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 مقدمه
گری را در بازار ایران شروع کردم، همیشه از یکسری گذاری و معاملهاز روزی که سرمایه
ها بدون هیچ آموزشی کردم چرا بعضیکردم. با خودم فکر میگران تعجب میرفتارهای معامله
 کنند؟های باال میبا اهرم گریکنند؟ از آن بدتر چرا شروع به معاملهمیاری گذشروع به سرمایه
های ایرانی سواد مالی به شدت پایینی دارند و اصال به فکر پولی که به سختی چرا اکثر خانواده

درصد  1توان بدون متحمل شدن حتی %به راحتی می چرا زمانی که اند نیستند؟بدست آورده
 دهند؟ب کرد، این کار را انجام نمیریسک، سود بیشتری کس

 ،بورس مانندچرا یکسری از مواقع بدون دانش و آشنایی با بازارهای جدید  از طرف دیگر
 شان را در معرض ریسک شدیدزندگی کل سرمایه...  ، فارکس و(cryptocurrency)دیجیتال ارز

 دهند؟قرار می

 بازارهای مالی با کسی شوخی ندارند!
ای داریم که این جمله را بارها گذاران بازارهای مالی، یک جمله کلیشهگران و سرمایهمعاملهما 

 ایم:برای همه تکرار کرده
"بازار با کسی شوخی ندارد، اگه اومدی زرنگ بازی کنی و پولی به جیب بزنی و بری، نه تنها 

 گیره!"هرچی داشتی رو هم ازت می بلکه بازار ،پولی در نمیاری
گیرد، بلکه اعصاب و روان را می تانرد، یعنی نه تنها پول و سرمایهگیه، واقعا همه چیز را میبل

 کند!را هم سلب می انو آرامشت

های روانی شد، مستحضر هستید که برخالف از دست دادن سرمایه که قابل اشاره به آسیب
 فرسایی دارند!و طاقتهای روانی یا قابل جبران نیستند یا پروسه سخت جبران است، آسیب

 شناسی، بازار جای خوبی برای شناخت خودت نیست!"نمی "اگر خودت را

را به خاطر دارم و در مورد  92بازار بورس را لمس کردم، ریزش سال  99من ریزش سال 
ها و مطالعه کردم و خاطرات بسیاری در مورد این ریزش 75و  83های های سالریزش
 ام.ها وارد شده، شنیدهگذاران و خانواده آنههایی که به سرمایآسیب

دیجیتال را ارزهای 2017های سال ها مختص بورس ایران نیستند، حتی اگر ریزشاین ریزش
 را که هنوز در خاطر دارید؟ 2021 های سالاید، ریزشفراموش کرده
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سبک روی شماست تا شما را از قافله این البته هیچ نگران نباشید، این کتاب پیش
 گذاران به دور کند و راه درست را پیش روی شما قرار دهد.سرمایه

 ام که برخالف اساتید رویافروش که فقط از خوبی بازار و سودهای باالیهمیشه سعی کرده
های بازار صحبت کنم و بر خود الزم ها و چالشکنند از سختیخود صحبت می 1000%

خشمگین  گاو  وحشی بازار صحبت کنم تا شاید  دانستم که در باب اول این کتاب از روی  
 شما عزیزان باشد. گذاری درست و منطقی از سویتلنگری برای شروع سرمایه

گذاری توصیه خالصانه من این است که حتما زمانی را برای مطالعه در مورد بازاری که سرمایه
و یا از راهکارهای جایگزین کنید، خالی کنید تا با درک درستی از آن بازار وارد بازی شوید می

 گذار با سابقه استفاده کنید.های سهامی مشترک یا مشاوره از یک سرمایهمانند صندوق

ام در قالب یک کتاب گذاری آموختهتصمیم گرفتم تمام دانشی را که از سرمایهاز این رو 
جهان زبانانم در سراسر تمامی همام و الکترونیکی به صورت رایگان در اختیار هموطنان ایرانی

 قرار دهم.

آموزد و من هم از این قاعده مستثنی الزم به ذکر است که بازار هر روز به ما درس جدیدی می
سال آینده چندین برابر امروز است در نتیجه  2نیستم و یقین دارم که دانشم در این زمینه در 

 ها و ایرادات این کتاب را بر من ببخشید.کاستی
گذار در این کتاب صرفا مطالب مهمی که پایه و اساس بازارهای مالی هستند ولی کمتر سرمایه

کنم پس از مطالعه این ها توجه دارد، عنوان شده است. در نتیجه توصیه میآماتوری به آن
های ها و آموزشکتاب برای درک بهتر و بیشتر در باب هرکدام از فصول ارائه شده، کتاب

 .فرماییده مطالعه نین زمتری را در آتخصصی بیش

 

در نهایت از تمامی دوستانی که در تهیه و تالیف این کتاب من را یاری کردند، بسیار 
 کنم.های ایشان قدردانی میها و راهنماییسپاسگزارم و از مشاوره
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 سلب مسئولیت ️⚠
ها از اهرم استفاده که در آن یی( بخصوص ابزارهاره یو غ ، فارکسپتویکر  سهام،)  یمال یبازارها

از  ایو  نیمنجر به ضرر سنگ تواندیها مهستند و معامله در آن ییباال سکیر  یدارا شودیم
و مهارت باال اقدام به هر گونه  یبا آگاه نیبنابراشما شود.  ریدرگ هیدست دادن کل سرما

دارد و  یجنبه آموزش دیکنیم طالعهم تابک نیکه در ا ییمحتواتمام . دیینما یر یگمیتصم
 نیست. یگذار هیسرما یبرا یشنهادیپ

ها صرفا جنبه آموزشی دارند. این در این کتاب هیچ توصیه مالی صورت نگرفته و تمام مثال
ایران از جمله بورس،  مالی بازارهای یدر تمام ی از دانشکتاب مناسب همه افراد با هر سطح

ها حاصل تجربه ها و آموزشارز دیجیتال، طال و سکه، مسکن، خودرو و ... است. تمامی مثال
من با  ا عقاید و دانش شما در تضاد باشد. در نتیجهو استراتژی من است و ممکن است ب

 نتقادات و سواالت شما هستم.ا دریافتمشتاق  ،کمال میل

 @SarmayehAbiدی یا آی SarmayehAbi@gmail.Comطریق ایمیل توانید از از این رو می
 ها با من در ارتباط باشید.رسانهای اجتماعی یا پیامدر شبکه

و شما از همین طریق  منتشر شده استآبی این کتاب به صورت رسمی در وبسایت سرمایه
 ین کتاب را دریافت کنید.های جدید اتوانید، آپدیتمی

 لینک دریافت آخرین نسخه از کتاب + گفتگو:
book-gozari-sarmayeh-https://sarmayehabi.com/academy/oghyanos 

 .omCbi.AarmayehSwww :بیآسرمایه وبسایت 
 @SarmayehAbi :بیآستاگرام سرمایه این

 

برای چشمان شما به اندازه کافی بزرگ اگر هنگام مطالعه کتاب در موبایل، فونت کتاب توصیه: 
" landscapeکنم صفحه را بچرخانید و با فعال کردن گزینه "چرخش" یا "نبود توصیه می

 برابر مطالعه کنید. 2مطالب را با فونت 

 

https://sarmayehabi.com/
mailto:SarmayehAbi@gmail.Com
https://sarmayehabi.com/academy/oghyanos-sarmayeh-gozari-book
https://www.sarmayehabi.com/
https://instagram.com/SarmayehAbi
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 (1فصل اول )

 چیست؟ گذاریسرمایه
 گر چیست؟گذار با معاملهیک سرمایهگام اول؛ تفاوت 

 
 

به  یابیدست یبرا یانداختن مصرف فعل قیتعوگذاری یعنی به مایهسرطبق تعریف تئوری "
 تواند در پول، زمان، تفریح و ... باشد." این به تعویق انداختن می.ندهیدرآ شتریامکان مصرف ب

 گویند:ایم که میکه بارها شنیدههمانطور 
 گذاری روی خودت است."گذاری، سرمایه"بهترین سرمایه

البته داخل پرانتز بگویم که من هم به شدت با این طرز تفکر موافق هستم، زیرا بزرگترین ثروت 
فکرش و طرز تفکرش در مورد مسائل مختلف است که تحت عنوان  ،شخصهر 

خود را از  ام که تمام داراییشود، زیرا بارها افرادی را دیده( از آن یاد میMindsetمایندست)
جایگاه قبلی  و اندیت رسیدهموفقدوباره به اند، ا طرز فکر درستی که داشتهب اند ولیدست داده

 اند.را بدست آوردهخود 
گذاری فقط در مورد پول نیست، ولیکن اینجا بحث مورد نظر پول و دارایی است پس سرمایه

 پردازیم.گذاری روی پول و دارایی میپس به بررسی سرمایه

دهد که انتظار هایی اختصاص میع مالی خودش را به داراییگذار در زمان حال منابسرمایه
 دارد در آینده بازدهی و رفاه بیشتری را برای او به ارمغان بیاورند.
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گذاری است ولی قبل از شروع الزم این کتاب همانطور که از اسمش پیداست، در مورد سرمایه
گری زیم تا به اشتباه درگیر معاملهگری بپرداگذاری با معاملههای سرمایهاست به بررسی تفاوت

 نشوید.
گری هم گری به کلی جداست! من شخصا معاملهگذاری از حساب معاملهالبته حساب سرمایه

آن است و  دید بلندمدتکه گذاری دارم یک ویژگی دارد کنم ولی حسابی که برای سرمایهمی
شود و فقط صرف پول و سرمایه از این حساب خارج نمی ،تحت هیچ شرایطیو  وقتهیچ

کنیم و نمودار صحبت می در مورد این تکنیک فصل بعدیشود. های با ارزش میخرید دارایی
 این مفهوم بنا شده است.گذارم که اصل و اساس این کتاب بر در اختیارتان می را ایو نقشه

 

 گرگذار و معاملهتفاوت سرمایه 
فرض کنیم دو شخص الف و ب مقداری بذر گندم به  چیز روشن شود.همه م کهزنمثالی می

تمام بذرهای خودش  ،ماه بعد 1 ،اند. شخص الفتومان خریداری کرده 6000قیمت هر کیلو 
کسب سود  از اختالف قیمت خرید و فروش رساند وتومان به فروش می 6500را به قیمت 

 کند.می

گیرد بذرهایش را در زمینی کشت کند تا کند تصمیم میه میهایی ک، با بررسیولی شخص ب 
سالیانه بذرهای بیشتری برداشت کند و مقداری از بذرهای جدید را هم دوباره کشت کند تا 

 دهد.میها ادامه برداشت جدید داشته باشد، این چرخه را هم تا سال ،سال بعد

 گذار بود.ب( یک سرمایهگر و شخص دوم)در این مثال، شخص اول)الف( یک معامله

تر بود و هیچ زحمتی هم نداشت ولی باید توجه شاید با خود بگویید کار شخص اول راحت
پذیری بیشتر او همچنین ریسکباشد. می او داشته باشید ابزار شخص اول دانش و حرفه

کند یا های خودش پیدا نمیمشتری برای گندم آید که شخص اولپیش می یزیرا موارد ،است
های بیشتری را در نتیجه ریسک د.کنکاهش پیدا می قیمت دهدپس از خریدی که انجام می

 شود.متحمل می
 شود.هایی مانند مراقبت از زمین و محصوالتش را متحمل میالبته شخص دوم هم ریسک

https://sarmayehabi.com/


. – سرمایه آبی                  8 C o mA b iS a r m a y e h 

دارد که هر شخص باید در روحیات خودش در نتیجه در هر دو حالت مزایا و معایبی وجود 
ها وارد بازارهای مالی کنکاش کند تا روش مناسب احواالت خودش را پیدا کند و بر اساس آن

 شود.

