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دیباچه

در  ســرمایه گذاری ، اطالع صرف از چگونگی عملکــرد بازار، اختصاص 
درســت و به موقع ســرمایه ها و چگونگی انتخاب حامل های  سرمایه گذاری ، 
هیچ گاه کافی نیســت. الزم اســت بدانیم چگونه تمایالت طبیعی انســانی و 
رفتارهایمان بر تصمیمات  سرمایه گذاری  تأثیر می گذارند. حوزه  سرمایه گذاری  
رفتاری به ما کمک می کند تا چنین ارتباطی را به درستی درک کنیم و همچنین 
به سرمایه گذار ان کمک می کند تا  سرمایه گذاری  بهتری انجام دهند و برنامه هایی 

را که در ذهن دارند، به خوبی پیش ببرند. 
الری سوئدرو1 و آرسی باالبان2 فهرســتی از 77 خطا در  سرمایه گذاری  را 
که از رفتارهای ما به طور مســتقیم یا غیر مستقیم نشات می گیرد، دراین کتاب 
ارائه کرده اند. به عنوان مثال این دو نویســنده به ما متذکر می شوند که اعتماد به 
نفس بیش ازحد، ما را به ســمت تصمیم های نادرست در بازار  سرمایه گذاری  
هدایت می کند. بخش بزرگی از این اعتماد به نفس کاذب، ناشی از چهارچوب 
فکری ای اســت که برای خود تنظیم می کنیم. زمانی که من ترغیب می شوم تا 
به واســطه خرید یک ســهام خاص که در تلویزیون برای آن تبلیغ می شود، در 
بازار راه پیدا کنم، از خودم ســوال می کنم: »فرد احمقی که در طرف دیگر این 

1- Larry Swedroe 2- R.C Balaban
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معامله قرار دارد، چه کسی است؟ اگر من، خریدم را به این دلیل انجام می دهم 
که از باالرفتن قیمت آن ســهام مطمئن هســتم، آن احمقی که می خواهد آن را 
بفروشــد چه کسی اســت؟ در هر معامله ای، یک فرد نادان وجود دارد و این 
افراد نادان ســرمایه گذار انی هستند که در موقعیت خاص هزینه نادانی خود را 

پرداخت می کنند. « 
رفتارهای ما همچنین موجب می شــود که قالب بندی معامله را مانند بازی 
تنیســی شکل دهیم که در مقابل دیوارهای تمرینی انجام می گیرد. در حالی که در 
واقعیت، معامله مانند بازی تنیسی است که در برابر حریفی حقیقی در دیگر سمت 
تور زمین تنیس انجام می شود. شاید این حریف در دنیای واقعی مدیر  سرمایه گذاری  
یا سیستم کامپیوتری باشد که سرعت ارسال توپشان به زمین ما آن قدر زیاد است که 
ما توانایی برگشــت آن را نداشته باشیم. این حریف ها ممکن است حریف های 
ساده ای نیز نبوده، بلکه رقبایی باشند که مهارت های ویژه تنیس بازان تراز اول را 

در بازی هایشان به کار می گیرند و آنها را الگو قرار می دهند. 
خوب، ممکن است با خود بگویید چنانچه یک مدیر سرمایه گذاری  بتواند 
به خوبی در بازار نفوذ کند چه دلیلی دارد که وی را اســتخدام نکنیم تا سرمایه 
ما را نیز مدیریت کند؟ این ایده خوبی اســت چنانچه این مدیر  سرمایه گذاری  
عموی ســخاوتمند ما باشد و تمایل داشته باشــد بدون هیچ هزینه ای، سرمایه 
ما را نیــز مدیریت کند؛ در حالی که در واقعیت ما باید متحمل هزینه شــویم 
و در نهایت زمانی که مدیر ســرمایه گذاری  22 درصد سود خود را برمی دارد، 
درواقــع چیزی برای ما باقی نخواهد ماند. ســوئدرو و باالبان به ما می آموزند 
که هزینه های معامله و  ســرمایه گذاری  را در نظر بگیریم، قبل از این که پول مان 
را دراختیــار مدیرانی قرار دهیم که به ما قول می دهند با احتســاب هزینه های 

