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 أثناء التداول؟  IGبشركة كيف أستخدم مؤشر ميول المضاربين الخاص 

 ديلي إف إكس  استراتيجيكتابة ديفيد رودريغز و إيليا سبيفاك ، كبار 

والذي يعتبر أداة ممتازة لقياس  IG ص بشركةالمتداولين، نقدم لكم دليلنا االرشادي لمؤشر ميول المضاربين الخا مرحبا بكم أعزائنا

 ميول وتوجهات المتداولين في سوق العمالت. 

االتجاهات ما يستخدم المتداولون أداتين لمساعدتهما في تحقيق هذه األهداف وهما: التحليل األساسي، المعني بدراسة عادة  

 دمونخاالقتصادية والجيوسياسية، والتحليل الفني، وهو دراسة حركة األسعار من خالل الرسوم البيانية. وفي أغلب األحيان يست

 خليطاً بين التحليلين.  

مؤشر ميول المضاربين أو معنويات السوق، ومع  :ومع ذلك، تتوفر أداة أخرى يمكن أن تضيف قيمة كبيرة لقرارات التداول وهي

فإنه تتوفر لدينا وسيلة ال مثيل لها افتراضياً لالطالع على معنويات المتداولين ضمن األسواق  IGميول المضاربين الخاص بشركة 

 الرئيسية. 

 ؟IGما هو مؤشر ميول المضاربين الخاص بشركة 

ت التداول المالي للعقود الفرقية غيرها من والتي تحتل المركز األول بين شركا IGباستخدام بيانات التداول الخاصة بمتداولي شركة 

 ، ومن خالل هذه البيانات نتوصل لمعرفة ميول المتداولين ضمن األسواق الرئيسية. (1) أنواع التداول المالي

هي مركزية ومن السهل نسبياً الحصول عليها من أدوات مثل )تقرير في حال كنت تتداول على أسواق األسهم والعقود اآلجلة، و

زام المتداولين( ونظريات أخرى متوفرة، ولكن هذه التقارير في الغالب ما تكون متأخرة، وقد تتطلب رسوماً مكلفة، أو حتى أنها الت

 لغالبية المتداولين في سوق معينة مراكز الفعلية من الممكن أن تتيح رؤية غير متكافئة لل

 ينا االلكترونك الحصول عليها أول بأول من خالل الدخول على موقعتساعد بيانات ميول المتداولين في ملئ هذه الفجوة، وبإمكان
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 اتجاه االستثمار المدعوم بالرافعة المالية تقريروالنشطة )( نستند في هذا القول على عدد الحسابات في المملكة المتحدة المفتوحة 1)

المالية المنشورة، في شهر  )التقارير( باإلضافة الى عائدات العقود الفرقية باستثناء العمالت 2016منشور في شهر أكتوبر لعام 

 قوي""الجنيه اإلسترليني يبدأ مسار هبوط  –"GBP/USD enters a strong downtrend"(   2016أكتوبر لعام 

 IGالتداول مع مؤشر ميول المضاربين الخاص بشركة 

األولى في استخدام هذا المؤشر هو أننا في أغلب األوقات نستخدمه كأداة مناقضة لتحرك السعر: فإن كان معظم  الهامة النقطة

المتداولين يفتحون مراكز شراء فإننا نفضل فتح مراكز بيع وبالعكس. قد يبدو ذلك، غريباً بعض الشيء كوننا نتناول مراكز تداول 

يول ومعنويات المضاربين وليس في وضع السوق الكلي. في هذا المؤشر ال يهم في حال كان حقيقية، ولكن علينا تذكر بأننا ننظر لم

المتداول يفتح مركز بمقدار ألف لوت أو عشرة أالف لوت، حيث أننا نعتبرها إما مراكز شراء أو مراكز بيع بصرف النظر عن 

 اتجاه معين وعن الذي تخبرنا به حركة األسعار.  حجمها. ومن المهم أيضاً التركيز على ميول الكثرة من الناس لتداول في

