
1

»، بیمه، بانک، و خصوصی سازيچهارمین نمایشگاه بورسپرفروش ترین کتاب«

اصل موفقیت وارِن بافت 23
گذاريهاي سرمایهو دیگر نابغه

و
)اشتباه بزرگ در معامالت سهام7(

مارك تایر: مؤلف

:مترجمان
سید محمد حسینی بهشتیان ـ امیر کامگار

لطفاً براي کسب اطالعات بیشتر در مورد این کتاب و تهیه آن به وبسایت 

www.buffett.irتماس بگیرید)17الی 9(02144256065شماره تماسیا با ومراجعه فرمایید .
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:چکیده
کتاب حاضر برگردان ویرایش سوم از یکی از پرفروش ترین کتاب هاي نوشته شده در مورد وارن بافت و دیگر بزرگان 

بافت و بسیاري دیگر از نابغه هاي سرمایه گذاري از صفر شروع کردند و تنها از راه سرمایه گذاري به . سرمایه گذاري است
اما . که روش ها و استراتژي هاي این افراد بسیار متفاوت از یکدیگرندجالب است. ثروت هاي میلیارد دالري دست یافتند

مارك تایر . حتماً نقاط مشترکی در روش کار این افراد وجود دارد که باعث موفقیت چشمگیر و بی نظیر آنها شده است
دیگران را به نشان می دهد اصولی که بافت و» اشتباه بزرگ7اصل و 23«در این مجموعه کم نظیر با گردآوري 

ثروتمندترین سرمایه گذاران دنیا تبدیل کرد، همان روش هاي ذهنی و استراتژي هایی است که این افراد ایجاد کرده و 
پس از خواندن کتاب، استراتژي هاي خود را در مقابل اصول گفته شده . سال به انجام آنها پایبند بوده اند50در مدت 

. ه با موفق ترین سرمایه گذاران دنیا همسو هستیدقرار دهید تا دریابید چه انداز

:درباره وارن بافت
در آمریکا متولـد شـد و   1930وي در سال . سال اخیر به شمار می رود50وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار جهان در 

میلیارد دالر 47وي با بیش از . دفعالیت مالی خود را از فروش نوشابه و روزنامه و امثال آن در پیاده رو خیابان ها آغاز کر
فلسـفه سـرمایه گـذاري وي بـر     . ثروت، ثروتمندترین سرمایه گذار جهان و سومین مرد ثروتمند دنیا بـه شـمار مـی رود   

وي را به عنوان یکی تایممجله، 2007در سال . و سودآوري آتی شرکت ها استوار است» سرمایه گذاري بر مبناي ارزش«
در نقل قولی معروف، بافت معامالت سهام را بهترین گزینـه  . ن شخصیت هاي تاریخ جهان معرفی کرداز صد تاثیرگذارتری

.براي سودآوري دانست
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:آمده استاشتباه نابخشودنی ذکر شده در این کتاب7و همچنین اصل موفقیت23در زیر خالصه اي از این 

گذارياصل سرمایه23خالصه 

:1روش پیروزمندانه شماره 
.حفظ سرمایه همیشه اولویت اول است

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
براین باور است که همیشه اولویت اول حفظ 

ایــن بــاور زیــر بنــاي روش . ســرمایه اســت
بـه  «گذاري تنها یـک هـدف دارد ـ    از سرمایه

در نتیجـه غالبـاً در   . »دست آوردن پـول زیـاد  
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.شودحفظ سرمایه با شکست مواجه می.باشدگذاري او میسرمایه

:2روش پیروزمندانه شماره 
صورت جدياجتناب از ریسک به 

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
، مخالف ریسک )1روش شماره (در نتیجه 

.است
کند که سودهاي کـالن تنهـا از طریـق    فکر می

.آیندهاي بزرگ، بدست میپذیرش ریسک

:3روش پیروزمندانه شماره 
.گذاري مخصوص به خود را طرح کنیدفلسفه سرمایه

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
گذاري مخصـوص بـه خـود را    فلسفه سرمایه

طــرح کــرده اســت، کــه گویــاي شخصــیت، 
در نتیجـه،  . باشـد ها و اهـداف او مـی  توانایی

گذاران بسیار موفـق،  ممکن نیست که سرمایه
گـذاري مشـابهی داشـته    هاي سـرمایه فلسفه
.باشند