 یک مثال دیگر:
 روند.شخص را تصور کنید که برای صید ماهی به دریا می دو

 کیور اتوماتتن کرد هنبا پو بزرگ  یکشت کیاست که با  یادیمدت مثل صگذار بلندهیسرما
 و همینطور داشته باشد یشتر یب زاتیتجهو  صبر دیاو با. بزرگ است یهافکر کسب سود

 شود.و در نهایت سود بزرگتری هم نصیب او می خرج کند یشتر یب هیسرما
 بهقالب  کی ایکوچک  یر یگیتور ماه کیبا  مانند صیادی است که مدتگر کوتاهمعامله اما

ولی در نهایت  کندیخرج مرا  یکمتر  هیسرما و دارد یکمتر  تجهیزات وصبر و زند یم ایدل در 
 رسد.سریعتر به مقصود خودش می

کسب کند  هم کند و ما انتظار داریم که سود بیشتریمدت تالش بیشتری میگذار کوتاهسرمایه
المت خودش را به خطر انداخته است فقط تالش بیشتری کرده و آرامش و سدر غیر اینصورت 

 هیچ عایدی بیشتری نصیبش نشده است. و

در لحظه نظور سود و عایدی گذار کردیم مدر مثال باال وقتی صحبت از سود بیشتر برای سرمایه
باید در بلندمدت و در تعداد معامالت باال  اما در دید کلی و نهایی بود. نقد کردن معامالت

 گر کوتاه مدت؟عاملهکرده است یا مگذار بیشتر سود سرمایهآیا بررسی کرد که 
و هیچ وقت هم نتیجه  وجود داشته استالبته این جدل همیشه بین فعالین تمامی بازارها 

اصال توانایی صبر کردن را  ایعده رد، زیرا شخصیت هر فرد متفاوت است.مشخصی وجود ندا
سود  200گری در سال %ای هم تحمل ریسک را ندارند. پس اگر شخصی با معاملهندارد و عده

 این کار را داشته باشد.توانایی  لزومی ندارد که فرد دیگری هم کندمی
کند و بازار رشد می که زمانی که بازار به صورت سنگینشخصی است  ،ایگر حرفهالبته معامله

شود و دچار تردید در راه و روش خود ن ،گذاران است و او از بازار جا مانده استبه کام سرمایه
دست دادن( نداشته  به معنی ترس از -  FOMOالحا فومو)ماندگی یا اصطاسترس و حس جا

گذار در دوران رکود و ریزش به استراتژی و راه روش خود آنقدر باشد و همینطور سرمایه
 از بازار نباشد. گذاری و کسب سودییر در شیوه سرمایهاطمینان داشته باشد که به فکر تغ
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داریم که به صورت عملی به بررسی  ییهاین مورد هم صحبتدر ا باز هم نگران نباشید، البته
ه اگر از هر دو روش دهم کپردازم و در آخر راهکاری به شما ارائه میهرکدام از این موارد می

پسندید، با این گری را میگذاری را دوست دارید و هم معاملههم سرمایه برید، یعنیلذت می
 هم سودهای مناسبی کسب کنید. روش هم آرامش روانی داشته باشید و

 

گذاری و تفاوت سرمایه ،ام که در یک دیدجدولی برای شما آماده کرده )صفحه بعدی(در ادامه
 دهد.میگری را به شما نشان معامله

فریم)چارچوب زمانی(، مطالب گفته شده در مورد توجه داشته باشید که با توجه به تایم
 متغیر باشد.تواند تا حدودی ن میگرامعامله
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 گری توجه کنید:گذاری و معاملههای سرمایهبه جدول تفاوت

 )تریدر( Trader –گر معامله )اینوستور(  Investor -گذار سرمایه

 تخصص فنی بیشتری دارد. صبر بیشتری دارد.

 را به دید چند ماه تا چند سالهها دارایی
 کند. خریداری می

ساعت تا چند روز و ها را به دید چند دارایی
 کند.گاهی چند ماه خریداری می

خرد شاید چند ماه یا هایی را که میدارایی
 چند سال بعد به فروش برساند.

ها را روزانه حتی چند بار خرید و دارایی
 کند.فروش می

سیاست  ، بیشتر اقتصاد،برای خرید و فروش
 کند.های مالی را بررسی میو صورت

از نمودار و بیشتر  ،فروشبرای خرید و 
ابزارهای تکنیکالی و گاهی جو روانی حاکم بر 

 کند.بازار استفاده می

حد ضررها و سودهای بنیادی و اقتصادی 
 دارد.

ها حد ضررها و سودهایش بر اساس قیمت
 شود.تعیین می

 پذیر است.بسیار ریسک شود.ریسک کمتری را متحمل می

های بازار و داراییماه یکبار  3ماهانه یا 
 کند.خودش را بررسی می

به غیر از روزهای استراحتش همه روزه چند 
 ساعت پای بازار است.

آهسته و آرام به ارزیابی و خرید و فروش 
پردازد زیرا چند درصد باال و پایین در می

 سودهای بزرگ او تاثیری ندارد.

کند زیرا گیری میخیلی سریع تصمیم
زمان کوتاهی ممکن است از سودهای او در 

 بین برود.

به سودهای چند ده درصدی یا چند صد 
 درصدی چشم دارد.

خارج  با سودهای چند درصدی از معامله
 شود.می
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 از دید میزان فعالیت گذارانواع سرمایه 
 یهاکردن فرصت دایهستند که به دنبال پ یدسته کسان نیاولگذار داریم. ما دو نوع سرمایه

و احتماال شغل  کنندیم یرا در بازار سپر  یشتر یعده زمان ب نیهستند. ا یگذار هیناب سرما
ها و به دنبال شرکت شتریعنوان دارند. ب نیمرتبط با ا یشغل ایاست و  یگر ها معاملهآن یاصل

 ایها شرکت یمال یهاکوچکتر( و اخبار و صورت کپت)با مارکتر هستندکوچک یهاپروژه
 .کنندیرا با دقت دنبال م یخاص یراه رمزارزهاها و نقشهطرح

کم  یهاهها و پروژبلندمدت وارد شرکت یگذار هیسرما دیهستند که به د یدسته افراد نیدوم
نقاط ورود بازار  نیدر بهتر  ،مناسب عیبا توز  یافراد سبد نیاز ا یار ی. بسشوندیم ترسکیر 

 یرو رایز  است، افراد از قبل برنده نیا یگذار هیسرما. به نظر من سبد دهندیم لیتشک
. افراد دسته دوم فقط ذات و کنندیم یگذار هیو بزرگ بازار سرما یادیبن یهاهپروژ وها شرکت
اند و با چرخه درک کرده یرا به خوب سکیر  تیر یو ساخت سبد و مد یگذار هیسرما تیماه

افراد  نیرمزارزها ندارند. ا ایها سهام نیبه چرخش ب یاز یآشنا هستند و ن یبازارها به خوب
 یگذار هیبازارها سرما نیدر ا یگذار هیدارند و مازاد درآمد را به عنوان سرما یگر یاکثرا شغل د

اند ای را که کسب کردهگرانی هستند که پس از مدتی حجم زیادی از سرمایهیا معامله کنندیم
 د تا ریسک معامالت خود را کاهش دهند.کننبه سبد دارایی خود سرریز می

 

 مدتگذاری بلندسرمایه 
  یگذار هیسال را سرما کیماه تا  ۶ نیب ،سال را بلندمدت کی یباال یگذار هیسرما ،یزمان دیاز د
اعداد با توجه به  نیاما ا میکنیمدت قلمداد مکوتاه یگذار هیسرما مدت و کمتر از آن رانایم

 .تواند متفاوت باشدیهر شخص م یفکر  سبک

گذاری اینگونه سرمایهبه دلیل کمبود دانش و سواد در زمینه  ای از افرادخیلی خودمانی، عده
زنم، دارایی را خریدم و چند سال به این دارایی دست نمیاین کنند که من خودشان را قانع می

یک دروغ شیرین است ام. این انجام داده بلندمدت یگذار هیسرماکند که با خودش فکر میو 
شرکت و ... به خودش  ،رهای تحلیل اقتصاد، بازاکه فرد به دلیل فرار از آموزش یا سختی

دهند ولی روی سخن میکه با تخصص مناسب این کار را انجام  هم هستند گوید. افرادیمی
 آورند.شان میاین بال را سر خودشان و سرمایه ست که بدون هیچ دانشیمن با کسانی ا
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های مختلفی مورد بررسی قرار گذاری بلندمدت در یک دارایی در ابتدای کار باید از جنبهسرمایه
ساله خیلی از مسائل در اقتصاد جهانی و داخلی تغییر  5زیرا در یک بازه بلندمدت مثال  ،بگیرد
 د.نکنمی

چه حد سال تا  2در طی کمتر از  2020احتماال مستحضر هستید که بحران کرونا در سال 
های جهانی را تغییر داد تا جایی که تورم در کشور آمریکا رکورد تاریخی اقتصاد جهانی و قیمت

دالر  130اکراین قیمت جهانی نفت با چه شتابی تا حدود -زد یا پس از بحران جنگ روسیه
اد و از اقتص تریز منظر بنیادین نیازمند درک عمیقتر اهای بلندمدتتحلیل در نتیجه، رشد کرد.

 بازار هستند.

 

 گذاری بلندمدتدالیل سرمایه 
ها برای به ثمر های بنیادی و فاندامنتال و در نتیجه این تحلیلمندی به تحلیلعالقه -1

)هرچند که گاهی .تری هستندنیازمند زمان طوالنی و رسیدن به ارزش ذاتی نشستن
 حتمال برعکس این نیز وجود دارد.(ا

 (HOLD-در صورت خرید و نگهداری)هولداعتقاد به کسب سود بیشتر  -2
 مدتعدم عالقه به معامالت کوتاه -3
گری و تمایل به استفاده از پیشنهادهای اقتصادی بلندمدت عدم توانایی فنی در معامله -4

 .گذاران و صرفا حفظ دارایی در برابر تورممشاوران و دیگر سرمایه
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 گذاری بلندمدت چیست؟مزایا و معایب سرمایه 
گذاری به توضیحاتی که ارائه شد، در ادامه به بررسی مزایا و معایب این روش سرمایه با توجه

 های دیگر این موضوع نیز آشنا شویم:پردازیم تا با جنبهمی

 

 گذاری بلندمدت؟سرمایه یمزایا

 هامتیشدن ق نییاز باال و پا یناش یهاکاهش استرس و تنش -1
 صرف زمان کمتر برای تحلیل بازار -2

های فقط نیاز است با دانش کافی تحلیل .ها نیستنیازی به تحلیل روزانه داراییزیرا 
چند  سپس الزم است تا خودتان را انجام دهید و دارایی مورد نظر را خریداری کنید و

وقت یکبار بررسی کوتاهی از وضعیت دارایی خود داشته باشید و تا رسیدن به ارزش 
 گری کوتاه مدت است.(مورد در قیاس با معامله)این مورد نظر منتظر باشید.ذاتی 

 بازار یها Bull Runالحا طبزرگ و اص یهمگام شدن با رشدها -3
 معامالت تعداد به دلیل کم بودن و فروش دیخر  اتیمال ریگکاهش چشم -4
 حساب از قدرت سود مرکب کیاستفاده اتومات -5

برداشت سود،  یوسوسه شدن برا لیاز قب یلیمدت به دالکوتاه یگذار هی: در سرماحیتوض
اصل پول به عالوه  یکردن رو سکیترس از ر  ایفروش و ودیخر  اتیپرداخت چندباره مال

 یگذار هیسرما ریسود حاصل شده را دوباره درگ ،مواقعاز  یلیسود حاصل شده، شما در خ
سر به حساب خود  رترید یلیخ نکهیا لیبلندمدت به دل یگذار هی. اما در سرمادیکنینم
برداشت سود در امان  یبرا از وسوسه اید،و افق دید خود را بلندمدت قرار داده دیزنیم

و  دیفروشیبه ارزش مد نظر خودتان نم دنیخود را تا زمان رس ییو حداقل دارا دیهست
 .دیآیسود م یسود روالحا اصط
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 گذاری بلندمدت؟سرمایه بمعای

ها یا رکودهای ها درگیر ریزشها یا سالماه یتان،هادارایی احتمال اینکه بعد از خرید -1
 وجود دارد. ،بازار شوید

 ، این احتمال بسیار باالتر است.مخصوصا اگر به هیچ طریقی حد ضرر تعیین نکنید
شوید، های نامناسب دچار ضررهای زیادی میدر صورت تحلیل اشتباه و ورود در قیمت

 " وارد بازار شده باشید.ایاثر رمهتاثیر "مخصوصا اگر هنگام تشکیل حباب و تحت 
خواب  ینامشخص الحا تا مدترکود بازار شوید، اصطدرگیر  حتی اگر در بهترین حالت،

 .و پول و سرمایه شما راکد است دپول داری
 احتمال از بین رفتن کل سرمایه در یک دارایی -2

بخرید و در مورد ارزش افتد؟ مثالش چیست؟ اگر به اشتباه دارایی را چرا این اتفاق می
 ها ریزش داشته باشد و شما بهآن اشتباه کرده باشید ممکن است که آن دارایی تا مدت

 کنید.رسد، آن را نگهداری میمی امید اینکه روزی باالخره به ارزش واقعی خودش
گذاری شده یا سهام یا رمزارزی که به اشتباه یا زمینی که اشتباه ارزش مثال کارخانه

 یل شده یا اینکه اصال آن پروژه از بین رفته و ورشکسته شده است.تحل
مقدار زیادی ، (Take Profit)سود در صورت عدم نقد شدن و یا ذخیرههای بازار در ریزش -3

 رود!اید از بین میاز سودی که کسب کرده
و این موضوع زمانی که  و مقید بودن به تحلیل از لحاظ فکری کار هرکسی نیستصبر  -4

 شود.له تحلیل و خرید شما تا رسیدن به حد سودتان زیاد شود، بیشتر و بیشتر میفاص
 گذاری بلندمدت "هزینه فرصت ساالنه" زیادی برای شما دارد.اکثر مواقع سرمایه -5

گذاری یعنی اینکه، مثال شما اگر در بورس سرمایه (Opportunity Cost)هزینه فرصت
سود  20اید %گذاری کردهکردید و حاال که در طال سرمایهسود می 50کردید %می

به نسبت فرصت  30اید اما اینجا %سود داشته 20نصیبتان شده، درست است که %
 بین فالکه اخت شماستهزینه فرصت اید که همان کمتر سود کردهدیگری که داشتید، 

 باشد.می اید،نظر کردهبازار انتخابی شما و بازاری که از آن صرف
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داند که با هرکدام از این موفقی خوب می گذار  البته موارد ذکر شده کلی است و هر سرمایه
تحت عنوان مدیریت  خرهایی که در بخش آو شما هم با آموزش برخورد کندها چگونه چالش

 دهید.زید، ریسک این اتفاقات را تا حد باالیی کاهش میآموریسک و سرمایه می

گذاری بلندمدت مانند یک شمشیر ُبرنده دو لبه است، یک لبه مثبت و یک از نگاه من، سرمایه
گذاری مانند یک عنصر است که سرمایه لبه منفی! بستگی دارد که چگونه از آن استفاده کنیم.

