


تعـريـف
اإلسكالبينج

اإلطـار الزمني

من يستخدم

املستخدم يف االسكالبينج

 االسكالبينج يف التداول

 هو اسلوب من اساليب التداول ويعتمد على سرعة الدخول
 والخروج من الصفقات ويهدف الى تحقيق أرباح قليلة

 نسبيًا مع عدد كبير جدًا من الصفقات

 يعتبر أحد أصعب طرق التداول على الرغم من أن اسلوب االسكالبينج يشتهر بشكل
 كبير بين جمهور المتداولين اال انه من الطرق التي تحتاج الى مجهود كبير جدًا وتركيز

 عالي أثناء التداول ، الى جانب احتياج هذه الطريقة أيضًا لخبرة كبير في طرق قراءة الرسم
 البياني والتعامل مع التحليل الفني بشكل عام

 نظرًا الى أن هذه الطريقة في الغالب تكون بتنفيذ عدد كبير من الصفقات في وقت قصير
 بهدف تحقيق مكاسب قليلة فاالطار الزمني المستخدم فيها دائمًا يكون أقل من النصف

 ساعة وقد يصل الى االطار الزمني لكل دقيقة أو 5 دقائق مرورًا باالطارات االخرى بحد أقصى
 االطار النصف ساعة ، نظرًا الى أن االعتماد دائما يكون على اغالق الجلسات أو الشموع

اليبانية في سوق العمالت مثاًل

 ُيستخدم اسلوب االسكالبينج أو المضاربة السريعة من المتداولين االفراد كما يتم
 استخدامه من قبل المؤسسات المالية الكبيرة أيضًا

 ففي الحالة االولى عند استخدامه من قبل االفراد يتطلب خبرة كبيرة وقوية في
 قراءة الرسم البياني نظرًا لسرعة تطلب اتخاذ القرارات اثناء التداول على االطارات الزمنية
 الصغيرة ، وهو ما يجعل منه اسلوب صعب للتداول نظرًا لسرعة رد الفعل المطلوبة مع

 كل تحرك يتحركه السوق ، على الرغم من ذلك سنجد ان هذا االسلوب يتم استخدامه من
 طائفة كبير نظرًا الى انه في الغالب يظهر كأسلوب يسير للتداول
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 ما في الحالة االخرى وهي استخدام هذا االسلوب من قبل المؤسسات المالية الكبيرة في
 التداول فهذا ناتج عن أن ٨٠%  أو اكثر من التداول في االسواق العالمية يتم بأستخدام

 أو انظمة التداول السريعة  HFT الكمبيوتر وهي أنظمة التداول األلي التي تسمى ال
 االوتوماتيكية ، وتعمل هذه االنظمة مع تحركات السوق بشكل مستمر وتحاول دائمًا

 تحديد مناطق اختالل القوة والضعف بين المشتريين والبائعين وتستمر في تنفيذ عدد
 كبير من الصفقات قد يصل الى عشرات الماليين من المتاجرات في اليوم الواحد ، ومع

 انتظام هذه االنظمة في تحقيق ارباح قليلة على المدى البعيد مع عدد الصفقات الضخم
جدًا تصل هذه االنظمة الى الهدف التي انشئت من اجلة في الخروج في النهاية بربح كبير

 االمر أشبه بطاولة الروليت ، والتي يتم الرهان دائمًا عليها من قبل الكازينو على أن يكون
 نسب االحتماالت دائمًا في صالح صاحب الكازينو ، ومع عدد المراهنات الكبير يكون الناتج

االخير دائمًا من الناحية الرياضية لصالح االخير

 كما ذكرنا أن هذا االسلوب دائمًا يظهر وكأنه اسلوب تداول يسير نظرًا الى أن المضارب
 دائمًا ينظر له من جانب ضمان االرباح القليلة أفضل كثيرًا من انتظار ارباح كبيرة وهو أمر

 خاطىء تماما في التداول ، التداول ليس يسير مهما اختلفت اساليب التداول ، فلكل
 طريقة مضاربة نسب احتماالت خاصة بها ونسب مخاطرة خاصة بها وسنتحدث عن كل

ذلك خالل هذا البحث

 اسلوب االسكالبينج في التداول ال يناسب بأي حال من االحوال المضارب المبتدىء ، النه كما
 ذكرنا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار يستحيل أن تكون لدى المضارب المبتدىي ، أنظمة

