


 المشكلة األزلية للجنس البشري هي هي نفسه، فغالبية البشر دائمًا ما يكونوا 
 قناعات وانطبعات مبنية على الهوا والميول الشخصية ال أساس علمي لها على
 األطالق. والالعبون في أسواق المال ليسوا بمعزل عن ذلك فعلماء النفس المعنيون
 بتطبيق نظريات هذا العلم على أسواق المال توصلوا وصنفوا العديد من الميول
البشرية التي تجعل غالبية المضاربين والمستثمرين  يخسرون في أسواق المال

 سوف أتناول هنا أهم تلك التحديات أو الميول الشخصية والتي أحب أن أطلق
عليها التحديات النفسية السبع

تحديات 7
لتجني األرباح من البورصة 
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 هذا هو التحدي األكبر لكل مضارب جديد على هذا العالم . هذا هو التحدي الذي 
 يجعل من المضاربة  واالستثمار واحدة من أصعب الوظائف على األطالق وليس كما

 يصور للبعض أنها الطريق إلى الثراء السريع كنتيجة طبيعية للكثير من الدعايا
الهزلية والغير أخالقية التي نراها كل يوم على شبكة األنترنت

أن  األجابة   ستكون  يجريها  التي  العمليات  نجاح  نسبة  عن  ماهر  طبيب  سألت   إذا 
وإذا سألت محام مخضرم ناجحة.  تكون  يجريها  التي   العمليات  العظمى من   الغالبية 
سألت إن  أما  األجابة.  نفس  ستسمع  ربما  يربحها،  التي  القضايا  نسبة  عدد   عن 
الرابحة صفقاتهم  نسبة  عن  الكوكب  هذا  على  المستثمرين  أو  المضاربين   أكبر 
%60 إلى   %  4. من   تتراوح  أنها  تسمع  فسوف   ، األسعار  لحركة  توقعاتهم  دقة   أو 

  حركة السعر في أسواق المال ناتجة عن المشاعر والتفاعالت النفسية للمضاربين
 والمستثمرين وبما أنه من المستحيل التنبؤ بمشاعر البشر بدقة فمن المستحيل ان

 نتنبأ بحركة األسعار بدقة. أما في الكثير من المهن األخرى، فأنت تتعامل مع قوانين
 ثابته والعامل الحاسم يكمن في خبرتك وموهبتك الستخدام القانون المناسب في
 الوقت المناسب. ولكن أسواق المال فال تحكمها قوانين ثابته ودقيقة ولهذا نسمع

 دائمًا تلك الجملة من كبار المضاربين “مهما كان ذكائك ودقة تحليلك للموقف،
فالسوق دائمًا على حق

التحدي األول

السعي وراء الكمال
(سعر السوق) 
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 إذا كيف يمكننا تحقيق األرباح بالرغم من استحالة
!!?توقع حركة السعر المستقبلية بدقة

   ذات مرة قال جوروج سوروس والذي يعد أحد أهم المضاربين في تاريخ أسواق المال 
 اليهم صحة أو خطأ توقعاتك، ولكن ما يهم هو كم ستكسب عندما تكون توقعاتك

 صحيحة وكم ستخسر عندما تكون توقعاتك خاطئة. فهذا المضارب األسطوري  ال
 يهتم بكونه على خطأ أو صواب ولكن ما يهمه هو أن يحقق أرباح ضخمة حين تصدق
       توقعاته0ويحقق خسائر قليلة حين تخطأ توقعاته. لو افترضنا أنه كان لديك 10 صفقات

خسرت في ٩ وربحت صفقة واحدة فقط                          علي زوج عمالت يورو/ دوالر

 ولكن ألنك كنت تصبر علي الصفقات الخاسرة وتخرج منها بسرعة في حين أنك كنت
  تلتزم بالصبر واإلحتفاظ بالصفقة الرابحة أطول وقت ممكن، فكانت مجموع خسائرك
 في التسع صفقات هي٩٠٠٠ $. ولكنك استطعت أن تحقق ٢٥٠٠      في الصفقة الرابحة
 الوحيدة ليكون صافي الربح هو ١٦٠٠     اآلن هل فهمت ما يحاول أن يقوله جورج سوروس؟
بالرغم من أنك خسرت ٩0     من الوقت لكنك مضارب محترف في أعين جورج سوروس

