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 ششمپیشگفتار چاپ 
 

اکنون که در حال نوشتن این مقدمه هستیم، بازار سرمایه کشور براي چندمین ماه متوالی در 

رسد دست کم در یک سال اخیـر از تمـام بازارهـاي     حال رکورد شکنی بوده است و به نظر می

ب خود در ایران پیشی گرفته است. البته بسیاري از این بازارهاي رقیب نظیر بازارهاي طـال  رقی

هـا و   انـد کـه کشـور را دچـار بحـران      بازانه و عمدتاً مـریض بـوده   هایی سفته و ارز تنها فعالیت

اند تا اینکه بخواهند کمکی به نظام کلی اقتصادي کنند. در حال حاضـر   هاي مالی کرده ناخوشی

اري از هم وطنانمان در بورس اوراق بهادار فعال هستند، بطوریکه بر اساس آخرین آمارهـا  بسی

حدوداً دو میلیون کد بورسی براي انجام معامالت ثبت شده است، و این نشانگر رشد هـر چـه   

 رود.  بیشتر این بازار و بهبود بخش مهمی از نظام اقتصادي در کشور عزیزمان به شمار می

اصـل موفقیـت وارن    23تـوان گفـت    یم که با انتشار چاپ ششم این کتاب، میهمچنین خرسند

تاکنون بیش از ده هزار خواننده در سراسر ایران داشته و به ایـن ترتیـب خـود را در میـان      بافت و ...

دهـد. همچنـین تـا کنـون صـدها       یکی از سه کتاب برتر و پرخواننده در حوزه بازار سرمایه قرار می

گـذاري در  رد چگونگی بهره بخشی مطالب این کتاب به ارتقا فرایند و نتـایج سـرمایه  بازخورد در مو

ایم. اما این اعداد به نسبت تعداد میلیونی فعـاالن بـازار سـرمایه در     بورس از خوانندگان دریافت کرده

هاي بعدي در همین حوزه قـدم   کشورمان هنوز هم ناچیز است و امیدواریم انتشار این کتاب و کتاب

کوچکی در جهت ارتقا فرهنگ مطالعه و یادگیري مستمر و پذیرش این واقعیت حیاتی که موفقیـت  

 در این بازار بدون یادگیري و تالش مستمر میسر نیست، باشد.

هوش مالی خـود را افـزایش   باید خاطر نشان کنیم که کتاب دیگري از همین ناشر با عنوان 

شار اولین نسخه آن به چاپ پنجم رسیده است، مایـه  که اکنون تنها پس از یک سال از انت دهید

کنیم  دلگرمی بیشتر براي فعالیت هرچه بیشتر در این حوزه است. به خوانندگان عزیز توصیه می

تر و بیشتر راجع به موفقیت مالی و معرفی مفهوم هوش مالی و  مطالب آن کتاب را که البته کلی

عه کنند، باشد که مطالب آن دید بهتري از نظر نیل بـه  ارتقا اجزا پنج گانه آن است، به دقت مطال

موفقیت مالی براي خواننده عزیزي که در بازار سرمایه فعال است، فـراهم نمایـد. و خوشـحال    

 خواهیم شد اگر خوانندگان با ارائه نظرات خود در مورد این دو کتاب بر ما منت گذارند.  
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 پیشگفتار مترجمان

 

، بزرگ شـدن حجـم   کشور عزیزمان ایران سرمایه امروزه به دلیل تشدید فضاي رقابتی در بازار

تـر   بازار و افزایش مبادله پول، و به کارگیري ابزارهاي جدید معامالتی و دسترسی بیشتر و آسان

تر که هدف آنها به ارمغان آوردن موفقیـت در بـازار سـهام و اوراق     ي نوینها و روش ها به داده

خواهنـد فعالیـت خـود را     هنما براي آنها که میبهادار براي مخاطبان خود است، انتخاب یک را

نخستین بار در این زمینه آغاز کنند، و همچنین ادامه فعالیت براي افرادي کـه مـدتی بـا کسـب     

تر از پیش به نظـر   ضروري اند، موفقیت یا احتماالً از دست دادن پول در این بازار فعالیت نموده