يميل معظم المتداولون على العمالت والعقود الفرقية للزخم المتالشي، بمعنى أنهم يبيعون عندما يتجه السوق لالرتفاع ويشترون في 

سوق الذي لك فإننا ننظر للسوق يتجه لالنخفاض، يبرر ذلك بأنها الطبيعة البشرية التي تبحث عن الصفقات المغرية نسبياً، ولذ

انخفضت قيمته بصورة حادة ونشتري فيه، ومن الطبيعي توقع أن السعر سيعود لمستواه الطبيعي الحقاً. وبالمثل، فإننا نبيع في سوق 

 ارتفعت قيمته، وسرعان ما نرى لماذا يميل معظم المتداولون للتداول بعكس االتجاه السائد.

والمنخفضة التذبذب، فمن المنطقي: أن نشتري بسعر منخفض ونبيع بسعر عالي ونربح  وضمن سوق ذات مدى سعري محدود 

باستمرار، ولكن هذه الطريقة ال تصلح في حال اتسع المدى السعري، وبإمكاننا رؤية أدلة واضحة على ذلك من خالل بيانات ميول 

 ل الدوالر األمريكي في الرسم البياني أدناه: على سعر صرف الجنيه اإلسترليني في مقاب حدثالتداول، باالطالع على ما 

 

 

 

وتم التداول عليه بشكل كبير، ومعظم المتداولين على هذا الزوج  2016دخل زوج الباوند دوالر في اتجاه هابط قوي في أواخر العام 

م دراستها فتحت مراكز الشراء . وفي واقع األمر، هذه العينة التي تاشتروا في أوقات االنخفاض هذه واستمروا على مراكز الشراء

واستمرت على مركز الشراء الى أن وصل  $1.3200عندما كان الزوج يتم التداول عليه عند سعر  2016سبتمبر  15بتاريخ 

. ونرغب بتوضيح أن السلوك السابق ليس مؤشراً على النتائج 2016في الثاني من ديسمبر من عام  $1.2600الزوج لسعر 

 نقطة.  600أخذ اتجاه معاكس لميول المتداولين األفراد يمكن أن ينتج عنه أرباح تقارب المستقبلية، ولكن 

 



 

 IGتفسير مؤشر ميول المضاربين الخاص بشركة قراءة الرسم البياني و

ميول المضاربين  مؤشر عن واإلحصاءات البيانية الرسوم من عددا سترى DailyFX.com/Arabicموقعنا االلكتروني عند زيارة 

 :األول. شكلين تتخذ وسوف

 

  

 

 يعرض مؤشر ميول المضاربين متداخلة مع حركة سعر السوق. لدينا بيانات FTSE100لمؤشر  البياني الرسم من العلوي الجزء في

 ائماد كونستمؤشر ميول المضاربين الخطوط الدالة على حركة  أن الحظ. مألوف شكل في األسعار الشموع اليابانية بيانات مخطط

 اليسار على

 

 



 

 

والتالي لذلك نالحظ التداخل لبيانات مؤشر ميول المضاربين على نفس المخطط، ولكن هذه المرة سنستعرض أداتان جديدتان: نسبة 

 مراكز بيع وهنا مؤشر ميول المضاربين هو دائماً على اليمين أصحاب مراكز الشراء والمتداولين أصحاب المتداولين 

 

نسبة المتداولين أصحاب مراكز الشراء ،بينما تمثل المنطقة الحمراء نسبة المتداولين أصحاب مراكز البيع . تمثل المنطقة الزرقاء 

 يففي الوقت الذي تكون أعداد أصحاب مراكز الشراء تفوق أعداد أصحاب مراكز البيع يكون الخط المركزي أزرق و سميك ، و 

بيع يفوق عدد أصحاب مراكز الشراء فإن الخط يكون باللون األحمر. وبهذه الطريقة باستطاعتنا حال كان عدد أصحاب مراكز ال

 معرفة فيما إذا كانت الغالبية هي على الشراء أم البيع . 

