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سپاسگزاری

از همکارانمان ریچارد مارشــال در مرکز تحقیقات سرمایه گذاری کمبریج 
و راشــپال سوهان در مرکز مشاوره سرمایه گذاری رتبون به  خاطر اطالعاتی که 
برای نوشتن این کتاب در اختیارمان گذاشــتند، سپاسگزاریم. ریچارد مارشال 
عالوه بر ارائه مثال های زیادی که در این کتاب آمده است، دست نویس های ما 

را خواند و نظرات سازنده ای ارائه کرد.
 شــخص دیگری که در تولید این کتاب، آمارهای مالی و بازار ما را یاری 
کرد، لیز کرتیس از موسســه مالی تامسون بود. ما قدردان نظرات و پیشنهادات 
او و نیز موسســه مالی تامســون به دلیل اجازه برای چاپ برخی از اطالعاتش 
هســتیم. ما از پیتر کول و ریچارد گای نیز برای ارائه نظراتشــان در خصوص 

پیش نویس  اولیه کتاب سپاسگزاریم. 
ما در تحلیل های خود از اقتصاد و نوســان های بازار سهام، از پژوهش های 
قبلی سایر تحلیل گران کمک گرفته و موضوعات متنوع و پرشماری را یک کاسه 
کرده ایم. ما ادعا نمی کنیم که در همه  این زمینه ها متخصص هســتیم و از همه 
نویســندگانی که از اثراتشــان در بخش پایانی قدر دانی شده است، فوق العاده 
سپاســگزاریم. عالوه بر این، از کریستوفر واتســون، از سازمان پگواش )یک 
سازمان مردم نهاد برای اســتفاده مفید از پیشرفت های علم و تکنولوژی(، برای 
نظرات مفیدش در فصل انرژی سپاســگزاریم. ما به کالیو کوکسون نه تنها برای 
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پوشش های بسیار خوب پیشــرفت های علمی در فاینانشال تایمز1، بلکه برای 
مطالعه  بخش بیوتکنولوژی مدیونیم. کنت اوون اطالعات مفیدی را در خصوص 
نوآوری های پزشکی فراهم کرد. بدون کمک های دوستانه و آگاهانه  شاال، مایک 
تیمبرلی و آقای سان، انجام هیچ گونه پژوهش پیش زمینه ای در پکن میسر نبود. 

با این حال، ما تمامی مسئولیت هرگونه اشتباهی در این کتاب را می پذیریم. 
در نهایت از »اســتفان براف«، کارشناس انتشارات »پروفایل بوکس« به  دلیل 
صبر و تشــویق هایش و نیز پنی ویلیامز برای ویرایش ماهرانه اش کمال تشکر 

را داریم. 

1- Financial Times 
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مقدمه

بازارهای مالی جهانی همــه روزه میلیاردها دالر گردش مالی دارند. در این 
بازارهــا مجموعه های متفاوتی برای خرید  و  فروش موجود هســتند، از خرید 
نســبتا ســاده  یک ســهام گرفته تا تجارت موجودات عجیب و غریب مانند پر 
پروانه ها. شــراکت در هر سطحی شامل در نظر گرفتن این موضوع می شود که 
بازار مد نظر به چه ســمتی حرکت خواهد کرد. اساسا دو راه برای تحلیل مسیر 
آینده هر بازاری وجود دارد؛ خواه بازار سرمایه، ارز، نرخ سود یا کاال باشد: یکی 

