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بـراي ناشـر محفـوظ و     1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصـنفان مصـوب سـال    

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی،   تعلق به نشر پارسیا میمنحصراً م

وي دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا       برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دي، دي اسکن، عکس

دون اجازه کتبی از نشر پارسیا ممنو گیرند. قانونی قرار می  ع بوده و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگردتصویري و غیره) ـب



 

 فهرست مطالب
 مترجم ۀمقدم

 مقدمه

 است درباره شما یکتاب نیا

 دیدشمن خود هست نیشما، بدتر

 ستکه در مورد همه صادق ا یمطلب نیتر مهم

 )کایساخت آمر یلیتخ -یعلم یالیفضا (سر شتازانیپ

 ؟يمک کو ایاسپاك  د؟یهست کیحال، شما کدام 

 مهار نشده X ستمیس

 ها در حالوت لحظه: بخش اول

 دیباش بندیپا ياستراتژ کیبه  شهیو هم دینقشه بکش د،یآماده شو

 خطر به عقب انداختن کارها

 قدرت متعهد بودن

 ترسد؟ یبزرگ م از بازار بد یچه کس: بخش دوم

 .دیا دهیکه ترس یکردن، هنگام يگذار هیدوباره سرما

 تراوش ذهن و عملکرد ما

 موقت يها بست بن يبرا یحل راه

 دینیرا بب وانیپر ل ۀمین شهیهم: بخش سوم

 »کنم؟ يگذارهیسرما نجایدر ا دی: چرا بادیوجود، از خود بپرس نیبا ا«

 X مستیو س ینیخوش ب

 انسان تیسرشت انسان در مقابل ترب

 از حد شینفس ب مبارزه با اعتمادبه

 دهند؟ یافراد گوش م نیچرا همه به سخنان ا: بخش چهارم

 دیکارشناسان گوش نده يها به حرف گرید

 دهند یکرامر گوش م میج يها چرا همه به حرف

 شود یکه به ما گفته م ییاز انجام کارها یناش ةدهند خطرات تکان

 پزشکان؟ ای یصندوق: کارشناسان هواشناس رانیمد

 و ثروت شما را بر باد دهد هیاز حد ممکن است سرما شینفس ب اعتمادبه

 ینیب شیحماقت پ: بخش پنجم

 دینکن ینیب شیپ -دیباش آماده

 ؟میده یکردن ادامه م ینیب شیپس چرا به پ
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 ؟میکن یاستفاده م ها ینیب شیپ نیچرا از ا

 وجود دارد. زین ياحتماالً راه بهتر

 یازدحام اطالعات اضاف: بخش ششم

 ها تیاز پاراز ها امیپ صیتشخ

 بهتر است؟ یفراوان شهیهم ایآ

 است یاندازه اطالعات کاف نیکه هم یهنگام

 از بخش اورژانس تا بازار

 دیرا بترکان يپرداز الیحباب خ: بخش هفتم

 است. دیجد يها شدن فرصت داریپد يبه معنا يداریوجود ناپا

 .دیبازار را مالقات کن يآقا

 دیتا از آن نشنو دینیرا نب طانیش: بخش هشتم

 دیده تا ثابت شود که در اشتباه هستوقتش ش

 راجر يبار آقا داستان تأسف

 خود يها يپندار شیپ ریاس

 شما را نابود کنند. يگذار هیسرما توانند یکه م دیبگرد یبه دنبال عوامل

 نانیب و خوش نانیبدب نیدر سرزم: بخش نهم

 .دیده رییخود را تغ دیعقا زیشما ن کنند، یم رییتغ ها تیکه واقع یهنگام

 خود يها دگاهیکردن بر د يپافشار

   یرا در پ يکار محافظه ای يریپذ ریشده که د ختهیر يها نهیهز

 کرد؟ دیچه کار با م،یدر امان باش يکار در مقابل محافظه نکهیا يبرا

 ها انه داستانیب و افسون گرایسرود دل فر: بخش دهم

 اتیواقع يتمرکز بر رو

 موجود در بازار سهام يها داستان

 دیباش یواه يدهایام يکردن بر رو يگذار هیمراقب سرما

 .دیات تمرکز کنیواقع يبر رو

 کند یبار فرق م نیا: بخش یازدهم

 بازار يا بزرگ شما نسبت به افراد حرفه يبرتر

 م؟یرا حدس بزن ینیب شیم زمان وقوع اتفاقات قابل پیتوان یچرا نم

 تازه کارها يها برا  حباب صیتشخ يراهنما

 ها يا شما نسبت به حرفه يبرتر

 خود يهايرینوشتن خطاها و سوگ: بخش دوازدهم
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 ک استدالل درستیبا وجود  یمنف جیکسب نتا