ع، يوأخيراً، في أسفل المخطط البياني نرى العدد الفعلي من المتداولين أصحاب مراكز الشراء و العدد الفعلي من أصحاب مراكز الب

 فيما إذا كان المتداولون يفتحون مراكز شراء أو بيع في أي وقت .  ما يعطينا صورة واضحة 

 

رسوم البيانية لمن خالل دراسة ا سعار التداول بتتبع االثنين معاً، بالفعليسمح التداخل بين بيانات مؤشر ميول المضاربين مع بيانات أ

 متداولين هي في غالب األحيان مترابطة تماماُ.من السهل رؤية كيف أن أسعار السوق وميول ال

كما أننا نعرض ميول المضاربين على امتداد عينة واسعة من األسواق: حيث باستطاعة المتداولين العثور على هذا الجدول ضمن 

ه ضمن خانة في خانة ديلي إف إكس بلس كما يمكنه العثور علي DailyFX.com/Arabicالتحديثات اليومية للموقع االلكتروني 

 /أخبار السوق. ومن السهل قراءة هذا الجدول كونه مباشر، فالجزء العلوي يظهر نسبة المتداولين الحالية أصحاب مراكز الشراء 

   في السوق بينما يظهر في األسفل التغيرات المهمة. البيع 



 

 

 

نسبة  ٪33.3 عند. ٪66.6و ،٪50 ،٪33.3 في- أعاله البياني الرسم في غيرها عن مختلفة مئوية عالمات ثالث هناك أن سنالحظ

هناك متداولي شراء لكل متداول بيع واحد، وعند نقطة  %66متداولين شراء، ونسبة متداولي بيع لكل متداول شراء. عند نسبة 

ءات رؤية اثنين من قرابإمكاننا وعلى الفور يظهر النقطة التي غالبية المتداولين هم فيها على شراء أم بيع. في هذا المثال،  50%

زوج اليورو  والمتداولين علىتقريباً  %90ميول المتداولين األكثر تطرفاً، المتداولين يفتحون صفقات شراء على الفضة بنسبة 

  .%80إسترليني يفتحون صفقات بيع بنسبة 

 

 

 ألصحاب مراكز البيع والشراء واألسبوعية اليومية التغييرات يظهر حيث ذلك، حدوث سبب فهم في الفرعي المخطط يساعدنا



 

 

بصورة أسبوعية، وعدد أصحاب  %50نرى أعاله أن إجمالي عدد المتداولين أصحاب مراكز الشراء على اليورو قد انخفض بنسبة 

 مريكي،األ الدوالر مقابل اليورو على فاحصة نظرة إلقاء على شجعنا.  ورؤية ذلك ت%20صفقات البيع قد ارتفع تقريباً بنسبة 

 موسع وميل واضح لجانب واحد  صعودي اتجاه في الزوج نرى وبالفعل

 

 هل نختار الجانب اآلخر من السوق ونفتح صفقة شراء على زوج اليورو إسترليني في هذه الحالة؟

 

 هي ليست مؤشرات وقتية كلمة تحذير: مؤشرات ميل المضاربين 

 ي،زوج اليورو إسترلين على كبير بشكل هم على جانب البيع المتداولينميول المضاربين أن  مؤشر يظهر أعالهاألول  المثال في

 نحيازاالميول المضاربين كأداة تظهر لنا  مؤشر إلى ننظر أن يمكننا ذلك من بدال. ببساطة نشتري أن يجب أننا يعني ال هذا ولكن



 

 أمثلة لىع فاحصة نظرة نلقي سوف التالي دليلنا في. بيع أو شراء فرص عن البحث علينا يجب كان إذا ما فيما يشيرو – االتجاهي

 في تداولنا.  IGميول المضاربين لشركة  مؤشر استخدام كيفية عن تفصيال أكثر

 

 

 3.44هم أصحاب مراكز الشراء، بنسبة على الذهب األفراد من إجمالي المتداولين  %77بأن  في المثال الثاني أعاله، نالحظ