 التداول االلية تعمل بشكل مستمر ولديها ميزة أن الكمبيوتر هو الذي يقوم بها بشكل
 منتظم ومستمر أما العواطف البشرية ال يمكن أبدًا أن تنافس الكمبيوتر للعمل بهذه

 الطريقة ، االمر  أشبه بمحاول المنافسة مع الكمبيوتر في من سيرهق أوال أنت أم هو ، هو
 ال يشعر وال يصل الى مرحلة االرهاق أبدًا أما انت في الغالب تصل الى هذه المرحلة سريعًا
 مع كثرة التركيز واالرهاق العصبي والزهني الذي تسببه هذه الطريقة من طرق التداول

 وهو ما يتطلب حرفية شديدة للتعامل مع هذه االساليب في التداول

خداع
إسلوب اإلسكالبينج
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حقيقة
اإلسكالبينج

 في الغالب وقبل أن نبدأ الحديث عن هذا االسلوب من
 اساليب التداول أرجو التركيز في هذا الجزء من البحث لما
 له من أهمية ليس فقط في موضوع طريقة التداول التي

 نتحدث عنها ولكن في كل طرق التداول بشكل عام ، وان
 لم تفهم بشكل مفصل هذا الجزء من البحث اعلم انك

بحاجة الى دراسة التداول بشكل أكبر و أدق

 في البداية يجب أن تعرف أن هناك ثالث عناصر هامة جدًا يجب أن تأخذها في الحسبان
 وهذه العناصر ضرورية ولن تصل الى مرحلة االحتراف دون فهم هذه العناصر النها ضرورية

 أيضًا في بناء خطة التداول وهذه العناصر تتمثل في

 في الغالب يهتم المضارب بعنصرين فقط من هذه العناصر وهما المخاطرة والعائد الى
 المخاطرة و يغفل معظم المضاربين عن نسب االحتماالت الخاصة بكل صفقة أو الخاصة

 بطريقة التداول ذاتها ، مع اختالف أساليب التداول وتعددها فكل طريقة من هذه الطرق
يكون لها نسب احتماالت خاصة بها أيًا كانت طريقة التحليل ، أساسي أو فني

 والحديث عن التفرقة بين نسب االحتماالت المختلفة لكل نوع من أنواع التداول في تحتاج
 الى بحث مختلف ولكننا هنا فقط سنضع الخطوط العامة لتحديد نسب االحتماالت مع

 االتجاهات المختلفة للسوق

 فمثاُل في أوقات االتجاهات تكون االحتماالت أعلى من %50 لصالح االتجاه العام لألسعار ،
 وتتغير هذه النسبة مع كل تحرك لألسعار سواء في صالح االتجاه أم ضده ، وهو ما ينتج
 عنه انعكاس االتجاه في النهاية ، االحتماالت تعبر عن مدى قوة وسيطرة قوة واحدة من

  قوتا السوق البيعية والشرائية ، ففي االتجاه الصاعد مثاًل تكون السيطرة للقوى الشرائية
 واالحتماالت تعطي المضارب رؤية عن احتمالية استمرار هذا االتجاه والتي تظهر مع قوة أو

ضعف شموع االتجاه والحركات االتجاهية والتصحيحية وكثير من المسائل

 نسبة المخاطرة
 نسبة العائد الى المخاطرة

 نسب االحتماالت

-1
-2
-3
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نسب

املخاطرة

نسبة العائد

اىل املخــاطــرة

 هي النسب من رأس المال التي يخاطر بها المضارب في كل صفقة واحدة أو عدد من
 الصفقات ، تحسب بمجمل الصفقات المفتوحة في وقت واحد ونسبتها من رأس المال

 الكلي للمضارب  - الموجود في حسابه

 نسب المخاطر لها أهمية خاصة في التداول النها مفتاح فشل أو نجاح التداول ، فأدارة
 الحساب بدون خطة محكومة الدارة االموال والمخاطرة ال تعطي نتائج ايجابية على المدى

 الطويل بأي حال من االحوال ، والنجاح في التداول يقاس على المدى البعيد مع استمرارية
الحصول على ارباح وليس بكل صفقة على حدى

 ولكن غالبا ما يكون المضارب المبتدىء على دراية بقواعد ادارة رأس المال المبدئية حتى
 وان كانت غير كافية ولكن يكفي انه يعرف أن ليس من المفترض أن يخاطر بكل شىء في