خودشان، ما به سوددهی قابل توجهی برسیم. 
بحــث در مورد بازده بازارهای  ســرمایه گذاری  مدت ها پــس از خواندن 
این کتاب نیز، همچنان مانند ســابق باقی خواهد ماند. تعریف جاه طلبانه بازار 
ســودمند، همان تعریفی است که از یک بازار منطقی و مستدل داریم که در آن 
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قیمت های ســهام عرضه دولتی همواره برابر با ارزش های ذاتی آنهاست. یک 
تعریف مناســب از بازارهای ســودمند، همان تعریف بازارهای شکست ناپذیر 
است. حباب های  سرمایه گذاری  هیچ گاه در بازارهای منطقی و مستدل به وجود 
نمی آید؛ در حالی که امکان پدیدآمدن آنها در یک بازار شکســت ناپذیر همواره 
وجود دارد. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد بازارها، منطقی و مستدل 
نیســتند. قیمت خانه ها در زمان هایی که متاثر از ارزش ذاتی و درونی آنهاست 
و قیمت ســهام، اغلــب در حباب قرار می گیرد. ولی ایــن حقیقت که بازارها 
منطقی نیستند به این معنی نیست که می توان به راحتی در آنها نفوذ کرد یا این 
حقیقت که بازارها دیوانه اند، این مفهوم را به ذهن متبادر نمی کند که ما همگی 
روانپزشــک هســتیم و می توانیم درصدد درمان برآییم. بــازار خرید و فروش 
اینترنتی، بازاری دیوانه به حســاب می آید و سرمایه گذار انی که قصد دارند در 
آن با فروش سهامی کوتاه مدت نفوذ پیدا کنند سرمایه خود را از دست خواهند 
داد؛ مگر این که نقدینگی آنها بیشــتر از دیوانگی این بازار دوام پیدا کند. دراین 
صورت حباب های به وجودآمده بیشتر ملموس و قابل رویت می شوند، ولی به 
هــر حال، نمی توان آنها را از قبل پیش بینی کرد. برخی ســرمایه گذار ان، بحران 
2008 را پیش بینی کردند. این افراد، اغلب آنهایی بودند که عمیقا در بازار رهن 
و بانکداری فعالیت داشتند. ولی آیا تمامی سرمایه گذار انی که سهام خود را در 
اکتبر 2007 فروختند تصور می کردند که در مارس 2009 دوباره اقدام به خرید 
کنند؟ آنچه در بازار لمس می کنید اغلب راهی اســت به ســمت نادیده گرفتن 
فرصت ها. ما اغلب خود را سرزنش می کنیم که چرا این قدر احمق بوده ایم که 
نتوانســته ایم ســهام خود را در اکتبر 2007 بفروشیم یا آنها را در مارس 2009 

بازخرید کنیم. 
تجربه ها و درس ها در بازار سرمایه گذاری  بیشتر از این که یادگرفتنی باشند 
یاددادنی هستند؛ ولی ما انسان های باهوشی هستیم و توانایی یادگیری داریم. به 
یاد داشته باشــید که ما دریافته ایم که زمین با وجود این که همه جا به چشم ما 
مسطح می آید، در واقع گرد است. با وجود این باید هر روز با خطاهای ادارکی 
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و احساسات گمراه کننده خود مبارزه کنیم. من مطالعه این کتاب را به این دلیل 
پیشنهاد می کنم که به ما کمک خواهد کرد خود را با ابزارهای مختلف مبارزاتی 
در زمان  ســرمایه گذاری  تجهیز کنیم. امیدوارم خوانندگان این کتاب در انتها از 
ســوئدرو و باالبان برای آموزش 77 درسی که برای جلوگیری از 77 خطا به ما 
می دهند تشــکر کنند و امیدوارم آنها سال ها برای دریافت چنین قدردانی ای که 

