رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ در ﺑﻮرس
در ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم ﻧﺻف اﺷﺑﺎھﺎﺗﻣﺎن ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ،اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾم ،ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ھﯾﭻ اﻧﺗظﺎری از ﮐﺳﯽ ﻧدارم !و اﯾن ﻧﺷﺎن دھﻧده ی
ﻗدرت ﻣن ﻧﯾﺳت! ﻣﺳﺋﻠﮫ ،ﺧﺳﺗﮕﯽ از اﻋﺗﻣﺎدھﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت
وﻗﺗﯽ ﭼﯾزی را از دﺳت ﻣﯽ دھﯾد ،درس ﮔرﻓﺗن از آن را از دﺳت ﻧدھﯾد.
ﺷﮑﺳت ﺑﺎﯾد اﻧرژی ﺧﻔﺗﮫ ﻣﺎ را ﺑﯾدار ﮐﻧد
ﯾﮏ روش ﻓوق ﮐﺎراﻣد و ﻣوﺛر ﺑرای ﺧرﯾد ﯾﺎ ﻓروش ﯾﮏ ﻧﻣﺎد:
در ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ زﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ روی ﻧﻣﺎداﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾﮕردد ﺑﮫ ﺑﺎﮐس ﻋرﺿﮫ
وﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻗﯾﻣت ﻓروﺷﻧده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ﺧرﯾدار؟
اﮔر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ درﻗﯾﻣت ھﺎی ﻓروﺷﻧده ﺑود ﺳﮭم رﺷدﻣﯾﮑﻧد و اﮔردر ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺧرﯾدار ﺳﮭم اﻓت
ﻣﯾﮑﻧد.
ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم اﯾن ﻣوﺿوع زﻣﺎن وﻗﻔﮫ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت زﯾرا ھر
ﮐدام از ﻓروﺷﻧده وﯾﺎ ﺧرﯾدار ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺧﺑﺎری ﮐﮫ از آﯾﻧده ﺳﮭم دارﻧدو ﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐﮫ ارزش
ﺳﮭم دارد ﺣﺎﺿراﺳت در اﯾن زﻣﺎن ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﮐﻧد.
ﺳﮫ راه ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻌرﻓت وﺟود دارد .اوﻟﯽ ﺗﻔﮑر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن راه اﺳت .دوﻣﯽ ﺗﻘﻠﯾد
اﺳت ﮐﮫ آﺳﺎﻧﺗرﯾن اﺳت و ﺳوﻣﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﮫ ﺗﻠﺦ ﺗرﯾن اﺳت.

راز ﻣوﻓﻘﯾت در ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم

ﺗﻧوع ﺳﺎزي
ﺗﻣﺎم ﭘول ﺧود را در ﯾك ﺳﮭم ﯾﺎ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﮭﺎم ﯾك ﺻﻧﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاري ﻧﻛﻧﯾد .ﺗرﺟﯾﺣﺎ
ﻣﻲﺗوان ﮔﻔت ھرﮔز ﻛل ﭘول ﺧودﺗﺎن را اﻧﺣﺻﺎرا در ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاري ﻧﻛﻧﯾد.
ھرﮔز ﺑﮫ ﯾك ﺳﮭم ﺗﻌﺻب ﻧﺷﺎن ﻧدھﯾد
ھﻣﯾﺷﮫ ﺣد ﺿرر را ﻣﺷﺧص ﻛرده و ﺑﻛﺎرﮔﯾرﯾد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾد ﻓﮭﻣﯾد ﻛﮫ ﺗﺻﻣﯾم اﺷﺗﺑﺎه اﺗﺧﺎذ ﻛردهاﯾد؟ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎده ﻗﺑل از اﯾﻧﻛﮫ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫاي اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﭼﮫ ﻣﻘدار ﺿرر ﺑراي اﯾن ﺳﮭم ﺣﺎﺿرﯾد ﺗﺣﻣل ﻛﻧﯾد اﮔر ﻗﯾﻣت
ﺳﮭم ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾد 2 .درﺻد 4 ،درﺻد 10 ،درﺻد15 ،درﺻد؟ ﯾك ﺣد ﺿرر را در ذھﻧﺗﺎن در
ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﻛﮫ از ھزﯾﻧﮫ ﺧرﯾد ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺣدي ﭘﺎﯾﯾن ﺧواھد ﺑود .اﮔر ﻗﯾﻣت ﺳﮭم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾنﺗر از آن
ﻧزول ﻛرد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آن را ﺑﻔروﺷﯾد و از ﺳﮭم ﺧﺎرج ﺷوﯾد و اﮔر ﻗﯾﻣت ﺳﮭم دوﺑﺎره ﺑﺎﻻ رود
اﺣﺳﺎس ﺑدي ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﻣﺗﺎﺛر ﻧﺷوﯾد.
در ﺳﻘف ﺑﻔروﺷﯾد و در ﻛف ﺑﺧرﯾد:
ﺑﮫ ﻧظر ﺳﺎده اﺳت؟ ﺑﻠﮫ اﻣﺎ ﺳﺎده ﻧﯾﺳت ﺑرا ي اﯾﻧﻛﮫ اﮔر ﺷﺧص از اﻛﺛرﯾت ﺑﺎزار ﺗﺑﻌﯾت ﻛرده
ﺑﺎﺷد ،ﭘول زﯾﺎدي را در ﺑﺎزار از دﺳت ﻧﺧواھد داد .ھﻣﯾﺷﮫ رازي را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﻛﮫ
ﻣﻲﺗواﻧد ﻣوﻓﻘﯾت ﺷﻣﺎ را در ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﻛﻧد .ھر  6ﻣﺎه ﯾﺎ در ھر ﺳﺎل ﻗﯾﻣت ﺳﮭﺎم
ﺣدود 30درﺻد ﭘﺎﯾﯾن ﻣﻲآﯾد ،ﯾﻌﻧﻲ زﻣﺎن ﺧرﯾد اﺳت و ﺑرﻋﻛس اﺷﺧﺎﺻﻲ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑر اﺳﺎس
اﺧﺑﺎر و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﯾﻣت ﺳﮭﺎم را ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑرﻧد ﻛﮫ آن ،زﻣﺎن ﻓروش اﺳت.
ﺗرس و طﻣﻊ را از ﺧود دورﻛﻧﯾد.
ھرﮔز از ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺧﺎرج ﻧﺷوﯾد:
ﭼﺎﻗوي در ﺣﺎل اﻓﺗﺎدن را ﻧﮕﯾر