 از شانس بد من است ستیمن ن ریتقص

 دیعه نباشبعد از وقوع واق زدانیهمه چ

 يگذار هیدر سرما یفعال شی/ بیخطرات و مضرات اختالل کم توجه: بخش سیزدهم

 دیریرا دست کم نگ» انجام ندادن يکار«و ارزش  ریثهرگز تأ

 آموخت؟ توان یبانان فوتبال چه م از دروازه

 دهد یم شیزارا اف تیبه فعال لیم ف،یعملکرد ضع

 »انجام عمل« يریو سوگ گذاران هیسرما

 دیمناسب باش يها منتظر فرصت

 ییصحرا يها در درون ذهن موش: بخش چهاردهم

 مستقل بدل شدن گذار هیسرما کیبه 

 شنا کردن در خالف جهت رود يها   یسخت

 تیاز اکثر يمردم به دنباله رو قیتشو

 یشیخطرات گروه اند

 گوسفندان ۀتنها در گل

 گذاريزمان مناسب براي پایان سرمایه: بخش پانزدهم

 است؟ یفروش سهام، چه زمان يزمان مناسب برا

 میستیصورت ن نیتنها ما به ا

 يزیگرانیو ز ینیب کینزد

 دیفروش متقاعد کن يخود را برا دیتوان یچرا نم

 ياثر برخوردار

 ندیفرآ ند،یفرآ ند،یفرآ: بخش شانزدهم

 دیکنترل کن دیتوان یکه م يزیتنها چ

 ندیفرآ یشناسروان

 ندیفرآ ییگو پاسخ

 جینتا

 جیخـوب الزامـاً منجـر بـه نتـا      اتیـ فـرش شـده اسـت (ن    نگخـوب سـ   اتیـ راه جهنم با ن

 )شوند ینممط

بـه   دیـ ست؟ (به عمل کار برآین یکاف یقول و قرار زبان فقط تیکسب موفق يچرا برا

 )ستین یدان سخن



 

 

 

 
 

 

 عمـرم،  سـالیان  طـول  در هستم. بد هاي انتخاب انجام در متخصص یک حدودي تا من

 انـداختن  عقـب  بـه  تـا  گرفتـه  ناسالم غذاي انتخابِ از ام، داشته بسیاري بد هاي انتخاب

 نیـز  گـذاري  سـرمایه  در حتـی  کردیـد،  فکر درست بله امروز). بد (انتخاب روزانه ورزش

  ام. گرفته افتضاح و بار تأسف هایی تصمیم

 شـان  نوجـوانی  سـنین  در فرزنـدانم  زنـدگی  در بسیاري بد هاي انتخاب شاهد آنگاه

 نحـوة  خـوبی  بـه  فرزنـدانم،  فرزنـدانِ  کـه  بینم می روزها این خوشبختانه، (ولی، ام. بوده
 کشـتی  خـود،  درست هاي  انتخاب با و آموزند می را آن با آمدن کنار و دنیا در سیروسفر

 در تـوجهی  قابل توانایی نوجوانان کنند.)  می هدایتها   پیروزي ساحل سمت به را زندگی

 ارنـد د فردا به سخت هاي انتخاب انداختن عقب به و امروز براي ساده هاي انتخاب انجام

 ایـن  کنـار  در مـا  از تعـدادي  و اندازنـد)  مـی  عقـب  به را خود سخت هاي انتخاب (مدام

 سـال،  بـزرگ  یـک  عنـوان  به حتی و ایم کرده تکمیل خود در را آن و شده بزرگ خصیصه

 دهیم. می انجام بیشتري بد هاي انتخاب

 و کوچـک  گـذاران  سرمایه از ام، کرده مصاحبه گذار سرمایه صدها با ها، سال طول در
 ایـن  اشـتباهات  از همیشـه،  انـد.  شـده  میلیـاردر  تـازگی  بـه  کـه  آنانی تا گرفته کار تازه

 مبهـوت  و مـات  اشـتباهات،  ایـن  اصـالح  در آنـان  خالقانه منطق البته و گذاران سرمایه

