھا االرتفاع 6موجات اساسیة لكي یكتمل النموذج والموجة  5 -الموجات 
  الھبوط
 

  والموجات اذا كانت داخل قناة صاعدة یكون الھدف ھابط
  كانت داخل قناة ھابطة یكون الھدف صاعد ذاوا

  القناة وھدفھا یعني كأن العالقة ھنا عالقة عكسیة بین
 
 

 
 

  الصورة كیف ان الخمس موجات تسیر داخل قناة ونالحظ في
  وال ضرورة لترقیم نقطة الھدف ال بد ان یكون خارج القناة 6والھدف 

 
  دفونالحظ العالقة بین القناة والھ

  الھابطة ھدفھا صاعد والقناة الصاعدة ھدفھا ھابط فالقناة
 

  الثالث االیام السابقة الحظت تكون قانتین واحدة ھابطة وواحدة صاعدة وسوف اضع مثال للمؤشر خالل
 



 
  دقائق 5فاصل  المؤشر

  یوم االثنین - سار المؤشر في قناة صاعدة یوم االحد وتم تحقق ھدف النموذج الھبوط
  الصعود الیوم ویم الثالثاء سار المؤشر في قناة ھابطة وتم تحقق ھدف النموذج وھو

 
  عادت مرة اخرى ارتفعت خارج حدود القناة ثم 5ي القناة الصاعدة ان موجة ونرى ف

  وھذا ممكن في الموجة الخامسة وھذا مثال
 

 



 
  للترند وبالنسبة

  یفضل مراجعة الترند االساسي على الشھري واالسبوعي
  وھكذا ثم الیومي والساعة

 
  یعني

  یكون المسار العام ھابط على الشھري
  یكون صاعد الن ھذا ترند فرعي ولكن على الیومي

 
  مع التحیة

  

 مثال ال تنطبق علیھ موجات الذئب 
 

 

 
  الھدف ھنا لم یتحقق

 
 2و  1 یجب ان تبقى ضمن حدود القناة التي كونتھا الموجتین 4الن الموجة 

  ولم انتبھ لذلك سابقا
 

  وفي المثال السابق
  2و1ضمن حدود القناة التي كونتھا الموجتین  لیست 4 نجد ان القناة

 
  للتأكد من صحة الموجة -داخل المحیط  وتوضیح للقناة وكیف یجب ان تكون

  في منتدى ثاني - الذئب - لالخ  - ننظر في ھذه الرسم التوضیحي 



 

 

 
  اسأل اهللا ان یكون في الدرس مایفید 

 دمتم بحفظ اهللا 