همانطور که که مشاهده کردید مزایای  ش باشد!تواند نقطه ضعفنقطه قوت آن دقیقا می
ها و عدم خرید و فروش مکرر نشات گذاری بلندمدت از نگهداری بلندمدت داراییسرمایه

 گیرد.معایب آن هم از نگهداری بلندمدت آن نشات می ،گیرد اما دقیقا به همین شکلمی
 م؟کنیاینجا فقط تفاوت در این است که چه دارایی را نگهداری می

هایی دارد که باید گذاری بلندمدت همیشه استراتژی مناسبی نیست و قید و شرطسرمایه
شما را  رعایت شود و در غیر اینصورت نه تنها سودآوری ندارد بلکه توانایی صفر کردن دارایی

 هم دارد.
ود، با گذاری انجام شاگر در دارایی با ارزش با افق دید مثبت برای آن دارایی و صنعت سرمایه

ارزش های بیگذاری در داراییاحتمال باال سودآور خواهد بود ولی اگر این سرمایه
 گذاری شود، امکان دارد حتی سودی کمتر از تورم نصیب شما شود.سرمایه
های ده بورسی یا پروژههای صنایع زیانتوانید در سهامهای این مورد را به وفور مینمونه
 جیتال مشاهده کنید.ارزش بازار ارزهای دیبی

گذاری های عجیب و غریبی از قیمتها و با شیوهمتاسفانه افراد با عدم آگاهی از ارزش دارایی
کنند و بدون رعایت کردن حد ضرر و مدیریت ریسک و سرمایه به ها را خریداری میدارایی

ها بپرسید که به چه دیدی این دارایی را دهند. اگر قبل از خرید از آنها ادامه مینگهداری آن
گویند: "به دید اینکه سود خوبی ازش کسب کنم و تو قیمت اید، به شما میخریداری کرده

ها کنند و قیمت خالف جهت دلخواه آنمناسب بفروشم و بیرون بیام." اما زمانی که ضرر می
اند و نه راضی به بستن معامله با ضرر کند به دلیل اینکه نه حد ضرر داشتهحرکت می

هایی از شوند و نقل قولگذار بلندمدت تبدیل میدهند و به سرمایهیدگاه میشوند، تغییر دمی
وارن بافت و بزرگان مبنی بر اینکه "در بازار سهام باید دید بلندمدت داشته باشید." نقل 
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ها جایی گویم که مقصد نهایی آنگذار میسرمایه-گرکنند! من اصطالحا به این افراد معاملهمی
 ضررهای سنگین نیست!جز باتالقی از 

 

 گذاری بلندمدت موفق چیست؟راهکار سرمایه 
 دهم:در نهایت خیلی خالصه راهکار این موضوع را اینگونه شرح می

ها مناسب است در شرایط مناسب آن های با ارزش را که افق صعنت و شرکتشما باید دارایی
ی کنید، حد ضرری بنیادین تعیین ها یا در رکود( با پول مازاد خود خریدار بازار)پس از ریزش

کنید و تا زمانی که شرایط خالف جهت دالیل خرید شما حرکت نکرده است و حد ضررهای 
گذاری بنیادی و اقتصادی شما فعال نشده است، ترسی نداشته باشید و با آرامش به سرمایه

ی شما بیش از حد ادامه دهید. مداوم بازار را تحلیل کنید و در شرایط مناسبی که ارزش دارای
وباره در سیکل بعدی در شرایط شد، اقدام به نقد کردن دارایی کنید تا د OverValueشد و یا 

 مناسب ورود کنید و همین چرخه را بارها تکرار کنید.

گذاری در بازار در مورد سرمایه را ای از جناب آقای امید موسویدانم نکتهاینجا مناسب می
 بازگو کنم:سهام 
ها، تمرکزتان را به جای تمرکز روی قیمت .باشیدهای سهام داشته اید لشکری از برگه"شما ب

کنیم، زیرا استقبال می نیز روی تعداد سهام قرار دهید. با این کار ما حتی از بازارهای منفی
کنند توانیم با هزینه کمتری سربازان خود را افزایش دهیم. این سربازها هر سال تالش میمی

 شوند."تر میهم دارند و گران افزایش قیمت ،سازند)سود مجمع( و همینطور با تورممیو سود 

سازی این راهکارها به کار ها و اقداماتی که باید برای پیادهدر فصول بعدی، تمامی استراتژی
ام گذاری مدون برای شما آماده کردهیک برنامه سرمایه 7اهم داد و در فصل ببندید را شرح خو

 گذاری را برای شما بسیار هموار خواهد کرد.راه سرمایهکه 
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 (2فصل دوم )

 راه ثروتمندان چیست؟ نقشه
 گام دوم؛ همفکری با بزرگان بازار

 
 

های این کتاب است. در این بخش من به بخشترین ترین و کاربردیاین قسمت، یکی از مهم
های ترین راه برای رسیدن به داراییهوشمندانهدهم که تقریبا شما نقشه راهی را آموزش می

 بزرگ است.

 نقشه راه ثروت آفرینی 
میلیون تومان هم درآمد داشته باشید، ذات انسان به شکلی است که به  200اگر شما ماهانه 

 د!اندازی نداشته باشه هیچ پسما د این عدد را هم خرج کند و در آخرتوانمی راحتی
شود فقط نمی نیست! در مقابل های بزرگهکار کسب ثروتدرآمد را در نتیجه افزایش حقوق و

 گذاری کرد!ای باشد که آن را سرمایهگذاری کسب ثروت کرد و باید در ابتدا سرمایهبا سرمایه
 توانید از این نقشه راه استفاده کنید.شما هر شغلی داشته باشید می

 به تصویر زیر توجه کنید:
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مت تشکیل شده است. نه فرمول است نه ترازنامه! فقط شیوه گردش این نقشه از چندین قس
ها و درآمدهای ماهانه، هزینه های اصلی این نقشهی من است. بخشپول و دارایی در زندگ

 گذاری و سبد دارایی است.سبد سرمایه

م، شما هر چند منبع درآمدی که داشته باشید، باید در ابتدای ماه کناز درآمدها شروع می
های خودتان را تخمین بزنید. این نقشه به شکلی طراحی شده که در بندی کنید و هزینهبودجه

انداز کنید و از درآمدتان فقط برای نیازهای ضروری استفاده ابتدا شما باید تا حد ممکن پس
است  ترین قسمت کارشوند. این بخش سخترف میهای ماهانه صکنید که در ستون هزینه

گذاری یعنی کنم که سرمایهرود! اما من همیشه یادآوری میربار این سختی نمیکه هرکسی زی
به امید کسب منابع بیشتر" در نتیجه اگر ها برای آینده فعلی و ذخیره آن "عدم مصرف منابع

 کند!در این راه احساس نمی درک کرده باشد، هیچ دشواریکسی این موضوع را به خوبی 

دهیم زمان این کار را انجام میاز ای د ادامه ندارد و ما صرفا در برههدر ثانی این موضوع تا اب
که همه با آن آشنا دیگر به عبارتی  .های ما برای ما ثروت مرکب بسازندتا زمانی که دارایی

 مان برای ما پول بسازد.دارایی ،وقتی خواب هستیمحتی هستید، 

تا آخر عمر طعم خوش رفاه و آزادی مالی  گذرند و هیچ وقتگذر، نمیهای زودای از لذتعده
کنند که دارند چشند! به قول یکی از اساتیدم، "افراد سطح پایین و متوسط حتی فکر میرا نمی

نه عددی  هااین پول زیرا ر حالی که کامال در اشتباه هستند.برند، داز این پول زود گذر لذت می
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زیرا آن فرد با  بهرمند شد و نه واقعا لذتی دارد. های این دنیااست که بشود با آن از تمام لذت
که به مسافرت برود ولی در کل مسیر در حال فکر  است کلی تالش برای مدتی پولی جمع کرده

به ها تواند مدتشود و دیگر نمیتمام می به این موضوع است که چند روز دیگر این سفر هم
 شی کند تا خرج این سفر صاف شود."پوها چشمو باید از کلی هزینه چنین سفری برود

و هرکس مختار  تادم موافق هستم. این دیدگاه ما استکنم با نظر اسمن هم هرچه فکر می
های است موافق یا مخالف باشد، اما من با افراد ثرومتمند زیادی صحبت کردم و مصاحبه

ر این زمینه مطالعه های بسیاری هم دام و کتابها را هم دیدهبسیار فراوانی از این انسان
های زودگذر را ام، نقطه مشترک تمام این افراد این بوده که برای مدتی قید همه خوشیکرده
در گذاری کنند و اند تا زمان و پول خودشان را ذخیره کنند و آن را در جایی دیگر سرمایهزده

 های بهتری بگیرند.آخر نتیجه
هایی که در گذشته در این لحظه از تصمیم اکنونهم و  است این اتفاق برای خود من افتاده

 گرفتم بسیار خرسند هستم.
های این چارت یک اسم انتخاب کنید، مثال پیشنهاد من این است که برای هرکدام از بخش

جویی برای شما گذاری کنید، بدین شکل صرفهگذاری را "سبد آزادی مالی" نامسبد سرمایه
گذرد زیرا کنید دیگر به شما سخت نمیجویی میرید صرفهشود، هنگامی که داتر میآسان
دانید که دارید زیربنای آزادی مالی دهید، میدانید که چرا دارید این کار را انجام میمی

آن  دانید کهمی ،کنیدانداز شده را ذخیره میهای پسکنید، هربار که پولخودتان را ایجاد می
شوند. فکر و نوع گفتگو با خودتان در این مسیر یکی شما می وارد سبد آزادی مالی هااندازپس

 ترین اقدامات است.از مهم

های ذهنی داشته باشید. مانی  ای در مورد "مانی اسکریپت"کنم مطالعههمچنین توصیه می
ها باورهای ناخودآگاهی هستند که ما در های پولی در ذهن انساناسکریپت یا پیشنویس

اند و آینده و تصمیمات ما دوران کودکی و نوجوانی شکل گرفتهو اکثرشان در مورد پول داریم 
تر با مسائلی که در توانید راحتها میبا آگاهی از آن دهند.را به شکل معناداری جهت می

 موردشان صحبت کردیم، کنار بیایید.
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امعه به جالب است بدانید که طبق تحقیقی که انجام شده است، درآمد سطح ثروتمند ج
های سطح ثروتمند فقط برابر سطح متوسط جامعه است اما میزان هزینه 18صورت میانگین 

 برابر سطح متوسط جامعه است! 2

اکنون نوبت آموزش و اید و همکنم به اندازه کافی از اهمیت این موضوع آگاه شدهفکر می
همسفر باشید و آمادگی امیدوارم شما هم با ما آمادگی برای رسیدن به آزادی مالی است. 

 سبک زندگی را داشته باشید.نوع از شروع این 

ها مواردی در ستون هزینه بندی خودتان را تکمیل کنید.بودجهدر ابتدا باید : آموزش نقشه راه
در هم نیست. اگر  نویسید که الزم و ضروری هستند و در صورت نبودن، امکان زندگیرا می
باید به دنبال ارتقا شغلی یا شغل دوم باشید.  شد،تمام درآمد ماهانه شما تمام  مرحلههمین 

به  امابقی درآمد را تمام ها پولی اضافه آوردید،اگر پس از پر کردن ستون هزینه
 کنید.منتقل می خودتان گذاریسرمایهحساب

خود درآمد و های توضیحات درآمدها: در این بخش شما باید سعی کنید با افزایش مهارت
جایگاه شغلی خودتان را افزایش دهید و یا به فکر شغل دوم باشید. این تنها راهی است که 

 توانید برای کسب درآمد بیشتر از طریق شغل کسب کنید. مخصوصا اگر هیچ سرمایهمی
ها باشد و هرچه این اختالف بیشتر ای ندارید الزم است که درآمد شما بیشتر از هزینهاولیه

 شود.اشد، میزان سرمایه ذخیره شده شما بیشتر است و در آخر دارایی شما هم بیشتر میب
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های مخارج خودتان را بگیرید! سعی نشتیدر این بخش باید سعی کنید  ها:توضیحات هزینه
های شما را د که هزینهتخاذ کنیهایی در زندگی احذف کنید. شیوه کنید که موارد اضافی را

 شاید الزم باشد سبک زندگی خودتان را بازنگری کنید. یکاهش دهد. حت

شود و اجازه ندارید از سبدهای های ماهانه شما میهایی که دارید جز هزینهتمام بدهی
 ها استفاده کنید.گذاری یا دارایی خودتان برای برطرف کردن بدهیسرمایه

و وام بابت ایجاد دارایی داشتن بدهی و وام اصال بد نیست، البته به شرطی که این بدهی 
گذاری بدهی ایجاد شده داشته ای مدون برای سرمایهایجاد شده باشد و شما از قبل برنامه

گذاری همان سود کسب شده توسط سرمایهباشید. سپس اقساط آن بدهی را یا از طریق 
آمد و ها باشد و از طریق دربازپرداخت کنید یا اصال اقساط آن بدهی در ستون هزینه بدهی

 حقوق ماهانه پرداخت شود.