استحقاق آن را دارند، منتظر نمانند. 
میر استات من1

1- Meir Statman
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پیش گفتار

اگر می خواهید بزرگ ترین خطری را که آینده  ســرمایه گذاری  شــما را 
تهدید می کند بشناسید به خانه بروید و به آیینه نگاهی بیندازید. »جاناتان 

کلمنت، وال استریت ژورنال، 27 آوریل 1998«

یکی از بزرگ ترین فجایع به وقوع پیوسته، این است که با وجود اهمیت آشکار 
حوزه های مالی و  سرمایه گذاری ، نظام آموزشی تقریبًا آن را نادیده گرفته  است. تنها 
در مدرسه های بازرگانی یا طی دوره های کارشناسی ارشد اجرایی در مدیریت مالی 
به این موضوعات پرداخته می شود. توماس گری1 شاعر انگلیسی قرن 18 می نویسد: 
»جایی که نادانی، برکت به حســاب می آید، عاقل بودن حماقت محض است. « در 
مورد ســرمایه گذاری ، جهالت و بی خبری، هیچ گاه برکت به بار نمی آورد. در این 
مورد، می توانید از سرمایه گذار انی سؤال کنید که 50 میلیارد دالر در رسوایی برنارد 
مدوف2 از دست دادند. بدون داشتن دانش پایه در مورد این که چگونه بازار سرمایه 
به حیات خود ادامه می دهد، غیر ممکن است فردی بتواند در زمینه  سرمایه گذاری ، 
تصمیم های درســت اتخاذ کند. زیان های جبران ناپذیری در رسوایی برنارد مدوف 
پدید آمد؛ ولی تأســف بارتر این است که بسیاری از سرمایه گذار ان همچنان تصور 
می کنند که از چگونگی فعالیت بازار سرمایه اطالع دارند، درحالی که واقعیت چیز 

1- Thomas Garry 2- Bernard Madoff
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دیگری است. همان طور که جاش بیلینگز1 طنزنویس می گوید: »آنچه انسان نمی داند 
از وی احمق نمی سازد؛ بلکه آنچه تصور می کند می داند، ولی در واقع نمی داند وی 
را به یک احمق تبدیل می کند. « نتیجه این که، افراد اقدام به  ســرمایه گذاری  می کنند 
بدون این که دانش کافی درباره عواقب تصمیم هایشان داشته باشند. مثل این است که 
به جایی سفر کنید که قبال هیچ گاه در آنجا نبوده اید، بدون این که نقشه مسیر یا راهنما 
با خود داشته باشید. نداشتن تحصیالت علمی در مسائل مالی، باعث شده که اکثر 
سرمایه گذار ان تصمیمات خود را براساس دانش عام در جامعه اتخاذ کنند. این دانش، 
همان ایده ها و نظرهایی است که آن قدر در بین مردم باقی مانده و پذیرفته شده اند که 
دیگر کسی در مورد آنها سؤال نمی کند. متأسفانه، اغلب آنچه به عنوان دانش عام در 
مورد  سرمایه گذاری  وجود دارد نادرست است. در نتیجه، سرمایه گذار ان، تصمیماتی 
اتخاذ می کنند که نتایج فاجعه باری به همراه دارد. »الری« در طول دوره حضور 15 
ساله به عنوان مســئول و مدیر تحقیقات در گروه خدمات مالی باکینگهام2، شاهد 
خطاهای بزرگ و زیان بار سرمایه گذار ان بوده  است. این خطاها بر پایه دالیل مختلفی 
به وجود آمده اند. علت برخی از این خطاها، صرفا رفتارهای پر از خطای بشــری 
است. به عنوان مثال، افراد تمایل شدیدی دارند که مهارت های خود را بزرگ ببینند و 
این بزرگ بینی باعث می شود که به سمت خطاهای بسیاری، از جمله پذیرش خطر 
بیش از ظرفیتشان روی آورند. برخی سرمایه گذار ان به دلیل نادیده گرفتن حقایق، 
مرتکب خطا می شوند. شما می توانید بسیاری از حقایق، مانند )فیزیک هسته ای( را 
نادیده بگیرید و به زندگی خود ادامه دهید. با وجود این، بسیار دشوار خواهد بود که 
در طول زندگی خود بدون توجه به حقایق سرمایه  سرمایه گذاری ، موفق شوید. ما 
امیدواریم که به واسطه دانش ارائه شده در این زمینه، شما بتوانید از خطاهای متداول 
 سرمایه گذاری  اجتناب کرده، استراتژی سودبخش  سرمایه گذاری  را یاد بگیرید و به 
اهداف مالی در زندگی خود دست یابید. هدف این کتاب، این است که از شما یک 
سرمایه گذار  مطلع بسازد. عملکرد  سرمایه گذاری  شما باید در طول زمان با آگاهی 