ھرﮔز ﺑراي درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت )ﺷﺎﯾﻌﺎت( ﭘوﻟﻲ ﭘرداﺧت ﻧﻛﻧﯾد
اﺳﺗﻘراض ﭘول:
ھرﮔز ﺑﺎ ﭘوﻟﻲ ﻛﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﺳﮭﺎم ﻧﺧرﯾد .ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘول ﺧودﺗﺎن ﺳﮭﺎم
ﺧرﯾداري ﻛﻧﯾد ﭘوﻟﻲ ﻛﮫ در آﯾﻧده ﻧزدﯾك ﻣورد ﻧﯾﺎزﺗﺎن ﻧﯾﺳت و ﺗﺻور ﻧﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﻗﺳﻣت ﻋﻣده آن
را در ﺑﺎزار از دﺳت ﺧواھﯾد داد.
زﻣﺎن:
اﯾن ﻣوﺿوع در ﺑﺎزار ﺳﮭﺎم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت اﻣﺎ ﻛﻣﺗر در اﯾن ﻣورد ﺻﺣﺑت ﺷده اﺳت .ھر
ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاري از ﻛﺎرﺷﻧﺎس ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺳوال ﻣﻲﻛﻧد ﭼﮫ ﺳﮭﻣﻲ را ﺑﺎﯾد ﺑﺧرد .اﻣﺎ ھرﮔز ﺳوال
ﻧﻣﻲ ﻛﻧد ﭼﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﺑراي ﺧرﯾد ﺳﮭﺎم ﻣﻧﺎﺳب اﺳت .اﮔر وارد ﺳﮭﻣﻲ ﺧوب ﺷوﯾد اﻣﺎ در زﻣﺎن
ﻧﺎدرﺳت ،ﺷﻣﺎ ﺿرر ﺧواھﯾد ﻛرد و اﮔر وارد ﺳﮭم ﺑدي ﺷوﯾد اﻣﺎ در زﻣﺎن درﺳت ،ﻣﻣﻛن اﺳت
ﺑﮫ طور ﺗﺻﺎدﻓﻲ ﺳود ﻛﻧﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺳﮭم ﺧوﺑﻲ ﺧرﯾداري ﻛﻧﯾد ﺑﻌد از اﯾﻧﻛﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻻ
رﻓت ﺷﻣﺎ ﺑراي ﯾك ﺿرر آﻣﺎده ﻣﻲﺷوﯾد.
اھﻣﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﺣد ﺿرر:
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ رﯾﺳﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔزارﯾﺗون رو ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد ﻣوﺛرﺗرﯾن راه اﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺑرای ھر
ﺧرﯾدی ﮐﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﯾﮫ ﺣدی رو ﻣﺷﺣص ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از اون ﺣد ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر اوﻣدﺑﺎ
ﭘذﯾرش ﺿرر ﺑﺳرﻋت از ﺳﮭم ﺧﺎرج ﺷوﯾد واﯾن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﮫ ﮐﮫ اﮔر ﺧرﯾدی درﺳت اﻧﺟﺎم
ﻧﺷده دﯾﮕﮫ ﺑﺎ ﺳﻣﺎﺟت در ﺣﺎﻟت ﺿرر ﻧﻣوﻧﯾم ﺣﺎﻻ اﯾن ﺣد ﺿرر رو ﭼﮫ ﺟوری ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾم
ﯾﮏ راھش اﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻧزدﯾﮏ ﺳﮭم رو ﻧﻘطﮫ ﺣد ﺿررﺗون ﻗرار ﺑدﯾد
اﮔﮫ ﺑﮫ ارزﻧدﮔﯽ ﺳﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧری اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ و اون اﻋﺗﻘﺎد درﺳت ﺑﺎﺷﮫ ،ﺑﺎزار ھم ﮐم
ﮐم ﭘﯽ ﺑﮫ ارزﻧدﮔﯽ اون ﻣﯽ ﺑره.
ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ رو ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﻣﯾﺗوﻧﯽ در ﮐف ﻗﯾﻣت ﺑﺧری و در ﺳﻘف
ﻗﯾﻣت ھم ﺑﻔروﺷﯽ .
ﺣس و ﺣﺎل ﺷﺧص در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﮭم اﺳت
اﮔر ﺷﻣﺎ ھم زﯾﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺣﺗﻣﺎ ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﯾد .در واﻗﻊ ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺣس و ﺣﺎل ﺧود در زﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺗوﺟﮫ ﻛﻧﯾد .ھﯾﭻ ﮐس ﺷﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﻧﮑرده اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﮐﻣﯽ ﺳر درد دارﯾد ،آن روز را ﮐﺎر ﻧﮑﻧﯾد و ﺑﮫ ﺧود
اﺳﺗراﺣت دھﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣﺛﻼ ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﮐﮫ ﻣدتھﺎ اﺳت از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
اﻣﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد و ﻣﮭﻠت آن ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت ،ﺗﺣوﯾل دھﯾد .رﻓﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﯾﮏ ﻧﯾﮏ ھم ﺧوب
اﺳت .ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﺑدون ھﯾﭻ ﺗﻼش اﺿﺎﻓﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮭﺗر ﭘﯾش ﺧواھد رﻓت .ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ﻓﻘط
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﭼﺎرﭼوب ذھﻧﯽ و روﺣﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد .از اﯾن
طرﯾق ،ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺷﻣﺎ دﯾﮕر ﻣﺗﺎﺛر از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھﻧد ﺑود و در ﻧﮭﺎﯾت ﺧواھﯾد ﺗواﻧﺳت
ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت و ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺗﺎن اداﻣﮫ دھﯾد .
اﺣﺳﺎس دودﻟﯽ را ﺑﭘذﯾرﯾد
آن واﺣد اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣورد
اﮔر ﺑﮫ ﺷدت در ﻣورد ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ در ِ
آن دارﯾد .ﺑرﺧﯽ از ﺷﺎﺧصھﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر و ﻋﻼﻣﺗﯽ ﺑرای ﺧرﯾد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻓروش
ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،اﯾن ﺗردﯾد و دودﻟﯽ ﺑﺎﯾد
ﻣﺣو ﺷود .اﮔر ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧﯾد ،اﻏﻠب ﻣﺷﮑل دودﻟﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﺣل ﻣﯽﺷود .در

