المعرفة هي الطريق األمن لدخول السوق المالي
تلعب األسواق المالٌة دورا مهما وحٌوٌا فً عملٌات التموٌل للمشارٌع االقتصادٌة
المختلفة فً كل من االقتصادٌات المتقدمة و االقتصادٌات النامٌة .حٌث ٌرتبط دورها
القٌادي فً حشد الموارد المالٌة والمدخرات وتوجٌهها نحو االستثمارات المنتجة،
وبعبارة أخرىٌ،تمثل الدور األساسً لألسواق المالٌة فً تحوٌل الفوائض النقدٌة نحو
وحدات العجز،وبالتالً حصول الشركات على التموٌل الالزم لممارسة نشاطاتها.
لقد ثبت عبر الزمن أن األسواق المالٌة تتسم بالتقلب من حٌن ألخر ،ودوام الحال من
المحال،فأحٌانا ٌشهد السوق ارتفاعا فً مستواه و أحٌانا أخرى ٌشهد تراجعا ،وإن اتجاه
السوق ٌكون دائما نحو االرتفاع والتحسن على المدى البعٌد ،ولهذا ٌكون االستثمار
طوٌل األجل فً األوراق المالٌة اكثر فائدة للمستثمر .وٌساعد تقلب األسواق المالٌة فً
عملٌات المتاجرة باألوراق المالٌة التً قد تحقق أرباحا من خالل االعتماد على
األسالٌب العلمٌة فً االستثمار واستخدام المعلومات المتوفرة فً اتخاذ القرار
االستثماري ،فً حٌن أن االستثمار الذي ٌعتمد على التوقعات النابعة من خالل الحدس
االستثماري المتولد من أمزجة وسلوك المتعاملٌن فً السوق المالً ٌمكن أن ٌحقق
عوائد عالٌة ولكن ٌمكن فً المقابل تحقٌق خسائر كبٌرة.
ومن الواضح أن المتعامل الراغب فً االستثمار فً سوق األوراق المالٌة دون أن
ٌكون متسلحا ً بالحد األدنى من المعرفة قد ٌتخذ بعض القرارات االستثمارٌة المتسرعة
التً قد تصل به إلى حد اإلفالس ،وعلى النقٌض من ذلك فان من ٌدخل السوق المالً
وهو متسلح بالمعرفة والمتابعة المستمرة للتطورات والمستجدات سوف ٌجد فً السوق
المالً المرفأ اآلمن للحفاظ على مدخراته وتنمٌتها بشكل منطقً ومدروس.

إن عملٌة االستثمار فً األوراق المالٌة،تتطلب إلمام المتعاملٌن والمستثمرٌن بقدر معٌن
من المعرفة تمكنهم من التفاعل اإلٌجابً مع السوق ،والبد من اإلشارة هنا إلى أن
عملٌة التفاعل مع السوق تكون من خالل التحلٌل الدقٌق لحركة التداول ومتابعة أخبار
الشركات مصدرة األوراق المالٌة من مصادر المعلومات المختلفة مثل المواقع
اإللكترونٌة لمؤسسات سوق رأس المال والشركات المساهمة العامة والصحف
والتقارٌر الدورٌة (السنوٌة،نصف السنوٌة،ربع السنوٌة) التً تصدرها الشركات التً
حددتها التشرٌعات النافذة ،إضافة إلى اإلحصاءات والدراسات للبٌانات المتعلقة
بالشركات لتقٌٌم أدائها والتً تصدر عن المؤسسات المتخصصة  .كما ٌجب أن ال
نغفل مدى أهمٌة إلمام المتعاملٌن بالسوق المالً بمهارات التعامل مع القوائم المالٌة
الصادرة عن الشركات من خالل عملٌات التحلٌل المختلفة لها ،كما أن االستفادة من
ذوي الخبرة الموثوق بهم فً عملٌات التحلٌل المالً وأمور السوق المختلفة تعتبر
مصدراً رئٌسٌا ً للتزود بالمعرفة.
ومما تقدم نستطٌع القول بأن التسلح المستمر بالمعرفة هو أساس االستثمار الناجح.
والبد أن ٌنعكس أثر المعرفة بشكل واضح فً خلق تعامالت صحٌة تتسم بالنضوج
والشفافٌة وبما ٌعزز الثقة بتلك األسواق وٌدفع عجلة اقتصاد الوطن لألمام.
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