 رسد.   می

هـاي   را در مـورد تحلیـل   احتمال زیـاد پیشـتر کتابهـایی   بسیاري از خوانندگان این کتاب به 

انـد، و   ردهتکنیکال و بنیادي در بازار سرمایه یا کلیات یـا چگـونگی ایـن معـامالت مطالعـه کـ      

تواند به آنها بیفزاید و ضـرورت   خواهند بدانند که این کتاب چه مهارت و دانشی می احتماالً می

جمـه و  تر مطالب این کتاب چه تفاوتی با دهها کتـاب  ،تواند باشد. به عبارتی خواندن آن چه می

تالیف شده در زمینه یکی از دو نوع تحلیل یاد شده دارد؟ در پاسخ باید گفت: بسیاري از افـراد  

کنند کـه خـود    می ها در حالی فعالیت خود را در بازار آغاز کرده و شروع به مطالعه انواع تحلیل

آشـنا   وفقیت در معامالت سـهام و سـایر ابزارهـاي مـالی    ي مرا با بایدها و نبایدهاي اساسی برا

دید بسیار تر هاي ذهنی و عملی هستند که بدون ها و روش عادت ،ها و نبایدها اند. این باید نکرده

روند. اساس موفقیـت در هـر فعـالیتی نـوع      ها به شمار می تر از این تحلیل تر و ضروري اساسی

از ناختی اوست. دقیقاً به همین دلیـل اسـت کـه بسـیاري     هاي روانش تفکر فرد، ذهنیت و عادت

(اگر نه بیشترِ) افرادي کـه در حـوزه کسـب و کـار یـا معاملـه و فـروش موفـق هسـتند کمتـر           

هاي تکنیکـال   اند. دلیل موفقیت آنها دانستن و شناخت تحلیل تحصیالتی در آن زمینه اخذ کرده

ا مرهون برخورداري از یک ذهنیت درست در و مانند آن نبوده است؛ آنها بیشتر موفقیت خود ر

داننـد   گـران موفـق همگـی مـی     . مثالً معاملهندي شدید به آن هستندمورد روش انجام کار و پایب

فارغ از اینکه به کالسهاي آموزشی تحلیل تکنیکال یا بنیادي بروند، بایـد در مـورد تصـمیمات    
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آنهـا  ود را بـه عهـده بگیرنـد.    خرید و فروش مستقل عمل کنند و خود مسوولیت تصمیمات خ

دانند که حفظ سرمایه و اجتناب جدي از ریسک در اولویت اول و کسب سـود در اولویـت    می

ین تـر  هـاي معاملـه موفـق    دوم قرار دارد. در ایـن کتـاب در واقـع بـا عادتهـاي ذهنـی و روش      

   آنها آشنا خواهید شد.گیري  گذاران دنیا و میزان پایبندي و به کار سرمایه

دانیم هیچ روشی که بتوان آن را  توجه به ماهیت کارکردي این بازار و بر اساس تجربه می با

به سرعت فراگرفت و موفقیت خود را در این حوزه تضمین کرد وجود ندارد؛ امـا افـرادي کـه    

کنند کم نیستند و منطقـی اسـت کـه     هاي چشمگیر و مستمري کسب می در این بازارها موفقیت

کنند که عملکرد بهتري نسبت به دیگـران از خـود نشـان     این افراد موفق چه میبخواهیم بدانیم 

، و ورجی شوارتز، ج)2009(ثروتمندترین فرد جهان در سال  تدهند. افرادي چون وارن باف می

 روند.   اوراق بهادار در دنیا به شمار میسهام و گران  ترین معامله کارل آیکان از موفق

الیایی کتاب حاضر که خود از فعاالن و افراد موفق در بازار سـرمایه  مارك تایر نویسنده استر

هـاي ارزشـمندي را در ایـن بـازار ارائـه       گران مشاوره رود و سالهاست که به معامله به شمار می

دهد، با پیشینه نگارش چندین کتاب پرفروش در حوزه موفقیت در خرید و فـروش سـهام،    می

دهنـد و   انجام می ران دنیا، یعنی وارن بافت و جورجی شوارتزاگذ ترین سرمایه آنچه را که موفق