 ام. شده

 را سـاده  مسـیرهاي  ایم، داشته شماري بی بد هاي انتخاب جهان، یک و ملت یک عنوان به ما

 بـا  حـال،  .ایـم  زده رقـم  دنیـا  در را اخیـر  سـال  80 اقتصـاديِ  بحران بدترین درنهایت، و برگزیده

 تـاریخ  هسـتیم.  روبـرو  جدیـد  عاديِ شرایط به برگشت راه در سخت هاي انتخاب از اي مجموعه
 است. ها ملت و افراد بد هاي انتخاب از سرشار
 اسـت  واقعیت نای بیانگر که گشته پدیدار جدید دانشی گذشته، دهۀ چند طول در

 از دور و غیرمنطقـی  رفتـار  ایـن  بلکه کنیم، می عمل غیرمنطقی اوقات گاهی تنها نه :که

 مـا  گیـري  تصـمیم  نحـوة  تحلیل به جدید رفتاريِ دانش این است. بینی پیش قابل عقل
 و بررسـی  را ها آدم ما رفتار در کننده ناراحت گاهی و توجه قابل مسائل تمام و پرداخته

  د.کن می تحلیل

 و اسـت  وابسـته  ما مغز به شدت به گیري تصمیم فرایندهاي از بسیاري و احساسات

 سـاواناي  در بقـا  بـراي  فقـط  پـیش  سال 100000 در مغزي چنین که رسد می نظر به
 فـرار  بین ناچیزي اختالف ازآنجاکه است. شده خلق و طراحی آفریقا) زارهاي (بوته آفریقا
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 اي خوشـمزه  شـکار  کردن دنبال با ساوانا زارهاي بوته گرسنۀ و وحشی شیرهاي دست از

 و گـریختن  بـا  را خـود  توانسـته  فقـط  مـا  مغـز  بنـابراین  دارد، وجـود  کـوهی  بـز  چون

 ما!). مغز نباشد (خسته دهد وفق آسا برق هاي گیري تصمیم

 دنیـاي  در کـه  هنگامی ولی هستند، مفید طورکلی به بقا، حفظ غرایز این که درحالی

 بـه  را مـا  شـوند،  می تعبیر و ترجمه گذاري، سرمایه مدرن دنیاي در مخصوصاً و امروزي
 مومنتـوم  یک دنبال به که کنید تصور مثال، عنوان به دهند. می سوق خطاها انواع سمت

 در موجـود  رونـد  تداوم روي بر گذاري سرمایه هدفش که گذاري سرمایه استراتژي (یک

 دسـت  از و داشـت  خواهـد  ادامه ومنتومم این که امید این به اغلب هستید، است) بازار

 بـازارِ  و خوشـمزه  کوهیِ بز همان ممنتوم اینجا (در است. فرار روبه افول به رو بازارهاي
 آفریقا هاي جنگل در آنچه دیگر، است.) زارها بوته ي گرسنه و خشمگین شیرِ افول، به رو

 ندارد. کارایی مالی، دنیاي  هاي جنگل در بود، مؤثر بقا براي

 را بد هاي انتخاب برگزیدن تنها اگر نیستیم. 1خطاگر ذاتاً هایی انسان ما شبختانه،خو
 بـر  را عرصـه  و کـردیم  مـی  خـوش  جـا  تاریخ دان زباله در پیش ها سال بودیم، فراگرفته

 کردیم. نمی تنگ خطاتر کم بازماندگان

 و خـود  خطاهاي از و فراگرفتیم نیز را خوب هاي انتخاب انجام ما که است مشخص

 کـردم،  بیـان  قـبالً  که طور همان جستیم. بهره دیگران هاي قضاوت و ها موفقیت از حتی
 و خـوب  هـاي  انتخـاب  از همیشـه  و ام داشـته  میلیونرها مولتی با رسمی  مصاحبه صدها

  ام. شده زده هیجان ها انتخاب این انجام فرآیند از چنین هم و آنان کنندة خیره گاهی

 سـتودن  قابـل  کـه  دارد وجـود  2گـر  اندیشه انسان مورد در زیادي چیزهاي کرد، توجه باید
 همـدردي  زیبـاي  حس انتقال و بلندپروازانه هاي ایده ارائۀ بزرگ، کارهاي انجام به قادر ما .است

 هستند. ما  خوب هاي انتخاب  نتیجه ها این  همه هستیم.

