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 انًسرخهص
 

اسرٓذفد انذساسح جًهح اْذاف ْٙ تهٕسج اغاس يؼشفٙ ، ٔاساسٙ ، ٔذطثٛقٙ ، تًاا ٚعؼام يُٓاا يشجؼاا ػهًٛاا 

ٔانًسرخذو انرطثٛقٙ ، ٔايكاَٛح انرٕصم انٗ ذحذٚذ اٚا يٍ انقاػذذٍٛ اكثش اَسعايا يغ تٛاَااخ سإ  نكم يٍ االكادًٚٙ 

) َظشٚح اناذأ أ َظااو كشاٚضياا   انؼشا  نالٔسا  انًانٛح ، ٔايكاَٛح االسرذالل يٍ خالل انرحهٛم انٗ ا٘ يٍ انقاػذذٍٛ 

 ًٚكٍ اٌ ٚسرذل ػهّٛ تذالنح االخشٖ يٍ ػذيّ .

ذرٕافق اذعاْاخ ذحهٛم انسٕ  انًانٛح انًسارُذج اناٗ  : انفشظٛح االٔنٗ، انذساسح  حكذ يٍ صحح فشظٛٔالجم انرأ

انفشظاٛح ،ٗ احاذٖ انقاػاذذٍٛ تذالناح االخاشٖ كم يٍ َظشٚح انذأ ٔانُظاو يرؼذد انقٕاػذ كشاٚضياا، ٔتانراانٙ االسارُاد انا

انذأ ٔانُظاو يرؼذد انقٕاػذ كشاٚضيا تم ُٚثغاٙ اػرًادْاا  الًٚكٍ االسرؼاظح ػٍ ذحهٛم احذٖ انقاػذذٍٛ َظشٚح : انثاَٛح

 فٙ آٌ ٔاحذ.

  سآى ضاشكح  04فقذ اخرٛش سٕ  انؼشا  نالٔسا  انًانٛح نٓزا انغشض ، ٔذطهة رنك اخرٛاس ػُٛح ذرعاًٍ )  

ج   سٓى ضشكح صساػٛح، غطد انذساسح انفرش1  سٓى ضشكح خذيٛح ، ٔ)80  سٓى ضشكح صُاػٛح ، )81يٕصػح انٗ )

  .5442  نغاٚح ياٚس )8111انًًرذج يٍ كإٌَ انثاَٙ )

 االحصائٛح ٔانًانٛح ذٕصهد انذساسح انٗ ػذج اسرُراجاخ آًْا : انرحهٛم ٔتاسرخذاو ػذد يٍ اسانٛة

اٌ انرحهٛاام انفُااٙ يٓااى كأًْٛااح انرحهٛاام االساسااٙ ، فانًساارثًش اناازكٙ ٚساارطٛغ اٌ ٚؼااشف يرااٗ ٚساارخذو ْاازا  -8

رنك انرحهٛم ٔاغهة انًؤسساخ انًانٛح اٌ نى ذكٍ كهٓاا ذسارؼًم انرحهٛهاٍٛ ، فثانرحهٛام  انرحهٛم ٔيرٗ ٚهعأ انٗ

خرٛااس االسآى انعٛاذج ٔتانرحهٛام انفُاٙ ٚارى ذرثاغ حشكاح انسآى نهرؼاشف ػهاٗ ساهٕكّ ٔاذعاْاّ ااالساسٙ ٚارى 

 انًسرقثهٙ ٔٔقد ضشائّ ٔتٛؼّ ، ٔذحذٚذ حانح انسٕ  ٔاذعاّْ انًسرقثهٙ .

