
 األمريكي األسهم لسوق الفني التحليل في سنة 51 من أكثر حصيلة االستراتيجية هذه

 من كثير دراسة من حصيلة بعد وجاءت والمعادن، العمالت وتداول والسعودي

 مع حتى جدواها أثبتت الحمد وهلل التي االستراتيجية هذه إلى خلصنا حتى المؤشرات

 دليل أكبر لهو المعروض الجدول في المسجلة واألرقام الحرجة، االقتصادية الظروف

 .  ذكرت ما على

 

 دخالت أربع إلى دخلة الواحدة السنة في هناك أن هو عام بشكل االستراتيجية مفهوم

 قد االقتصاد وضعف التضخم حال ففي الشركات وربحية االقتصاد قوة على يعتمد

 أربع إلى يصل قد االقتصاد تحسن حال في أما فقط، دخلتين إلى دخلة السنة في يكون

 الخاصة مؤشراتي خالل من معالمها تتضح الدخالت وهذه الواحدة، السنة في دخالت

 الجدول في ذلك أذكر الدخلة تحقق فبعد مؤشرات، ثماني إلى تصل قد والتي

 وهكذا....  2 رقم ودخلة 5 رقم دخلة في مذكور هو كما الصفحة أعلى في الموجود

 إلى الدخلة في ونستمر عليها دخلنا التي العام المؤشر ونقطة الدخول تاربخ وأسجل. 

 خرجنا التي العام المؤشر ونقطة الخروج تاريخ فأسجل خروج المؤشرات تعطي أن

 ونخرج تنقص أو قليال تزيد شهور خمسة إلى شهر من الدخلة هذه تستمر وقد عليها،

 أن إلى بالكاش محتفظين السوق خارج نبقى ثم% 03 عن يقل ال بربح الدخلة من

 ثماني إلى أحيانا تصل قد فترة السوق خارج ونبقى..  وهكذا دخول المؤشر يعطي

 بإذن المؤكدة الربحية هو االستراتيجية لهذه النهائية فالمحصلة تنقص، أو تزيد شهور

 العشوائي والدخول األعصاب وتوتر اليومية المراقبة مؤونة تكفيك جانب إلى اهلل،

 السوق خارج وأنت الطويلة الراحة من جميلة فرصة تعطيك كما المال، وضياع

 األسرة أجواء عن المتواصل والبعد والتوتر المراقبة شاشة عن بعيدا مالك على مطمئن

 نزول أن كما كافية، بفترة السوق خارج ونحن عادة تحدث والتي األسهم وكوارث

 حال في األسهم ستشتري ألنك آخر، ربحا يعتبر السوق خارج وأموالك المؤشر

 . أموالك مضاعفة يكون وهكذا األسعار بأقل الدخول

 

 ذكرناه ما عليها نطبق لكي الصفحة أعلى في الموجود الدخالت جدول ندرس بنا تعالوا

 .  االستراتيجية هذه في



 

  may 2015 22 بتاريخ وخرجنا jan 2015 51 بتاريخ دخلنا -- 5 رقم دخلة

 يقارب ما أي نقطة 5641 بربح وخرجنا شهور الخمس يقارب ما فيها مكثنا يعني

 نقطة، 6323 يقارب ما المؤشر نزل حتى أشهر ثماني السوق خارج وبقينا ،63%

 . آخر ربحا يعتبر وهذا الكبير النزول هذا بسبب التآكل من أموالنا حمينا وبهذا

  

 وخرجنا شهور ثالث تقريبا فيها وبقينا  feb 2016 55 بتاريخ دخلنا -- 2 رقم دخلة

 شهور خمسة حوالي السوق خارج وبقينا ،%24 يقارب ما أي نقطة 5304 بربح منها

 .  النزول هذا من أموالنا حمينا وبهذا نقطة 5510 يقارب ما المؤشر نزل حتى

 

 يوم 52و شهور أربع فيها ومكثنا oct 2016 23 بتاريخ دخلنا -- 0 رقم دخلة

 % . 03 بربح أي نقطة 5626 بربح وخرجنا تقريبا

 

 باألرباح تنميهاو الضياع من أموالك تحمي والمحبوكة المدروسة االستراتيجية وبهذه

 الوقت تمنحك كما األعصاب، وتوتر الضغوط من وحمايتك البال براحة وتستمتع

 والمعادن العمالت تداول أو كالعقار األخرى المجاالت باقي في لالستثمار الكافي

  األخرى التجارات وبعض

 

 زكاة تنسى وال والمسير، الحركة في البركة مع الوفير بالربح للجميع تمنياتي

 . باآلخرة والفوز بالبركة لك يفيض خالله من الذي السماء بوابة فهي أموالك