 کارآمـدي   (نظریه اند گذاري سرمایه دنیاي پایه که هایی نظریه حتی امروز، دنیاي در

 و شده واقع سؤال مورد بارها، )5نوین پرتفوي نظریۀ و 4سرمایه گذاري قیمت مدل ،3بازار

 موانـع  رفـع  بـراي  مـا  از بسـیاري  اند. شده مالمت بازارها فراوانِ مشکالت دلیل به حتی

 درك داشـتن  بـا  مـا  هسـتیم.  مـالی  رفتار از جدیدي مدل دنبال به خود گذاريسرمایه

 انجـام  در مـنظم  سازوکار یک ایجاد به قادر هایمان، گیري تصمیم  نحوه و خود از عمیقی
 از اقیانوسـی  در رسـد  مـی  نظـر  بـه  آغاز در که درحالی بود. خواهیم درست هاي انتخاب

 تحمیـل  مـا  بـر  را نهـایی   نتیجـه  کـه  باشـند  احساسات این و باشیم ور غوطه ها انتخاب

 مطلـوب   نتیجه کسب براي را مطمئنی روش مناسب، رابزا یک با توانیم می اما کنند، می

                                                           
١. Homo mistakus 
٢. Homo sapiens 
٣. The efficient market theory 
۴. CAPM Capital Asset Pricing Model 
۵. Modern portfolio theory 
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 سـود  امـن  ساحل به و گذرانده بازار پرتالطم دریاي از را خود مالی کشتی و کاربریم به

 کنیم. هدایت

 مطالعـات  بین مناسب ارتباط عدمِ دلیل به رفتاري مالی رشتۀ که اینجاست مشکل

 خـوبم،  دوست رسد. می نظر به ئننامطم و آور دلهره حدودي تا گوناگون هاي استنباط و

 بازارهـاي  و ها اندیشه در عمیق بینشی :مالی روانشناسی« عنوان با کتابی 1نتیِرمو جیمز
 تحریـر  رشـته  به کوچک کتاب این در را خود شگرف دانش که کرده تهیه »غیرعقالنی

 است. درآورده

 کتـاب  روي بـر  زیـادي   مـدت  نفـر،  دو مـا  نیسـتم.  ناآشـنا  جیمـز  کارهـاي  بـا  من

 بـا  کـه  کـردم  مـی  فکر کتاب، این مطالعۀ از قبل کارکردیم. 2بینانه خوش گذاري سرمایه
 خوانـدن  به شروع هوایی سفر یک حین در بار اولین براي وقتی اما هستم؛ آشنا موضوع

 عمـرم  سالیان طول در را ام مطالعه زمان هاي گذاري سرمایه بهترین از یکی کردم، کتاب

 و ها موقعیت تمام در مدام بودم، شده میخکوب خود صندلی بر که یدرحال و دادم؛ انجام
 »هسـتم!  مـن  ایـن « اینکـه  بـه  اقرار حالت در را خود انگیزي غم طور به کتاب، فضاهاي

 کـه  دانـم  مـی  و کـنم  اجتنـاب  چیـزي  چه از باید که دانم می اآلن حداقل اما یافتم؛ می

 نمایم. اصالح را خود هاي عادت توانم می

 کـنم.  مطالعـه  بـار  یک سالی حداقل یا کرّات به را آن دارم قصد که است بیکتا این
 طبــع و کــرده بیــان روان و شــیرین بســیار را کتــاب ایــن مــتن جیمــز خوشــبختانه،

 هسـتیم  مسـائل  این آموختن حال در اگر است. روان و جاري کتاب در او کنندة سرگرم

 براي را هدف هاي قیمت چرا اینکه یا توانیم نمی ظاهراً بفروشیم، باید که هنگامی چرا که
 از سرشـار  بخـش،  16 قالـب  در را کامـل  کاري برنامۀ یک جیمز کنیم، می انتخاب خود

 کنـد؛  مـی  ارائه ما هاي گذاري سرمایه بهبود براي مالی رفتارهاي به نسبت عمیق بینشی

 ندارد! وجود بیشتر انسانیِ خطاهاي انجام براي جایی دیگر، بنابراین،
 میـز  نزدیکـی  در و  شده انباشته هاي کتاب بقیه روي را کتاب این کنم، می ادپیشنه

 لحظـات  در نیـز  کتـاب  ایـن  و بزنیـد  سري آن به اغلب بتوانید تا قرار دهید تان مطالعه