نابخشــودنی در  اشــتباههفــت («کننــد  کارهــایی کــه ایــن دو نفــر از انجــام آنهــا اجتنــاب مــی 

کـه نسـخه انگلیسـی آن در قالـب سـه ویـرایش       را در این مجموعه کم نظیـر  ») گذاري سرمایه

است. وي معتقد است با آنکـه روشـهاي    آوري نموده جمعمتفاوت چندین بار تجدید چاپ شد 

گذار بسیار با یکدیگر متفاوت است، اما کارهایی وجـود دارد کـه    گذاري این دو سرمایه سرمایه

 دلیـل هـا   آنها در انجام و اجتناب از آنها کامالً با یکدیگر مشترکند. او معتقد است همین اشتراك

مارك تـایر آنهـا را از طریـق مطالعـه دقیـق      نظیر این افراد بوده است. این موارد که  موفقیت بی

هاي متعدد شخصی بـا آنهـا، و دنبـال کـردن تصـمیمات       گذاري آنها، مصاحبه فعالیتهاي سرمایه

آوري، و هر مطلـب   گذاري این دو شخص یافته است، در بیست و سه فصل مجزا جمع سرمایه

گـذار   روش کار سـرمایه  با ارائه مثالهاي مفصل به خوبی توضیح داده شده است. در هر قسمت

گیري و انجام  گذار بازنده در مقابل یکدیگر قرار داده شده است تا روش تصمیم موفق و سرمایه

 کار صحیح در مقابل تصمیم غلط براي خواننده به صورت روشن بیان شود. 

مطالعه این کتاب از یک طرف، افرادي کـه از تجربـه و دانـش نسـبتاً کـافی در ایـن زمینـه        
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گـذاري خـود بـراي     ها و تصـمیمات سـرمایه   ار بوده و طبعاً به دنبال بهینه کردن فعالیتبرخورد

افزایش سود هستند را رهنمون خواهد بود، و از طرف دیگر عده دیگـري کـه بـه علـت عـدم      

هاي درست فعالیـت در ایـن بازارهـا بـا از دسـت       رداري از آشنایی الزم با اصول و روشبرخو

را به حرکت مجدد، اتخاذ تصمیمات  اند، یا متضرر شده  دادن مقداري پول از حرکت باز ایستاده

   صحیح و آغاز موفقیت وا خواهد داشت.

جناب آقـاي دکتـر   تبریزي،  جناب آقاي دکتر حسین عبده دانیم از در پایان، بر خود الزم می

ها و پیشنهادات خـود مـا را    که با دیدگاه ، و جناب آقاي مصطفی امیدقائمیمحمد علی سهمانی

 جمه و انتشار این کتاب یاري نمودند، سپاسگزاري کنیم. تر در

کـه  رضـا نصـیرنیا    علیژه جناب آقاي  همچنین از تمام کارکنان محترم انتشارات نوآور به وی

ایـن کتـاب ممکـن نبـود، صـمیمانه       انجـام سـریع مراحـل نشـر    دریغ ایشان  بی يبدون همکار

 سپاسگزاریم.

ایـن کتـاب وجـود دارنـد.     جمـه  تر  هـایی در  دانیم کـه کاسـتی   ، میهاي خود م تالشعلیرغ

هـاي   ادآوري آنها ما را در تصحیح موارد احتمالی بـراي چـاپ  با یمحترم امیدواریم خوانندگان 

 ند.یبعدي یاري نما

 د محمد حسینی بهشتیان و امیر کامگارسی
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  نویسنده یقدردانپیشگفتار و 

اند. عالقه من به پول باعث شد تا به صـنعت   شه مرا مجذوب خود کردهیهم یشناس پول و روان

ام هر دو موضوع مـورد عالقـه خـود را مطـرح      ن کتاب توانستهیآورم. در ا يرو يگذار هیسرما

  کنم.