عن البارحة وهي أعلى بمقدار  % 0.2شراء لكل متداول بيع واحد. حيث انخفضت نسبة أصحاب مراكز الشراء بمقدار متداولين 

من  %21.7وهو أقل من البارحة وأقل بنسبة  %2.6من األسبوع الماضي بينما كان صافي عدد المتداولين بمراكز بيع هو  1.1%

  .األسبوع الماضي

تفسيره  فهذا يمكن شراء لمشاعر غالبية المتداولين األفراد، وكون هذه الغالبية يفتحون صفقات مغايرة في العادة وجهة نظر بنىنت

هي أكبر من نسبة البارحة ومن  الشراء لين أصحاب صفقاتوباعتبار أن نسبة المتداو .ستستمر بالهبوط أسعار الذهب كإشارة الى أن

مخالفة  هبوط إشارة على ألسعار الذهب بالنسبة الحالية مع التغيرات األخيرة فإننا نحصل نسبة األسبوع الماضي، وبدمج الميول

 لالتجاه المفضل الحالي
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 المخاطرحذير ت

 المخاطر عالي استثمار

يادة نسبة ز. المستثمرين لجميع مناسبة تكون ال وقد المخاطر، من عالية درجة يحملباستخدام الرافعة المالية  األجنبية العمالت تداول

 في عنايةب التفكير عليك يجب األجنبية، العمالت بتداول قرار اتخاذ قبل. أو لمصلحتك ضدك يكون عامل أن يمكن المالية رافعةال

 ياألولرأس المال  التي خسائرفي أن تتجاوز قيمة ال احتمال هناك. المخاطرة في ورغبتك خبرتك ومستوى االستثمارية أهدافك

 تقلمس مالي مستشار من المشورة وطلب األجنبية، العمالت بتداول المرتبطة المخاطر بجميع علم على تكون أن يجب. بك الخاص

 شكوك أي لديك كان إذا

 

 آراء السوق الخاصة بديلي إف إكس 

 شكلت وال للسوق، عام كتعليق تقديمها يتم التقرير هذا في واردة أخرى معلومات أو أسعار أو تحاليل أو أبحاث أو أخبار أو آراء أي 

 يأ الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما ضرر، أو خسارة أي عن المسؤولية كسإف إ يليد تتحمل لن. استثمارية نصيحة

 المعلومات هذه على االعتماد أو استخدام من مباشر غير أو مباشر بشكل تنشأ قد والتي األرباح، في خسارة

 المعلومات دقة

اولين المتد مساعدة هو وحيد لغرض تقديمه ويتم إنذار، سابق دون وقت أي في للتغيير عرضة التقرير هذا في الوارد المحتوى إن

 معو التقرير، في الواردة المعلومات دقة لضمان معقولة تدابير كسإ فإ ديلي اتخذت وقد. مستقلة استثمارية قرارات اتخاذ على

 درتكق عدم أو المحتوى من مباشر غير أو مباشر بشكل تنشأ قد ضرر أو خسارة أي عن المسؤولية تقبل ولن دقتها، يضمن ال ذلك،

 الموقع هذا من المرسلة إخطارات أو تعليمات أي استالم أو إرسال في فشل أو تأخير يالموقع، أو بالنسبة أل إلى الوصول على

 توزيعلا

 أو قوانينلل مخالفا االستخدام أو التوزيع هذا يکون، عندما بلد أي في شخص أي قبل من االستخدام أوهذا التقرير غير معد للتوزيع 

 فيه كوني بلد أي في المقيمين لألشخاص التقرير هذا في إليها المشار االستثمارات أو الخدمات من أي تتوفر وال. المحلية اللوائح

 من أكدالت مسؤولية الموقع هذا زوار عاتق على وتقع. المحلية اللوائح أو المحلي للقانون مخالفا االستثمارات أو الخدمات هذه تقديم

 لها واالمتثال لها يخضعون محلية الئحة أو قانون أي شروط

 تاريخ األداء

 المستقبلية النتائج على مؤشرا ليس السابق األداء

 


