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•

شركات قمة أعمال

اختتمت ’أكتيف تريدس‘ ،الشركة الرائدة عالمياً في مجال تداول العمالت والعقود مقابل
الفروقات والمرخصة في المملكة المتحدة،أعمال قمتها المالية السنوية التي تكل ّلت بنجاح
باهريوم السبت الماضي .حيث شهدت القمة مشاركة واسعة شملت متداولين من األفراد
والشركات من مختلف أنحاء الخليج العربي.
واستضافت القمة ،التي أقيمت في فندق ’شانغريال دبي‘ ،نخبة من أشهر الخبراء الماليين في
القطاع والذين أطلعوا الوفود المشاركة حوالالستراتيجيات األساسية ومبادئ علم النفس
التجاري كمفاتيح ضرورية لبدء أعمالهم التجارية وتحسين مهاراتهم في مجال التداول .وفي
نهاية برنامج الفعالية الذي استمر على مدى يوم كامل ،أتيحت للمشاركين فرصة التواصل
والتفاعل مع الخبراء خالل جلسة مخصصة لإلجابة على األسئلة حول القطاع ،فضال ً عن
اكتساب المعارف والرؤى التي وفرها الخبراء المتحدثون.
وشكل موضوع علم النفس وإدارة المخاطر محور اهتمام الحضور ،حيث سلطت القمة الضوء
على التأثير المباشر لعلم النفس البشري على قرارات المتداولين .كما نوّه المتحدثون إلى
التأثير المباشرلحالة المتداولين النفسية على أدائهم فيما يتعلق بعمليات التداول .وتأتي إدارة
المخاطر كنتيجة طبيعية لمعرفة المتداولين حول الوقت المالئم لمواصلة عمليات التداول أو

إيقافها .وتتمثل إحدى العادات النفسية السيئة في مبالغة المتداولين بتقدير الذات ’األنا‘ ،إلى
جانب تنامي الرغبة باالنتقام لديهم .ومن هنا ،ثمة نصيحة مهمة يمكن تقديمها للمتداولين عند
خسارتهم للمال وهي االبتعاد عن تلك العادات السيئة والحفاظ على نهج عقالني في اتخاذ
القرارات.
حول شركة ’أكتيف تريدس‘
تعد ’أكتيف تريدس‘ ،التي تأسست عام  ،2001إحدى شركات الوساطة المستقلة والرائدة في
توفير خدمات تداول العمالت األجنبية (الفوركس) والعقود مقابل الفروقات عبر اإلنترنت .وتهدف
الشركة إلى تعزيز قدرات التداول لدى عمالئها إلى أقصى حد ممكن من خالل تزويدهم بمزيج
فريد من أرقى عروض القيمة المجزية ،والمنتجات المتنوعة ،وفروق أسعار تنافسية ،وخدمات
متميزة.
وانطالقاً من مقرها الرئيسي في لندن ،تقدم ’أكتيف تريدس‘ خدماتها إلى قاعدتها العالمية
درون عالياً ما توفره الشركة من ابتكارات
المتنامية من العمالء الذين باتوا على مر السنين يق ّ
مستمرة ،وبيئة تداول رفيعة المستوى ،وخدمات اإلدارة الفاعلة للمخاطر .وتتيح ’أكتيف تريدس‘
خدماتها للعمالء على مدار الساعة بين يومي األحد والجمعة من كل أسبوع ،كما يمكنها
تقديم المساعدة لهم من خالل  14لغة مختلفة تشمل اإلنجليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية،
واإليطالية ،والصينية ،والعربية.