گذاري ندارد و یا از یا هیچگونه فلسفه سرمایه
گذاري شخص دیگري استفاده فلسفه سرمایه

.کندمی

:4روش پیروزمندانه شماره 
.براي انتخاب، خرید، و فروش سهام، سیستم شخصی خودتان را طراحی کنید

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
او سیستم شخصـی خـود را بـراي انتخـاب،     

ها ایجاد کـرده  گذاريخرید، و فروش سرمایه
.آزمایش کرده استو 

یا سیسـتم شـخص   . هیچگونه سیستمی ندارد
دیگري را اتخاذ کرده است، بدون آنکـه آن را  
. آزمایش و یا با شخصـیت خـود سـازگار کنـد    

هنگامی که چنـین سیسـتمی بـراي او مـؤثر     (
کند شود، سیستم دیگري را اتخاذ میواقع نمی

.)شودکه آن هم موثر واقع نمی

:5شماره روش پیروزمندانه 
.توانی خرید کنتا آن اندازه که می

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
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:7روش پیروزمندانه شماره 
.گذاري کنکنی سرمایهتنها بر روي چیزي که درك می

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
ــزي کــه درك مــی  ــر روي چی ــد، تنهــا ب کن

.دهدگذاري انجام میسرمایه
داند که یکی از پـیش نیازهـاي ضـروري    نمی

که موفقیت، داشتن درك عمیق از کاري است
شـود کـه   به ندرت متوجـه مـی  . دهدانجام می
هاي سودمند در حوزه تخصصی خـود  موقعیت

..او وجود دارد

:8روش پیروزمندانه شماره 
.گذاري در بخشهایی که با معیارهایتان سازگار نیست، اجتناب کنیداز سرمایه
:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه

در صـورتی کـه   . به تنوع بخشی اعتقاد ندارد
گـذاري، معیارهـاي او را داشـته    یک سرمایه

توانـد، بـه   باشد، همیشه تا آن اندازه که مـی 
.پردازدخرید آن می

ــک     ــام ی ــراي انج ــس الزم ب ــه نف ــاد ب اعتم
.گذاري بسیار بزرگ را نداردسرمایه

:6روش پیروزمندانه شماره 
.آید، تمرکز کنیداي که پس از پرداخت مالیات به دست میبر میزان بازده

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
هـاي داد و  مالیات و دیگر هزینـه از پرداخت 

هـاي خـود را بـه    ستد متنفر است و فعالیـت 
کند کـه پرداخـت مالیـات    اي تنظیم میگونه

تـرین حـد   خود را به طور قـانونی بـه پـایین   
.برساند

هـاي  هـا و هزینـه  متوجه تاثیر منفـی مالیـات  
ــرمایه   ــرد س ــر عملک ــامالت ب ــذاري در مع گ
.گیردیبلندمدت نیست و یا آن را نادیده م
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ــرمایه ــا    از س ــه ب ــهایی ک ــذاري در بخش گ
. کنـد یمـ اجتنابست،یسازگار نمعیارهایش 

» نـه «تواند به آسانی به هر چیز دیگـري  می
.بگوید

هیچ معیاري نـدارد، یـا معیارهـاي دیگـران را     
» نـه «تواند به طمـع خـود،   نمی.کندیماتخاذ
بگوید

:9روش پیروزمندانه شماره 
.دهیدتحقیقات خود را انجام 

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
گذاري بطور مستمر در پی فرصتهاي سرمایه

جدید است کـه بـا معیارهـاي او همخـوانی     
داشته و کـامالً بـر پایـه تحقیقـات خـودش      

گـذاران و  تنها به صـحبتهاي سـرمایه  . باشند
دهد که دالیل پرمحتوا تحلیلگرانی گوش می
.و قابل احترامی دارند

به هـزار اسـت کـه    یکفرصتبه دنبال یک 
در نتیجـه  .تر قـرار دهـد  مسیر آساندر وي را 

ــال  ــه دنب ــه ب ــاي  «همیش ــه اوج فعالیته نقط
همیشه بـه هـر کـه ظـاهرش     .است»ماهیانه
ـ . دهـد گوش میباشد، »متخصصها«شبیه  ه ب

اي عمیق و اساسی ندرت پیش از خرید مطالعه
منحصـر بـه   تمام تحقیقـات او  . دهدمیانجام

از سـوي یـک   پیشنهادي»داغ«هکتآخرین ن
.روزنامه روز قبل استا کارگزار، مشاور ی

:10روش پیروزمندانه شماره 
باشیدبی اندازه صبور

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
در هنگـام عـدم یـافتن   این صبر را دارد که 

