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مقدمه

ایــن مجموعه برداشــتی آزاد از مجموعه تجربیــات، مقاالت و 
کتاب هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی ِصرف، از بازار 
ســرمایه دارند. از نظر نگارنده چنین نکاتی اهمیتی مشابه آموزه های 
تئوریک و دانشــگاهی دارند، زیرا آموزش دانشگاهی مسئله ای مهم 
و دارای اهمیت فوق العاده اســت اما همگان بــه این موضوع اعتقاد 
دارند که ِصرِف آموزش های دانشگاهی نمی توانند از افراد، معامله گر 
یا سرمایه گذار موفق در بازار سرمایه بسازند. از این رو، دانستن نکاتی 
از تجربه های عملی بازار سرمایه می توانند نقش موثری در ارائه »فوت 

آخر کوزه گری« داشته باشند.
ارزش تجربه امری بی بدیل به شــمار می رود، چنان که ســعدی 

می فرماید:
عمر دو بایست در این روزگار مرد خـردمند هنـرپیشه را
با دگـری تجربه بـردن به کـار تا به یکی تجربه آموختن

همایون دارابی
بهمن 1395
Darabi_H@yahoo.com :ایمیل



انسان در زندگی سه راه دارد

راه اول از اندیشه می گـذرد، این واالترین راه است.

راه دوم از تقلید می گذرد، این آسان تـرین راه است.

راه سوم از تجربه می گذرد، این تلخ تـرین راه است. 

»کنـفسیوس«
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بازار را منی توان شکست دارد 

شاید بی راه نباشد که بخش عمده ای از معامله گران و سرمایه گذاران 
بورس را نوادگان کیمیاگران باستان توصیف کرد؛ افرادی که به دنبال 
کیمیای اعظم یا اکســیر تبدیل فلزات به طال و ثروتمند شدن ناگهانی 
بودنــد. هرچند اکثر این کیمیاگران عمــال به این موضوع فکر نکرده 
بودند که اگر به کیمیا دست پیدا کنند، آنگاه طال حکم آهن را می یافت، 
اما این فکر دائمی رسیدن به نقطه آخر ثروت همیشه با افراد است و 
در این میان کم نیستند افرادی که به دنبال شکست بازار و غلبه بر آن 
هســتند. در واقع هدف نهایی آنها پیروزی در همه معامالت و کسب 
سود از آنهاست. این امر امکان پذیری کمی دارد، هرچند ممکن است 
برای یک معامله گر با تجربه و البته شاید یک معامله گر خوش شانس، 
برای مدت طوالنی پیروزی های متوالی امکان پذیر باشد، اما بازار قابل 

شکست نیست.

اصل شکست ناپذیری بازار، اصل بقای بازار است 
اگر کســی بتواند در بازاری برای همیشه سود کند، آنگاه بازار برای 
همیشــه محو خواهد شــد، زیرا بازار بر امید معامله گران برای برنده 
شدن نیز استوار است. در واقع در کنار تامین نیازها، بازارهای کاالهای 
سرمایه ای و نقدینگی بازار، جذابیت سفته بازی نیز دارند، اما این بدان 
معنا نیســت که نتوان بازدهی باالیی به دست آورد. چه در ایران و چه 



نی
وما

ن ت
لیو

 می
ک

ه ی
کت

5 ن
0+

1

12

در بازارهای پیشــرفته ای نظیر ایاالت متحده، شمار قابل مالحظه ای از 
معامله گــران را می توان یافت که بازدهی بیش از بازار و طوالنی مدت 
داشته اند. این امر نشان می دهد که اصول بازار سرمایه، برای پرهیز از 
زیان و کســب بازدهی باال قابل آموختن است، اما هرگز نمی توان به 
صددرصد موفقیت رســید. پس باید همواره منتظر شکست هایی نیز 
بود. بنابراین معامله گران به جای تمرکز بر یافتن فرمولی برای غلبه بر 
بازار، باید بر کمبودهای خود غلبه کرده و روش های حرکت به سوی 
موفقیت را شناســایی کنند. پس به جای هدر دادن منابع خود در دکان 
افرادی کــه مدعی ارائه راه حل های طالیی هســتند، باید آموخت و 

تجربه کسب کرد.
همچنین به یاد داشته باشــید بخش عمده ای از افراد سودجو در 
بازار می کوشــند با فروش »رویاهای پولدار شــدن یک شبه« بتوانند 
نقشــی در خالی کردن جیب معامله گران و ســرمایه گذاران زودباور 
داشته باشــند. بنابراین، هرگاه با پیشنهاد دستیابی به فرمول و روشی 
برای پیروزی دائمی در معامالت بورس مواجه شدید، بدانید که با یک 

گوش بد مواجه شده اید.
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پول از یک مسیر ایجاد می شود و تنوع برای حفظ آن است 

یک اصل پذیرفته شــده در علم مالی، اصل تنوع بخشــی پرتفوی 
برای کاهش ریسک کسب وکار است. اما یک نکته در این میان همواره 
فراموش می شــود که احتماال پرتفوی متنــوع بازدهی کمتری از یک 
پرتفوی متمرکز دارد. در کســب وکار نیز چنین است. به عنوان نمونه 
بیل گیتس، مالک مایکروســافت، و ده ها تن دیگر، تنها از یک رشته 
پول خود را به دســت آورده اند. این امر یک معنا دارد: برای حصول 
به پول و ثروت، ریســک کردن در یک رشته تخصصی الزامی است، 
اما پس از حصول به ثروت می بایســت آن را از طریق تنوع بخشــی 
از گزند ریسک دور داشــت. از این رو، در بازار سهام همواره مترصد 
فرصت های کسب پول باشید. اما پس از به دست آوردن آن، از طریق 
تنوع بخشی به پرتفوی و حتی تنوع بخشی از طریق سرمایه گذاری در 
دیگر زمینه ها، نظیر ذخایر ملک و ارز، پول حاصل شــده را پایداری 

بخشیده و آن را حفظ کنید.
بررسی ها در ایاالت متحده نیز نشان می دهند که تقریبا تمامی ثروتمندان 
با تمرکز بر یک رشته فعالیت به ثروت خود دست یافته اند و بیشتر آنها 
بنیان گذار کسب وکار خود بوده اند. این مسئله البته با رویکرد عموم مردم 
متفاوت است که به جای ایجاد کسب وکار، به دنبال کار کردن برای فرد یا 
موسسه ای هستند که به آنها حقوق داده و مزیت های بازنشستگی ایجاد 

کرده و از حق مرخصی برخوردار هستند.
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ازاین رو اگر خواهان دســتیابی به ثروت هستید، با تمرکز بر یک 
رشــته فعالیت و با ابتکار و خالقیت می توانید به آن برسید و آنگاه از 
طریق تنوع بخشــی می توانید ثروت خود را پایدار کرده و از ریسک 
هدررفت آن جلوگیری کنید. در بازار سهام نیز همواره به دنبال سهام 
برنده باشید و پول حاصل از آنها را با ایجاد یک پرتفوی باثبات حفظ 

کنید.