فٕفقاا  نُظشٚاح اناذأ ذثؼاا نًؤضاش دأ    االسرثًاسٚح يٍ خالل ذحذٚذ االذعاِ انشئٛس نهسإ ذرثٍٛ حانح انسٕ -5

ارا كااٌ ػثااسج ػاٍ سهساهح ياٍ اسذفاػااخ اػهاٗ ياٍ سااتقرٓا ٔاَخفاظااخ   (DJCA)جَٕض انؼاو أٔ انًشكاة 

   Bull Market -ٚكٌٕ صؼٕد٘ االذعاِ ٔاٌ انسٕ  ٚؼٛص حانح اَرؼاش ) سإ  وإس ٘ا، اػهٗ يٍ ساتقرٓا

ٔػُذيا ٚكٌٕ انسٕ  ػثاسج ػٍ سهسهح يٍ اسذفاػاخ ادَٗ يٍ ساتقرٓا ٔاَخفاظاخ ادَاٗ ياٍ سااتقرٓا ، ا٘ 

  ، ْزا تاالظافح اناٗ اٌ Bear Market –ٚكٌٕ رٔ اذعاِ ْاتػ ، ٔاٌ انسٕ  ٚؼٛص حانح انشكٕد ) سٕ  دب 

خفط ناّ ذااوٛش فاٙ ذحذٚاذ االذعااِ ، ا٘   ارا نى ٚكإٌ انسإ  اٚاح قًاح أ ياُ Neutralٚكٌٕ حٛاد٘ االذعاِ )

 ػثاسج ػٍ سهسهح يرزتزتح تٍٛ اسذفاع ٔاَخفاض فٙ االسؼاس ، فٛكٌٕ انسٕ  فٙ يذٖ انرذأل .

، انضساػااٙ  DJIAاظٓااشخ َرااائل ذحهٛاام ساإ  انؼااشا  نااالٔسا  انًانٛااح ٔفقااا نًؤضااش دأ جاإَض )انصااُاػٙ  -3

DJAA  ٙٔانخاذي ،DJUA ِٔذقااذو اضااساخ ٔاظااحح ػاٍ حانااح انسإ  يااٍ    تآَاا ذرحااشي فاٙ َفااس االذعاا

خالل ذأكٛذ انًرٕسطاخ احذْا االخش حرٗ ٔاٌ نى ٚؤضش رنك فٙ َفس انٕقد، وى ٚحذد يؤضاش دأ جإَض انؼااو 

   االذعاِ انشئٛس فٙ انسٕ  انًانٛح ٔانرُثٕء تاالذعاِ انًسرقثهٙ .DJCA) انًشكة 

 –فٕفقااا  نهُظاااو انًرؼااذد انقٕاػااذ  االذعاااِ انااشئٛس نهساإ  ذرثااٍٛ حانااح انساإ  االساارثًاسٚح يااٍ خااالل ذحذٚااذ  -0

، ذثؼا نهرطاتق انثالوٙ نًكَٕاذّ ) انًرٕسػ انًرحشي ، انقإج انُساثٛح ، انحعاى انًراشاكى  (CRISMA)كشاٚضيا 

  ، فارا كاٌ اذعاِ انًرٕسػ انًرحشي َحٕ االػهٗ ، ٔاذعااِ انقإج انُساثٛح َحإ االػهاٗ ، ٔكازنك اذعااِ انحعاى 

 ًرشاكى َحٕ االػهٗ ، نزا ٚكٌٕ االذعاِ انشئٛس نهسٕ  َحٕ االػهٗ ٔاَّ فٙ حانح سٕ  اَرؼاش ) سٕ  وٕس ان

Bull Market   ٔارا كاٌ اذعاِ انًرٕسػ انًرحشي َحٕ االسفم ، ٔاذعاِ انقٕج انُسثٛح َحٕ االسفم ، ٔكزنك ، 

 اذعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِ انحعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى انًراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشاكى كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌ َحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإ 

 ٛس نهساااااإ  َحاااااإ االساااااافم ٔاَااااااّ فااااااٙ حانااااااح ساااااإ  سكاااااإد االساااااافم ، ناااااازا ٚكاااااإٌ االذعاااااااِ انااااااشئ

  .  Bear Market)سٕ  دب 
 