به ،معیارهایشمنطبق باگذاريسرمایهیک 
انتظار بنشیند تا موردي را بیابـد کـه مطـابق    

.معیارهایش باشد

کنــد در همــه حــال بایــد در بــازار تصــور مــی
.مشغول انجام کاري باشد

:11روش پیروزمندانه شماره 
اقدام کنیدفوراً

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
.اندازدمیکارها را به تعویق.کندگیري اقدام میبه محض تصمیم



9

:12روش پیروزمندانه شماره 
اي براي گذاري موفق را تا زمانی نگه دارید که دلیل از پیش تعیین شدهیک سرمایه

.فروش آن داشته باشید
:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه

گذاري موفـق را تـا زمـانی نگـه     یک سرمایه
دارد که دلیل از پیش تعیـین شـده بـراي    می

.گذاري بوجود آیدخروج از سرمایه

اي بـراي بـه   به ندرت قانون از پیش تعیین شده
ترسد که سـود  اغلب می. دست آوردن سود دارد

گـذاري  بنابراین سرمایه. کم به زیان تبدیل گردد
کنـد و همـواره   خود را به پول نقـد تبـدیل مـی   

در سـال  . دهـد هاي کالنی را از دست مـی سود
ــ ،2000 ــات بایگ ــایر اطالع ــده برکش درانی ش
SEC)آشکار،)کمیسیون بورس و اوراق بهادار

سـهام خـود   زیـادي از مقدارساخت که برکشایر
سـالیانه  مجمـع در.در دیزنی را فروختـه اسـت  

بافــت ســهامداري از،2002ســال دربرکشــایر
.سوال کرد که چرا این سـهام را فروختـه اسـت   

سیاست بافت ایـن اسـت کـه او هرگـز دربـاره      
بنـابراین  دهـد، هایش نظري نمـی گذاريسرمایه

هاي ما نسبت به ویژگی«:غیر مستقیم پاسخ داد
».رقابتی شرکت نظري داشتیم که تغییر کرد

:13روش پیروزمندانه شماره 
.از سیستم خود مصرانه پیروي کنید

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
البتـه  –بـرد  دائماً سیستم خود را زیر سوال مـی .کندمیاز سیستم خود مصرانه پیروي 

معیارها و اهـدافش را  . اگر سیستمی داشته باشد
.دهدبراي توجیه کارهایش تغییر می

:14روش پیروزمندانه شماره 
.آنها را اصالح کنیدفوراًاشتباهات خود را بپذیرید و

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
هــایی کــه در آنهــا گــذاريرمایهســدســت از . دانـد کـه ممکــن اسـت اشـتباه کنــد    او مـی 
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شود، آنها اي که متوجه اشتباهاتش میلحظه
بـه نـدرت پـیش    در نتیجه.کندمیرا اصالح

ــیش از  مــی ــد کــه مشــکالت او چیــزي ب آی
.باشدزیانهاي کوچک

وار اسـت کـه   دکشد و امیشکست خورده نمی
در نتیجـه اغلـب   .بتواند ضررش را جبران کند

.بردهاي بزرگ رنج میاز زیان

:15روش پیروزمندانه شماره 
.اشتباهات را به تجربیات آموزنده تبدیل کنید

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
همـواره بــه اشــتباهات بــه عنــوان تجربیــات  

.نگردآموزنده می
پردازد هرگز به اندازه کافی به یک روش نمی

همواره به .بهبود بخشدبفهمد چگونه آن راتا 
».راه حل سریع و آسان استکی«دنبال 

:16روش پیروزمندانه شماره 
.یدخود را بپردازهاي هزینه

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
ابدییمشیاش افزاتجربهشیبا افزايسود و

يشـتر یو اکنون با صرف وقت کمتر درآمـد ب 
خود را پرداخته هايهزینه«وا. کندیکسب م

.»است

ضـرورت  یـک هاهزینهکه پرداخت داند نمی
ــت ــدرت  .اس ــه ن ــاز تجربب ــود دراتی س خ

ر بــر تکــرار اشــتباهاتش اصــراو .. .ردیــگیمــ
همه چیز خود را از دسـت  ورزد تا آنجا که یم

.دهدمی

:17روش پیروزمندانه شماره 
.انجام آن هستید چیزي نگوییدهرگز در مورد کاري که در حال 

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
تقریباً هیچگاه درباره کاري که در حال انجام 

بـه اینکـه   . گویدآن است با کسی سخن نمی
گـذاري او  دیگران در مورد تصمیمات سرمایه