در برگیرنده  تحلیل بنیادی و دیگری تحلیل فنی است.
تحلیل گران بنیادی همه  متغیرهای اقتصادی مربوط را ســنجیده و ســپس 
قضاوت می کنند که آیا قیمت یک ســهام یا بازار همان چیزی است که آنها به 
عنوان قیت عادالنه تخمین زده اند؛ یا اینکه قیمت ها نســبت به آنچه آنها سطح 
واقعی بازار می دانند، بیش از حد یا کمتر ارزش گذاری شده است. تحلیل گران 
فنی بر این باورند که در هر زمانی، قیمت ها نشــان دهنده  همه  آن چیزی است 
که در خصوص یک بازار یا ســهام، شــناخته شده است. عالوه بر این، از آنجا 
که بازارها اساســا نشان دهنده رفتار انسان ها هســتند و رفتار انسان ها در طول 
زمان ثابت اســت، ایــن باور وجود دارد که رفتار قیمتی از الگوهای مشــابهی 
پیروی می کند. بنابراین، روند حرکت قیمت ها فراتر از قوانین احتماالت است. 
تحلیل گران بنیادی و فنی در دو جبهه ای هســتند که توســط اقیانوسی عریض 
از هم جدا شــده اند. تحلیگران کمی از این اقیانــوس عبور می کنند و هرگونه 
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تبادل میان این دو جبهه می تواند خصمانه باشــد. اقتصاددانان، تحلیل گران فنی 
را همواره مرموز و تحلیل گران بنیادی را دور از دنیای واقعی در نظر می گیرند. 
به عنوان مثال، در زمان یک ماه قبل از شــروع رکود 1990 آمریکا، گروهی از 
اقتصاددانان بیانیه مشترکی را مبنی بر رد هرگونه روند نزولی برای حداقل یک 
تا سه سال نوشــتند. اساســا این خصومت از کمبود فهم الزم از نقاط ضعف 
و قوت هر دوی این تحلیل ها نشــأت می گیرد. تحیلی فنی ســابقه خوبی در 
پیش بینی خروجی های بازار دارد، اگرچه برخی از آنهایی که در بازارهای مالی 
دخیل هستند هنوز با این روش که فاقد دقت تحلیلی است قانع نشده اند. با این 
حال، تحلیل بنیادی در سنجش آنچه در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد مفید است )و 
همچنیــن در توضیح عامل محرک روندهایی که تحلیل گران فنی در نظاره آنها 

هستند(، اما همواره کندتر ار آن بوده که به نقاط عطف برسد. 
سوءظن مشترکی که میان تحلیل گران فنی و بنیادی وجود دارد، این واقعیت 
را که هردوی این تحلیل ها ریشه در تئوری چرخه دارند رد کرده است. چرخه 
تجــاری جزء الینفک تحلیل های اقتصادی اســت، و باور به ماهیت چرخه ای 
بازارها هسته مرکزی تحلیل های فنی است. بنابراین تحلیل های چرخه ای، نقطه 

ارتباط میان تحلیل بنیادی و فنی است. 
هــدف این کتاب نه تنها توضیــح چگونگی برقراری ارتبــاط میان قوانین 
تحلیل بنیادی و فنی توسط تئوری چرخه، بلکه این است که چگونه می توان با 
بهره گیری از تئوری چرخه در این وضعیت متغیر چشم انداز اقتصادی جهان، با 

موفقیت راه را پیدا کرد. 
در دیدارهای مجمع جهانی اقتصاد در ســال 2006، لری سامرز1، که بعدها 
رئیس دانشــگاه هاروارد شد، اظهار داشت که افزایش جهانی سازی و پیشرفت 
تکنولوژی ســومین نوسان بزرگ اقتصادی تاریخ بشــر را رقم خواهند زد. دو 
نوســان قبلی در طی رنســانس و انقالب صنعتی رخ دادند. مدت زمان زیادی 

1- Larry Summers
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طول می کشــد تا جزر   و   مد های اقتصادی از این قبیل شــکل گیرند و انقالب 
تکنولوژی هنوز در مرحله طغیان خود است و به دلیل جذب نیرویی در خود، 
آن دسته از موقعیت های سرمایه گذاری را افزایش می دهد که نه یک بار در طول 
عمــر، بلکه هر یک قرن اتفاق می افتنــد. فهم چگونگی عملکرد این چرخه ها، 
به ســرمایه گذاران در پیش بینی روندهای بازار که نشــأت گرفته از این جزر و 
مد های اقتصادی هســتند، کمک می کند. شناخت جایگاه یک بازار در رابطه با 
نوسان ها داده مهمی اســت، نه تنها برای یک سرمایه گذار بلند مدت، بلکه برای 