1- Josh Billings 2- Buckingham
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شما از آسیب پذیر بودنتان در برابر جنبه های روانشناختی خود بهبود یابد. همچنین 
مطلع خواهید شد که چگونه خطاهای رفتاری، ممکن است شما را از اصول اثبات 
شده  سرمایه گذاری  دور کند. دانســتن این موضوع که نیروهای روانشناختی، چه 
قدرتی دارند به شــما کمک می کند آنها را تحت کنترل خود درآورید. در مقیاس 
بسیار کوچک تر، داشتن اطالعات بیشتر، امتیارات شما را برای دستیابی به موفقیت 
بیشــتر می کند. اگر خود را انسان موفقی به حساب می آورید، زمان و هزینه ای که 
برای این کتاب صرف می کنید، بهترین  سرمایه گذاری  ای خواهد بود که تاکنون انجام 
داده ایــد. یکی از عبارات مورد عالقه ما این اســت: »اگر گمان می کنید آموزش و 
یادگیری هزینه بر است، جهالت و بی خبری را امتحان کنید. « امیدواریم این کتاب، 
عطش شما را برای درک موارد ذکر شده، عمیق تر کند و در شما میلی برای گسترش 
دانشتان به وجود آورد. چنانچه این کتاب برایتان آموزنده و جالب است و تمایل دارید 
مطالب بیشتری در این زمینه یاد بگیرید، الری چهارگانه ای به نام »تنها راهنماهای 
 سرمایه گذاری  که به آن نیاز دارید « به رشته تحریر درآورده  است. اولین بخش »تنها 
راهنما به سمت یک استراتژی  سرمایه گذاری  موفق که به آن نیاز دارید،  « نام دارد. 
دومین بخش در مورد اوراق قرضه، به نام »تنها راهنمایی  که برای یک اســتراتژی 
اوراق قرضه موفق، به آن نیاز دارید «، سومین بخش، »تنها راهنما برای  سرمایه گذاری  
جایگزین موفق که به آن نیاز دارید « و چهارمین بخش، »تنها راهنما برای برنامه ریزی 
مالی صحیح که به آن نیاز دارید « نام گرفته است. کتاب های دیگر الری عبارت اند 
از: »آنچه وال استریت نمی خواهد بدانید «، »سرمایه گذار  موفق امروز «، » سرمایه گذاری  
منطقی در زمان نامناســب «، » سرمایه گذاری  هوشمندانه آسان شد «، » سرمایه گذاری  
هوشــمندانه آسان تر شد « و »در جســت وجوی آلفا «. در زمان خواندن کتاب، این 
موضوع را در ذهن داشته باشید که حتی افراد باهوش نیز مرتکب خطا می شوند. این 
همان ماهیت انسان بودن ماست. با وجود این، زمانی که افراد باهوش می آموزند چه 
رفتاری خطا است، هرگز نه آن را تکرار می کنند و نه بر آن اصرار می ورزند. انیشتین 
این طور به این موضوع می پردازد: »جنون یعنی انجام کاری مشابه به دفعات زیاد و 

انتظار نتیجه متفاوت داشتن. « 
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 شناخنت و مهار رفتارهای انسانی، 

برای موفقیت در  رسمایه گذاری  مهم هستند

بخش اول

ما دشمن را شناسایی کرده ایم؛ دشمن، خودمان هستیم. »پوگو«



در این تجارت، 50 راه برای شکست خوردن وجود دارد. اگر باهوش هستید 25 تا از آنها را پیدا کنید و در صورت 