واﻗﻊ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻋث از ﺑﯾن رﻓﺗن اﯾن اﺣﺳﺎس ﻣزاﺣم ﺧواھد ﺷد .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ روز
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻣرﯾن
اداﻣﮫ دھﯾد ﺗﺎ اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﻠﮑﮫ و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺷود .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻗطﻌﯾت
ﺑﯾﺷﺗری ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧﯾد ،اﺣﺳﺎﺳﺎت دودﻟﯽ را از ﺧود دور ﻛﻧﯾد و ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﺧواھﯾد ﮐرد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﻣﻌﺎﻣﻠﮫﮔری را ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ طور ﮐل ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧود را
ﻣﺗوﻗف ﻛﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻘدار ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾزی از ھر ﺳﮭﺎم را ﻣﯽﺧرﯾد .از اﯾن طرﯾق ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺛﻼ
ﻣﯽداﻧﺳت آن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ زﯾﺎن او ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷود ،آن را ﻧﻣﯽﻓروﺧت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ دﻗت ﺑﯾﺷﺗری آن
را دﻧﺑﺎل ﻛﻧد و ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣش ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ وارد ﻋﻣل ﺧواھد ﺷد و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺎﺳب را ﺑﮫ او
ﺧواھد ﮔﻔت .
اﺣﺳﺎس ﻋدم اﻣﻧﯾت و اﺿطراب
دو اﺣﺳﺎس ﻋدم اﻣﻧﯾت و اﺿطراب از ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎﻣل از ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷوﻧد.
ﻣﺛﻼ اﮔر ﺳﮭﺎﻣﯽ را ﺧرﯾدهاﯾد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻗﯾﻣت آن در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن اﺳت ،در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾد ﺑراﺳﺎس ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل ﺷﻣﺎ ،ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﯾزان ﻣﺷﺧﺻﯽ ﭘﺎﯾﯾن
ﻧﺧواھد آﻣد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺑﮭﺑود و ﺑﺎزﮔﺷت ﻗﯾﻣت اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎﻓﯽ از
ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﻓﺗﺎر ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽﺗﺎن و اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑر اﺳﺎس آن ،اﺣﺳﺎس ﻋدم اﻣﻧﯾت و
اﺿطراب را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺎ ﺧوب ﻋﻣل ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺧواھد ﮐرد .ﭼﻧد ﺑﺎر
ﭘﯾش آﻣده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧزدﯾﮑﺎن ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺑرای ﮔردش و
ﺗﻔرﯾﺢ ﺑﯾرون ﺑروﯾد و ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﮔردش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،درﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻟذتﺑﺧﺷﻲ
داﺷﺗﮫاﯾد؟ اﯾن ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺷدن ﭘس از درﮔﯾر ﭼﯾزی ﺷدن اﺳت .
اﮔر ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی را اﻣﺗﺣﺎن ﻧﮑﻧﯾد ،ھرﮔز ﻧﺧواھﯾد ﻓﮭﻣﯾد واﻗﻌﺎ آن را دوﺳت دارﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﮐراﻣر،
ﯾﮏ رواﻧﺷﻧﺎس ﺑزرگ ﻣﯽﮔوﯾد :ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣوﻓق در ﮔرو ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺷﺎن دادن ﻋﻼﻗﮫ و ﺗﻼش ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﻼش ﺑرای اﻧﺟﺎم آن ﮐﺎر اﺳت .
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣوﻓق ﺗﻧﮭﺎ در ﮔرو ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯾری ﺻﺣﯾﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﻋﻣل ﮐردن ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن اﺳت.
ﺗﻣرﯾن ﮐردن ﺳﯾﺳﺗم در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺟﺎزی ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای ﻣوﻓق ﺷدن ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎﻣﻼت واﻗﻌﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد! اﮔر ﺗﻌﮭد و زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری
درﺳت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻرف ﮐﻧﯾد ،ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎرآ ﺧواھد ﺑود .ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ زﯾﺎد درﮔﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺷوﯾد ،اﺑﺗدا زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش اﯾن ﮐﺎر )ﻣﻌﺎﻣﻼت )اﺧﺗﺻﺎص دھﯾد .ﺑﺑﯾﻧﯾد آﯾﺎ اﯾن ﺣرﻓﮫ ﺑﺎ
ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ و ﻣﯾزان درآﻣد ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﺷﻣﺎ ﻣطﺎﺑﻘت دارد؟ اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﻗطﻌﯾت و
اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﺳﺗﻠزم داﺷﺗن ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻓرآﯾﻧد اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ
ﺑرای ﺑروز ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺧود ﺑﻧﮕرﯾد.
ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾد
اﮔر ﺷﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای طراﺣﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﻣﯾل ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺻرف ﮐردهاﯾد ،و اﮐﻧون
ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ را ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣرفھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎزار در
روزھﺎی آﯾﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﺑد ﺧواھد ﺑود ﮔوش ﻓرا دھﯾد؟ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺧود از ﺗﻣﺎم ﻋواﻣل ﺑﺎزدارﻧده -
ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷوﻧد از اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﮫ در ﻣورد آن اطﻣﯾﻧﺎن و داﻧش ﮐﺎﻓﯽ دارﯾد ﻣﻧﺻرف
ﺷوﯾد -دوری ﻛﻧﯾد .در ﻋوض ﺑر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧود و ﻓرآﯾﻧد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻗت ﺗﻣرﮐز ﻛﻧﯾد .ﻣﻌﺎﻣﻠﮫﮔران
ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺧﯾﻠﯽ زود ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر روی ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدودی از ﺳﮭﺎم ﻣﺗﻣرﮐز ﺷوﻧد

و ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ،ﭼون در ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ھﻣزﻣﺎن ﻣراﻗب ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺳﮭﺎم ﺑﺎﺷﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﺷﻧﺎﺧت رﻓﺗﺎر آن ﺳﮭﺎم ﺧﺎص ﻣﮭﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ دﺳت آوردﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑر روی
ﺳﮭﺎم ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .اﻧﺟﺎم درﺳت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭼﻧدان ھم دﺷوار ﻧﯾﺳت :ﻻزم اﺳت ،ﺑﮫ طور
ﻣﺛﺎل ﺑر اﺳﺎس ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮑﻧﯾﮑﺎﻟﯽ ﮐﮫ دارﯾد ،ﺑﮫ ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد اﮔر  rsiﭘﺎﯾﯾن ﺗر از  70ﺑﯾﺎﯾد ،ﺳﮭم
را ﺧواھم ﻓروﺧت و اﮔر از  20ﺑﺎﻻﺗر رود ،آن را ﺧواھم ﺧرﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻣرﮐز ﺷﻣﺎ
ﺗوﺳط اﻓﮑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻋواﻣل ﻣزاﺣم از ﺑﯾن ﻣﯽرود ،اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﻗطﻌﯾت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺳﯾﺎر
دﺷوار ﺧواھد ﺷد .ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫﮔران ﺑﺎﯾد ﺗﻣرﮐز و ﻓراﻣوش ﮐردن ﻋواﻣل ﻣزاﺣم ﻣﺎﻧﻧد درد
ﺟﺳﻣﯽ ﺧﻔﯾف ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽھﺎی روزﻣره را ﺑﺎ ﺧود ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﻧد ﺗﺎ رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ در اﻧﺟﺎم ﺗﻣرﮐز
ﻗویﺗر ﺷوﻧد .
ﺧﺷﻧودی ﭘﺎﯾدار
در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﺳرت ﭘﺎﯾدار ﭼﮫ اﻧدازه در اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﻗطﻌﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺗواﻧد
اﺛر ﺑﺧش ﺑﺎﺷد .ﮐراﻣر ﻣﯽﮔوﯾد ،ﻣﺳرت ﭘﺎﯾدار دو ﺟﻧﺑﮫ دارد :اوﻟﯾن ﻣورد آن اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم
ﺧود را ﭘﯾش از اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد .وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺳﯾﺳﺗم ﺧود و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ آن در ﺷراﯾط ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎزار ﺻرف ﻛﻧﯾد .ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮭﺗر ﺳﯾﺳﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ
ﻧﻔس ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﮭﺗر را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد داد .ﺟﻧﺑﮫ دوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ از
ﺳﯾﮕﻧﺎلھﺎ و ﭘﯾﺎمھﺎی ﺳﯾﺳﺗم ﺧود ﭘﯾروی ﻛﻧﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت و ﻣطﻣﺋن ﺷد ﮐﮫ ھر ﺳﯾﮕﻧﺎل
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز ﻋﻣل ﻛﻧد ،اﻣﺎ در طول زﻣﺎن ﺳودھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از
زﯾﺎنھﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾشھﺎي ﺧود ﺷﻣﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺛﺎﺑت ﮐﻧد .اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗم
ﺷﻣﺎ در طول زﻣﺎن و ﺑراﺳﺎس ﺗﺟﺎرب ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﺧوب ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎﻋث ﺧواھد ﺷد
ﺗردﯾد را از ﺧود دور ﻛﻧﯾد .ﺑﮕذارﯾد