یک سرمایه گذار کوتاه مدت که روزانه تجارت می کند. 
این کتاب چهار بخش دارد، که خالصه آنها در زیر آمده است:

بخش اول، ابزاری برای ترسیم بازار

چرخه هــای تجاری، نیروی محرکه اولیه را برای اقتصاد و بازار ســهام فراهم 
می کننــد. فهم اینکه چه عاملــی منجر به تغییر در روند و شــدت این نیروی 
زیرین می شود، عاملی مهم در پیش بینی موفقیت آمیز خروجی های بازار است. 
در دوران قبل از صنعتی سازی، فراز و نشیب یک اقتصاد به محصوالت زراعی 
گــره خورده بود. زمانی که کاالهای تولیدی بــه عنوان بخش عظیمی از تولید 
ناخالص داخلی ساالنه یک کشور به حساب آمدند، این گمان وجود داشت که 
این کاالها منجر به رشــد اقتصادی نسبتا ثابت شوند، اما این اتفاق محقق نشد. 
در قرن نوزدهم، اقتصاددانان تحقیقات خود را برای یافتن علل ایجاد دوره های 

معمول انبساط و انقباض اقتصادی آغار کردند. 
در اوایل قرن بیستم، یک اقتصاددان روسی، نیکوالی کوندراتیف1، چرخه ای 
طوالنی از 60-50 ســال اصلی در اقتصادهای غربی را مورد شناسایی قرار داد. 
چنــد دهه بعد، یک اقتصاددان اهل بریتانیا به نــام ویلیام جونز2 و اقتصاددانی 
فرانسوی به نام کلمنت ژوگالر3، به طور مجزا متوجه یک نوسان اقتصادی شدند 

1- Nikolai Kondratieff 2- William Jevons 3- Clement Juglar
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که تقریبا در هر دهه اتفاق می افتاد. در دهه 1920، دو اســتاد دانشگاه هاروارد، 
دبلیو ال کرام1 و جوزف کیچین2، به طور مجزا چرخه  ای بسیار کوچک تر و 40 
ماهه را در نرخ ســود شناســایی کردند. یکی از برجسته ترین اقتصاددانان قرن 
بیستم، جوزف شومپیتر3، این چرخه ها را برای تشکیل »الگوی سه چرخه ای«4 
به هم متصل کرد و این همان است که بنیان تحلیل چرخه ای را تشکیل می دهد. 
بخش یک به توضیح اهمیت نســبی این ســه چرخه از دید یک سرمایه گذار 

پرداخته است. 
ارتباط میان اقتصاد و بازار ســهام در فصل 2 تحلیل شــده است. با مرتبط 
کردن چرخه های اقتصادی به بازار سهام، می توان مجموعه برنامه هایی را ایجاد 
کرد که به ســرمایه گذاران کمک می کند تا تشخیص دهند کدام یک از بازارهای 

جهانی احتماال عملکرد بهتری خواهند داشت. 
در نقــاط متفاوت یک چرخه، بخش های متفاوت یک بازار عملکرد خوبی 
خواهند داشــت. مفهوم چرخش بخش در فصل 3 توضیح داده شده است. در 
خصوص تصمیم گیری های روزانه، به عنوان مثال، زمان ورود و خروج از یک 
تجارت یا خرید یک ســهام، اطالعاتی دقیق از بازار الزم اســت. ابزار تحلیل 
فنی، به  شدت عرضه و تقاضا در هر بازار مشخصی مرتبط است. اگرچه هدف 
از نوشــتن این کتاب ارائه اصول تحلیل فنی نیســت، اما فصل 4 به برخی از 
روش هایی می پردازد که می توان با آنها برخی از روندها را تشــخیص و جدول 

قیمت سهام را از دید فنی خواند و تحلیل کرد.
 

