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 :كيف تبدا يومك مع سوبر ترند

في  . كقائمة متابعهنتائج الفلترة اضف واعمل فلترة يومية. ثم  برنامج سوبر ترندافتح 

كز على اشارات التحليل اليومي . اليومي مصداقيته اذا كنت جديدا على البرنامج ر .البرنامج

 اعلى من اللحظي.

 

 :الفلترة على هذا الرابطانواع   :هناك عدة انواع من الفلتراعمل فلترة يومية و 
www.mysupertrend.com/ft.pdf 
 حسب الطريقة هنا دعم من الفلترة هو وضع الطلب على واالهم . كل متداول وله طريقته في الفلتره..

https://www.mysupertrend.com/Howinfo.pdf 

 هناك فلترة مميزه مثل : 

 : على اليومي 

   )راجع الملف اعاله(  )منتقل لاليجابيه حديثا( اختر ايجابية على اليومي + .1

 نجمات  3 جودة االشارة  اختر ايجابية على اليومي +. او 2

 )هذا متوفر في نسخة الكومبيوتر فقط( شركات من حيث القوة 5ثم اختر افضل   1او اعمل اعادة ترتيب واختر خاص. 3

سوبر اتجاه الترند +منطقة تحول ايجابية +مثل فلترة حسب  وممكن اختيار اي فلتره اخرى

 فوليوم او سوبر قناة 

 :على اللحظي 

او فلترة حسب اختراق ال   و فلترة جيده )راجع الملف اعاله(فلترة قوية حسب جودة االشارة  او فلتره اختر  

Vwamp 

 مثل فلترة حسب سوبر فوليوم او سوبر قناة  وممكن اختيار اي فلتره اخرى

http://www.mysupertrend.com/ft.pdf
https://www.mysupertrend.com/Howinfo.pdf


 .. وتضيف نتائجها كل مرة الى قائمة المتابعه.اكثر من فلترةممكن تعمل 

مثال عملت فلترة "متقدمة" على اليومي . اضف نتأئج التصفيه الى قائمة المتابعه. ثم ارجع واعمل فلترة من نوع  

 .اخر واضف نتائجها كذلك الى قائمة المتابعه
 :اذا افتتح السوق

ع شركات قائمة بتا

 عملتهاالمتابعه التى 

سعر الطلب ضع . سابقا

الطرق حسب  الدعمعلى 

التالية )شاهد الصورة 

 التالية( :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mysupertrend.com/h1.html


 

 هنا انقر راجع دورة مسار النجاح  للتعرف على الطرق الثالث بشكل مفصل . 

http://mysupertrend.com/tr 

 

  :الكومبيوتراذا كنت تستخدم نسخة 

القي نظره علي اتجاهات السهم و القنوات في اتجاهات السهم والقنوات المتحركه و المؤشرات 

 .المفتاحية. وعلى حالة غطسة السهم

 www.mysupertrend.com/dr.pdf :طريقة قراءة االدوات الفنيةراجع هذا الملف لتعرف 

 

 انقر على الرابط التالي  .كذلك القي نظرة على المفكرة.مفكرة ارقام جيدة
 https://www.argaam.com/ar/company/calendar/details/marketid/3/ 

الشركات التى عليها احداث قريبه تابع وضعها في سوبر ترند. حاول تنتظر السهم على احد 

 .سوبر او على اتجاهات السهم. كما في اعالهالدعم نقاط 

 

 :اثناء عمل السوق

 . حسب الطريقة اعالهفي المضاربه.. ضع الطلب  ممكن تستفيد من االشارات اللحظيه

 .على دعموضع الطلب   . وطبق طريقة البرنامجلتركيز االشارات اعمل فلترة لحظيه 
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