هو برنامج حاسوبي يعمل كخبير الكترونى آلي يساعدك في
اتخاذ القرار .سيرفرات سوبر ترند تحلل الشركات فنيا
ويستخدم اكثر من  500استراتيجية متقدمة من تحليل
كالسيكي الى تحليل موجي و تحليل ماركت بروفايل وتحليل
احجام التداول ثم يرسل لكم الخالصه بشكل آلي ومبسط.
البرنامج يقدم تحليل للشركات بعد اغالق السوق على شكل
تقرير يومي بالشركات االيجابية المرشحه لالرتفاع و الشركات السلبية.
كما يقدم البرنامج تحليل لحظي اثناء عمل السوق من االفتتاح وحتى اغالق السوق وبشكل آلي .تعمل المنصة
بشكل مستقل وال تحتاج اي برامج اخرى ليعمل معك .المنصة متقدمة ونتائج تطوير من  2005وحتى االن.
البرنامج في التحليل اللحظي  :يحلل الشركات على االسعار الفورية  Liveوهذا يجعلك مضارب محترف جاهز
القتناص الفرص.
مميزات برنامج سوبر ترند:

طريقة برنامج سوبر ترند

استخدام التحليل اليومي
فقط

استخدام التحليل اليومي
واللحظي معا

استخدام اللحظي فقط

فتح التحليل اليومي ثم عمل
فلترة او ترتيب

فتح التحليل اليومي ثم عمل
فلترة او ترتيب

ال حاجة لعمل فلتره يومية

اضافة الشركات لقائمة
المتابعه

اضافة الشركات لقائمة
المتابعه

انتظار االشارات اللحظية
الوارده الى التحليل اللحظي
(ليس المتابعه)

بعد االفتتاح بـ  5دقائق
تطبيق طريقة البرنامج

انتظار االشارات اللحظية
التى تصل الى قائمة
المتابعه اللحظية والمضاربه
فيها

الطريقة االساسية او
المتقدمة

استخدام الطريقة االساسية
او المتقدمه

الطريقة الاساسية والمتقدمة مشروحه اسفل هذا التقرير

تطبيق طريقة البرنامج :
طريقة اساسية او متقدمة

ملخص طريقة الفلترة (تصفية الاشارات الوارده )

التالي طريقة الفلترة للاشارات اللحظي :

جديد :
ملف دليل استخدام اتجاهات السهم ومنصة التحليل في سوبر ترند
هنا www.mysupertrend.com/dr.pdf :

جديد :
دورة في استخدام برنامج سوبر ترند (دورة مسار النجاح في االسهم باستخدام
برنامج سوبر ترند)
هنا www.mysupertrend.com/tr :

الطريقة االساسية في وضع الطلب او العرض
• هي طريقة تعتمد على االنتظار حتى تحقق شرط االشارة .اذا صدرت اشارة لحظية ايجابية
(او سلبية) انتظر الوقت المحدد لالنتظار  ،انتظر حتى ظهور عبارة "جاهز للتحقق" ثم انتقل
مباشرة الى محفظتك وشاهد اخر سعر  .اذا كان اخر سعر اعلى من السعر الموجود بالبطاقة
فالشرط متحقق اذا تصبح اشارة ايجابية  .ضع الطلب على احد نقاط الدعم الـ  7الموجوده
بالطاقة (وقف خسارة-دعم سوبر -ارتكاز سوبر -مقاومة سوبر ،والنقاط التقليدية الثالث)  ،اختر
الدعم االقرب الى السعر الموجود باالبطاقة.
• اذا انتظرت الوقت المحدد وكان اخر سعر اقل من السعر الموجود ببطاقة الشركة فاالشارة
ستتحول الى سلبية مؤقتا وقد تعود االيجابية مرة اخرى ،في هذه الحالة سعر السهم متوقع له
ان يتراجع قليال  ،لذلك ضع الطلب على احد نقاط الدعم الـ 7االقل سعرا اي انزل بالطلب
تحت قليال .علما انه فرص الربح من االشارة التى ال يتحقق شرطها اكبر منه في حال تحقق
الشرط وذلك الن السهم سيتراجع قليال ويلتقط طلبك ثم يواصل الصعود.
• طريقة ممكن استخدامها وهي توزيع الطلبات على اول  3نقاط تحت سعر البطاقة من النقاط
ال 7كما في الطريقة االساسية سواءا تحقق الشرط اوال.

الطريقة المتقدمة
• ليس فيها انتظار لوقت  ،افتح على اتجاهات السهم في البطاقة ا ،افتح على اليومي اوال وشاهد
مستو يات الدعم والمقاومه ووضعها للسعر الحالي ،اذا السعر الحالي فوق مستوى دعم بقليل
ممكن تطلب على خط الدعم هذا  ،او من سعر السوق مباشرة .اما اذا كان السعر الحالي
قريب مستوى مقاومة فضع الطلب عند اقرب مستوي دعم تحت السعر الحالي وانتظر .او
انتقل للطريقة التقليدية .اما اذا كانت مستويات الدعم والمقاومة بعيده جدا عن نظاق السعر
الحالي فانتقل الى اتجاهات السهم على اللحظي .وطبق نفس اآللية السابقة.