على المهن  أصعب  من  المال  أسواق  في  واالستثمار  المتاجرة  من  يجعل   وهذا 
تعودنا التي  غير  خاصة  وذهنية  نفسية  تركيبة  تتطلب  ألنها  األرض،   كوكب 
عالم في  أما  الخطأ  لتجنب  نسعى  دائمًا  فنحن  حياتنا،  جوانب  جميع  في   عليها 
عنها البعد  في  ليس  و  الصغيرة  الخسائر  تقبل  في  يكمن  النجاح  المال،  أسواق 

 وأن تكون جميع  أو معظم صفقاتك رابحة، فستجد نفسك ترفض إغالق الصفقة  
 الخاسرة وستصبر عليها ألنك ال تحب أن تكون مخطىء  ولسوف تتحول تلك الخسارة

 من صغيرة إلى كبيرة، ومن كبيرة إلى كارثية، وهذا هو السبب الحقيقي الذي يقف
 خلف خسارة الكثير في أسواق المال وليس ألن أسواق المال مرتفعة المخاطرة كما

 يعتقد الكثير، فالمخاطرة هي الشئ الوحيد الذي يمكن السيطرة عليه بشكل شبه
 كامل في البورصات على اختالف أنواعها

نعم  الخسارة”،  على  تصبر  وال  الربح  على  أصبر   “ للمضاربة:  الذهبية  فالقاعدة   ولذلك 
بتلك البساطة فبدال من أن تصبر على الخسارة  الصغيرة طامعًا ان تتحول على ربح
ضخم. ربح  إلى  الكبير  والربح  كبير  ربح  إلى  يتحول  أن  طمعًا  القليل  الربح  علي   أصبر 
 وإذا فعلت ذلك سينتهي  بك الحال بعدد كبير من الخسائر القليلة وعدد قليل من
لصغر حجم نظرًا  الربح مكسب  دائمًا هو  األجمالي  الناتج  ليكون  الضخمة    المكاسب 
بولسون جون  الملياردير  المضارب  عنه  عبر  ما  أيضا  وهو  األرباح  حجم  وكبر  الخسائر 
بطريقة أخري حين قال )إذا اعتنيت أنا بالمخاطرة فسوف تعتني األرباح

بنفسها
John Paulson
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( Martingale)

التحدي الثاني

 معظمنا إذا خسر عدة صفقات أو أيام متتالية، يتوقع أنه سوف يربح الصفقة القادمة، وبناءًا  
 على ذلك  يضاعف نسبة مخاطرته ليعوض خسارته بسرعة، فإذا سألت لماذا توقعت أن
الصفقة القادمة ستكون رابحة، فال تجد إجابة مبنية على منطق أو تحليالت أو إحصائيات

 فال تزيد من نسبة المخاطرأو تقللها  بناءا على توقع  هل ستربح الصفقة القادمة أم ال و إلتزم
بخطتك في إدارة رأس المالوال تحيد عنها لمجرد ظنون وميول شخصية ال أساس علمي لها

أنك هو  القادمة  الصفقة  توقع  لمحاولة  مباشرة   كنتيجة  تظهر  التي  المشاكل    أبرز 
في أمال  صفقة  خسرت  كلما  مالك  برأس  المخاطرة  نسبة  تضاعف  ًنفسك   ستجد 
أساليب بناء  تحاول  نفسك  ستجد  أخرى  .بعبارة  الخسارة  لتلك  السريع   التعويض 
لهذا العربي  العالم  في  الشائعة  والتسمية  بإسم               تعرف  التي   المتاجرة 
بعد كل خسارة. المخاطرة  “المضاعفات” وهي مضاعفة  اإلستراتيجيات هو   النوع من 
من النوع  بهذا  دائمًا  مرتبطة  ستريت  وول  كوارث  أغلب  أن  التنويه  يجب   وهنا 
االستراتيجيات وسوف نتحدث أيضًا عنها بشكل مفصل في كتيب أخر مخصص لذلك