بخش دوم، محرک های چرخه ای طوالنی مدت 

نوســان های اقتصادی با تغییرات تکنولوژی آغاز می شوند. نوآوری گوتنبرگ5 
در چاپ کتاب، عامل تســریع بخش رنســانس بود. این نوآوری باعث شد تا 
ادبیات، هنر، فلســفه و علم بیش از پیش منتشر شوند. در همان هنگام، کشف 

1- W.L. Crum   2- Joseph Kitchin  3- Joseph Schumpeter
4- three-cycle schema  5- Gutenberg
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راه آبی ســفر به هندوستان توسط واسکو دو گاما1 در تجارت جهانی پیشرفت 
شــگرفی حاصل کرد. تشخیص یک نوآوری مشــخص که آغازگر حرکت به 
سمت مکانیزاسون بیشــتر در طی انقالب صنعتی باشد، کمی دشوار است، اما 
یک مدعی قوی برای عنوان »کاتالیست ارشد«، جیمز وات2 برای اختراع ماشین 
بخار است. تغییراتی که او در ماشین اختراع   شده توسط توماس نیوکامن3 اعمال 
کرد، باعث شــد تا ماشین های متفاوتی با همان موتور بخار تولید شوند. ایجاد 
یک سیســتم حمل و نقل متفاوت با فناوری جدید مانند قطار و کشــتی بخار با 
کمی تاخیر همراه بود، چرا که باید راهی برای مکانیزه کردن تولید زغال ســنگ 
یافت می شــد. اما رفته رفته صنعت اســتخراج معدن قادر شد تا زغال سنگ را 
در حجم کافی بــرای آغاز موج دیگری در تجارت جهانی با اســتفاده از این 
نوع جدید حمل و نقل، تولید کند. آغازگر آنچه ســامرز آن را ســومین نوسان 
بزرگ اقتصادی می خواند، تغییرات ســریع تکنولوژی و معرفی اینترنت است. 
این دو، هزینه ارتباطات، ذخیره و پردازش اطالعات را پایین آورده اند. این مسیر 
صنعتی ســازی را نه تنها برای چین و هند، بلکه برای ســایر کشور ها نیز هموار 
کرده است. در دنیای علم، رمزگشایی ژنوم انسان کشفی موفقیت آمیز است که 
شــاخه های جدیدی از بیوتکنولوژی و علوم کامپیوتری را ایجاد کرده اســت. 
فصل های 5 تا 8 برخی از مسائلی را که احتماال محرک این نوع موج اقتصادی 

خواهند بود، بررسی کرده است. 

بخش سوم، مراحل رو به پایین نوسان ها

هیچ روند یا نوسانی بر یک خط مستقیم حرکت نمی کند، بنابر این حتی خالف 
زمینه اقتصادی کامال ســالم، رکود هم در اقتصاد و هم در بازار ســهام وجود 
خواهد داشت. فصل های 9 و 10 به عواملی می پردازند که قادرند یک رکود را 

سرعت بخشند.

1- Vasco de Gama 2- James Watt 3- Thomas Newcomen
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بخش چهارم، به دست گرفنت نبض بازار

بخــش پایانی کتاب به این می پردازد که چگونه می توان از تئوری چرخه برای 
پیش بینی اینکه کدام بخش بازار از تغییرات چشم انداز اقتصادی سال های آینده 
بهره خواهد برد، اســتفاده کرد. هدف، پیش بینی دقیق از عملکرد هر بازاری در 

هر مقطعی از زمان در آینده نیست، بلکه هدف شناسایی وسیع روندهاست.