یافنت این راه ها دیگر باهوش نخواهید بود. »فیلم گرمای بدن«

تنها دو چیز نامتناهی هستند: جهان و حامقت برش، البته من در مورد اولی مطمنئ نیستم. »آلربت انیشتین«
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خطای شامره 1

آیا از مهارت های خود بیش از حد مطمنئ هستید؟

افراد درباره مهارت های خود اغراق می کنند. آنها در مورد دورنمای کاری 
خود خوش بین هستند و درباره فرضیات خود در این مورد که چه مدیری 

را انتخاب کنند، بیش از حد مطمئن. »همچنین.ریچارد تالر1«

جانان برتون2 در کتاب خود با عنوان »غول های  سرمایه گذاری  « از خوانندگان 
می خواهد، سؤاالت زیر را ازخود بپرسند: 

- آیا من در مورد کنار آمدن با افراد، بهتر از حد متوسط جامعه رفتار می کنم؟
- آیا من راننده ای باالتر از حد متوسط در جامعه هستم؟

برتون خاطرنشــان می کند که اگر شما مانند فرد متوسطی باشید، احتماال به 
هر دو سؤال پاســخ مثبت می دهید. درحقیقت، مطالعات معموال نشان می دهد 
که 90 درصد پاسخ دهندگان به این نوع سؤاالت، پاسخ مثبت می دهند. آشکارا، 
90درصد مردم نمی توانند در مورد روابط با دیگران، باالتر از حد متوسط باشند 

و 90 درصد مردم نمی توانند راننده هایی باالتر از حد متوسط باشند.
در حالــی که طبق تعریف، تنها نیمی از مــردم می توانند در مورد رابطه با 
دیگران باالتر ازحد متوســط باشــند و تنها نیمی از مردم می توانند راننده هایی 

1- Richard Thaler 2- Jonathan Burton
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باالتر از حد متوســط باشــند؛ اکثر مردم معتقدند که باالتراز حد متوسط هستند. 
اطمینان بیش از حد در مورد توانایی هایمان از بعضی جهات ممکن اســت نشانه 
سالمت باشد. باعث می شود احساس خوبی در مورد خودمان داشته باشیم و با طرز 
فکر مثبتی تجربه های زندگی را سپری کنیم. متأسفانه، اطمینان بیش از حد در مورد 

مهارت های  سرمایه گذاری ، ما را به اشتباهات  سرمایه گذاری  سوق می دهد. 
مطالعه ای که در مورد توقع ســرمایه گذار ان درباره برگشــت سرمایه شــان 
انجام شــد نشان می دهد آنها مصرانه پیش بینی کردند که سبد سهام آنها بازار را 
تحت الشعاع قرار می دهد و عملکرد بهتری نسبت به آن خواهد داشت. جدول 

1 نشانگر نتیجه این مطالعه است: 

پیش بینی عملکرد واقعی بازده بازار، در مقابل پیش بینی بازده مورد تصور سرمایه گذار ان
سبدسهامسرمایهگذارانبازار

15/2درصد13/4درصدژوئن 1998
16/7درصد15/2درصدفوریه 2000

7/9درصد6/3درصدسپتامبر 2001

 نمونه مهم دیگر، مطالعه مدیریت ســرمایه مونتگومری1 است که در فوریه 
1998 انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 74% سرمایه گذار ان مورد مطالعه 
تصور می کردند که ســبد سهام آنها عملکرد بهتری نسبت به بازار دارد. بدیهی 
اســت که برای سرمایه گذار ان متوسط، تقریبًا غیر ممکن است که نبض بازار را 
دردست بگیرند؛ چرا که سرمایه گذار ان مجتمعا بازار را تشکیل می دهند. منطقی 
گریز ناپذیر در اینجا وجود دارد: ســرمایه گذار ان متوســط باید نرخ بازگشت 
سرمایه بازار را به دست آورند و هزینه های خود را نیز از آن کم کنند تا به رقم 

درست دست یابند. 