صفقة واحدة ، وهذا ناتج عن كثرة الحديث عن أهمية رأس المال في التداول بشكل عام

 القاعدة االولى عند الدخول في أي صفقة هي أن ترى أين يجب أن تضع مستوى وقف
 الخسائر الخاص بك ، وبهذا يتم تحديد المخاطرة والتي تتم بتحديد عدد العقود المناسب

 لهذه الصفقة بعد معرفة أين سيكون مستوى وقف الخسائر ، وعلى هذا االساس يتم
 تحديد العائد الى المخاطرة بأن تعرف أين سيتم وضع مستوى جني االرباح ، وفي هذه

  الحالة يكون العائد الى المخاطرة ، والذي دائمًا ما يوصى بأن يكون ضعف المخاطرة ) 2:1  (
ولكن االمر يختلف قلياًل عند وضع نسبة االحتماالت في المعادلة
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نسب

االحتامالت

 ببساطة من الممكن تعريف نسبة االحتماالت بأنها احتمالية أن يتحرك السوق في اتجاه
 مستوى جني االرباح قبل أن يتحرك في اتجاه مستوى وقف الخسائر ، عند دخول الصفقة

 أن تحدد نسبة االحتماالت التي موجودة في الصفقة لتصل الى تحقيق الربح قبل أن تخرج
 من الصفقة ، حتى وان لم تكن على دراية بفكرة االحتماالت في المضاربة ، فيكفي عند

التحليل الفني أن تعرف اتجاه االسعار وهذا يعني أن االحتماالت في صالح االتجاه

 العائد للمخاطرة يتحدد بناءًا على نسب االحتماالت ، بمعنى أن القاعدة المطلقة للتداول
 بأن العائد الى المخاطرة يجب دائمًا أن يكون ضعف المخاطرة هي قاعدة غير صحيحة ، أو ال

يجب أن تطبق في المطلق

 نسب االحتماالت مثاُل لو كانت ٥٠%  فيجب في هذه الحالة أن ينصب تركيز المضارب على
 أفضل فرص تداول تعرض عائد الى المضاربة 1:2 على االقل ، ومن االفضل أن يكون أعلى

 من ذلك ولكن هذا ليس موجود اال في عدد قليل من المضاربات وليس من السهل ،
 ولكن على الرغم من ذلك فتظل نسبة االحتماالت ضعيفة ، اذا الميزة هنا فقط في العائد

الى المخاطرة وليس المخاطرة القليلة أو نسب االحتماالت العالية

 ودائمًا ما تسير المعادلة كذلك ، ان كان هناك مخاطرة قليلة فغالبًا يكون العائد كبير
 ولكن نسبة االحتماالت قليلة ، أو العائد صغير ونسبة االحتماالت كبيرة في صالح المضارب
 ومن الممكن أن يكون المخاطة كبيرة أو ال ، ولكن بشكل عام ال يوجد مضاربة فيها الثالث

عناصر مكتملين ، فعندما يكون هناك عنصر جيد سيكون اما أخر سىء أو االثنين معًا

1 فقط في حالة ان كانت مثاُل نسبة : 1  العائد الى المخاطرة من الممكن أيضًا أن يكون 
 االحتماالت في طريقة التداول الخاصة بالمضارب ٧٠%  في هذه الحالة ستكون المعادلة
 الرياضية ايجابية ، في كل عشر صفقات مثاُل سيكون الناتج النهائي جيد اذا تم ربح 7

صفقات من عشرة في المقابل خسارة 3 صفقات فقط

 وهنا يجب أن تفرق بين االحتماالت في تحرك السعر في اتجاه معين وتوزيع االحتماالت على
 أو احتماالت تحرك السعر في اتجاه  Directional probability عدد الصفقات االولى تسمى

معين قبل االخر



 نأتي للجزء االهم
وهو تطبيق ما سبق على طريقة التداول اإلسكالبينج

وعند هذه النقطة يجب أن نذكر مميزات وعيوب اسلوب التداول
( االسكالبينج ) 
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 اإلسكالبينج من طرق التداول التي تمتاز دائمًا بنسبة احتماالت كبيرة قد تصل في بعض
االحوال النادرة الى ٩٠%  مثاًل كما هو الحال في ارتداد السعر بعد التحركات القوية

 ) Spike pull back movement  (

 ولكن كما تعلمنا أن هذا ليس كل شىء فالعناصر االخرى يجب أن ُتدرس أيضًا الن في حالة
 أن نسبة االحتماالت كبيرة كما هو الحال في هذه الطريقة ستكون نسب المخاطرة عالية