اي ندارد و خـود را  کنند، عالقهچه فکري می
.کنددرگیر آن نمی

اش هاي فعلـی گذاريمورد سرمایههمواره در 
کنـد و بـه جـاي آنکـه     با سایرین صحبت می

تصمیمات خود را با واقعیت بسنجد، آنها را بـا  
.زندنظرات دیگران محک می

:18روش پیروزمندانه شماره 
.بدانید که چگونه کارهاي خود را به دیگران بسپارید
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:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
مسئولیتهاي خود و یا حتی همـه آنهـا را   اغلب

.سپاردبا موفقیت به دیگران می
گـذاري را بـه همـان    مشاوران و مدیران سـرمایه 

ــرمایه  ــمیمات س ــه تص ــی ک ــذاريروش اش را گ
.کندگیرد، انتخاب میمی

:19روش پیروزمندانه شماره 
.زندگی کنیدتر از سطح ثروت خودبسیار پایین

:گذار بازندهسرمایه:خبرهگذار سرمایه
تـر از سـطح ثـروت خـود زنـدگی      بسیار پایین

.کندمی
زنـدگی  خـود، ثـروت  سـطح ازفراتـر احتماالً

.)کنندمیچنین کارياغلب مردم (کند می

:20روش پیروزمندانه شماره 
.پول عامل اصلی نیست

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
گـذاري  کامیابی خـود، سـرمایه  براي اشتیاق و 

.کند و نه براي پولمی
کنـد، و تصـور   به واسطه پول، انگیزه پیدا مـی 

گذاري راهـی سـریع بـراي    کند که سرمایهمی
.دستیابی آسان به ثروت است

:21روش پیروزمندانه شماره 
دهید و نه عاشق چیزي که داریدعاشق کاري باشید که انجام می

:گذار بازندهسرمایه:خبرهگذار سرمایه
گـذاري درگیـر   از لحاظ احساسی با فرآیند سرمایه

و رضـایت و خرسـندي خـود را از آن    (شده است 
ــی ــدکســب م ــه  )کن ــر گون ــادر اســت از ه ، و ق

.گذاري شخصی دوري گزیندسرمایه

.شودهاي خود میگذاريعاشق سرمایه

:22روش پیروزمندانه شماره 
.گذاري اختصاص دهیدرا به سرمایهتمام فکر و ذکر خود

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
گـذاري  در تمام مدت شبانه روز به فکر سرمایه

.است
فکر و زمان خود را به طور کامل به رسیدن به 

دهـد  گذاري خود، اختصاص نمیاهداف سرمایه
حتی اگر بداند کـه آن اهـداف چـه چیزهـایی     (
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).هستند

:23پیروزمندانه شماره روش 
. سرمایه خود را در جریان فعالیت اصلی خود قرار دهید

:گذار بازندهسرمایه:گذار خبرهسرمایه
هـایی کـه بـیش از    پول خود را در همان حـوزه 

براي مثـال،  . کندهمه دوستشان دارد، صرف می
درصد از سرمایه خود را در سهام 99وارن بافت 

ترتیـب  داده است، به همـین هاثوي قرار برکشایر
جورجی شـوارتز بیشـتر حجـم پـول خـود را در      

بـراي شـوارتز و   . کندصندوق کوآنتوم حفظ می
بافت سرنوشـت دارایـی شخصـی خودشـان بـا      
سرنوشت دارایی افـرادي کـه پـول خـود را بـه      

.اند، یکسان استمدیریت آنها واگذار کرده

ها، مقـادیري کمـی بـه    گذاريدر میان سرمایه
ــی ســرم ــود اضــافه م ــد ایه خ ــع، کن در واق

گذاري او غالباً براي ثروتش هاي سرمایهفعالیت
وجــوه مـــورد نیـــاز  . آمیـــز اســـتمخــاطره 

هـاي  و جبـران زیـان  (هاي خود گذاريسرمایه
هـاي  را از جاي دیگـري همچـون سـود   ) خود

ــتگی،   ــندوق بازنشسـ ــوق، صـ ــارت، حقـ تجـ
، تـأمین  ... هاي پـاداش دهـی شـرکت و   برنامه

.ندکمی

اشتباه نابخشودنی7خالصه 

 گذاريدر سرمایه1گناه نابخشودنی شماره
هاي بیشتر، باید حرکت بعدي بازار را باور داشتن این موضوع که براي بدست آوردن بازده