گذاری انتقال دادید. در اینجا با توجه به بازاری که سرمایهحال که مازاد درآمد را به حساب
گذاری کنید. در فصل بعدی در مورد انواع بازارهای مورد عالقه شما است باید اقدام به سرمایه

ر کنید که این مازاد درآمد را عالقه کنیم. شما تصوها صحبت میهای آنگذاری و ویژگیسرمایه
گذاری کنید، در نتیجه مازاد درآمد را همیشه مستقیم به حساب دارید در بورس سرمایه

گذاری در ارزهای دیجیتال هستید مستقیم تان انتقال دهید، یا اگر عالقمند به سرمایهکارگزاری
در دیگر بازارها، پول را به یک  گذاریبه صرافی منتقل کنید و در غیر اینصورت برای سرمایه

کارت بانکی اصلی خودتان منتقل کنید تا سر فرصت مناسب آن را از کارت بانکی به غیر 
 گذاری کنید.سرمایه

تواند در چند بازار مختلف ها دارید که میگذاریدر مرحله بعد شما سبدی از انواع سرمایه
باید سرمایه  این مورد اجباری است و تتقسیم شده باشد. البته اگر سرمایه شما بزرگ اس

های بعد مفصل در مورد ساخت سبد هم در فصل خودتان را بین چند بازار تقسیم کنید.
 صحبت خواهیم کرد.

تر شما است. معامالت کم ریسک را در سبد دارایی این سبد مخصوص معامالت پر ریسک
گذاری دارد این است که این سبد هدهیم. سبد دارایی شما تفاوتی که با سبد سرمایانجام می

های عمرانه شما است و غیرقابل تغییر است و تحت هیچ شرایطی نباید آن متشکل از دارایی
جز سبد دارایی شما است نه سبد را به فروش برسانید. مثال ملک مسکونی و اصلی شما 

https://sarmayehabi.com/


. – سرمایه آبی                  22 C o mA b iS a r m a y e h 

گیرد تر را در بر میریسکهای سنگین و کمگذاریگذاری. درکل سبد دارایی شما سرمایهسرمایه
تر در آن قرار دارد، سنگین شد و به های پرریسکگذاری شما که معاملهو وقتی سبد سرمایه

تر تبدیل شده و در سبد دارایی قرار های امنعدد قابل توجهی رسید، بخشی از آن به دارایی
 گیرد.می

گذاری)سمت راست( . سبد سرمایهباشدتصویر صفحه بعدی شماتیک گردش پول در سبدها می
 آن ارز 20های پر ریسک است که اغلب آن را سهام تشکیل داده و حدود %شامل دارایی

دیجیتال است. بعد از مدت مشخصی که سودهای مناسبی از این سبد کسب کردیم، درصدی 
م. کنیتر خریداری میهای امنها داراییشوند و با آنها یا ارزهای دیجیتال نقد میاز این سهام

 های بنیادی و بزرگ بازار بورس، طال، دالر، ملک و ... است.دارایی امن برای من سهام شرکت

 
 

گذاری خود دارید، تصور کنید شما یک یا چند رمزارز پرپتانسیل و کوچک در سبد سرمایه مثال:
رسند، شما تصمیم کنند و به عدد قابل توجهی میبعد از مدتی این رمزارزها به شدت رشد می

میلیون تومان از سرمایه خودتان معامالت پرریسک انجام دهید که در  100اید فقط با گرفته
حساب  ،اندرمزارز به شدت رشد کردهگذاری شما قرار دارند، حال که این چند سبد سرمایه

بهتر است که مازاد این عدد  میلیون تومان رسیده است، در اینجا 300گذاری شما به سرمایه
تر خریداری کنید، میلیون را به سبد دارایی خود منتقل کنید و با آن یک دارایی امن 200 یعنی

 هام بورسی بزرگ شود یا طال بخرید یا ملک و زمین را جایگزین کنید.مثال تبدیل به س
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پذیری هر ها و اعدادی که مثال زدم فقط برای نمونه است و با توجه به ریسکتمامی دارایی
میلیارد تومان هم درآمد داشته باشد  10شخص این اعداد متفاوت است. مثال شاید شخصی 

اش معامالت پر ریسک انجام دهد و ن تومان از سرمایهمیلیو 50اما ترجیح دهد که فقط با 
گذاری خودش قرار دهد و مابقی آن را در سبد دارایی خودش آن را در سبد سرمایه

 گذاری کند.سرمایه
بیتکوین برای یک شخص خیلی پر ریسک باشد و برای شخص دیگر حتی در سبد شاید 
کامال به دیدگاه هر  موضوع، این در نتیجه. ر بگیرد و به آن خیلی مطمئن باشداش قرادارایی

 بستگی دارد.فرد از آن کالس دارایی 
از  افراد ولی بهتر است همه ،پذیری متفاوتی داردهرچند که هر شخص عالیق و قدرت ریسک

های گذاری دور نشوند و ریسکیکسری اصول پیروی کنند و تا حد ممکن از اصول سرمایه
و استراتژی  داشته باشندتجربه باالیی  در آن بازار مگر اینکهخیلی شدیدی را متحمل نشوند 

 در طی دوران سودده بوده باشد.ها آن

گذاری ما به اعداد ممکن است مدتی درجا بزنیم تا سبد سرمایه گذاریدر بخش سبد سرمایه 
دهد، لطفا به سبد شما کفاف زندگی شما را می درآمد ماهانهگیری برسد. اگر چشم

گذاری خود دست نزنید. اما اگر درآمد ماهانه شما واقعا نیازهای ضروری شما را هم سرمایه
دهد یا شغل شما از همین بازار است)مثال تریدر هستید و درآمد دیگری ندارید( پوشش نمی

 . توجه کنید که فقط ازز سود ماهانه این سبد را خرج کنیدا 20اجازه دارید فقط تا حداکثر %
 گذاری کنید.دوباره سرمایهباید را  سود مابقید نه از اصل پول و سود برداشت کنی

 شد وبزرگ کافی  گذاری شما به اندازهبد سرمایهس( که چند سال )بین چند ماه تااز مدتی پس
به عدد قابل توجهی رسیدند، شما اجازه دارید بخش اضافی سبد های شما گذاریسرمایه
 تقل کنید.گذاری را به سبد دارایی منسرمایه

گذاری است را به سبد دارایی ببرید بلکه هایی که در سبد سرمایهتوجه کنید نباید همان دارایی
د و حداقل از یک تا چند سطح ریسک آن کاهش پیدا نبه دارایی امن تبدیل شو ابتدا باید

تان چند سهم کوچک بورسی که از لحاظ ارزش بازار گذاریکند. مثال اگر در سبد سرمایه
های ها را به سهامبه سبد دارایی آن اند را دارید، برای انتقالداشته 200تر از های پایینرتبه
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 ،ل بازار که از لحاظ سودآوری مناسب هستندشرکت بزرگ او 50بزرگ و بنیادی بورسی مثال 
 .تبدیل کنید

های امن خریداری کردید، بهتر است در سبد دارایی از اینکه در سبد دارایی خودتان،بعد 
گیری های امن نوسانتری داشته باشید و یا از داراییهای پرریسکتان داراییگذاریسرمایه

گذاری سود بیشتری کسب کنیم و از سبد دارایی ایهکنید. در کل ما انتظار داریم از سبد سرم
 بابت امنیت آن اطمینان داشته باشیم.

ای خارج ما هیچ وقت از سبد دارایی خود سرمایه نکته بسیار مهم در این زمنیه این است که
گذاری به سبد دارایی و سرمایه فقط از سبد سرمایه ارائه شده، کنیم. یعنی طبق چارتنمی

 شود نه بلعکس.د میدارایی وار

ای نداشتید را هر آورده اضافی که از هرجایی وارد زندگی شما شد که از قبل برای آن برنامه
های اضافی اعم از این آورده سریعا وارد سبد دارایی کنید تا آن را صرف کارهای بیهود نکنید.

 جایزه، ارث و ... است.

میلیون تومان  2بگذارید. مثال فکر نکنید با های کوچک هم احترام و نکته آخر اینکه به پول
 توانید آن را صرف خرید سهام کنید.گذاری کرد، بلکه به راحتی میشود سرمایهنمی
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 این چرخه تا کی ادامه دارد؟سوال: 
هایی که در رسید که سود ساالنه داراییاما به جایی می ین کار را تا آخر عمر انجام دهید.اشما 
شود. میآید ای که از کسب و کارتان بدست می، چندین برابر درآمد ماهانهریددا داراییسبد 

کنید یا به میزان قابل مثال ساالنه چندین درصد روی رمزارزهای خودتان کسب سود می
های بنیادی که تقسیم سود )با توجه به اینکه روی شرکت.کنیدتوجهی سود سهام دریافت می

تان هایی که در سبد داراییملکاجاره اید.( یا از سود گذاری کردهمناسبی دارند سرمایه P/Eو 
 برید.رید لذت میدا

از سود  ،است که یعنی شما بدون اینکه دیگر الزم باشد کار کنید این معنی رفاه و آزادی مالی
توانید تا آخر عمر در رفاه کامل ها دست بزنید، میهایتان بدون اینکه به خود داراییدارایی

 زندگی کنید.

قبل در بخش  یهاهای کوچکی بود که سالهزینهمدیریتو درست نتیجه تصمیمات  هااین
 ست نه؟هایتان انجام داده بودید. شیرین او هزینه درآمدها

 ن حس را تجربه کنید.امیدوارم روزی ای
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 قوانین پول 
ها را از آقای خواهم به صورت خالصه قوانینی در مورد پول را که اکثر آندر این بخش می

Patrick Bet-David ام برای شما بازگو کنم.آموخته 

 این یک بازی است! :1قانون 
ل شطرنج بازی کردن ای تر خواهید شد. این مثتر و حرفههرچه بیشتر بازی کنید، احتماال قوی

باشم به احتمال زیاد در مقابل کسی  بار شطرنج بازی کرده 3یا هر چیز دیگری است. اگر من 
پول هم به همین شکل است و هرچه بیشتر  بار بازی کرده باشد، بازنده خواهم بود. 1000که 

 توانید پول درآوردن را یاد بگیرید.بازی کنید بهتر می

 

 این یک بازی دو برابر کردن است! :2قانون 
 کل بازی دو برابر کردن سرمایه است. 

تومان  1.000.000.000برابر کردن پول از  2تا  10تومان دارید فقط  1.000.000مثال اگر شما 
برابر کنید تا به  2تان را بار الزم است پول 1دارید فقط  500.000.000فاصله دارید. یا اگر 
 ان برسید.توم 1.000.000.000

 شود.تر میاگر اینگونه به بازی نگاه کنید همه چیز لذت بخش

 

 بازی خودتان را انجام دهید!: 3قانون 
تان که چند پله از کس نباید توجه داشته باشید. به دوستتان به هیچبرابر کردن پول 2بازی 

 تمرکز کنید.برابر کردن پول خودتان  2شما جلوتر است هیچ توجهی نکنید و فقط روی 

 

 !یدنکن کسل پول را: 4قانون 
پول از راکد بودن و درجا زدن متنفر است. پول باید گردش داشته باشد و فعال باشد تا بتواند 

کنید یا تمام سرمایه خود را در برای شما خلق ثروت کند. وقتی به شدت از ریسک جلوگیری می
کنید، افراد دیگر از پول شما استفاده د نمیدهید و هیچ درآمد فعالی با آن ایجابانک قرار می

 دهند.کنند و ثروت خود را افزایش میمی
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 ها کاری نداشته باشید.: به شاخص5قانون 
ها را شکست دهید بلکه باید اهداف خودتان را در تاریخ و مهلت شما قرار نیست که شاخص

نکنید. یعنی بابت این  های قیمتی مقایسهمقررشان شکست دهید. پس خودتان را با شاخص
های قیمتی را ابزاری برای مقایسه و چک کردن این موضوع نگران نباشید و صرفا شاخص
 .نه بیشتر استفاده کنیدروید یا خیر موضوع که آیا مسیرتان را درست می

 

 اید، از زندگی لوکس دوری کنید.: تا زمانی که به یک ثروت مشخصی نرسیده6قانون 
شوید، تفاوت سفر بین این دو شهر با هواپیما جا میبهبار بین دو شهر جا 10برای مثال در ماه 
تومان اختالف مابین  6.000.000پس ماهانه حدود تومان است،  600.000و اتوبوس حدود 

توانید به صورت دورکاری یک کارمند استخدام که با این عدد شما می این دو انتخاب است
 ها افزایش یابد.وری آنتان را افزایش دهید تا وفاداری و بهرهوق دیگر کارمندانکنید یا حق

 

 : برای بدترین اتفاقات آماده باشید و پول نقد داشته باشید.7قانون 
در های بورس کشورها یا ریزش شاخص های مالی دربارها پیش آمده است که بدترین بحران

به قول نسیم طالب این  .کردهس فکرش را هم نمیککه هیچ اتفاق افتاده است هاییزمان
گذاران آماتور یک اتفاق اند. شاید برای سرمایهاتفاقات مثل یک قوی سیاه در دنیا ظاهر شده