ي عصـبی زبـانی)   ریـز  برنامـه ( NLP ، بـه مطالعـه  یشناس به روانام  ز عالقها یعنوان بخش به

 است؛ و در نهایت در آن خبره شدم.   يکاربرد یشناس ان ساده همان روانپرداختم، که به زب

نجام دهد، هر شخص ا یرا به خوب يتواند کار یم ین است که اگر کسیا NLP یمفهوم اصل

مـدل  «کـه   NLPنـد  یانجـام دهـد. یـک فرآ    یآن کار را به خوبرد تا یاد بگیتواند  یز مین يگرید

افتن نقـاط مشـترك   یلیل د یاصل يو مبناـ   ن مفهوم استیگیري اشود، به کار یم دهینام» يساز

 باشد.   یگذاران بزرگ م هیگر سرمایوارن بافت، جورجی شوارتز و د

را  NLPدر حـوزه   ياریتشکر کنم که استادان برجسته بسـ  يز جورجی د ازین ابتدا بایبنابرا

 ينارهایسـم  ی، سازماندهيز جورجی یو لئوآنگارت که پس از بازنشستگـ   کنگ آورد به هنگ

NLP .را ادامه داد  

را بـه مـن    يسـاز  ند مدلید گوردون که فرآیویز، و دلتیر، رابرت دیدلوز يبا تشکر از جود

  ه آن بنا شد.ین کتاب بر پایآموختند و چارچوب ا

قـات او در مـورد   یالت و تحقنـه مقـا  یبه من اجازه داد تا از گنج يبا بزرگوارر یرابرت اچ م

سـال مطالعـه بازارهـا بـه      25ن مطالب را در طـول  یکه او ا یاستفاده کنم، در حال يگذار هیسرما

   ق من در این زمینه کمک کرد.ین کار به شدت به تحقیدست آورده است. ا

س کـروز،  یاست. مشاوره مور یگروه یشک کتاب، تالیهمانطور که مشخص است نوشتن 

ـ ید بگویو با گرانبها به من بود؛ ین کتاب کمکیام یاز مفاه ياریدر بس اسـترموس  م یم که اگر ت

ص داد که من ین کتاب همچنان ناتمام مانده بود. او بارها تشخیکرد، ا ین ماه با من کار نمیچند
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 باشد. یارزشمند او م اریبس يجه همکاریتو وضوح متن ن ام؛ هدچار اشتباه شد

س را بهبـود  ینـو  ت متن دسـت یفیدا کرد تا به واسطه آنها کیپ ياریبس يها کاکسون راه يتر

 م.یبخش

که هرگز در  یپ کرد، از جمله هزاران لغتیس را بارها تایمشتاقانه متن دست نو یلکل کیما

ن کتاب مشوق من بود یاگیري  ند کند شکلیوارد نشد؛ و راکوئل نارکا در طول فرآ یینسخه نها

 ن کتاب ارائه داد.یرا در طول نوشتن ا يار ارزشمندیشنهادات بسیو پ

ن کتـاب را در مراحـل مختلـف خواندنـد و نظـرات      یـ س اینسخه دسـت نـو   ياریافراد بس

ن کتاب کمک کرد. همچنـین از  یشرفت ایبه پ يادیار زیزان بسیارائه نمودند که به م يارزشمند

نگر، نـورمن  یسید برگلند، برونو بیویا آلتوس، دیآبرافر، گلور يتشکرم: لرن افراد میکمک تمام ا

ـ یو. چشیتر چن، رابرت دبلیگ باتلر، پها باتلر، بی نگ،یبرک يد نـگ، الرنـت گانـل،    ین فلمین، راب

ر، یر، دون تـا یتمن، برنارد مست، دن روزنتـال، بـروس تـا   ها نر، دونیگر ين وود، لوریجان گر

   ا، و ال زاکرمن.یادس ویلسون، کریت یتنیو

 

 



 

 

 

 بخش اول

موفق وارِن بافت و  يها روش

 ان بزرگگذار سرمایهدیگر 
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 فصل اول

 یذهن يها نیروي روش

ـ بـارز بافـت خر   یژگـ یا هسـتند. و یـ گذاران دن هین سرمایتر وارن بافت و جورجی شوارتز موفق د و ی

ها است. شـوارتز هـم در مـورد    تر از ارزش ذاتی آن ار ارزانیبزرگ، بس يها شرکت» یدائم«تصاحب 