.............ﺧرﯾد در ﮐف وﻓروش در ﺳﻘف........
ﯾﮑﯽ ازﺑزرﮔﺗرﯾن اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔران ھﻣﯾن ﻣورداﺳت.ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎرﺳﯾدن ﻗﯾﻣت
ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐف ﻣﻌﺗﺑر ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺧﯾﺎل ﮐﮫ زودﺗرازدﯾﮕران وارد ﺷوﻧد وﻧوﺳﺎن ھﺎی آﯾﻧده را
ازدﺳت ﻧدھﻧد اﻗدام ﺑﮫ ﺧرﯾد ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﭘس ازﺧرﯾد اﻧﮭﺎ ﺑﺎزار ﺑﮫ روﻧد ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯾرود و ﭘس از
ﭼﻧد روز ﮐف ﺟدﯾدی را ﻣﯾﺳﺎزد وﺧرﯾداران راﺑﺎ زﯾﺎن ھﻣراه ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑﺎﯾد ﻋﺎدت ﮐﻧﯾم ﺗﺎ روﻧد روﯾﮫ رﺷد ﻣﺣﺳوﺳﯽ ﺷﮑل ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻗدام ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﮑﻧﯾم.ھﻧﮕﺎم ﻓروش
ھم ھﻣﯾﻧطور .رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﯾﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟدﯾد وﺗﺷﮑﯾل ﺳﻘف ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻓروش
ﺗﻠﻘﯽ ﺷود.ﺗوﺑﺎزار ﺧودﻣﺎن ﺑﺎرھﺎ دﯾده اﯾم ﮐﮫ ﺳﮭﻣﯽ ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋرﺿﮫ ھﺎﯾﯽ
ھﻣراه ﺷده و ﭘس از دوروز دوﺑﺎره ﺑﮫ روﻧد ﺧود اداﻣﮫ داده وﺳﻘف ﺟدﯾدی راﻣﯾﺳﺎزد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﺑﺎ زﯾﺎن ﯾﺎ ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ھﻣراه ﻣﯾﺷوﻧد" ﮐرﻣﺎﺷﺎ وﺷﺑﻧدر وﭼﻧد ﻧﻣﺎد دﯾﮕﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی
ﺑﺎرزی ھﺳﺗﻧد.
ازدﺳت دادن ﭼﻧد درﺻد در ﺻﻌود ﻗﯾﻣت ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﺷﮑل ﮔﯾری روﻧد ﺻﻌودی ﺑﮭﺗر از
ﺧرﯾد ﺑﮫ اﻣﯾد آﻏﺎز روﻧد اﺳت.
وازدﺳت دادن ﭼﻧد درﺻد درﻓروش درﺳﻘف ﺑﮫ رﯾﺳﮏ اﻧﺗظﺎر ﺑرای ﺻﻌود ﻣﺟدد ﻣﯽ ارزد.

ﯾﮏ ﺿرب اﻟﻣﺛل ﻗدﯾﻣﯽ در ﺑﺎزار ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯾﮕوﯾد:
"ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻋده در ﮐف ﮐف ﻣﯽ ﺧرﻧد ودر ﺳﻘف ﺳﻘف ﻣﯾﻔروﺷﻧد  :دروغ ﮔوھﺎ"

ﯾﺎد ﮔرﻓﺗم وﻗﺗﯽ ﺳﮭﻣم ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧم و ﺳﮭﻣم و ﻧﻔروﺷم .اﻻن دارم ﺗﻣرﯾن ﻣﯾﮑﻧم
وﻗﺗﯽ ﺳﮭﻣم ﻣﺛﺑت اﺳت ﺳﮭم و ﻧﻔروﺷم و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺳﮭم ﺑﮫ ھدف ﻗﯾﻣﺗﯾم ﻧرﺳﯾد ﻧﻔروﺷم.
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در ﻓروش ﯾﮏ ﺳﮭم
ﻓرض ﮐﻧﯾد ﺷﻣﺎ ﺳﮭﻣﯽ را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت  100ﺗوﻣﺎن ﺧرﯾده اﯾد ،دﯾد ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺗﺎ ﻣﯾﺎن ﻣدت دارﯾد،
ﺳﮭم ﺑﻧﯾﺎدی ﺧوﺑﯽ دارد ،ﭼﻧد ﺣﺎﻟت ﺑرای ﻓروش ﺳﮭم ﻣﺗﺻور ﺧواھد ﺑود:
اول اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺎرﮔت ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﮕذارﯾد .ﻣﺛﻼ ﺑﮕوﯾﯾد  110ﻣﯾﻔروﺷم  .ﯾﻌﻧﯽ  %10ﺳود ﺗﻣﺎم
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺳﮭم ﮐﺎرﮔزار و ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺳت
دوم اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺎرﮔت ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺳﮭم رو در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺛﻼ ﺑﮕوﯾﯾد ﺳﮭم ﺗﺎ  120ﻣﯾرود و ﻣن
 118ﻣﯾﻔروﺷم.
و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال...
ﺧب ،ﮐدام ﺣﺎﻟت ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺧواھد ﺑود و ﺑﺎﻋث ﺧواھد ﺷد ﺑﺎزدھﯽ ﺳﺑد ھﻣﯾﺷﮫ روی
درﺻدھﺎی ﻣﺛﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد؟
اﮔر رﯾﺳﮏ ﭘذﯾری ﺷﻣﺎ ﮐم اﺳت و ﻣﯾﺧواھﯾد  %100ھﻣﯾﺷﮫ در ﺳود ﺑﺎﺷﯾد  ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻗﯾﻣت ﺳﮭم ﺑﮫ ﺗﺎرﮔت ﻣدﻧظرﺗﺎن ﻣوﻗﻊ ﺧرﯾد رﺳﯾد ،آن را ﺑﻔروﺷﯾد و اﮔر اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی ﺑروﯾد.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﺻﮭﺎ و اﻧدﯾﮑﺎﺗورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﻗﻊ ﺧرﯾد ﺳﮭم ﻣدﻧظر داﺷﺗﮫ اﯾد و ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧرﯾد داده
ﺑودﻧد را ﻣﺟدداً ﻣرور ﮐﻧﯾد .اﮔر ھﻧوز ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧروج ﺻﺎدر ﻧﮑرده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی
ﺑروﯾد.
اﮔر ﺑﯾش از  %50اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯾدھﯾد ﮐﮫ روﻧد ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﺧواھد ﺷد ﺳﮭم را ﺑﮫ ﺻورت
ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل ﺟدی ﺗر ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓرﺻت ھﺎ و ﺗﮭدﯾد ھﺎی ﭘﯾش روی ﺳﮭم را ھﻣﯾﺷﮫ ﻣد ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﺗﮭدﯾد ھﺎ
را ﺑﯾﺷﺗر از ﻓرﺻت ھﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل ﺳﮭم را ﺟدی ﺗر ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
اﮔر اﺣﺳﺎس ﮐردﯾد ﮐﮫ درﺣﺎل ﺗوﺟﯾﮫ روﻧد ﺳﮭم ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﮫ طﻣﻊ ﯾﺎ ﺗرس ﺷده اﯾدﺗﮑﻧﯾﮑﺎل ﺳﮭم را ﺟدی ﺗر ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺷﺎﺧص ﻣﺛﺑت ﮐل ﺑﺎزار  ،ﻣﯾزان ﺳرﻣﺎﯾﮫ ورودی ﺑﮫ ﺳﮭم  ،ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻻ در ﻗﯾﻣت ھﺎیﺑﺎﻻ ﻋواﻣﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺗوﺟﯾﮫ ﻓروش را ﮐﻣﺗر ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺷﮫ ﺷﻣﺎ رو ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﻣوﻓق در ﺑورس ﮐﻧﮫ اﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ طور