ای یک فرصت عالی است و همیشه در این گذاران حرفههولناک باشد اما برای سرمایه
 ای به شدت ثروتمند خواهند شد!ها عدهبحران

 پول نقد داشته باشید تا در این تخفیفات، با حد ممکن استفاده الزم را ببرید.الزم است 
 در تضاد نیست. 4توجه کنید این قانون با قانون شماره 

 

 : پول را اغوا کنید!8 قانون
کنند و افسرده که مداوم در حال غر زدن هستند، دوری ها از افراد خستهپول هم مثل انسان

دارد که پول چرک کف دست است، پول هم به عقیده او احترام کسی که عقیده کند. می
 رود!گذارد و به سمتش نمیمی
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 : با افراد موفق و ثروتمند معاشرت کنید.9قانون 
برای درک دیدگاه این افراد به ثروت و دارایی و شیوه مواجه با مشکالت الزم است که با افراد 

های آنان را مطالعه ها و دیدگاهگذاران بزرگ نشست داشته باشید یا کتابثروتمند و سرمایه
دیدگاه آنان را در مجامع و جلسات از توانید های اجتماعی میکنید. همچنین به لطف شبکه

 آگاه شوید.تلف مخ

 

 : رفتار سیاستمداران کشورتان را مطالعه کنید.10قانون 
 ها باید رفتارشان را رصد کنید.ها و همچنین پیشبینی تصمیمات آنبرای درک شیوه تفکر آن

برای مثال در مبحث مالیات، گروهی از سیاستمداران طرفدار اخذ مالیات بیشتر هستند و از 
شود، جمهور میاین عقیده را دارند. هر دوره که فرد جدید رئیسای برعکس طرف مقابل عده

و تواند در آینده اقتصادی کشور های مختلفی دارد که میبه همراه هیئت وزیران خود دیدگاه
 بسیار تاثیرگذار باشد.های ما گذاریبه تبع آن در نتایج سرمایه

 

 : یک حساب مخفی داشته باشید.11قانون 
خواهید داشته باشید و فقط خودتان که خودتان می دارایی خفی از هرهمیشه یک حساب م

 از آن باخبر باشید تا در مواقع بحرانی به کمک شما بیاید.

 

 : از اهرم استفاده کنید.12قانون 
کنم از اهرم در هرجایی که ( فقط برای بازارهای مالی نیست. توصیه میLeverageاهرم)
توانید با هزینه کمتری کارمندان بیشتری ر کنید که چگونه میتوانید استفاده کنید. تفکمی

 تر داشته باشید؟داشته باشید؟ چگونه با صرف زمان کمتری اندامی متناسب
 همه این موارد نیازمند استفاده از اهرم هستند.

 

 : از ریسک نترسید.13قانون 
اما زمانی که پس از  پذیر نیستندترس از ریسک مشکلی ندارد. عده زیادی هستند که ریسک
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شوید که با توجه به زمانی که خرج کردید یا اینکه پس از صرف مدت زیادی متوجه این می
 اید، حتما یککسب نکردهسرمایه مناسبی تان باال رفته این همه مدت کار و تالش با اینکه سن

 گذاری هستید.جای کار مشکل دارد و نیازمند سبک دیگری از سرمایه

 

 : سعی کنید روابط قدرتمندی با دیگران داشته باشید.14قانون 
ها هم از اعتبار چند شریک تجاری یا همکاری که هر دو به هم اعتماد دارید و آنبا همراهی 

 آفرینی شما تاثیرگذار باشد.توانید روی ثروتباالیی برخودار هستند به شدت می

 

 نظر داشته باشید: را مدهای زیر به توصیه 2برای اجرای قانون شماره 

 در یک کار تا حد اعال تخصصی شوید و به کارهای دیگر "نه" بگویید. -1
 گذاری کنید.روی چیزی که در مورد آن اطالع دارید سرمایه -2
 گذاری یک کار به شدت منطقی است و نه هیجانی.گیری در مورد سرمایهتصمیم -3
کر شما و شیوه برخورد شما های شما دارد. طرز تفهویت شما تاثیر بسزایی روی دارایی -4

 زند.با مسائل است که آینده شما را رقم می
تنی را بلند  200تنی یک جسم  100از لحاظ فیزیکی هم امکان ندارد که یک جرثقیل 

 کند. )امیدوارم منظورم را متوجه شده باشید.(
ار داند با پول چگونه رفتار کند و به خوبی پول را به کشخصی با هوش متوسط که می -5

رسد اما شخصی که بسیار باهوش است اما بگیرد در نهایت به یک ثروت مناسب می
 این آداب را نداند، در نهایت راه به جایی نخواهد برد.
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 افزایش سطح رفاه زندگی 
سبد داشته باشید، یکی  2کنم که شما الزم است به عنوان پایان این بخش، بازهم یادآوری می

 دیگری سبد دارایی.گذاری و سبد سرمایه
 افتد.گذاری به سبد دارایی است و هیچ وقت خالف این اتفاق نمیحرکت پول از سبد سرمایه

ها هستید. اما توصیه دهی به آنها و تغییر وزندر هر دو سبدها شما قادر به تغییر دارایی
 سواری انجام ندهید.گیری یا موجکنم در سبد دارایی خودتان نوسانمی

با سنگین شدن سبدهای خودتان، سطح رفاه خودتان را باال نبرید زیرا سبد  همچنین
گذاری و دارایی شما در هر لحظه در حال تغییر است و با مدتی مثبت بودن این تصور سرمایه

کنند و حتی در پایان را نداشته باشید که این روندها همیشگی هستند زیرا روندها تغییر می
شود. در نتیجه اید هم از شما پس گرفته میکه در مسیر کسب کرده روندها مقداری از سودی

برای افزایش سطح رفاه خود نقاط مشخصی را انتخاب کنید و پس از گذر از آن مرحله سعی 
 در افزایش سطح رفاه خود داشته باشید.

متعادل میلیارد رفت و کامال  2برای مثال تعیین کنید، اگر سرمایه سبد دارایی شما باالتر از 
میلیون تومان خریداری کنید. یا اگر دارایی  300شد، حق دارید یک ماشین به حداکثر ارزش 

توانید از کار فعلی استعفا دهید و به سراغ شغل مورد تومان شد، می Xسهام شما بیشتر از 
 عالقه یا کسب و کار خودتان بروید.

توانیم یک نسخه کلی برای مثال نمی تعیین حد این موارد هم کامال بستگی به روحیه شما دارد
 را بخرید. Yتوانید ماشین میلیون تومان ثروت رسیدید می Nهمه بپیچیم که اگر مثال به 

 این موارد به سن، نوع دید فرد به زندگی، عالیق و بسیاری مورد دیگر وابسته است.

ران رشد بازار افراد ام که در دوتمام این موارد را برای شما بازگو کردم زیرا بارها دیده
 کند.ها آسیب وارد میگیرند که به شدت به آینده آنهای غیرعقالنی زیادی میتصمیم
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 (3وم )سفصل 

 های داراییانواع بازارهای مالی و کالس
 وم؛ ابزارهای خودت را بشناس!سگام 

 
 

باید بازار مالی و  که دارید، پذیریریسکمیزان شما بر اساس حجم سرمایه، عالقمندی و 
های خاص گذاری مناسب خودتان را انتخاب کنید. هرکدام از این بازارها ویژگیسرمایه

 شوند.بندی میها دستهخودشان را دارند و در کالس خاصی از دارایی

 :براساس حجم سرمایه 
دارد، داشتن ملک در سبد  هیسرما تومان اردیلیم 10 یکه باال یمثال فرد یبرا
کمتر از  یاهیکه سرما یگر یشخص د یاما برا ،باشدیم یفاکتور اساس کی اشییدارا
 .ستین ریپذمورد اصال امکان نیدارد ا تومان ونیلیم 100

 :بر اساس عالقمندی 
به  منظور من بازاری است که بیشتر از بقیه بازارها به آن عالقمند هستید، مثال شخصی

 قمند بازار مسکن است.عال بازار بورس عالقه دارد و شخص دیگری
 کنم:این مورد را به دو دلیل عنوان می

تر با کنید، حس بهتری دارید و راحت گذاریسرمایهتان اول: وقتی در بازار مورد عالقه
 آیید.کنار می گذاریسرمایههای سختی
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است که از احواالت بازار  نیازای است و گذاری نیازمند بررسی دورهدوم: هر سبد سرمایه
اگر شما به بورس عالقه دارید، . در نتیجه خبر داشته باشید گذاریسرمایه آن سبد
تر شده گذاری برای شما شیرینکنید و باز هم سرمایهتر اخبار این حوزه را دنبال میراحت

 شوید.ها خبردار میو زودتر از رکود و حباب
 ما بازاری باشد که به آن عالقه دارید.در نتیجه سعی کنید اولویت اول ش

 پذیری:بر اساس ریسک 
هر بازاری ریسک خودش را دارد اما بعضی بازارها ریسک خیلی بیشتری را به 

 کنند.گذاران خودشان وارد میسرمایه
 ها و بازار ارزهای دیجیتال.گذاری روی استارتاپسرمایه وکار،مثال: بازار کسب

ای در این بازارها نداشته باشد یا وزن یا باید هیچ سرمایه گریز استشخصی که ریسک
 این بازارها در سبدش بسیار اندک باشد.
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 کالس دارایی و انواع آن 
ها مثل سرعت هایی است که از لحاظ یکسری ویژگیکالس دارایی گروهی از دارایی

 گیرند.نقدشوندگی و ریسکی که دارند در یک دسته قرار می

 های دارایی:کالس نوع اساسی 5

 شود و قابل استفاده است.دیداری: سریعا نقد میپول نقد و سپرده -1
 های با درآمد ثابت: مانند صندوق درآمد ثابت یا اوراق قرضهگذاریسرمایه -2
 : مانند طال)شامل طالی گرمی، انواع سکه و ...(، نقره، مس و ...کاال)کامودیتی( -3
 ملک و مستغالت -4
 های بورسی(غیرخصوصی)مثل سهام شرکتسهام: خصوصی یا  -5
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اند. های متفاوتی را ارائه دادهاین لیست طبق پارامترهای جهانی است. منابع مختلف لیست
شکل ها  Alternativeتحت عنوان  دانند. کالسیملک را کالس دارایی نمی ایبرای مثال عده
 د.شوالک، ارزهای دیجیتال و ... میکه شامل امگرفته است 

 از همین جهت من بازار ارزهای دیجیتال را به لیست باال اضافه نکردم اما در بخش بررسی
توانیم در شود. به عالوه بازار دالر را هم میبازارها و جدول مقایسه به صورت کامل بررسی می

بخش اول)پول نقد( جای دهیم با این تفاوت که در صورت نگهداری دالر ارزش پول ما در 
های ما کاهش پیدا شود اما در صورت نگهداری ریال، ارزش داراییتورم حفظ می مقابل
 کند.می

 کالسپذیر قرار داد یا اینکه در کاال ولی بخش کاالهای استهالک کالستوان در خودرو را نیز می
Alternative .جای داد 

های دارایی کالسبندی در حالت کلی همانطور که اشاره کردم فرمت کلی و ثابتی برای دسته
. من بسیاری از منابع فارسی و انگلیسی )شاید هم من ساختار مدونی پیدا نکردم!(وجود ندارد

ها با توجه به اینکه در را بررسی کردم و هرکدام دیدگاه متفاوتی داشتند. عالوه بر همه این
شود می ی پیداکمتر کشور شود. مثال تر نیز میاقتصاد ایران همه چیز تفاوت دارد، کار سخت

هایی از گذاری حساب باز کنند و حتی در برههروی خودرو به عنوان یک سرمایه که مردم آن
 زمان بیشتر از دیگر بازارهای مالی بازدهی کسب کنند.

خواهیم بازارها در نتیجه ما هم در این کتاب قرار نیست تئوری اقتصاد یاد بگیریم و صرفا می
ررسی کنیم و به در نهایت به این نتیجه برسیم که کدام بازار بازدهی تری بایرا با دید حرفه

های عموم مردم که بسیار بهتری دارد و با سند و مدرک بهترین بازار را انتخاب کنیم و به حرف
کنند و حافظه تاریخی کوتاهی دارند، توجهی نکنیم و خودمان لوحانه به بازارها نگاه می ساده

 گیری کنیم.مئن تصمیمبه صورت مستقل و مط
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 های داراییویژگی کالس 
گذاری باید توان از جهات مختلف با یکدیگر مقایسه کرد. هر سرمایههای دارایی را میکالس

های خود را بداند های دارایی داشته باشد و نقاط ضعف و قدرت داراییآشنایی کامل با کالس
جا بههای دارایی را با یکدیگر جاد و حتی کالسها را اصالح کنتا بتواند در شرایط مناسب آن

 نماید.

 پیچیدگی تحلیل نقدشوندگی انتظار بازدهی ریسک کالس دارایی
 ندارد باال کمتر از تورم پایین پول نقد

 کم باال برابر با تورم پایین دارایی ثابت
 متوسط متوسط مربیشتر از تو متوسط کاال

 متوسط پایین بیشتر از تورم متوسط ملک
 باال متوسط بسیار بیشتر از تورم باال سهام

 باال باال بسیار بیشتر از تورم باال ارز دیجیتال
 

 برای مثال:
 پول نقد بیشترین نقدشوندگی و ملک کمترین نقدشوندگی را دارند.