 صحيح أنه على المدى الطويل وبعد تنفيذ المئات من عمليات البيع والشراء، يمكنك
فإذا كانت نسبحة الناجحة،  توقعاتك ونسبة صفقاتك  احصائيًا كم هي دقة   أن تعرف 
في أن  يعني  فهذا   ،100 هناك  سيكون  تقريبا  صفقة  و60  رابحة  صفقة   40 صفقة   نجاح  
الرابحة الصفقات  تلك  توزيع  أن  في  المشكلة  تكمن  ولكن  خاسرة،  %60صفقاتك   كل 
 والخاسرة يكون عشوائي.  ً بشكل متتالي أم ستأتي الخاسرة أوالًفال يمكنك أن تعرف
 هل ستأتي الصفقات الرابحة أوال بشكل متتالي. هل بعد كل ثالث عمليات رابحة ستكون
عشوائي يكون  دائمًا  والخاسرة  الرابحة  الصفقات  فتوزريع  ال،  أم  رابحة  الرابعة  العملية 

 الصفقة التالية
ستكون مختلفة
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التحدي الثالث

 إذا اعتنيت أنا بالمخاطر، سوف تعتني األرباح بنفسها” هكذا كان رد المتاجر الملياردير
واألرباح هما تعلمه كمضارب.المخاطرة  أهم درس  بولسون  عندما سئل عن   جون 
 وجهي عملة المضاربة واالستثمار في أسواق المال  بل أى سوق أخر مهما كان نوعه
 ولكن الكثير ال يحب أن يرى إال الجانب الذي يحبه، وهو جانب الربح فقط. صديق سألني

 ذات مرة عن األرباح “الشهرية” الممكن تحقيقها في بورصة العمالت ورغم تحفظي
 على تفكيره في األرباح بشكل شهري، لكن  دار بيننا الحوار التالي

 في المتوسط ما هي األرباح الشهرية المتوقعة إذا استثمرت في بورصة العمالت؟

 فقال لي أنا ال استطيع أن أخسر كل أموالي، فهل من وسيلة أخرى لالستثمار دون
المخاطرة بكل رأس المال

شهريًا، هناك احتمال شبه مؤكدا أن تخسر كل أموالك 

فتعجب وقال لي إذا أريد أن أبدأ من غدًا

 فقلت له ولكنك لكي تحقق 100%

فقلت له من الممكن أن تحقق

فوافق على الفور

شهريا 50%

غياب الهدف
والتفكير فقط في األرباح
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 فقلت له ولكن هناك إحتمال شبه مؤكد أن تخسر أكثر من

 فقال لي أن ال استطيع أن أخسر أكثر من 

 فقلت له هذا ممكن ولكن في تلك الحالة سوف تكون أرباحك في أغلب االحتماالت

 تقريبًا سنويًا وليس شهريًا وهذا ايضًا علىمكونة من رقمين فقط

إفتراض أنك مضارب محترف لديك سنوات طويلة من الخبرة

األولى: النظر فقط للربح من دون المخاطرة المطلوبة لتحقيق هذا الربح

من رأس المال على هدف محدد

 وقد تختلف األهداف من مستثمر ألخر، فالذي يبحث عن دخل شهري، ال يصلح
 لالستثمار في البورصة. والذي يبحث عن االستثمار في أدوات ذات سيولة مرتفعة، أي

 يمكن تسييل االستثمار والخروج منه سريعًا، ال يصلح لالستثمار في العقار، والذي
يبحث عن عوائد استثمارية مرتفعة، ال يصلح لوضع أمواله كوديعة في البنك

 يجب أن تبدأ اوال بتحديد هدفك من حيث األرباح التي ترغب في تحقيقها وأقصى 
 مخاطرة ًيجب أن تبدأ أوال يمكنك تحملها، اإلطار الزمني المناسب لك، أي كم من

 الوقت ستصبر حتى تحقق تلك العوائد ودرجة تفرغك للمضاربة في البورصة، كل
هذه العوامل ستحدد ما هو الطريق المناسب الذي يجب أن تسلكه

سنويًا من االستثمار بمخاطرة ال تزيد عن

 الثانية: غياب الهدف، وتلك مشكلة يواجهها الكثير  في مختلف المجاالت وليس
 فقط االستثمار، الهدف يجب أن يكون محدد لكي تعلم كيف ستحققه، فاستثمار

  أموالك ليس هدف محدد.اما تحقيق

من أموالي بأى حال من األحوال

من أموالك 

%٥٠
%٢٥

70%

25%

99.99% : 10%

صديقي كان لديه مشكلتين
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التحدي الرابع

 أسواق المال ال يوجد بها خبراء، حتى أعظم المضاربين والمستثمرين ليسوا بخبراء،
 وارين بافيت