ﺟدی اوﻧو ﺑﮫ ﭼﺷم ﯾﮏ ﺷﻐل ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻧﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﻧن و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﮐﺎر دوم و اﮔﮫ در ﻋﻣل ﮐﺎر دوﻣﺗوﻧﮫ
ﺗو ذھن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎر اول و ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻐﻠﺗون ﺑﮭش ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .
در ﺧﺻوص ﺧرﯾد وﻓروش ﺳﮭﺎم:
ﺑزرﮔﺎن اﯾن ﺣرﻓﮫ ﻣﯾﮕن:
ھر ﮔﺎه ﺳﮭﻣﯽ رو ﻣﯾﺧری دﻟﯾﻠش رو ھم ﯾﺎدداﺷت ﮐن
ھر ﮔﺎه ﺳﮭﻣﯽ رو ﻣﯾﻔروﺷﯽ دﻟﯾﻠش رو ھم ﯾﺎدداﺷت ﮐن
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌد از ﯾﮫ ﻣدت ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐداﻣﯾﮏ از دﻻﯾل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾد
اھﻣﯾت داد و ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻧﺎ ھﺳﺗﻧد .و اﯾن روﻧد درﺻد ﮐﺳب ﺳود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﯾﺎن اﻓزاﯾش ﺧواھد
داد
در ﺧﺻوص ﺟو ﮔﯾر ﺷدن در روﻧد ﻣﻧﻔﻲ ﺳﮭم:
ﮔﺎھﻲ وﻗﺗﮭﺎ ﯾك ﺳﮭﻣﻲ در ﺣﺎل ﻣﻧﻔﻲ ﺷدن ﺑوده ﻛﮫ ﺑﻌﺿﺎ" ﺟوﮔﯾر ﻣﯾﺷﯾم ﻣﺛﻼ" ﺗوي ﺣداﻛﺛر
ﻣﻧﻔﻲ ﻣﻲ ﺧرﯾم ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﻛﮫ ﻓردا ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﺧوﺑﻲ ﺑﺗوﻧﯾم ﺑﻔروﺷم اﻣﺎ ﯾك ﻧﻛﺗﮫ اي اﯾﻧﺟﺎ وﺟود
داره و اوﻧﮭم اﯾﻧﮫ وﻗﺗﻲ ﺳﮭﻣﻲ ﻣﻧﻔﻲ ﻣﯾﺷﮫ اﺣﺗﻣﺎل داره ﻓرداﺷم ﺗوي ﺣداﻛﺛر ﻣﻧﻔﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺷﮫ
اوﻧوﻗت ﺗﻛﻠﯾف ﭼﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﯾﮫ ﺛﺎﺑت ﺷده ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻌﻲ ﻛﻧﯾم وﻗﺗﻲ ﺳﮭﻣﻲ داره ﻣﻧﻔﻲ ﻣﯾﺷﮫ ﺳﻌﻲ
ﻛﻧﯾم ﺗوي ﺳوﻣﯾن روز ﻣﻧﻔﻲ ﺷدﻧش ﺧرﯾد ﻛﻧﯾم ﻋﻠﻲ اﻟﺧﺻوص اﮔﮫ ﺳﮭم ﺑﻧﯾﺎدي ﺧوﺑﻲ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن اﯾﻧﺟوري ﺿرر ﻛﻣﺗري ﻣﻲ ﻛﻧﻲ و اﺣﺗﻣﺎل رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳود دھﻲ ھم ﺑﯾﺷﺗره

در ﺧﺻوص ﺟو ﮔﯾر ﺷدن در روﻧد ﻣﺛﺑت ﺳﮭم:
ﮔﺎھﻲ وﻗﺗﮭﺎ ھم اﻣﻛﺎن داره ﺳﮭﻣﻲ ﺗوي ﺣداﻛﺛر ﻣﺛﺑت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﺎ ﺟوﮔﯾر ﻣﯾﺷﯾم و ﻣﯾرﯾم
ﺗوي ﺻف ﺧرﯾد اﻣﺎ ﺑﮭﺗره ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﺑل از اﯾﻧﻛﮫ ﺑرﯾم ﺗوي ﺻف ﺧرﯾد اون ﺳﮭم رو ﺑررﺳﻲ
ﻛﻧﯾم و ﭘﯾش ﺧودﻣون ﺑﮕﯾم ﻣن ﺑراي ﭼﻲ اﯾن ﺳﮭم رو دارم ﻣﻲ ﺧرم ﻣﺛﻼ "ﻗﻧدﯾﮭﺎ ﺧردﺷون
ﻧزدﯾك اﻋﻼم ﮔزارﺷﺎت ﻧﮫ ﻣﺎھﮫ ﺗوي ﻧﯾﻣﮫ دوم دﯾﻣﺎه ﻣﻲ ﺗوﻧﮫ ﻣﻧطﻘﻲ ﺑﺎﺷﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﻛﮫ
ﺧﺑر ﺣﺗﻣﻲ ﺷدن اﻓزاﯾش ﻧرخ ﺷﻛر اﻋﻼ ﺑﺷﮫ ﺧرﯾد ﺗوي ﺻف ﺧرﯾد ﻛﺎﻣﻼ" ﻣﻧطﻘﯾﮫ در ﻏﯾر
اﯾﻧﺻورت اﮔﮫ دﻟﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧﻧده اي ﺑراي اﯾﺟﺎد روﻧد ﺻﻌود وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﻣﻣﻛن از ﺻف
ﺧرﯾد ﺑﮫ ﺻف ﻓروش ﺑرﺳﮫ و در ﻋرض ﯾك روز ﯾك ﺿرر  8درﺻدي ﺑﻛﻧﯾم و رﯾﺳك ﻛﺎر
ﺧﯾﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﯾره

در ﺑﺎب ﺷﻧﺎﺧت زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ورود ﺑﮫ ﯾك ﺳﮭم:

ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺑﮫ ﯾك ﺳﮭم در ﺟﮭت ﻛﺳب ﺣداﻛﺛر ﺑﺎزدھﻲ ﯾﻛﻲ از ﻋواﻣل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم در
ﻛﺳب ﺣداﻛﺛر ﺑﺎزدھﻲ ھﺳت ﻣﺛﻼ" ﯾﮫ ﺳﮭﻣﻲ ﻣﺛل ﻓﺎﯾرا ﻗﺑل از اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ اش از ﺳود
اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﯾزان  360درﺻد ﺧﺑر ﻣﻲ داد اﯾن در واﻗﻊ ﺣﻛم طﻼ رو داﺷت ﺣﺎﻻ ﻛﺳﺎﯾﯾﻛﮫ دﻗﯾﻘﺎ"
روز آﺧري ﻛﮫ ﺳﮭم ﺑﺎز ﺑود و ﺻف ﻓروش ﺳﻧﮕﯾﻧﻲ ﺑراش درﺳت ﺷده ﺑود ﺗو ﻗﯾﻣت ﺣدود
 2300ﺗوﻣن اﯾن ﺳﮭم رو ﺧرﯾدﻧد ﺑﻌد از ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﻲ ﻣﺟﻣﻊ اﻣروز ﺣدود  40درﺻد ﺳود ﺑردﻧد
ﭼون ﺗوي ﻣﺟﻣﻊ  268درﺻد اﻓزاش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داد و ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﺑﺎﻻي  870ﺗوﻣن ﻧﻣﺎدش ﺑﺎز ﺷد
و ﺳﮭﺎﻣداراش رو ﺧﯾﻠﻲ ﺧوﺷﺣﺎل ﻛرد .