 از جیمـز  دهید، اجازه و بایستید عقب بنابراین، بشتابد؛ تان یاري به گیري تصمیم سخت

   بردارد. پرده درونتان اسپاك

                                                           
١. James Montier 
٢. Bull's Eye Investing 

. یـک  نماد فیلم این در او است. فضا پیشتازان معروف السری اصلی يها   شخصیت از یکی اسپاك 

 است. تحلیلگر و عاقل انسان
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 مترجم مقدمۀ

 

متغیـر اسـت، اگـر زمـامِ آن را در دسـت       روان آدمی عنصري ناشناخته و

بــود. پــس الزم اســت، آن را  نداشــته باشــیم، محکــوم بــه شکســت خــواهیم

شـود،   گوناگونی درگیر مـی  هاي بشناسیم و کنترل کنیم. روانشناسی در حوزه

تـا حـد ممکـن    اسـت   ها است. در این کتاب سعی شده حوزه مالی یکی از آن

ائـه  ار آنبهبـود   هـاي  حلشناسی شده و راهروان ،گذاري رفتارهاي رایج سرمایه

است، الگوهاي رفتـاري   نتیر با تحقیقات جامعی که انجام دادهود. جیمز مگرد

بـه هنگـام   هاي آنـان   گذاران دنیا را معرفی کرده و راه حل ترین سرمایه بزرگ

کند. امیـد اسـت بـا    را موشکافی می گذاري با معضالت مالی و سرمایه همواجه

شناسـی کـرده و   روانرا گذاري  رفتار خود به هنگام سرمایه ،خواندن این کتاب

   .ممدیریت کنی



 

 

 

 

 مقدمه

 شما: درباره است کتابی این

 هستید خود دشمن بدترین شما، 

 هرگز ما است که این واقعیت ؟بنویسم کتابی شما درباره است، ممکن چگونه

 بخـواهم  و بشناسـم  خـوب  را شـما  اینکـه،  به برسد چه ایم، ندیده را همدیگر

 انسـان  نیز شما است: ساده خیلی پاسخ حقیقت، در بنویسم. تان درباره کتابی

 هـاي  دام اسـیر  و بـوده  ذهنـی  خطاهاي معرض در اغلب، ها، انسان ما هستید.

 ازجملـه  زنـدگی،  ابعـاد  تمـام  در کـه  اسـت  موضـوعی  ایـن  و شویم می روانی

 ارزش مبنـاي  بـر  گذاري سرمایه پدر ،1گراهام بِن افتد.  می اتفاق گذاري ایهسرم

 هـر  اصـلی  مشـکل « گفـت:  کـه  رفـت  پـیش  جـایی  تا راستا همین در ،2سهام

 »اوست. خود او، دشمن بدترین حتی و گذار سرمایه

 سـالیانه  مطالعـات  در توان می را گذاري سرمایه بد رفتار واقعی هاي مصداق

 مجهـولی  هـاي  شاخص گیري اندازه جاي به مطالعات این .کرد مشاهده 3دلبار

 آنـان  نـد. ک مـی  گیري اندازه را سرمایه بازگشت واقعی مقادیر ،S&P 500مثل

 یـک  بـه  گذاران سرمایه خروج زمان و ورود زمان با رابطه در آماري همچنین،

 نـد. پرداز مـی  آن بررسـی  به وکرده  تهیه دیگر)، بازارهاي میان (از خاص بازار

 گذشته سال 20 طول در نیست. جالب اصالً آمده، دست به نتایج که گفت باید

 رشـد  درصـد  8 حـدود  در سـالیانه  میـانگین،  طور به، 500S&p سهام شاخص

  بنابراین، اند؛ کرده کم شاخص این از درصد 2 تا 1 فعال مدیران است. داشته
                                                           
١. Ben Graham 
٢. Value Investing 
٣. Delbar 

. 500S&p عبـارت  (مخفف Standard and poor’s index(  بـازار  در برتـر  سـهام  500 از فهرسـتی 

 خریـدوفروش  و معـامالت  در قیـاس  جهـت  فهرسـت  این از است. نزدك و نیویورك سهام بورس

 فهرسـت  بـا  لحـاظ  ایـن  از و شـود  می استفاده بزرگ هاي شرکت عملکرد ارزیابی جهت نیز و سهام

 دارد. تفاوت 500 فورچون