شر ح بالتفصيل

هناك  ٣طرق للاستفاده من البرنامج :

اولا  :طريقة الاستفادة من الاشارات اليومية فقط
تعتمد الطريقة على الاستفادة من التحليل الليومي بدون
متابعة الاشارات اللحظية .هي مناسبة لمن لايستطيع متابعه
السوق بشكل دائم .علما ان الاشارات اليومية موثوقيتها عليه
واعلى من الاشارات اللحظية .هي مناسبة للمبتدئين
والمشغولين عن السوق.

.1
.2

.٣

.4
.5
.6

.7
.8

اعد قائمة للشركات التى ترغب بمتابعها اما عبر عمل فلترة او عبر
خاصية الترتيب.
طريقة الفلتره :افتح اليومي ثم اختر فلترة ثم اختر الشركات الايجابية
فقط وممكن (ليس شرطا) ان تضيف للفلتره شرط تحول الى الايجابية
و (او) اتجاه الترند يكون ايجابي( .يمكن اضافة شروط اخرى اذا رغبت).
اضف نتائج الفلتره الى قائمة المتابعه الخاصه.
طريقة الترتيب  :افتح على اليومي ثم ترتيب حسب خاص 1او خاص2
او حسب المؤشرات التى ترغب .اضف الشركات المختاره (مثلا اعلى 5
شرك ات) عبر فتح بطاقة كل شركة واضافتها الى قائمة المتابعه.
مع الافتتاح بالغد  :راقب تحقق شرط الافتتاح (مضي اول  5دقائق)
تأكد من تحقق شرط الافتتاح ( يقصد ب الافتتاح بعد مضي اول 5
دقايق من الافتتاح)
إذا تحقق الشرط  :ضع طلبك علي دعم سوبر أو ارتكاز سوبر (وهو
الأفض ل) او مقاومه سوبر ضع وضع السوق في الحسبان عند اختيار
نقطة الطلب المناسب .كذلك يمكن وضع الطلب حسب الطريقة
المتقدمة باستخدام "اتجاهات السهم"
ثم انتظر تاتي الصفقه لك لا أن تأتي انت لها .فعل وقف الخساره
اليومي في كل الحالات.
البيع يكون عند تحقق الاهداف او البقاء بالسهم حتى ظهور اشارة
سلبية لحظية او يويمة متحقق شرطها او عندما يوشك السهم (اخر
دقيقتين من التداول) ان يغلق السهم تحت وقف الخسارة.

ثانيا  :طريقة الاستفادة من الاشارات اليومية واللحظية معا
هذه تعتمد الطريقة على ان تكون الشركة ايجابية على اليومي وايضا
ايجابية على اللحظي  ،الطريقة قد تكون الافضل (نور على نور) ولكنها
متحفظه نوعا ما.
الطريقة هي :
 .1اتبع ماجاء في رقم  1فقط في الطريقة اولا من اعلى .
 .2ثم اضف هذه الشركات الى قائمة المتابعه.
 .٣في الغد  :انتظر ظهور اشارات لحظية وارده في قائمة المتابعه
الخاصة وافتح على هذه النافذه (قائمة المتابعه).

 .4اول ما تصل اي اشارة لحظية امامك خيارين الطريقة الاساسية
والطريقة المتقدمه :
الطريقة الاساسية :
هي طريقة تعتمد على الانتظار حتى تحقق شرط الاشارة .اذا صدرت
اشارة لحظية ايجابية (او سلبية) انتظر الوقت المحدد للانتظار  ،انتظر
حتى ظهور عبارة "جاهز للتحقق" ثم انتقل مباشرة الى محفظتك
وشاهد اخر سعر  .اذا كان اخر سعر اعلى من السعر الموجود بالبطاقة
فالشرط متحقق اذا تصبح اشارة ايجابية  .ضع الطلب على احد نقاط
الدعم الـ  7الموجوده بالطاقة (وقف خسارة -دعم سوبر-ارتكاز سوبر-
مقاومة سوبر ،والنقاط التقليدية الثلاث)  ،اختر الدعم الاقرب الى السعر
الموجود باالبطاقة.
اذا انتظرت الوقت المحدد وكان اخر سعر اقل من السعر الموجود
ببطاقة الشركة فالاشارة ستتحول الى سلبية مؤقتا وقد تعود الايجابية
مرة اخرى ،في هذه الحالة سعر السهم متوقع له ان يتراجع قليلا  ،لذلك
ضع الطلب على احد نقاط الدعم الـ 7الاقل سعرا اي انزل بالطلب تحت
قليلا .علما انه فرص الربح من الاشارة التى لا يتحقق شرطها اكبر منه
في حال تحقق الشرط وذلك لان السهم ستراجع قليلا ويلتقط طلبك ثم
يواصل الصعود.
اذا لم يصل السعر الى الطلب الذي وضعته ممكن تعدل الطلب الى
نقاط اعلى .ويمكنك الانتقال الى الطريقة المتقدمة (باستخدام
اتجاهات السهم) ستجد نقاط اقرب للتنفيذ.
• طريقة ممكن استخدامها وهي توزيع الطلبات على اول  3نقاط من
النقاط ال 7بحيث تكون تحت سعر البطاقة كما في الطريقة الاساسية
سواءا تحقق الشرط ام لم يتحقق.