 آتی شهرت بسیاري دارد. ينه ارز و بازارهایدر زم 1انجام معامالت کالن با استفاده از ابزار اهرم

ي هـا  گر متفـاوت عمـل نکننـد. روش   یکـد یگذار دیگري این همه بـا   هیدو سرما شاید هیچ

ه آنهـا در  هـم کـ   يادرآنها مانند شب و روز با یکدیگر متفاوت است. در موارد ن يگذار هیرماس

 گر دارند.یکدیمتفاوت با  کامالً یلیکنند، دال یم يگذار هیمشابه سرمااي  نهیزم

 با یکدیگر داشته باشند؟  یمشترک يها یژگیا ممکن است چه ویگذار دن هین سرمایتر ن دو موفقیا

اما به گمان مـن  گر ندارند. یکدیگذار در ظاهر و نگاه اول نقطه اشتراك چندانی با  هین دو سرمایا

 یژگـ یوجود داشته باشد که بافت و شوارتز هـر دو انجـام دهنـد، آن و    یکه اقدام مشترک یدر صورت

 ت آنها باشد.ین نقطه مشترك، راز موفقیخواهد بود و احتماالً هم یاتیار حیاحتماالً بس

 یو چگـونگ  طـرز تفکـر   ی. با بررسدا کردمیپ يشتریب يها تر نگریستم شباهت قیهر چه دق

ـ ماي  ره کنندهیباورهایشان، تشابه و همسویی خ یبا بررس یآنها و حت يها يگیر تصمیم ان آنهـا  ی

 مثال: يافتم. برای

 برخوردار هستند. یت بازارها از عقاید مشابهیدر مورد ماه شوارتز بافت و 

                                                           
تیار معامله، قراردادهاي آتی و دیگر ابزارهاي مشتقه به کار برد. به طـور مثـال   توان در انجام قراردادهاي اخ ابزار اهرم را می .1

توان اقدام بـه خریـد یـا     دالر می 100درصدي، با دارا بودن  10و استفاده از ابزار اهرم  استقراضیدر معامله خرید و یا فروش 

بازار قراردادهاي آتی سکه طال در بـورس کـاالي    دالر دارائی مالی نمود. در حال حاضر ابزار اهرم در 1000 استقراضیفروش 

   (مترجم)گیرد.  گران قرار می درصد مورد استفاده معامله 10ایران با نسبت 
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 کـه انتظـار دارنـد     يزان سـود یکنند، توجه خود را به م یم يگذار هیکه آنها سرما یهنگام

 کنند. ینم يگذار هیکسب پول سرما يکنند. در واقع آنها برا یت آورند، معطوف نمبدس

 ن موضـوع تاکیـد دارنـد    یهر دو بسیار بیشتر از آنکه بر خلق پول بیشتر تمرکز کنند، بر ا

 نشوند.زیان  که متحمل

 شـه بـه   یبـه عبـارتی هم   ؛دهنـد  یت خود را گسترش نمیش از حد حوزه فعالیآنها هرگز ب

 ار خود داشته باشند.یکنند که بتوانند آنرا تحت کنترل و اخت یم يگذار هیسرما يا اندازه

 ت آنها ندارد.یبا موفق یچ وجه ارتباطیا اقتصاد، به هیبازار  بینی پیشآنها در  ییتوانا 

سـت و سـه   یآنهـا، ب  يریـ گ میر مربوط بـه تصـم  یها، و تداب باورها، رفتارها، نگرش یبا بررس

ق و وفادارانه بـه آنهـا عمـل    یدا کردم که هر دو به طور دقیدر مورد آنها پ و راهبرد یروش ذهن

 د.یریاد بگید یتوان یاست که شما ماي  ن موارد نکتهیک از ایکنند. هر  یم
 

 ان خبرهگذار سرمایه

مردي که بانک «جورجی شوارتز  »:از شهر اماهااي  فرزانه«وارن بافت 

 »:انگلستان را با سقوط مواجه کرد

الـت نبراسـکا،   یدر شـهر اماهـا، از ا   1930ولد مت
را در سـال   يگذار هیسرما يها ت صندوقیریمد