أيضًا والعائد الربحي ضئيل جدًا

 في هذه الحالة لتحصل على معادلة ايجابية يجب أن تكون منضبط في التعامل مع تلك
 الطريقة الن في الغالب سيكون المخاطرة أكبر من العائد وهو ما يعني أن خسارة صفقة

 من الممكن أن تؤدي الى ضياع أرباح صفقتين أو ثالث مع نسبة احتماالت تكون في الغالب
 ما بين ٧٠%  الى ٨٠% ، ان لم يكن المضارب محترف جدًا لن يستطيع التفرقة بين أفضل

 الصفقات التي يجب أن يدخلها

 المشكلة الثانية أن في الغالب خالل أيام التداول يكون هناك عدد كبير جدًا من المضاربات
 من هذا النوع ، ولكن ان لم تكن هذه الطريقة مدروسة بأحترافية من الممكن أن تدمر

 حسابك النك في هذه الحالة ستجد انك مطالب بالدخول في عدد كبير جدًا من الصفقات
 وهذا من الممكن أن يكسر قواعد ادارة المخاطر الخاصة بك خاصة اذا كان بداية يوم

 التداول الخاص بك به خسارات متتالية ، انفعاالتك من الممكن جدًا أن تؤثر على قراراتك
 خاصة انها يجب أن تكون قرارات سريعة كما ذكرنا ، وفي هذه الحالة من الممكن فعال

 ان لم تكن محترف جدًا أن تخسر كمية كبيرة من أموالك قد تصل بها الى مرحلة عدم
 التعافي من الخسائر ، الن التعافي من الخسائر أيضًا ليس سهل ، فخسارة مثال ٥٠%

 من حسابك يتطلب مضاعفة المبلغ المتبقي لتصل فقط الى مرحلة رأس المال االولية
(Breakeven) 
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املمـيـزات

العيوب

 هذا االسلوب جيد جدًا لمحترفي التداول النه يمتاز بنسب احتماالت عالية جدًا

 االسلوب خطر جدًا للمضارب المبتدىء ، فإن كنت من غير المحترفين ال يجب أن تعمل
 بهذا االسلوب أبدًا

 الشخص المحترف يعرف أن يوازن نسب المخاطرة مع نسب العائد الربحي في ظل نسب
االحتماالت العالية وهي الطريقة النموذجية للتداول بهذه الطريقة

المخاطرة العالية في هذ االسلوب تجعله من الطرق الخطرة الدارة الحسابات

 المؤسسات المالية تعمل بهذا االسلوب مع تكرارات كبيرة جدًا تمكنهم من صنع أرباح
كبيرة جدًا

ال يجب أن تدخل صفقات بهذا االسلوب ان لم تكن على دراية بفكرة االحتماالت

سرعة الدخول والخروج من الصفقات يعتبر ميزة كبيرة لمتادول المدى القصر

 يجب أن ينصب تركيزك دائمًا على جعل المخاطرة والعائد الربحي 1:1 ولكن هذا يتطلب
رؤية محترفة ومنطقية في هذ االسلوب

 الضغط النفسي والعصبي كبير جدًا في التداول بهذه الطريقة

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-٤

-٤

-٥

 هناك فقط شىء أخير لننهي هذا الموضوع الشائك وهو عدم وضوح خطة التداول من
 االساس ، فواحد من أكبر أخطاء التداول هو الدخول بناءًا على أسلوب معين في التداول

 وادارة الصفقات بأسلوب مختلف تماما ، فمثاُل عند الدخول في مضاربة سريعة “ سكالبينج
 “ من الممكن أن تجد السعر يتحرك في اتجاهك بقوة فتترك الصفقة وتحولها الى

 )                         (  أو صفقة للتداول على الحركات االتجاهية ! هذا خطأ كبير ، الن في صفقة
 أخرى أيضًا من الممكن أن تتركها لتجدها تنعكس عليك ، والن قواعد التداول الخاصة

 بك ليست منضبطة فستجد أنك تترك الخسارة تكبر الى أن تتحول الصفقة الى كارثة قد
 تأخذ أرباح شهر أو اثنين من الصفقات السريعة التي كنت تعمل بأسلوبها ، يجب أن تحدد

 اسلوبك وعلين يجب أن تكون الخطة واالهداف والمخاطرة ، غير ذلك فتأكد انك تضارب
 بناءًا على هواك وليس بناءًا على خطة محكومة ، وفي هذه المرحلة يجب أن تتوقف عن

. التداول وتبدأ في احكام خطة التداول

Swing trade