الطريقة المتقدمة  :ليس فيها انتظار لوقت  ،افتح على اتجاهات السهم
في البطاقة ا ،افتح على اليومي اولا وشاهد مستو يات الدعم
والمقاومه ووضعها للسعر الحالي ،اذا السعر الحالي فوق مستوى دعم
بقليل ممكن تطلب على خط الدعم هذا  ،او من سعر السوق مباشرة.
اما اذا كان السعر الحالي قريب مستوى مقاومة فضع الطلب عند
اقرب مستوي دعم تحت السعر الحالي وانتظر .او انتقل للطريقة
التقليدية .اما اذا كانت مستويات الدعم والمقاومة بعيده جدا عن نظاق
السعر الحالي فانتقل الى اتجاهات السهم على اللحظي .وطبق نفس
الآلية السابقة.

ثالثا  :طريقة الاستفادة من الاشارات اللحظية فقط
هذه الطريقة تعتمد على الاستفادة من اي اشارة لحظية (ايجابية او سلبية)
بدون النظر للتحليل اليومي.
هذه الطريقة مناسبة للمضاربين المحترفين ،ولاحظ ان طلو ع اي سهم يبدأ
من اللحظي ثم ت ظهر الايجابية لاحقا على اليومي لذلك هذه الطريقة قد
لا تفوت اي ربح .هي سريعه واحترافيه وفيها مخاطره.
الطريقة هي :
 -1افتح على التحليل اللحظي وانتظر الاشارات الللحظيه .
 -2اتبع ماجاء في رقم  4ومابعده من خطوات في الطريقة ثانيا من اعلى.
 -٣يمكنك تقليل عدد الاشارات اللحظية الوارده وتصفيتها بعمل فلتره على اللحظي.

نقاط سريعه:


اذا ترغب في عمل قائمه للمتابعه ليوم الغد .اعمل فلتره لليومي او من ترتيب ثم اضف
جميع نتائج الفلترة من اعلى البرنامج لقائمة المتابعة .افتح على قائمة المتابعة
ستست قبل الاشارات اللحظية في هذه القائمة.



اذا ترغب في تقليل ظهور الاشارات اللحظيه الوارده او عمل تصفيه وتركيز لها ادخل
على فلتره على اللحظي.



يمكنك عمل اكثر من فلتره للاش ارات اللحظية  .مثلا ترغب في عمل فلترة لحظية اولى
للشركات الايجابية والتى عليها نموذج فني متقدم وايضا تريد بجانب هذه الفلترة اضافة
فلترة اخرى للاشارات اللحظية التى لها يوم صعودي :الطريقة :افتح على فلترة على
اللحظي .حدد شروط الفلترة (نموذج فني متقدم) ثم اعتمد .ثم افتح على فلترة على
اللحظي مرة اخرى واختر "اضافة فلترة" ثم حدد ماتريد من شروط (يوم صعودي مثلا) ثم
اعتمد .اصبح لديك فلترتين منفصله :ستستقبل نتائج كلا التصفيتين.



الافضل ان تأتي الصفقه لك لا ان تأتي لها انت  ..لا تستعجل في اللحاق بالسهم .ولكن
ممكن ان تخصص  %20من سيولة المحفظة للطلب المباشر اي اقل من سعر الطالب
الحالي بسعر او سعرين .والافضل ان تتريث وتطلب حسب طريقة النقاط الـ 7وطريقة
اتجاهات السهم



اذا زادت خبرتك بالبرنامج ستصل في الاخير الي ان اي اشارة لحظيه هي فرصه للربح
فعلا .لان الايحابيه في السهم تبدأ فعلا من الايجابيه اللحظيه اولا ثم تظهر لاحقا على
الفريم اليومي وستلتقط السهم من بدايه صعودة اذا اتبعت طريقة الاشارات اللحظية
فقط.



في الطريقة الاساسية لطريقة وضع الطلب في كل الأحوال انت ستضع طلبك تحت
السعر الحالي
اللي يفرق انه إذا تحقق الشرط ..سترفع الطلب قليلا ,إذا ما تحقق الشرط ستنزل الطلب
أكثر..



إذا كنت لا ترغب في ان تنتظر تحقق الشرط ..او اذا لم ينفذ لك حسب النقاط ال 7ممكن
تنتقل الى الطريقة المتقدمه عبر استخدام اتجاهات السهم



فرص الربح من الإشارات التي لم يتحقق شرطها يكون أكبر.



يمكن توزيع الطلبات على اول  ٣نقاط من النقاط ال 7التى تحت سعر البطاقة.

___________________

برنامج سوبر ترند
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الحقوق محفوظة لشركة الحلول الجامعية لالتصاالت وتقنية المعلومات