آغاز کرد  1بافت یس شرکت تضامنیبا تاس1956
منحل شد). وي هم  1969(این شرکت در سال 

 یس هیئــت مــدیره و مالــک اصــلیاکنــون رئــ
 يگـذار  هیباشد. سرما یم 2يهاثو ریشرکت برکشا

هـم اکنـون    1956ل بافت در سـا  يدالر 1000
 .دالر ارزش دارد 29,490,500

 .24,4نرخ متوسط بازده ساالنه : % 
در شــاخص   يدالر 1000ي گــذار ســرمایه

P&S  ــون 1956در ســال ــم اکن  73,860، ه
 دالر ارزش دارد.

ک سال یان: یمواجه شده با ز يها تعداد سال
زده سـال رشـد   یسه بـا سـ  یدر مقا –) 2001(

تـا   1956ل از سـا  P&S 500منفی شـاخص  
 کنون.

شهر بوداپست مجارستان. او کار  1930متولد 
 يگـذار  هیصـندوق سـرما  «جـاد  یخود را بـا ا 

آغـاز کـرد    1969در سـال  » کوآنتوم مشترك
ـ نام» دابـل ایگـل  «که در ابتـدا صـندوق    ده ی

ــه  2000ن صــندوق در ســال یــشــد. ا یمــ ب
 تبدیل شد.» کوآنتوم وقفیصندوق «

تز در ســال شــوار يدالر 1000 يگــذار ســرمایه
 .دالر ارزش دارد 5,913,560هم اکنون  1969

 28. 2%  نرخ متوسط بازده ساالنه
در شــاخص  يدالر 1000 يگــذار ســرمایه

P&S  ــون 1969در ســال  34,314، هــم اکن
 دالر ارزش دارد.

ان: چهار سال یمواجه شده با ز يها تعداد سال
ســه بــا ی) در مقا1981-1996-2000-2002(
از  P&S 500 خصســال رشــد منفــی شــا 9

 تا کنون. 1969سال 

 جمع آوري شده است. 2003دسامبر  31* ارقام یاد شده در 

                                                           
١. Buffett Partnership 
٢. Berkshire Hathaway 
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ان موفـق و  گـذار  سرمایهگر یدر مقابل رفتار د ها ن روشیمن، آزمودن و مقایسه ا يگام بعد

 ان وجود داشت!ین میگران در بازار کاال بود. تطابق کم نظیري در ا معامله

ـ بـا جهـش خ   2003ي او در سـال  هـا  خالص دارایـی که ارزش  -کانیکارل آ  52کننـده   رهی

 ،قـرار گیـرد   ن افراد جهانیروبرو شد و باعث شد وي در فهرست فوربز از ثروتمندتر يدرصد

صـندوق  «تصـدي   هـا  نچ که در طول سالیتر لیرا به سرعت پشت سرگذارد؛ پ جورجی شوارتز

اي دیگـري   ذاران افسـانه گـ  هیسـرما  رائه کرد؛درصد ا 29معادل  يا انه، بازده سالی»مگالن یتیدلیف

ار یگـذاران بسـ   هیگر سرمایک از دیهر شر؛ و یپ فیلیجان تمپلتون، و ف چون برنارد باروش، سر

ام،  کـرده و بـا آنهـا کـار کـرده     گران کاال) که من در مورد آنها مطالعـه   همچنین معامله موفق (و

 اند. را بدون استثناء، بکار گرفته شوارتز مشابه با بافت و یذهن يها ن روشیچن قاًیدق یهمگ

مـن   ياز لحظـات پـر شـور بـرا     یکـ یکند.  یجاد نمیا یچگونه تفاوتیه ینه فرهنگیش زمیپ

کـرد و بـا    یمـ  یحبه کردم که در هنگ کنـگ زنـدگ  مصا یژاپن يگذار سرمایهبود که با  یهنگام

ـ   انجـام بـه   یاستفاده از نمودارهاي شمعی ژاپن ـ پور، توکدر سـنگا  یمعـامالت آت کاگو یو، و شـ ی

را که در فهرست خود  ییها ، روشیگذار ژاپن هین سرمایامشغول بود. همزمان با ادامه گفتگو با 

سـت و دو مـورد از آنهـا    یکـه ب  یزدم تا جائ یم عالمت يگریپس از د یکیمشخص کرده بودم 

 عالمت زده شد!