 يكون اثري اثرياء العالم ربما يمتلك من األموال ما ال تمتلكه مجموعة من الدول
مجتمعة ولكنه ليس بالخبير الذي تبحث عنه ليعطيك توصيات بالبيع أو بالشراء

ولكن عندما يكونوا على صواب فأنهم يحققوا أرباح كبيرة وعندما
يكونوا على خطأ فانهم يحققون خسائر صغيرة فتكون المحصلة النهائية هي الربح

 لكي أوضح وجهة نظري دعونا نتحدث عن الحقائق التي ذكرناها أكثر من مرة. ال
 يستطيع  أى شخص كائنًا من كان أن يتوقع حركة األسعار بدقة مهما وصل من

  العلم أو الخبرة أو الثراء، وأن أغلب أعظم مستثمري ومضاربي العالم ال تتخطى دقة
توقعاتهم

 األن دعونا نتحدث عن الخبير )س(، ولنفترض أن هذا الخبير اسطوري وحطم كل 
 األرقام القياسية والقواعد والقوانين التي تحدثنا عنها سابقًا ودقة توقعاته

 تقريبا . تم استضافة هذا الخبير في أحد القنوات اإلقتصادية، وتحدث هذا الخبير
 عن ألف سبب مقنع لصعود الدوالر األمريكي. وبما أنه خبير فقد قررت أنت أن تشتري

 الدوالر األمريكي وفي غضون أيام خسرت نسبة كبيرة من رأس مالك. بالرغم من
 كونه خبير مخضرم وبالرغم من دقة توقعاته االسطورية فهذا لم يشفع لك عند

السوق وذلك لعدة أسباب

شخصيا ليس بخبير. ربما يكون مستثمر مخضرم ربما

خبراء السوق

Warren Buffett

50%

%٩٥
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تحدثنا أن دقته

 هذا الخبير صاحب رؤية طويلة المدى وقد يستهدف ١٠٠ نقطة من توقعه هذا. أما 
 أنت فمضارب قصير المدى تستهدف ١٠٠ نقطة فقط. ولذلك أنت خسرت الكثير
 بينما هو حقق الربح ألن الدوالر  هبط ١٥٠ نقطة  قبل أن يعود مرة اخرى ليصعد

 ١٠٠ كما توقع هذا الخبير، فهو تحقق توقعه وأنت خرجت بالخسارة ألنك لم تتحمل
تحرك السعر عكسك ١٥٠ نقطة

 في هذا المثال افترضنا أن ما تراهم وتقرأ لهم ممن يطلقوا على أنفسهم خبراء،  
 هم  بالفعل خبراء واسطوريين،  ولكن ماذا لو افترضنا العكس؟! ماذا لو افترضنا

 أنا أغلب من تراهم وتسمع لهم ال يمتلكوا حسابات للمضاربة في البورصة من
 األساس وكل ما يبيعوه هو الكالم؟ وماذا لو افترضنا أن من الكثير ممن تسمع

 لهم  وخصوصًا في بورصة العمالت

 ال تبيع وال تشتري بناءًا على رأي خبير سواء كان خبير حقيقي أو مزيف، يجب أن 
 تمتلك خطة متاجرة وتلتزم بها حتى وإن كان هذا اإللتزام يعني أنك ستبيع

 بينما يوصي الخبراء بالشراء. هناك فرق بين المضاربة في البورصة والنقاش في
 المجالس ومجموعات الواتس اب حول البورصة، على عكس النقاش حول البورصة،

المضاربة تحتاج خطة مسبقة وإنضباط واستقاللية في التفكير

هم سماسرة في شركات صانعة للسوق
وربحهم الرئيسي هو خسارتك؟ 

تصادف أنك استمعت له في هذا التوقيت
من الوقت وقد  أى أنه سوف تخطأ توقعاته بنسبة 

Forex
Market Maker

%٥%٩٥
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التحدي الخامس

محاولة
فهم السوق

 ذات اإلدارة قوية والمستقبل الواعد في عدة أسواق حول العالم وذلك لكي يوفر  
 سيولة ألحد مشروعاته الجديدة. ونتيجة لذلك فبدأ سهم الشركة “س” في الهبوط

بشكل سريع على عكس التوقعات المنطقية لجميع الخبراء

 وهذا هو األساس الذي ب فإذا كان هناك تناقض  بين ما ترى وما تعتقد فيجب أن تبيع أو ُ 
 تشتري وفقًا لم تراه ال العكس. فإذا أخذت بتلك النصيحة سوف تبيع سهم الشركة “س”