اﺳﺗراﺗژي ﺧرﯾد و ﻓروش ﺳﮭﺎم:
اول اﯾﻧﮑﮫ درﺻد ﺳﺑد رو رﻋﺎﯾت ﮐن
دوم ﻗﯾﻣت ورود ﺑﮫ ﺳﮭم از اھﻣﯾت ﺑﺳﺎر زﯾﺎدي ﺑرﺧورداره ھرﭼﻲ ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﻛﻣﺗر ﺑﺧري
ھﻣوﻧﻘدر ﺑﮭﺗره
ﺳوم اﺳﺗراﺗژی ﺑرای ورود و ﺧروج ھﻣﯾﺷﮫ رﻋﺎﯾت ﻛﻧﯾد
ﭼﮭﺎرم ،ﺑر اﺳﺎس اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺣﻠﯾل و ﻗدرت رﯾﺳﮏ ﭘذﯾری و  ...ﺑرای ﺧودت ﺣد ﺿرر
ﺗﻌﯾﯾن ﮐن.
ﭘﻧﺟم ،ﺑر اﺳﺎس ھﻣون اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺣﻠﯾل و ﻗدرت رﯾﺳﮏ ﭘذﯾری و  ...ﻋﻣل ﮐن و در ﮐﺳب
ﺳود ھم طﻣﻊ ﻧﮑن.
ﺷﺷم ،ﺑﺎ ﭘول ﻗرض و وام و در ﮐل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ،ﺳﮭم ﻧﺧر ! ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در
اﺳﺗراﺗژی ﺷﻣﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای
ورود و ﺧروج اﯾن ﭘوﻟﮭﺎ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑﺎﺷد و ﻋواﻗب آن ﻣﺷﺧص ،و ﻣﺣل ﺗﺎﻣﯾن و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ
آن )در اﺛر زﯾﺎﻧﮭﺎی
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ( ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓراھم ﺑﺎﺷد!
ھﻔﺗم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای آدﻣﮭﺎی ﻋﺟول ﻧﯾﺳت! ﺑﺎﯾد ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯽ.
ھﺷﺗم اﯾﻧﮑﮫ ﺧرﯾد ،ﻓﻘط ﺑﺎﯾد از روی ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺷد .ﺧرﯾد ﺑﺎ ﺗﺣﻠﯾل ،ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم در آراﻣش ﺧﺎطر
ﺳﮭﺎﻣداران ،در
اﻓت و ﺧﯾز ﻗﯾﻣت ﺳﮭﺎم دارد!!
ﻧﮭم اﯾﻧﮑﮫ ،ﺑﺎزار ﺑورس ﭘر از ﺷﺎﯾﻌﮫ اﺳت .ﺷﺎﯾﻌﺎت را ﮔوش ﮐن .اﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ھﻣﺎن ﺷﺎﯾﻌﮫ در
ﺗﺣﻠﯾل ﺧودت دﺧﯾل
ﮐن!! ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻘطﻌﯽ ﺑر روی ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﺛر ﻣﯽ ﮔذارﻧد وﻟﯽ ﻗﯾﻣت ﺳﮭﺎم در ﻣﯾﺎن ﻣدت
و ﺑﻠﻧد ﻣدت ،ﺑﮫ
ﺳﻣت ارزش ذاﺗﯽ ﺧود ﺣرﮐت ﻣﯾﮑد .ﭘس ﻧوﺳﺎن ،ذات ﺑﺎزار اﺳت و دﻟﯾل ﻧوﺳﺎﻧﺎت ھم ،ھﻣﯾن
اﺧﺑﺎر و ﺷﺎﯾﻌﺎت
ھﺳﺗﻧد.
دھم اﯾﻧﮑﮫ ،ﻣوارد 9ﮔﺎﻧﮫ ﻣطرح ﺷده در ﺑﺎﻻ ،ھﻣﮫ آن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﺑﺎﯾد
ﺑداﻧد !

آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺗﺑﺎھﺎت راﯾﺞ ﻣﻌﺎﻣﻠﮕران
ﮐﻣﺑود داﻧش :ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن دﻻﯾل ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎن آور ،ﮐﻣﺑود ﯾﺎ ﻧداﺷﺗن داﻧش و آﮔﺎھﯽ
ﻻزم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷراﯾط و واﻗﻌﯾﺎت ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ در ﺑﺎزار ﻣﺑﺎدﻻت ارز ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ھر
ﺣرﻓﮫ دﯾﮕر ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد داﻧش و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت.
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺣﺳﺎﺳﯽ :اﯾن ﻣورد آﺳﯾب رﺳﺎن ﺗرﯾن دﻟﯾل ﺑرای از ﺑﯾن رﻓﺗن ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ و روش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺗرﯾدر ﺳرو ﮐﺎر دارد و ﺑﮫ
ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﺗﻔﮑر و ﺗﻌﻘل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷده ﻋﻣوﻣﺎ زﯾﺎن آور ھﺳﺗﻧد .اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣﻌﺎﻣﻼت دﺧﯾل ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ در ﺗﻣﺎم اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔران
ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺿرر ﻣﯾﮕردﻧد .اﺣﺳﺎس ﻏﺎﻟب ،در اﮐﺛر
ﻣوارد طﻣﻊ ﺑرای ﮐﺳب ﺳود ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺿرر ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ﺗری

اﺳت .اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد و در زﻣﺎن ﺗرﯾد ﮐردن ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن آﻧﮭﺎ را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد.
ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎد :ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎد ) (over tradingﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﮔرﺗﻣﺎﯾل دارد ﺗﻣﺎم ﺣرﮐت ھﺎی ﺑﺎزار را ﺑدون ﮐم و ﮐﺎﺳت ﺷﮑﺎر ﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺣﺎل
اﺳت و ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﮔران و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔران دﻧﯾﺎ ﻧﯾز اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ دھﻧد.
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﺟم زﯾﺎد :ﺣﺟم زﯾﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت ،رﯾﺳﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار و آﺳﯾب ﭘذﯾری ﺳرﻣﺎﯾﮫ را
اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﺑﺎ ﺣﺟم ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﺎ ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﺿررده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐل ﺣﺳﺎب ﺧود را از دﺳت ﺑدھد.
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ دﯾﮕران :از ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﮕران ﺑرداﺷت و اﻟﮕوﺑرداری ﻧﮑﻧﯾد ،ﺷراﯾط
ﺣﺳﺎب ،دﯾدﮔﺎه و دﻻﯾل اﻓراد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرای ﺣﺿور در ﺑﺎزار ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ھر ﮐﺳﯽ ﺣﺗﯽ
در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ دﯾﮕران ﻣﺳﺋول ﺣﺳﺎب ﺧوﯾش اﺳت  ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﮐل ﻣدﯾرﯾت
ﺣﺳﺎب ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺗرﯾدری دﯾﮕر ﺑدھد .ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن از ﺗﺣﻠﯾل ﺧود ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد.
ﻧداﺷﺗن ﺣد ﺿرر )اﺳﺗﺎپ ﻻس( :ﻧداﺷﺗن اﺳﺗﺎپ ﻻس ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﺣدی
ﺑرای اﺷﺗﺑﺎه ﺧوﯾش ﻣﺗﺻور ﻧﯾﺳت ،ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن اﺷﺗﺑﺎه دارد و ﺣد ﺿرر اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺑودن اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻗﺑل از آﻏﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺣد ﺿرر ﺧود را
ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد .در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﻏﻠب ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔران ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺗرﯾد ﺧود ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و از ﻟﺣﺎظ
رواﻧﯽ ﺑراﯾﺷﺎن ﺳﺧت اﺳت ﮐﮫ ﺣد ﺿررﺷﺎن را ﺑﭘذﯾرﻧد .در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺣد ﺿرر
ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ زﯾﺎن ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺣد ﺿرر ﺧود را ﺧﻼف ﺟﮭت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ
ﺧود ﺗﻐﯾﯾر ﻧدھﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘدار ﺣد ﺿرر ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮑﻧﯾد.
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺧﻼف روﻧد :ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و روش ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺟﮭت
ﺣرﮐت ﺑﺎزار اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ھم ﺟﮭﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ روﻧد اﺻﻠﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺳود ﺑﯾﺷﺗر و
رﯾﺳﮏ ﮐﻣﺗر را ﺑﮫ ھﻣراه دارد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و روش اﻣﺗﺣﺎن ﺷده ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼف
ﺟﮭت را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮑرده اﺳت از ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ در ﺧﻼف روﻧد اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺑﭘرھﯾزﯾد.
ﻧداﺷﺗن اﺳﺗراﺣت :ھر از ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧود اﺳﺗراﺣت ﺑدھﯾد .ﮐﺎر ﮐردن ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧﺳﺎن را ﺧﺳﺗﮫ و
دﻟزده ﻣﯾﮑﻧد .ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ﺑﺎزار را زﯾر ﻧظر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﻣﺎ ﮔﮭﮕﺎھﯽ از ﺑﺎزار ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد و
ﭘس از اﺳﺗراﺣت ،دوﺑﺎره ﺷراﯾط را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﺣﺗﯽ ﺑرای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧود ﻧﯾز اﺳﺗراﺣت را
ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد .اﮔر ﺳﯾﺳﺗم ﺷﻣﺎ ﺑﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ زﯾر ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺑﺎزار دارد در
ﻣواﻗﻊ ﺧﺳﺗﮕﯽ از ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺧود ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد .ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎزار ﺣرﮐﺎت
ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد ﺑﮫ اﺳﺗراﺣت ﺑﭘردازﯾد و ﺑﻌد ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑرﮔردﯾد .ﺑرای ﮐﺳب درآﻣد ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود
را ﺑﮫ ﺧطر ﻧﯾﻧدازﯾد .ذھن ﺷﻣﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺑزار ﺣﺿور ﺷﻣﺎ در ﺑﺎزار اﺳت ﺑﺎ اﺳﺗراﺣت
راﻧدﻣﺎن و ﺑﺎزده ﮐﺎری آﻧرا ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾد.

ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻛﻧﯾﻛﺎل
ﺗﺣﻠﯾل ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﯾدﺗرﯾن اﺑزارھﺎ در ﺧدﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺑﺎزارھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ اﺳت .در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن ﯾﮏ اﺑزار ﻣطﻠق ﻧﯾﺳت و در ھر ﺷراﯾطﯽ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل ﺟواﺑﮕو ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل اﺳت:

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزار در روﻧد ﻏﯾرﻋﻘﻼﻧﯽ  Crazy Moodﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺗرس
اﻓراطﯽ ﯾﺎ ﺧوش ﺑﯾﻧﯽ اﻓراطﯽ روﻧد ﺑﺎزار را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﺎھد روﻧد ﭘرﺷﯾب ﺧرﺳﯽ ﯾﺎ
ﮔﺎوی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺣرﮐﺎت ﺑﺎزﯾﮕران و روﻧد ﺣرﮐﺗﯽ ﺑﺎزار ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت .
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾت ﺑﺎزار ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﮭم ﺧﺎص ﻣورد دﺳﺗﮑﺎری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﯾروﯾﯽ ﺧﺎرج از
ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎزار آزاد ،روﻧد را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﭘدﯾده در ﺑورس اﯾران ھم در ﻗﺎﻟب ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزی
در ﺑرﺧﯽ ﺳﮭم ھﺎ و ھم ﺑﻌﺿﺎ دﺳﺗﮑﺎری در ﺑﺎزار ﺑرای ﺣﻔظ ﺷﺎﺧص ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود.
دﺳﺗﮑﺎری ﺑﺎزار ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﮭم ،روﻧد آزار ﺑﺎزار و ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺣﻠﯾل ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل را ﺑر ھم ﻣﯽ
زﻧد .
ﻣوﺿوع ﻣﮭم دﯾﮕر ،اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﻧﻣود ھر ﯾﮏ از اﻧدﯾﮑﺎﺗورھﺎ در ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ اھﻣﯾت
ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗری دارﻧد و اﺳﺗﻧﺎد درﺳت و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﻧدﯾﮑﺎﺗورھﺎ اھﻣﯾت زﯾﺎدی
دارد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫMACD ،ﮐﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن اﻧدﯾﮑﺎﺗور ﺑرای ﺻدور ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧرﯾد و ﻓروش
اﺳت در زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزار ﺑﯽ روﻧد و ﺳردرﮔم اﺳت ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت
در ﭼﻧﯾن ﺑﺎزاری ،اﯾن اﻧدﯾﮑﺎﺗور ﺑﺎرھﺎ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﺧرﯾد و ﻓروش ﺻﺎدر ﮐﻧد اﻣﺎ اﯾن ﺳﯾﮕﻧﺎل ھﺎ
ﻓﻘط در ﭼﺎرﭼوب روزاﻧﮫ ﻣﻌﺗﺑر ﺧواھد ﺑود .
ﺗﺎﯾم ﻓرﯾم ﻣورد ﻧظر در ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﺑﺎزار ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھد ﺑود .ﻣﻌﻣوﻻ
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد ﺻرف ﻧظر از ﺗﺎﯾم ﻓرﯾم ﻣورد ﻧظر ،ھر روز ﺑﮫ رﻓﺗﺎر ﮐﻧدل ھﺎ ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎه
ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗوان در ﺧﺻوص ﺗداوم اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣود.
ﺗﺣﻠﯾل ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل ذاﺗﺎ ﯾﮏ اﺑزار ﺑﮫ ﺷدت اﻧﺗزاﻋﯽ اﺳت و ﺳﻠﯾﻘﮫ و ﺗﻌﺻب ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران در ﻧﺗﺎﯾﺞ آن
ﺗﺎﺛﯾرﮔذار اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف از اطﻼﻋﺎت واﺣد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﮫ
دھﻧد .ھرﭼﮫ ﺿرﯾب واﮔراﯾﯽ ﻣﯾﺎن ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ ﻣﻐﺷوش ﺗر و
ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺗﮑﺎﺗر ﺧواھد ﺑود .
ﺗﺣﻠﯾل ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﺳت ھرﭼﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺣﻠﯾﻠﮕران
اﯾن ﻣوﺿوع را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺧﺑره
ﺗرﯾن ﭼﺎرﺗﯾﺳت ھﺎ را ﺑرای ﮐﺳب درآﻣد ﮐوﺗﺎه ﻣدت از ﺑﺎزار اﺳﺗﺧدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﯾﮏ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﻠﻧدﻣدت ،اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ دارﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺗﮑﺎی ﺑر ﺗﺣﻠﯾل ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل در
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﻠﻧدﻣدت اﺻوﻟﯽ ﻧﯾﺳت .
و ﺻد اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣوﺛر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﻓﺎﻧداﻣﻧﺗﺎل دﭼﺎر دﮔرﮔوﻧﯽ ﻧﺷود
و اﺧﺑﺎر ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده درﺑﺎره ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺳﮭم ﺑروز ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ رھﯾﺎﻓت ﺗرﮐﯾﺑﯽ
ﺗﮑﻧوﻓﺎﻧداﻣﻧﺗﺎل اھﻣﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد

ﻧﮑﺗﮫ ﮐﮫ در ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن ﻣﺻرف ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾﺷﺗر
در آﯾﻧده اﺳت.در ﺣﻘﯾﻘت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﺑﮫ اﻣﯾد ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺳود ﺑﯾﺷﺗر در آﯾﻧده از ارزش

ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﺑﺎﻧﮑﯽ دات آی آر ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺳﮫ روش ﻣﺳﺗﻘﯾم,ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم
وﺟود دارد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت.
روش ﻣﺳﺗﻘﯾم
در اﯾن روش ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘذﯾرراﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﺷﯾوه اﻏﻠب
ﺑﯾن دوﺳﺗﺎن و آﺷﻧﺎﯾﺎن ﻧزدﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔردد.
روش ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
در روش ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار وﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘذﯾر ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﺳطﮫ
ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺳﭘرده ﮔذار /ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار وﺟوه ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر اﯾن ﻣوﺳﺳﺎت
ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘذﯾر ﻧﯾز از طرﯾق اﯾن ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .
در اﯾن روش رﯾﺳﮏ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری و ﯾﺎ وام دھﯽ ﺑﻌﮭده واﺳطﮫ ﻣوﺳﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان واﺳطﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
روش ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم
روش ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗــﻘﯾم ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار و ﺳرﻣﺎﯾـﮫ ﭘذﯾر  ،ﻣـوﺳﺳﺎت ﺗﺧﺻﺻــﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﻧـﮏ
ھﺎی ﺳــرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری  Investment Banksﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  .اﯾن ﻧوع ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾق ﻣﯾزان اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘذﯾر  ،ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از وﺟوه  ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻧﺎﺳب
ﺗرﯾن ﻧوع اﺳﻧﺎد و اوراق ﺑﮭﺎدار ) ﺳﮭﺎم ﻋﺎدی  ،ﺳﮭﺎم ﻣﻣﺗﺎز  ،اوراق ﻗرﺿﮫ  ،اوراق ﻗرﺿﮫ
ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳﮭﺎم ﯾﺎ اﺑزار دﯾﮕر )  ،اﺑزار ﻣورد ﻧظر را ﭘذﯾره ﻧوﯾﺳﯽ ) ( Underwrite
ﻧﻣوده ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ( ﺷﺎﻣل ﻣوﺳﺳﺎﺗﯽ ﭼون ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ و ﺻﻧدوق ھﺎی ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و
اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ ) ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد  .اﯾن ﻣوﺳﺳﺎت ﻧﻘش ” ﻣﺗﺧﺻص “ و ” ﮐﺎرﮔزار“ را
ﺑﺎزی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺧود ﺳــرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﺑﻠﻧد ﻣدت در اوراق ﺑﮭﺎدار ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد  .اوراق ﺳﮭﺎم ﯾﺎ
ﻗرﺿﮫ ﺧرﯾداری ﯾﺎ ﺗﻌﮭد ﺷده ﺗوﺳط اﯾن ﻣوﺳﺳﺎت ﭘس ازﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد .
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری از ﺟﻣﻠﮫ واﺳطﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣوﻗت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در روش ﻧﯾﻣﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾم وظﯾﻔﮫ اﻧﺗﻘﺎل وﺟوه از ﺳـــرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﺑﮫ ﺳــــرﻣﺎﯾﮫ ﭘذﯾران را ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد.
اﻣﺎ ﺻرف ﻧظر از اﯾن ﮐﮫ از ﮐداﻣﯾﮏ از روش ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﯾزان ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر اﺳت رﻋﺎﯾت اﯾن ﺷش ﻧﮑﺗﮫ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف اﺻﻠﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﮐﮫ ﮐﺳب ﺳود ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﺿروری اﺳت:
ھرﮔز ﺑر روی آﻧﭼﮫ از آن اطﻼﻋﺎت ﻧدارﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻧﮑﻧﯾد
اﻏﻠب ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺧورﻧد ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻋﻠت اﯾن اﻣر را ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ
ﯾﺎ ﮐم اطﻼﻋﯽ از ﺳوژه ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻧد و ﺣﺳرت ﻣﯽ ﺧورﻧد ﮐﮫ ﮐﺎش ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﺑﯾﺷﺗری ﮐرده ﺑودم.
اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر روی ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﺟدﯾد ﯾﺎ آﻧﭼﮫ در آن ﺗﺧﺻص ﻧدارﯾد

ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻧﮑﻧﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ در ﻣورد آﻧﭼﮫ درآن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ از ﻣﺷﺎوران آﮔﺎه در آن زﻣﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
رﯾﺳﮏ ﭘذﯾر ﺑﺎﺷﯾد
ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ ﻋﻣل ﮐردن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﯾﺳﮏ ﭘذﯾر ﺑودن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ رﯾﺳﮏ ﭘذﯾری ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ
در ﻋﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺟﺳﺎرت ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﻗﺎطﻊ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﭼراﮐﮫ
ﺗرس ﺑﯾش از اﻧدازه ﻣوﻓﻘﯾت ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽ اﻧدازد و ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت آن را ﻏﯾرﻣﻣﮑن
ﺳﺎزد.
رازدار ﺑﺎﺷﯾد
ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﺣرﻓﮫ ای رازھﺎی ﺣرﻓﮫ ای اش را ﻓرﯾﺎد ﻧﻣﯽ زﻧد و در ھر ﻣﺣﻔﻠﯽ از راز
و رﻣز ﺗﺟﺎرﺗش ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ آورد ﭼراﮐﮫ در ﻋﺻر اطﻼﻋﺎت آﻧﭼﮫ ﺳﺑب ﺗﻣﺎﯾز ﺷﻣﺎ از
دﯾﮕران ﻣﯽ ﺷود اطﻼﻋﺎﺗﺗﺎن اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرگ ﺑرﻧده ﺧود را ﺑﮫ راﯾﮕﺎن ﺣراج ﻧﮑﻧﯾد.
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﯾد
اﯾن اﺻل ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ رازداری در ﺗﺿﺎد ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﻣﮑﻣل اﺻل ﭘﯾﺷﯾن اﺳت  .ﯾﮏ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﺧوب ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ھﻣﮑﺎران  ,دﺳت اﻧدر ﮐﺎران ﻣورد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری و ﺣﺗﯽ رﻗﺑﺎی
ﺧود در ارﺗﺑﺎط اﺳت ﭼراﮐﮫ ﺣﺿور درﻓﺿﺎ ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﻣﺎ را ﺧواھد اﻓزود و
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺳﺗﺎن را دوﭼﻧدان ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﭘول اﺻل ﻧﯾﺳت
ﺑﺳﯾﺎری ﺑر اﯾن ﺗﺻور اﻧد ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺣﺗﻣﺎ
ﺛروﺗﻣﻧد ﺑﺎﺷﯾم .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗﺻور ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار
ﻣوﻓق از ﮐﻣﺗرﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺳود را ﻣﯽ ﺑرد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اش ﻣﯽ اﻓزاﯾد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣطرح ﻣﻌﺎﺻر اﻓراد ﺛروﺗﻣﻧدی ﻧﺑوده اﻧد ﺑﻠﮏ اﻓرادی ﺑوده اﻧد ﮐﮫ از
ﻣوﻗﻌﯾﺗﺷﺎن ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﮭره را ﺑرده اﻧد.
طﻣﻊ ﻧﮑﻧﯾد
ﺑﺳﯾﺎری از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﺑﮫ اﯾن آﺳﯾب طﻣﻊ دﭼﺎر ﺷده اﻧد و ﺣﺗﯽ ﮐل داراﯾﯽ ﺧود را از
دﺳت داده اﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن وﺳوﺳﮫ ھﺎی ﺳود ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺎ دﯾده ﺗردﯾد ﺑﻧﮕرﯾد و ﺗﻼش ﮐﻧﯾد ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد.