1- Montgomery 
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پروفسور ریچارد تلر1 و رابرت جی شیلر2 در مقاله نیویورک تایمز3 خاطرنشان 
می کنند که ســرمایه گذار ان و مدیران مالی بر باور خود مبنی بر دراختیار داشــتن 
اطالعات بهتر در مقایسه با دیگران اصرار می ورزند و تصور می کنند می توانند سود 
بیشــتری را با گزینش سهامی که انجام می دهند به دست آورند. چنین طرز فکری 

کمک می کند تا دریابیم چرا سرمایه گذار ان تصور می کنند می توانند:
- سهامی را انتخاب کنند که سوددهی بیشتری دربازار به همراه داشته باشد.
- زمان مناسب را برای  سرمایه گذاری  در بازار و خارج شدن از بازار انتخاب کنند.
- مدیران معدودی را که ممکن است از معیارهای آنها فراتر بروند شناسایی 

کرده و از آنها الگو برداری کنند.
حتی زمانی که افراد فکر می کنند  سرمایه گذاری  دربازار دشوار است، اطمینان 
دارند که خودشان موفق عمل می کنند. در اینجاست که اقتصاددان سرشناس پیتر 
برنشــتاین4 می گوید: مدیریت فعال، بسیار دشوار است؛ چرا که سرمایه گذار ان 
باهوش و اطالعات به ســرعت در حال حرکت هســتند. افراد باهوش زیادی 
هســتند که در حال انجام کار مشــابهی هســتند. هیچ کس عنوان نمی کند که 
این کار، کار ســاده ای است، ولی آیا امکان پذیر اســت؟ بله. این امکان پذیری 
کوچک همواره امید را زنده نگه می دارد. اطمینان بیش از حد باعث می شــود 

سرمایه گذار ان تصور کنند آنها جزو معدود افرادی هستند که موفق شده اند. 
به یاد داشته باشید که برای سود بردن از خطاهای بازار یا باید اطالعاتی از 
بازار داشته باشید که دیگران ندارند )به یاد داشته باشید اگر این اطالعات درون 
ســازمانی هستند که به آن دسترسی دارید از نظر قانونی نمی توانید با استفاده از 
آنها معامله کنیــد( یا این که باید بتوانید اطالعات را بهتر از خردجمعی متداول 
موجود در بازار تفســیر کنید. بدیهی است، هر کسی نمی تواند این کار را انجام 
دهد و برای نفوذ در بازار شــما باید از حد متوسط افراد سرمایه گذار  فراتر قرار 

گیرید؛ چرا که ممکن است هزینه های زیادی را نیز متحمل شوید: 

1- Richard Thaler 2- Robert J.Shiller
3- New York Times 4- Peter Bernstein



ری
ذا
هگ

مای
سر

ی
طا
7خ

7

24

بیایید به برخی شواهد موجود از اطمینان بیش از حد سرمایه گذار ان به خود 
نگاهــی بیندازیم. برد باربر1 و ترنــس اودین2 مجموعه مطالعاتی بر روی نحوه 
عملکرد و رفتار سرمایه گذار ان انجام داده اند. درادامه، فهرست یافته های اصلی 

آنها را می یابید: 
- سرمایه گذار ان مستقل، معیارها و شــواهد موجود برای مقایسه عملکرد 

خود با دیگران را مد نظر قرار نمی دهند.
- با وجود این که انتخاب سهام زنان بهتر از مردان نیست، خالص بازگشت 
سرمایه گذار ان زنان باالتر از مردان است و دلیل آن هزینه های پایین تر معامالتی 
آنهاســت. همچنین، مردان متاهل بهتــر از مردان مجرد عمــل می کنند. دلیل 
واضح آن، این اســت که مردان مجرد از مشــورت با یک همسر دانا که باعث 
می شــود اطمینان بیش از حد نداشــته باشند، محروم هســتند. به نظر می رسد 
که خصوصیت عمومی انســان این اســت که به طور میانگین، مردان در مورد 
مهارت هایی که ندارند در خود اعتماد کاذب احساس می کنند درحالی که زنان 