 پول نقد سپس ملک کمترین ریسک و ارزهای دیجیتال سپس سهام بیشترین ریسک را دارند.
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 کند.دارایی خاص هم صدق می ها در یک کالسموضوع حتی در مقایسه داراییاین 
رسد. یا ماشینی که قیمت تر به فروش میبرای نمونه ملکی که کوچکتر باشد راحت

 رسد.تری به نسبت درآمد مردم داشته باشد بهتر به فروش میمناسب
های شود، عرضه برای داراییمی شود و قدرت خرید مردم کمترهمینطور هرچه تورم بیشتر می

تر همگی تقاضای خودروهای ارزان تر وهای کوچکشود. مثال خانهر میتر بیشتر و بیشتسبک
شود. حتی سکه ربع بسیار بیشتر از سکه تمام و امامی تقاضا شان روانه میبیشتری به سمت

 گیرد.دارد و قیمت آن در روزهای مثبت، حباب بیشتری می

تر است ولی ریسکتر باشد، کمرا به یاد داشته باشید که اصوال هر دارایی که سنگیناین نکته 
تر به معنای ارزش بازار آن دارایی است. مثال کند. سنگینتر رشد میاز طرف دیگر کمتر و سخت

سهام یک شرکت که کل ارزش بازار آن بزرگتر از سهام یک شرکت دیگر است در شرایط مشابه 
 کند.میتر رشد سخت

کنند و این اصال ها را با هم مقایسه میام که افراد قیمت هر برگه سهام شرکتبسیار دیده
های با خیلی شایع بود که افراد به دنبال شرکت 1399درست نیست. این موضوع در سال 

ها بازدهی بیشتر دارند! شرکتی تومان بودند به امید اینکه این شرکت 100قیمت سهام زیر 
برابر شرکت  100سهام آن دهم شرکت دیگر ارزش بازار ندارد ولی ارزش هر برگه که یک داریم

 ام:دوم است. فرمول ارزش بازار را در ادامه برای شما آورده
 ارزش بازار شرکت = ارزش هر برگه سهام * تعداد برگه سهام
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 بازار دالر:خاص های ویژگی

 
 

دارد. در اکثر کشورها نرخ بهره یک فاکتور ما قیمت دالر نقش مستقیمی در شرایط کشور  -1
های اصلی به بازارها توسط دالر صورت اساسی است. اما در بازار ایران، بیشتر مواقع شوک

توان در دستکاری دولت و بانک مرکزی در به نظر من دالیل این موضوع را می گیرد.می
 ظارات تورمی مردم جستجو کرد.وتقاضا و انتعرضه

دلیل تاثیر زیاد دالر در بازار ایران این است که کشور ما همیشه در طی سالیان گذشته  -2
شود. در نتیجه گذاری میبا دالر ارزش ه فروش نفت بوده و قیمت نفت هممتکی ب

 وابستگی کشور به دالر کامال عیان و واضح است.
و در مراکز شهرها حتما در  گیردقرار میعد از پول نقد های اول نقدشوندگی بدالر در رتبه -3

 های خود را انجام دهید.توانید خرید و فروشهمان روز می
 د!برابر نیستن با همارزش و قیمت دالر دو مورد جدا از هم هستند که اصوال  -4

گوییم شدن فنر قیمتی میدولت سعی در حفظ قیمت دارد که اصطالحا به این کار جمع
کند. و از شود و قیمت دالر در مدت کوتاهی رشدهای زیادی مییکباره آزاد می که به

 ،طرفی بعد از رشدهای زیاد و رسیدن به ارزشش به دلیل تقاضا باال و انتظارات تورمی
 .گیردرود و حباب میقیمتش از ارزشش باالتر می

الر به دلیل وتقاضا است که هنگام افزایش قیمت دعامل بسیار مهم دیگر هم عرضه -5
 افتد.خارجی اتفاق میهجوم مردم برای خرید یا هنگام افزایش سفرهای
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. مثال آزاد ای در قیمت دالر دارندهمچنین ارتباطات سیاسی و برجام نقش تعیین کننده -6
تواند باعث افزایش عرضه دالر ، میدولت در دیگر کشورهاشدن منابع دالری بلوکه شده 

 و کاهش قیمت آن شود.
صادرات و تراز تجاری هم عنصر بسیار مهمی در ارزش قیمت دالر است. هرچه -داتوار -7

صادرات بیشتر شود و ورود ارز به کشور بیشتر شود، قیمت دالر به همان نسبت 
تواند کاهشی باشد. یکی از فاکتورهای اساسی در این زمینه افزایش صادرات نفت می

 کشور است.
کشور ما نیفتاده و قیمت دالر به دلیل کاهش یا شاید شنیده باشید که اتفاقی در  -8

افزایش جهانی قدرت دالر کاهشی یا افزایشی شده است. برای بررسی این موضوع 
شناخته شده است، استفاده  DXYکه با نماد  Dollar Indexتوانید از شاخص دالر یا می

 کنید و با بررسی این شاخص به بررسی بیشتر دالر بپردازید.
تواند افزایش پیدا کند ها، نفت، طال و ... میقیمت کامودیتی DXY)اصوال با کاهش 

 شوند.(گذاری میزیرا همه این موارد بر اساس دالر ارزش
ای که همیشه وجود دارد، باعث در کشور ما به دلیل ساختار تورمی و کسری بودجه -9

مت دالر در کل صعودی نهایت تورمی شده است و به این دلیل متاسفانه قیچرخه بی
ای همیشه باال بوده و خود مردم انگیزه ماانتظارات تورمی مردم  به همین دلیل است.

 شود.ها میها ندارند و خود این موضوع باعث چسبندگی قیمتبابت کاهش قیمت
نکته مهمی که در مورد دالر باید مد نظر داشته باشید این است که بازار دالر شبیه بازار  -10

یک بازار استراتژیک و گاها سیاسی است. یعنی این بازارها به دلیل اینکه تقریبا مسکن 
تمام مردم ایران درگیر این بازارها هستند، خیلی بیشتر از بقیه بازارها قدرت رشد ندارند 

ها سعی در کنترل این شود و دولتزیرا باعث ایجاد مشکالت سیاسی و امنیتی می
 بازارها دارند.
 گذاری روی این بازارها از این منظر نتیجه خوبی ندارد.رمایهدر نتیجه س

این دالر های وارداتی و صادراتی با در بازار سهام مالک دالر نیمایی است که شرکت -11
 کنند.خرید و فروش می

مطلوب است که جستجوهایی تحت عناوین "نکات مهم هنگام خرید دالر" و "تفاوت انواع 
دالر" و ... در گوگل داشته باشید تا هنگام خرید و نگهداری دالر دچار زیان نشوید. من سعی 

ها توجه داشته و نتیجه تجربه شخصی بوده است را با شما کردم نکاتی را که کمتر کسی به آن
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گویی ارم و مطالبی که به آسانی در منابع دیگر قابل دسترس هستند را دوبارهدر میان بگذ
 نکنم.

 

 بازار طال و سکه: خاص هایویژگی

 
 

طال یک دارایی با ریسک متوسط است و توصیه من این است که اگر به دنبال حفظ  -1
ا بازدهی دارایی در برابر تورم هستید به جای خرید دالر از سکه و طال استفاده کنید زیر

کنیم و در حد خیلی بیشتری دارد و به عالوه با نخریدن دالر به اقتصاد کشور کمک می
 تر شدن زندگی هموطنانمان شریک نیستیم!خودمان در سخت

مانند جنگ و بحران،  کیتیژئوپلطال یک دارایی امن جهانی است و هنگام مشکالت  -2
 یابد.قیمت طال افزایش می

 جهانی طال و قیمت دالر در ایران است.بازار انس متاثر از دوقیمت طال  -3
کنید دو فاکتور باال را دارد و سپس باید کارمزد و هرنوع طالیی که شما خریداری می -4

مالیات را هم به آن اضافه کنید. برای مثال طالی زینتی بیشترین میزان کارمزد را دارد و 
ه امامی بهترین نوع دارایی گذاری مناسب نیست ولی طالی آبشده و سکبرای سرمایه

گذاری هستند که فقط اختالف قیمت خرید و فروشی که از جنس طال برای سرمایه
 کنید.گیرد را پرداخت میطالفروشی از شما می
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طال تقریبا همیشه خریدار دارد و احتماال با اندکی تغییر قیمت در مراکز شهرها شما  -5
های میانی نقدشوندگی قرار و در رتبه توانید طال و سکه را خرید و فروش کنیدمی
 گیرد.می

 عیار است. 24گرم طالی  31.103هر انس طالی جهانی  -6
عیار در ایران باید قیمت انس جهانی  18برای مشخص کردن قیمت پایه هرگرم طالی  -7

کنید تا هرگرم طال بدست بیاید  31.103را در قیمت دالر ضرب کنید، سپس تقسیم بر 
عیار شود. این عدد بدست  18کنید تا تبدیل به طالی  24/18یا  0.75سپس ضرب در 

ها به این عدد کارمزد، اجرت و مالیات عیار است که فروشنده 18آمده قیمت پایه طالی 
گذاری باید طالیی را خریداری کنید که هر گرم آن به کنند. شما برای سرمایهرا اضافه می

 تر باشد.عدد پایه نزدیک
 زینتی هم از فرمول زیر باید استفاده کنید: برای خرید طال -8

  عیار * مقدار گرم 18ارزش طال = قیمت هر گرم طالی 
 درصد( 15الی  5اجرت ساخت = ارزش طال * درصد اجرت)بین 

 7سود فروشنده = )ارزش طال + اجرت ساخت( * %
 9مالیات = )سود فروشنده + اجرت ساخت( * %

های طال استفاده کنید که در بخش کنم از صندوقیگذاری حتما توصیه م)برای سرمایه
 های درآمدثابت، سهامی، طال و ... کامل توضیحات داده شده است.(صندوق

امامی و سپس بهار آزادی است. زیرا شما  ،در مورد خرید سکه هم بهترین نوع سکه -9
که س 1کنید در نتیجه اگر به جای ای پرداخت میبابت هر سکه یک کارمزد جداگانه

بار کارمزد پرداخت کنید. این مورد در  4بار باید  1سکه ربع بخرید به جای  4تمام 
 کند.های گرمی و پارسیان هم صدق میسکه

پذیرد و هردو این جهانی و قیمت دالر تاثیر میطال به دلیل اینکه از دو فاکتور انس -10
 ه غیر از بورس واند، از تمام بازارها بهای گذشته صعودی بودهفاکتورها طی سال

 ارز دیجیتال، بازدهی بهتری در ایران داشته است.
های طال بهترین گزینه برای آسودگی هنگام خرید و جلوگیری از ریسک سرقت، صندوق -11

 ها ارائه شده است.(ات بیشتر در بخش صندوقحهستند.)توضی
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مدت وتاه و میانکنید برای اینکه در کگذاری استفاده میاگر از طالی زینتی برای سرمایه -12
دوم خریداری کنید یا طالی کم اجرت خریداری بازدهی داشته باشد باید یا طالی دست

 کنید.
عیار  18در مورد طالهای زینتی باید دقت داشته باشید که اکثر طالهای زینتی در ایران  -13

پذیری طالی زینتی هنگام استفاده هستند و این به دلیل جلوگیری از خمیدگی و شکل
 .است

 

 بازار مسکن و مستغالت: خاص هایویژگی

 
 

مسکن و مستغالت، بازار مورد عالقه ایرانیان است. به دلیل اینکه اصوال دیگر بازارها  -1
های بزرگ را ندارند، خیلی از افراد به دلیل حفظ پول خود، پس نقدینگی و کشش پول

خود را به مسکن و از کسب سودهای بزرگ در دیگر بازارها خیلی از مواقع سرمایه 
 تر کنند.کنند تا دارایی خود را امنمستغالت تبدیل می

 اصوال ملک و مسکن متاثر از تورم و انتظارات تورمی است و رشدی به اندازه تورم دارد. -2
گیرند زیرا مدت زیادی های نقدشوندگی قرار میترین رتبهمسکن و مستغالت در پایین -3

 وند.نیاز است تا به پول نقد تبدیل ش
خرید ملک و زمین مازاد بر موارد مصرفی خانواده، در صورتی مناسب است که یا  -4

پذیری شما پایین باشد و صرفا سرمایه خیلی سنگینی داشته باشید و یا میزان ریسک
 بخواهید در برابر تورم مصون بمانید.
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این ه . اما باید باست میزان رشد زمین در مناطق مناسب همیشه بیشتر از مسکن بوده -5
نکته توجه کنید که مسکن و آپارتمان قابلیت اجاره دادن دارند ولی اصوال زمین این 

 ویژگی را ندارد.
 میزان ریسک در ملک تجاری بیشتر از ملک مسکونی است. -6
 ها بهتر است.تر هستند و نقدشوندگی آنفروشامالک با متراژ پایین به اصطالح خوش -7
 درصد قیمت ملک است. 6.5تا  4اصوال درصد اجاره سالیانه بین  -8
است.  24تا  13( عددی بین P/Rاصوال در شرایط مناسب، نسبت اجاره بر قیمت کل ) -9

درصدی. زمانی که این نسبت باال  6.5تا  4یعنی طبق نکته قبلی همان اجاره سالیانه 
بروند یعنی صورت کسر که قیمت است بسیار رشد داشته و نشان دهنده قیمت زیاد و 

 ت.حباب اس
روش دیگر محاسبه حباب مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران  -10

دالر است و در صورت بیشتر بودن این مقدار نشان  1000تا  800است که اصوال بین 
 دهنده حباب بازار است.