.بینی کردپیش
:واقعیت

به بینی حرکت بعدي بازار، هیچگونه برتري نسبت گذاران بسیار موفق در پیشسرمایه
.من یا شما ندارند
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 گذاريدر سرمایه2گناه نابخشودنی شماره
بینی کنم، حتماً شخصی هست که بتواند این کار توانم بازار را پیشاگر من نمی: »مشاور«باور 

.را انجام دهد ـ تمام کاري که باید انجام دهم، پیدا کردن آن شخص است
:واقعیت

ها به همه بینی کنید، آیا آگاهی خود را از روي پشت بامرا پیشاگر شما بتوانید واقعاً آینده 
گوئید با ارائه درخواست خرید به شرکت کارگزاري و کنید؟ یا آنرا به هیچکس نمیاعالم می

آورید؟انجام معامله پول زیادي بدست می
فروپاشی «، 1987اکتبر 12گر تکنیکال ناشناس بود که در االین گارزارلی، یک تحلیل

بینی دقیقاً یک هفته پیش از این پیش. بینی کردرا پیش» مالی قریب الوقوعی در بازار سهام
.دوشنبه سیاه اکتبر بود

 گذاري در سرمایه3گناه نابخشودنی شماره
.باشدباور این موضوع که اطالعات داخلی راه بدست آوردن پول کالن می

:واقعیت
منبع مورد عالقه او براي کسب . گذار دنیا استثروتمندترین سرمایهوارن بافت، 

گزارشات سالیانه : گذاري، معموالً به طور مجانی در دسترس استرهنمودهایی براي سرمایه
!هاشرکت
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 گذاري در سرمایه4گناه نابخشودنی شماره
)متنوع سازي پورتفو(تنوع بخشی 

:واقعیت
هاي برجسته ـ و سپس وارن بافت، از تشخیص تعداد محدودي سهمکننده سابقه خیره

.شودگذاري کالن تنها در همین چند شرکت، ناشی میسرمایه

 گذاري در سرمایه5گناه نابخشودنی شماره
.هاي بزرگ انجام دادهاي بزرگ باید ریسکباور این موضوع که براي بدست آوردن سود

:واقعیت
گذاران موفق نیز به شدت مخالف ریسک هستند و هر کاري کارآفرینان، سرمایههمچون 

.دهند تا از ریسک اجتناب کنند و زیان را به حداقل برسانندبتوانند انجام می

 گذاري در سرمایه6گناه نابخشودنی شماره
با شخصی در جایی، سیستمی بوجود آورده است ـ: »سیستم«باور داشتن به وجود یک 

هاي برخی از پیچیدگیهاي خاص در تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادي، معامالت کامپیوتري، مثلث
.کنندگذاري را تضمین میگان، یا حتی طالع بینی ـ که سود سرمایه

:واقعیت
گذار بتواند این باور، یکی از پیامدهاي باور داشتن کالم مشاور است ـ اگر یک سرمایه

اور دسترسی پیدا کند، قادر خواهد بود به همان میزانی که مشاور تنها به سیستم یک مش
پذیري منطقی گسترده در مورد این گناه نابخشودنی در آسیب. آوردگوید پول درمی
فروشند، پول هاي مربوط به معامله را میگذاري این است که چرا افرادي که سیستمسرمایه

.آورندخوبی بدست می

 گذاري در سرمایه7گناه نابخشودنی شماره



15

دهد ـ و مطمئن بودن از اینکه بازار دانید در آینده چه چیزي رخ میباور به اینکه شما می
.، درستی باور شما را اثبات کند»بطور اجتناب ناپذیر«باید 

:واقعیت
گذاري هاي عادي کسانی است که اشتیاق بیش از حدي به سرمایهاین باور یکی از ویژگی

سهام به سطح باالي «: که او مدعی شدتقریباً همه با ایروینگ فیشر موافق بودند، هنگامی. دارند
! 1929ـ دقیقاًچند هفته قبل از فروپاشی مالی بازار سهام در سال » .جدیدي رسیده است

ارزش طال افزایش یافت، باور اینکه بوجود آمدن تورمی حاد غیرقابل 1970در دهه که هنگامی
، و صدها yahoo.com ،Amazon.com ،eBayهاي با توجه به قیمت. اجتناب است، آسان بود

سود «: 1990استریت در دهه یافت، شعار والشرکت اینترنتی دیگر، که هر روز افزایش می
.رسیدی، درست به نظر م»مهم نیست