دریافت درست تر و واقع بینانه تری از خود دارند. 
- سرمایه گذار انی که بیشترین میزان  سرمایه گذاری  را انجام داده اند )احتماال 

به دلیل اطمینان بیش از حد( کمترین برگشت سرمایه را داشته اند. 
اطمینان بیش از حد باعث می شــود که سرمایه گذار ان تصمیمات دیگران را 
نتیجه رفتار، احساسات، دریافت ها و احساسات آنها ببینند و برعکس بیندیشند 
تصمیمات خودشــان بر پایه منطق و تفکرات منطقی اتخاذ شده  است. اعتماد 
بیش از حد، همچنین باعث می شود سرمایه گذار ان در جست وجوی شواهدی 
باشــند که تصمیمات آنها را تایید می کند و از شواهد دیگری که نشان می دهد 
خطا تصمیم گرفته اند اجتناب می کنند. به تازگی، جان لیســیو3 مفسر کهنه کار 
اوراق قرضه و موســس خبر لیسیو اعالم کرد: پیشــگویان، افرادی متعصب و 
غیرقابــل اعتمادند که تصورات غلطی از رویدادهای اقتصادی دارند. به عبارت 

1- Brad Barber 2- Terrance Odean 3- John Liscio
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دیگرآنها تمایل دارند تا از شواهدی پرده بردارند که پیشگویی های آنها را تایید 
کند و از تجزیه و تحلیل هرچیز دیگری که تصمیمات آنها را به چالش بکشــد 
اجتناب می کنند و حتی اگر ســرخط خبرها، در تضاد با پیشــگویی آنها درباره 
جهان باشد، بدون شک از آمارهایی پرده برمی دارند یا شرایط را آن طور تعریف 

می کنند که پیشگویی شان درباره جهان را نیز تایید کند. 
بررسی نتایج کلوپ  سرمایه گذاری  منسا1 )جامعه افراد با ضریب هوشی باال( 
در بردارنده شــواهد حیرت انگیزی از اعتماد بیش از حد اســت. اگر کسانی 
حق داشته باشند که به مهارت هایشان اعتماد کنند، منطقی به نظر می رسد که 
عضو این گروه باشند. با وجود این، شماره ژوئن 2001 مجله اسمارت مانی2 
گزارش داد کلوپ  ســرمایه گذاری  منســا تنها 2/5% درطول 15سال گذشته 
بازگشت سرمایه داشته  اســت و آنها نتوانستند شاخص S&P500 خود را در 
طی 13 ســال بهبود ببخشند. این در حالی اســت که وارن اسمیت3 که سابقه 
 ســرمایه گذاری  35 ساله دارد اعالم داشــته که سرمایه اصلی 5300 دالری وی 
 S&P5004 به 9300 دالر رســیده  است.  سرمایه گذاری  مشابهی در شاخص های
باید نتیجه ای برابر 300000 دالر داشته باشد. یک سرمایه گذار ، استراتژی خود 
را بدین گونه شــرح می دهد: در قیمــت پایین بخر، در قیمت پایین تر بفروش. 
پس باید نتیجه گرفت که اعضای منســا در مورد توانایی های فکری خود بیش 
از حد مطمئن بودند و فکر می کردند دراثر این توانایی ها به بازگشــت سرمایه 

بیشتر خواهد رسید. 
یکی از روزنامه نگاران وال استریت ژورنال5 مشاهدات خود را این طور بیان 
می کند: تفکر نفوذ در بازار و جلو زدن از آن مضحک اســت. ســرمایه گذار ان 
خیلــی کمی مدیریــت منابع مالی خود را طوری انجــام می دهند که در چنین 
مســیری حرکت کنند. ولی به دلیل امید بیش از حد در مقایسه با تجربه خود، 
میلیون ها نفر از آنها همیشه در حال تالش اند تا به این مهم دست یابند. اعتماد 

1- Mensa 2- smart money 3- Warren Smith
4- Standard and Poor 500         5- wall street Journal 