 

 بازار بورس:خاص های ویژگی

 
 

ثیرگذار است. مانند قیمت تری است و عوامل متعددی بر این بازار تاایبورس بازار حرفه -1
ها و ها و محصوالت، سیاستهای جهانی انواع کامودیتیدالر، تورم، قیمت

https://sarmayehabi.com/


. – سرمایه آبی                  43 C o mA b iS a r m a y e h 

های دولت از نرخ خوراک و مواد اولیه تا نرخ برق و گاز، وضع قوانین جدید گذاریقیمت
 گذاران بزرگ و ...توسط دولت یا سازمان، رفتار سرمایه

های ی میانی است هرچند که سهام شرکتهابورس از لحاظ نقدشوندگی در رتبه -2
مختلف با هم تفاوت دارند و هرکدام با توجه به ارزش بازار و نوع بازارگردانی که دارند از 

 میزان نقشوندگی متفاوتی برخوردار هستند.
شاخص بازار بورس همیشه به نسبت دالر، طال، ملک و خودرو بازدهی بیشتری داشته  -3

شدید این تری وارد صنایع مناسبی میانتخاب درست است و در صورتی که شما با
های گذشته بازدهی به شکل عجیبی بیشتر از دیگر بازارها بوده است. مثال در سال

آهنی، شیمیایی و فلزات اساسی بسیار بیشتر از دیگر صنایع رشد صنایع پاالیشی، سنگ
 اند.داشته

این است که در هنگام شرایط تورمی دلیل رشد بیشتر بازار بورس به نسبت دیگر بازارها  -4
 کنند.رسی از چند محل کسب سود میهای بوشرکت

های شرکت از زمین تا یک: در شرایط تورمی همه چیز افزایش قیمت دارد و دارایی
 کنند.تجهیزات افزایش قیمت پیدا می

 کند.تر شدن محصوالتش افزایش پیدا می: سودآوری شرکت به دلیل گراندو
های قبلی تولید شده ولی با های گذشته شرکت در انبار قرار دارد و با قیمته: ذخیرسه

های جدید باید فروخته شود. همه این موارد باعث افزایش بیشتر قیمت قیمت
 شود.ها میهای بورسی به نسبت دیگر داراییشرکت

د و کننهای بورسی هر ساله سودی را در مجمع عمومی سالیانه خود پرداخت میشرکت -5
 است و شود. زیرا آن مقدار سرمایه از شرکت خارج شدهاین سود از قیمت سهام کم می

تومان تقسیم سود  200در نتیجه باید از قیمت سهم کم شود. مثال اگر شرکت مورد نظر 
تومان بوده باشد قیمت تئوریک بعد از  1000داشته باشد و قیمت آن روز قبل مجمع 

سود ساالنه را تقسیم کرده باشد،  100رض کنیم شرکت %تومان است. اگر ف 800مجمع 
است و بعد از مجمع که  P/E=5باشد، در اینصورت قبل از مجمع  EPS=DPSیعنی 

 شود.می P/E=4تومان رسید،  800قیمت به 
حال تصور کنید قیمت سهام این شرکت افزایش نداشته باشد و شرکت هم هر سال 

شود و این از سال پنجم قیمت سهم صفر می تومان را تقسیم کند. پس 200همین 
پذیر نیست! در نتیجه واضح است که قیمت سهام باید عالوه بر سود نقدی که امکان
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بازان، گپ سود نقدی تا سال دارد همراه با تورم رشد داشته باشد و یا به گفته بورس
تعمیم های سودساز قابل بعدی پر شود. این موضوع در شرایط عادی و برای شرکت

 P/Eهایی که سودسازی کافی ندارند و نسبت ده یا شرکتهای زیاناست و شرکت
 افزایش قیمت سهام دارند. ،باالیی دارند اصوال فقط به دلیل تورم

شود. مانند ارزش دالری بازار های متعددی سنجیده میکلیت بازار بورس با شاخص -6
 کل بازار و ... P/E کشور، نسبت GDPبورس، مقایسه ارزش بازار به نسبت 

بازار بورس در مقایسه با بازارهایی که بررسی شدند دارای نوسانات بسیار بیشتری است.  -7
های بورسی هر روز روی تابلو های شرکتیکی از دالیل این موضوع این است که قیمت

 شود.کار میشوند و باعث هیجانات سهامداران خرد و تازهنمایش داده می
های گذاریبازار بورس از من به یادگار داشته باشید که برای سرمایه یک تکنیک را در -8

کل بسیار پر اهمیت های شارپ شاخصبلندمدت و همینطور مطمئن شدن از شروع حرکت
 است.

نرخ بهره بین بانکی و همینطور نرخ بهره بانکی ساالنه رسمی که توسط بانک مرکزی 
رود و تقاضا ایطی که کشور به سمت رکود میشود را مدام بررسی کنید. در شرتصویب می

شود و اگر این کند، احتماال نرخ بهره بانکی کاهشی میبرای وام بانکی کاهش پیدا می
تواند شروع های زمانی رشد بورس تالقی داشته باشد، به احتمال زیاد میموضوع با سیکل

هایی برای اند نشانهتویک رالی سنگین در بورس باشد. همینطور برعکس این موضوع می
 شروع دوران ریزش و رکود بازار بورس ایران باشد.
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 بازار ارزهای دیجیتال: خاص هایویژگی

 
 

 ترین بازار در تمام کشورها بوده است.های گذشته پربازدهبازار ارزهای دیجیتال طی سال -1
... است زیرا به  های باالتر از بورس و طال واز لحاظ نقدشوندگی، در حالت اولیه در رتبه -2

شود)به دلیل سرعت و در هرلحظه احتماال برای رمزارزهای شما خریداری پیدا می
نداشتن دامنه نوسان( ولی باید این را هم در نظر داشته باشید که ما در ایران به صورت 

های خارجی رمزارز خود را ها متصل نیستیم و باید در صرافیمستقیم به صرافی
کوین خود را دوباره در صرافی ایرانی متصل کنیم و تتر یا استیبل بفروشیم، سپس به

صرافی ایرانی بفروشیم و سپس منتظر باشیم صرافی ایرانی پول را برای ما واریز کند. 
 تر را عنوان کنم.های دیگری هم وجود دارد که من ترجیج دادم راهکار عمومیالبته راه

افتد هستند. روز به اتفاقاتی که در خود بازار میجهانی و رمزارزها متاثر از اقتصادهای -3
های بانک مرکزی آمریکا تاثیر روز با بزرگتر شدن بازار رمزارزها، اقتصاد آمریکا و سیاست

 گذارند و باید مداوم بررسی شوند.بیشتری روی این بازار می
قدرتمند  هاینویسی است و پروژههای پیشرفته و برنامهمبنای ارزهای دیجیتال سیستم -4

های کریپتوکارنسی در نتیجه برای بررسی پروژه باید از این جهت بسیار قوی باشند.
 هستید. ITنیازمند دانش خوبی از کامپیوتر و 

این بازار بسیار زیاد مستعد کالهبردای است، زیرا هم مرجع قانونی برای آن وجود ندارد  -5
کار فیزیکی وجود ندارد و این های دیجیتالی است و هیچ و هم کامال بر اساس سیستم

 راه را برای هکرها و کالهبرداران بسیار باز کرده است.
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ها شامل بلوکه شدن های تحریمکنیم، ریسکبه دلیل اینکه ما در ایران زندگی می -6
ها گریبانگیر ما است و باید به صورت مداوم در مورد ها و فریز شدن داراییحساب

کنید، آگاه باشید. نمونه این موارد عدم ها استفاده میهایی که از آنقوانین پلتفرم
 پل و ... به ایرانیان است.سواپ، سیفدهی از طرف بایننس، پنکیکسرویس

هایی که ارزش بازار کوچکتری دارند، احتماال رشدهای بزرگتری را خواهند داشت. پروژه -7
 ها بیشتر است.در آنهم  اما از طرف دیگر احتمال کالهبرداری و یا نابودی سرمایه

ترین ارزهای دیجیتال بیشترین نوسانات روزانه را دارند و حتی بیتکوین که سنگین -8
 40دارایی در بین ارزهای دیجیتال است گاهی پیش آمده است که در روز بیشتر از %

  نوسان قیمتی داشته است.
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 های دارایی در ایرانبازدهی بلندمدت کالس 
گذاری های دارایی به همراه چند نمونه سرمایهبازدهی هرکدام از کالسدر این بخش به بررسی 

کنیم زیرا پردازیم. پول نقد را طبیعتا بررسی نمیدیگر مثل بازار خودرو و ارزهای دیجیتال می
کنیم.)پول نقد در مقابل خودش بازدهی ندارد و ارزش آن ثابت است و بازار دالر را بررسی می

های درآمد ثابت را هم در بخش بعدی که مربوط به بل دالر(. داراییثابت است نه در مقا
 ها است مطالعه کنید.انواع صندوق

سال )از  20ها با یکدیگر را در حدود حداقل من اطالعات بازدهی همه بازارها و مقایسه آن
ورد م 200ام، در بازارهایی مثل بورس و رمزارزها بیشتر از را بررسی کرده (1400تا  1380

ام. در ادامه کل یا بیتکوین مقایسه کردهام و بازدهی آن را با شاخصخاص را بررسی کرده
کنم تمام این اطالعات را با شما در میان بگذارم تا شما هم یکبار برای همیشه یک سعی می

 گذر پاسخ دهید.و به سواالتی که شاید در ذهنتان میلی به نسبت بازارها داشته باشید دید ک

 دهد:(( را نشان می1395ساله)از سال مبدا) 6دول زیر بازدهی ساالنه و در نهایت ج

 
 شود و نسخه بروز این جدول در لینک زیر آماده است:به صورت مداوم آپدیت می باالجدول 

return-markets-financial-https://sarmayehabi.com/academy/iran 

بیتکوین با اختالف بیشترین بازدهی را داشته و در بازار ایران هم بازار بورس با اختالف 
 بیشترین بازدهی را داشته است.

باشد. سکه به این دلیل که یک دارایی دالری است سپس بیشترین بازدهی مربوط به سکه می
از طرفی قیمت انس جهانی طال نیز در این مدت صعودی بوده بازدهی بسیار مطلوبی به  و

 نسبت دیگر رقبا داشته است.
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بورس که بیشترین بازدهی را کلنکته جالب در این جدول این است که بیتکوین و شاخص
رتکرار و های ساالنه بیتکوین پاند. همینطور ریزشها منفی بودهاند در بعضی از سالداشته
تر است. یعنی طبق نمودار ریسک و بازدهی که بررسی شد، هرجایی که بیشترین سنگین

 ایم ریسک نوسانات هم بیشتر بوده است.بازدهی را داشته
اند اما مبنای ما اول هایی به نسبت سنگینی داشتههم ریزش دالر و سکه 1399البته در سال 

هزار تومان افزایش  20تا حدود  99ی میانی سال هاهرسال بوده است. قیمت دالر در ماه
هزار تومان ریزش داشت ولی تا پایان اسفند قیمت آن  9.6داشت و سپس تا عدد حدود 

هزار تومان رسید و قیمت ریکاوری شد. به همین دلیل وقتی ما ابتدا و  14دوباره به حدود 
های شوند. برای اینکه ریزشها گاهی گم میانتهای هر سال را مبنا قرار دهیم این ریزش

 مقطعی را هم در این موارد لحاظ کنید باید بازدهی ماهانه را مورد مقایسه قرار دهید.

های من نشان داده که در بلندمدت حتما بیتکوین و سپس شاخص بورس بیشترین بررسی
بیشتر  اند. البته این را هم در نظر داشته باشید که قیمت بیتکوین هرچهبازدهی را داشته

شود. همینطور بازار تر میشود و دارایی سنگینتر میشود، ارزش بازار این دارایی بزرگمی
توان انتظار رشدهای شود. به همین دلیل دیگر نمیتر میتر و شناختهارزهای دیجیتال نیز بزرگ

 داشت. 2017یا  2013های بزرگی را همچون سال

کنید، اطالعات را از منظری دیگر نیز بررسی ه میهمچنین جدولی که در صفحه بعدی مشاهد
دهد که دیدگاه ساله را مورد بررسی قرار می 10و  5، 2کند، در دید کلی، بازدهی می

 دهد.تری را هم به ما ارائه میبلندمدت

ها نیز بررسی کردم و تک سهم ،اما من در این جدول در بازار سهام، عالوه بر شاخص کل
هم در یک صنعت را نیز بررسی کردم. برای مثال فملی و فباهنر هر دو در همینطور دو تک س

صنعت مس و صنایع فلزات اساسی هستند یا شاراک و شخارک هر دو پتروشیمی یا شپنا و 
 شبندر هردو پاالیشی هستند.
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 شود:با بررسی جدول باال دو نتیجه مهم عاید ما می

رویم، بازدهی به شدت ها میتک سهم وقتی از بازدهی شاخص کل به سمت بازدهی -1
 یابد.افزایش می

کند و رویم، بازی به کلی تغییر میده به سمت صنایع سودده میوقتی از صنایع زیان -2
 بنیاد است!های بیهای سودده در بلندمدت بسیار بیشتر از شرکتبازدهی شرکت

کنیم م بررسی میحتی زمانی که دو شرکت بنیادی که هر دو در یک صنعت هستند را ه -3
 ها متفاوت است!باز هم بازدهی

های بازار بورس نمودار گیری سود در سهام* به این نکته توجه داشته باشید که مبنای اندازه
باشد. یعنی فرض بر این است که سود سهامی که ساالنه دریافت ها میآن تعدیل شده

پذیر نیست زیرا حداقل قدام عمال امکانگذاری کنید. اما این اکنید سریعا دوباره سرمایهمی
( Tabتوانید از طریق زبانه)برای بررسی از دیدگاه دیگر میشوند. ماه بعد واریز می 3سودها 

 ارزش بازار را در هر تاریخ مقایسه کنید. TSETMC.IRسابقه در صفحه هر نماد در سایت 
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تغییر ارزش پول ملی اندازی از تورم نیز داشته باشید و شاید برایتان جالب باشد که چشم
 کشورمان یعنی ریال را هم بررسی کنید.
گر نرخ های قبل از طریق لینک زیر وارد صفحه محاسبهبرای مقایسه ارزش پول امروز با سال

 1400میلیون تومان سال  35معادل  1395میلیون تومان سال  10تورم شوید. برای مثال 
 است.