کنـد ملـزم    یکسب م معامالتشکه از  یقبال منافعا به نظر من او در ید که آیو سپس او پرس

ن سئوال باعث کامل شدن فهرست مـن شـد.   یر. و ایا خیباشد  یم یاتیچگونه مالیبه پرداخت ه

دن به هـدفش از راه  یرس یگذار ژاپن هین سرمایا يبرابرال هنگ کنگ، یل یاتی(به واسطه نظام مال

 سید.)ر به نظر می یکار آسانات بود، ی، که همان تجارت معاف از مالیقانون

ـ توان ا یا میبود. آ ها ن روشیا »قابل انتقال بودن«امکان  یبررس، ییش نهایآزما  هـا  ن روشی

شـما بهتـر خواهـد     يگـذار  هیج سرمایا نتاید، آیریاد بگیرا نکه اگر شما آنها یرا آموزش داد؟ و ا

 شد؟

 هـا  بـودم، و سـال   يگـذار  هیمشـاور سـرما   هـا  کار را از خودم آغاز کردم. از آنجا که مـدت 

را منتشـر کـرده بـودم،     یل گر پـول جهـان  یتحلیعنی  يگذار هیهاي خود در مورد سرما خبرنامه

ـ ما اسـت رونـق شـده    بـی  خـودم  يگذار هیسرما جینکه نتایرش ایپذ د. بسـیار  بـو  یه شـرمندگ ی

 ام. ه خود را بدون استفاده در بانک قرار دادهیدیدم سالیان متمادي سرما کننده بود که می ناراحت

ـ ، رفتـار خـود را تغ  يگـذار  هیروزمندانه سرمایپ يها ن روشیرش ایکه با پذ یمهنگا ر دادم، یی
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 يهـا  يگذار سرمایهتا کنون  1998افت. از سال یبهبود  يریبه طرز چشمگام  يگذار هیج سرماینتا

سـه بـا افـزایش    یدر مقا –درصد در سال افزایش یافتـه اسـت    4/24زان یمن در بازار سهام به م

ـ بـا ز  یچ سالین مدت هین، در ای. عالوه بر اP&Sدرصدي  3/2سالیانه  در  ،ان مواجـه نشـدم  ی

ش از ی، بـ یسال شاخص منفی مواجه بـوده اسـت. بـه آسـان     3سال با  6ن یدر ا P&Sکه  یحال

 د این کار را انجام دهید.یتوان یمکردم پول بدست آوردم. شما هم  یآنچه که فکر م

ا یـ د، ین بافت بـه دنبـال معـامالت بـازار سـهام باشـ      ندارد که شما همچون وار یچ تفاوتیه

کـان بـه دنبـال    یچون کارل آا همید، و یبه دنبال معامالت آتی ارز باش جورجی شوارتز همچون

د، از یـ ل تکنیکال اسـتفاده کن یا از تحلید، یآنها باش یتر از ارزش واقع هاي ارزان تصاحب شرکت

د تمام سهام ارزان قیمت ید، به خریمالك بپردازد اید، به خریکن يروینمودارهاي شمعی ژاپنی پ

ا تنهـا قصـد پـس انـداز     ی –استفاده نمایید  يوتریستم معامالت کامپید، از سییک شرکت بپرداز

شـما   يهـا  يگـذار  هیرما، بـازده سـ  ها ن روشید. با استفاده از ایروز مبادا را داشته باش يپول برا

 افت.یخواهد  يریش چشمگیافزا

ت و شکسـت در اتخـاذ   یـ ان موفقیـ د، تفـاوت م یـ ده یکـه شـما انجـام مـ     يامور یمامدر ت

ده اسـت.  یـ چیپ گـذاران خبـره نسـبتاً    هیسـرما  یر ذهنیاما تدابباشد.  یم یح ذهنیصح يها روش

  م.یبپرداز یذهن يها از روشتر  سادهاي  ن بهتر است ابتدا به نمونهیبنابرا