في الوقت الذي تعتقد فيه أن الشركة “س” شركة قوية ذات مستقبل واعد

 أنت كمضارب هدفك هو تحقيق الربح وليس محاولة فهم سبب الصعود والهبوط
للسعر، هدفك أن تشتري ما يصعد وأن تبيع مايهبط أو هذا ما قاله المضارب الملياردير

 ويسعى أيضًا الكثير لفهم تلك األسباب ولكن مثال الشركة “س” هو سبب كاف  
 لكي تتوقف عن محاولة فهم السوق، وفي الحقيقة فأن هذا المثال ليس حالة شاذة
 أو حالة فريدة من نوعها، فالتحركات الغير متوقعة من البنوك االستثمارية وصناديق
وإذا استطاع المستثمرين تحدث بشكل متكرر  أنواعها وكبار   االستثمار بمختلف 

 أحد أن يرصد تلك التحركات فهذا يكون بعد حدوث الحدث وهذا ما نراه يوميًا على
 القنوات اإلخبارية. فهم يقولوا لقد صعد السهم أو العملة نتيجة لكذا أو كذا، ولكنك
لنية نتيجة  “س”  السهم  إحتمالية هبوط  عن  يتحدث  أحد  تجد  أن  المستحيل   من 
 األمير الوليد بن طالل في بيع حصته من الشركة “س” أو صعود العملة “ص” بسبب
يرددوا الكثير  تجد  معين.ولهذا  مركزي  بنك  من  محتمل  مفاجئ  تحرك   إحتمالية 

“المقولة الشهيرة “ليس هناك أسهل أن تحلل الحدث بعد وقوعه
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 سئل هذا السؤال للكثير من المضاربين والمستثمرين وتباينت األراء بشكل كبير 
  ولكن أبلغ من جاوب على هذا السؤال هو المضارب جيل بليك

 أن عملية المضاربة في أسواق المال نصفها فن ونصفها األخر علم. فأنت يجب أن
 تكون فنانًا لكي ربحة، ويجب أن تكون عالمًا لكي تستطيع أن تختبر تلك ُتتخيل

 وتبتكر أفكار وأساليب مضاربة م األفكار بشكل علمي وال تنخدع باألفكار التي تبدو
عبقرية ولكنها ال تستطيع أن تصمد في وجه إختبار اإلحصاء واألرقام

 هل تتذكر اليوم الذي استقيظت فيه في منتصف الليل وقد خطرت على بالك  
 فكرة معينة لبناء أسلوب متاجرة ناجح؟ هل تتذكر إلى أى درجة كنت تعتقد أن تلك

الفكرة عبقرية و كم كنت فخور بنفسك حينها؟

قد   لهم  قرأت  أو  عنهم  سمعت  أو  معهم  تحدثت  الذين  المضاربين  كل   تقريبًا 
 مروا بتلك التجربة وفي الحقيقة فأنهم سوف يستمروا بالمرور بتلك التجربة، ففي

 هذا العالم نحن في بحث دائم عن أفكار جديدة لبناء أنظمة وأساليب متاجرة مربحة
 وذلك لعدة أسباب إما أن نستبدل الطريقة التي نستخدمها االن بطريقة أكثر ربحًا أو
 إلعتقادنا بأن الطريقة التي نستخدمها األن لم تعد مربحة أو لزيادة خبرتنا ومعرفتنا

بأساليب المضاربة واإلستثمار المختلفة أو غيرها من األسباب

حيث أنه قال Gill Blake

التحدي السادس

كن فنانًا
كن عــــالــمًا

المضاربة  واالستثمار في أسواق المال فن أم علم؟
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 فإذا اخترت أن تكون فنانًا فقط فسوف تأخذ تلك الفكرة التي خطرت على بالك  
 وتبدأ في تطبيقها مباشرة وتخاطر بأموالك دون أن تختبرها لتتأكد من جدواها.

 فالكثير من األفكار  ذريعًا. فال تثق في عقلك على ًالعبقرية لم تصمد في وجه
 االختبارات اإلحصائية وأثبتت فشال حساب ثقتك في األرقام واإلحصائيات،   فهي

صاحبة الكلمة األخيرة في عالم المضاربة في البورصة

 هناك فرق بين الصفقة الخاسرة والصفقة السيئة، وهناك أيضًا فرق بين الصفقة  
 الجيدة والصفقة الرابحة، فالصفقة الجيدة هي التي أتبع فيها القواعد بغض النظر إذا

 ما كانت رابحة أو خاسرة والصفقة السيئة هي التي ال أتبع فيها القواعد وأيضًا بغض
 النظر إذا ما كانت تلك الصفقة رابحة أو خاسرة. فأنا لدي الكثير من الصفقات الخاسرة

 ولكني ال يوجد لدي أى صفقة سيئة.” هكذا تحدث المضارب الشهير الري هايت

 دعونا نقول بأن الخطأ على أنه عدم إتباع القواعد التي وضعتها لنفسك لكي ترشدك 
  أثناء عملية المضاربة . وبهذا التعريف إذا لم يكن لديك قواعد واضحة فإن كل ما

 ستفعله سيكون خطأ” وهنا أيضًا حاول الدكتور فان ثارب

 مدير ومؤسس أول صندوق تحوط في سوق عقود المستقبليات يتخطى

 الذي قضى حياته في دراسة أفضل مضاربي ومستثمري العالم التشديد على أهمية
.أن يكون لك قواعد محددة أثناء عملية المضاربة

عالم النفس

حجم األموال التي يديرها حاجز المليار دوالر 

التحدي السابع

الدراما

Larry Hite

Van Tharp
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  والعكس في حالة الشراء

jack Schwager

Alexander Elder

Market Wizards

Periods Simple Moving Average 50

 األن بعد أن شددنا على أهمية أن يكون لك قواعد محددة أ للمضاربة أو االستثمار،  
 دعونا نفترض أنك بالفعل تمتلك قواعد ترشدك أثناء عملية المضاربة، فعل سبيل
 أنا ال أفكر في البيع إال إذا ماكان السعر الحالي أقل من المتوسط المتحرك البسيط

 لخمسين فترة

 يجب أن يكون الجهد الذهني المبذول فيها قليل، وإذا كان الجهد الذهني المبذول
 فيها قليل فهذا سوف يجعلها عملية روتينية ال إثارة وال دراما فيها وهذا يتناقض

 بالطبع مع الصورة الذهنية لدى العديد من األشخاص بأن المضاربة في أسواق المال
 من أكثر األنشطة المثيرة في العالم. المسئول عن تلك الصورة الذهنية بالطبع هو
 وسائل اإلعالم التي دائمًا ما تعرض صور وفيديوهات عن بورصة نييورك أو شيكاغو

 وبها العديد من المضاربين وصناع السوق يصرخون في وجوه بعضهم البعض
 ولكن ما ال يدركوه بأن وظيفة هؤالء تختلف تمامًا عن وظيفة المضارب الذي يجلس

 أمام شاشة الكمبيوتر وكل ما يربطه بالسوق هو مجموعة من األرقام والبيانات
.والرسوم البيانية

 في ضوء ما تحدثنا عنه فأنك لن تندهش عندما تجد المضارب الشهير جاك شويجر 

 واإلثارة، فيجب أن تبحث عن هواية أخرى. أما المضاربة في البورصة فهي نشاط روتيني
وفي بعض األحيان يكون ممل ايضًا

 هل تعلم أن العديد من صناديق التحوط والمضاربين حول العالم يستخدموا أنظمة
 مضاربة آليه دون أى تدخل بشري، والدور البشري كما ذكر جاك شويجر محصور في

 عملية البحث والتطوير. تذكر دائما أنك تعمل في هذا السوق ليس بحثًا عن الدراما
.وإنما بحثًا عن األموال

 الدكتور  تحدث عن نفس النقطة حين قال إذا كنت تبحث عن الدرما

 يتحدث عن النجاح في المضاربة في أسواق المال ويقول بأن تلك العملية يجب أن تتم
 بدون جهد بذل في عملية البحث ُوبشكل روتيني، ولكي يزيل أى إلتباس  أتم كالمه

 وقال الجهد يجب أن ي عن أساليب وأنظمة مضاربة مختلفة وتطويرها ولكن ليس
.في عملية المضاربة نفسها

 ترشدك أثناء عملية المضاربة. فإذا كان لديك قواعد محددة فهذا يعني أن عملية
المضاربة

 ومؤلف سلسلة الكتب األشهر في تاريخ أسواق المال 