 گر نرخ تورملینک محاسبه

 

 ساله است: 5های جدول زیر هم بازدهی بازارهای ایران در بازه
ساله بازارهای ایران بازدهی چند برابری  5کند در هر بازه زمانی این جدول مشخص می

 اند و در سطر آخر بازدهی کل محاسبه شده است.داشته

 خودرو بورس سپرده بانکی طال دالر مسکن سال
1380-1385 2.8 1.2 2.8 2.5 2.6 1.4 
1385-1390 2.4 1.3 3.5 2.5 2.7 1.5 
1390-1395 2 3 1.9 2.5 3 2.5 
1395-1400 7.2 7.7 10.5 2.5 18.5 6.5 

 28 382 38 190 35 96 کل
 * منبع: تحلیگر امید

 

 

کنم همیشه سعی کنید خودتان دیتاها را مقایسه کنید و به نتیجه در نهایت پیشنهاد می
ها تکیه بتوانید بر آن برسید و ایمان کامل به نتایج خودتان داشته باشید تا در شرایط بحرانی

 کنید، در غیر اینصورت سیستم شما متزلزل خواهد بود.
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 های درآمدثابت، سهامی، طال و ...صندوق 
های دیگر هم قرار دهم. اما به دلیل اشتباهات و توانستم در میان سرفصلاین بخش را می

ها وجود دارد و صندوقعدم آگاهی فراوانی که در مورد این بخش و پتانسیلی که در این 
 ها خبر ندارد، تصمیم گرفتم یک سرفصل جداگانه برای این موضوع تدارک ببینم.کسی از آن
شان را در بانک قرار خواستند پولزنم تا بهتر درک کنید. بارها به آشنایانی که میمثالی می

آمد ثابت قرار دهید های درقام که دارایی خودتان را به جای بانک در صندودهند، توصیه کرده
سود بیشتری بگیرید و هم سود روز شمار دریافت کنید و الزم نباشد که حتما یک  تا هم اینکه

ها تا ماه کامل پولتان در حساب خوابیده باشد تا به آن سود تعلق بگیرد! وقتی این صندوق
 ند!دهکنم چرا افراد این کار را انجام نمیاین حد معتبر هستند واقعا تعجب می

های طال در کردم از صندوقتوصیه می ی فیزیکی،طال جایگزین به دوستانم بابت یا همیشه
د خیلی خیلی د و هم اینکه کارمزهم نگرانی بابت سرقت نداشته باشن تا بورس استفاده کنند،

د. اگر یکبار فرمول خرید و فروش طال را در ایران بررسی کنید متوجه تری پرداخت کننپایین
شوید، مخصوصا اگر طالی زینتی بخرید که اجرت هم به آن اضافه ارمزد و مالیات میحجم ک
گذاری ندارید! به عالوه خرید و دیگر دلیلی برای خرید طالی زینتی به عنوان سرمایه ،شود

فروش طالی دست دوم یا آبشده ریسک کالهبرداری و تقلبی بودن طال را دارد که فقط افراد 
این موارد را تشخیص دهند. در نتیجه راهکار جایگزین پیش روی ما بسیار  توانندای میحرفه

 تر است.عقالنی

ها بیشتر به شما در مورد این صندوق من بیشتر ترغیب شوم پیش آمد تاهمه این موارد 
ها را هم به شما توضیحاتی ارائه دهم و همینطور شیوه مطالعه و خرید و فروش این صندوق

 آموزش دهم.

های خاصی دارند و کاربرد مشخصی هم دارند. مثال درآمد ها ویژگیام از این صندوقهرکد
اند، بیشتر از سهام تشکیل شده های سهامیها ترکیبی از اوراق و سهام هستند. صندوقثابت

 هایی هم هستند که مبتنی بر یک دارایی فیزیکی هستند مثل طال یا زعفران.صندوق
 کنیم.ها را با هم بررسی میکارمزدهای هر کدام از این صندوق د وساختار، کاربر در ادامه

یا قابل  ETFیک نوع  .این نکته را متذکر شوم که ما دو نوع صندوق داریم ،مهم: قبل از شروع
معامله هستند و نوع دیگر صدور و ابطال دارند. نوع اول را به راحتی با داشتن کد بورسی و 
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ید خرید و فروش کنید ولی نوع دوم را باید از درگاه مخصوص توانجستجو در کارگزاری می
 اند خریداری کنید.صندوق با ساز و کارهایی که خودشان تعریف کرده هشرکت ارائه دهند

کارمزدتر است. تر و در اکثر مواقع کماست زیرا خیلی آسان ETFمن همیشه ترجیحم با نوع 
بازده بهتری به نسبت بقیه داشته ولی از نوع ولی مواقعی که شما صندوقی سهامی که بسیار 

ETF گذاری کنید کنید، بهتر است زمان بگذارید و روی این صندوق سرمایهنیست را پیدا می
 هرچند دشوارتر.

 

 صندوق درآمد ثابت:
های های بورسی و مابقی آن در داراییدرصد در سهام 25الی  15ها این صندوقترکیب دارایی 

است. سود دقیق و مشخصی  یگذار هیاوراق مشارکت و اوراق اجاره سرمادرآمد ثابت مانند 
های زمانی متفاوت در بدترین حالت حداقل به اندازه سود بانکی سوددهی ندارند ولی در بازه

هایی بوده که من کنیم ولی زمانالت صحبت میدارند. دقت کنید که در مورد بدترین ح
ها سود ثابت دریافت درصد بیشتر از باالترین نرخ سود بانکی از این صندوق 70-80شخصا 
 ام.کرده

کنند از سود بانکی ها این است که اصوال اوراقی که خریداری میدلیل سود باالتر این صندوق
ها در حال خرید و فروش این اوراق هستند و احتماال بهره باالتری دارند و به عالوه این صندوق

درصد)این اعداد  25الی  15ها کنند. از جهت دیگر، این صندوقبازدهی بهتری هم کسب می
کند.( دارایی سهام دارند و طبیعتا بازدهی سهام بیشتر از به دستور سازمان بورس تغییر می

دل و متمایل به سمت مثبت باشد، بازدهی اوراق است و در حالتی که بازار فقط اندکی متعا
 کند.ها تا چندین درصد افزایش پیدا میاین صندوق

ها ها با داشتن یک کد بورسی و جستجوی نماد هرکدام از این صندوقبرای خرید این صندوق
ها را خریداری کنید. البته به شرطی که تواند این صندوقاری خودتان، به راحتی میدر کارگز
 یا قابل معامله باشد. ETFمورد نظر شما از نوع صندوق 

ها ها با هم در شیوه تقسیم سود است. بعضی از صندوقنکته دیگر در مورد تفاوت صندوق
گذاری مجدد دوباره باید با کنند و شما برای سرمایهسود ماهانه را به حساب شما واریز می

تر است و مورد پسند من که آسان های جدید خریداری کنید. ولی سبک دیگرسودتان صندوق
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شود گذاری میهاست که سودها دوباره روی خود صندوق سرمایههم هست، نوعی از صندوق
فروشید. تر میشما صندوق را گران ،کند و هنگام فروشو قیمت خود صندوق افزایش پیدا می

ودتان را در هر دو حالت سود شما یکی است ولی در حالت اول هر ماه باید دوباره س
گذاری کنید و حتی بر هوای نفس خود غلبه کنید که وسوسه نشوید تا آن پول را خرج سرمایه

 کار دیگری کنید!

 شود.می 0.00145 کل قیمت * ها روی هم رفته حدودکارمزد خرید و فروش این صندوق

از  توانید مشاهده کنید. من شخصاها را میاز طریق لینک زیر لیست تمامی این صندوق
هستند و سود  ETFها هم کنم که هردو این صندوقاستفاده می کیان و یاقوتصندوق 
ها شود و هم اینکه بازدهی خوبی در طول این سالگذاری میها روی خودشان سرمایهصندوق
 اند.داشته

https://fund.fipiran.ir/mf/list/4 

 

 سهامی: صندوق
گذاری شده است و کامال از شرایط بازار ها بیشتر دارایی که دارند در سهام سرمایهاین صندوق

 پذیرند.بورس تاثیر می
 هاشبیه درآمد ثابت شانابطال( و شیوه پرداخت سود-و صدور ETFاز لحاظ سبک خرید)

 0.00939 یمت *کل ق روی هم رفته حدود هااین صندوق کارمزد خرید و فروشاست. 
 باشد.می

 های سهامی رسمی سازمان بورس است:لینک زیر لیست صندوق
https://fund.fipiran.ir/mf/list/6 

 

 صندوق مختلط:
ها سود ها هستند. عموما از درآمد ثابتها و سهامیها ترکیبی از درآمدثابتاین صندوق

 کنند.گذارانشان میها سود کمتری نصیب سرمایهبیشتری دارند و از سهامی
شود و تعدادشان در مقایسه با تعداد دو نوع صندوق ها کمتر مانور داده میروی این صندوق

https://sarmayehabi.com/
https://fund.fipiran.ir/mf/list/4
https://fund.fipiran.ir/mf/list/6


. – سرمایه آبی                  54 C o mA b iS a r m a y e h 

 تر است.قبلی خیلی کمتر است و همچنین ارزش بازارشان هم کوچک
 است:های مختلط رسمی سازمان بورس لینک زیر لیست صندوق

https://fund.fipiran.ir/mf/list/7 

 

های جسورانه هستند که به دلیل ها و صندوقها اختصاصی بازارگردانیسبک دیگر صندوق
ریسک باالیی که دارند، نیازمند دانش کافی و تخصص باال در این زمینه هستند و ماهیت 

گذاری در بانک و ریسک در مورد سرمایهریسک یا کمهای بین هم در مورد روشتوضیحات م
 ای دارند و به همین دلیل در صورت عالقمندیها کال مقوله جداگانهاین صندوق لیطال بود و

 سپارم.ها را به خودتان میبررسی این صندوق گذاری،به این نوع سرمایه

 

 های مبتنی بر طال:صندوق
های سپرده طال و مقدار ای از گواهیباشند، پشتوانهمی ETFها که همگی از نوع این صندوق

کمی قراردادهای آتی طال را به همراه مقداری وجه نقد به عنوان کنترل ریسک در سبد خود 
 دارند.

 کنید.ها تا حد بسیار زیادی نوساناتی شبیه بازار طال را تجربه میشما با خرید این صندوق

 های طال:ندوقمزایای ص

 مصون ماندن از سرقت .1
 پرداخت کارمزد کمتر در مقابل خرید طالی فیزیکی .2
 فروشی(های رایج هنگام خرید طال)فروش طالی تقلبی یا کممصون ماندن از کالهبرداری .3
 سهولت بسیار باالی خرید در مقابل خرید فیزیکی طال از مغازه و بازار .4

 در کارگزاری خود جستجو کنید. طال، زر، گوهر و عیاری توانید با نمادهاها را میاین صندوق

 رسمی سازمان بورس است: های طاللینک زیر لیست صندوق
https://fund.fipiran.ir/mf/list/5 
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کنید و بازدهی های طال کلیک توانید روی نماد انواع طال یا صندوقهمچنین در این لینک می
های طال مثل لوتوس، زر، گوهر و ... مقایسه دوم و ... را با صندوقطالی گرمی، آبشده، دست

 کنید و خودتان شخصا صحت مطالب فوق را در زمان فعلی بررسی کنید:
chart-https://www.tgju.org/gold 

دوق لوتوس بیشترین دارایی خالص را با نماد طال دارد. بعد از آن صندوق در شرایط فعلی صن
 مبتنی بر طالی کیان با نماد گوهر، بیشترین دارایی خالص را دارد.
دهم در انتخاب بین تمامی این موضوع را به این علت عنوان کردم که من شخصا ترجیح می

تحت مدیریت بیشتری داشته باشد. ها موردی را انتخاب کنم که دارایی خالص این صندوق
که در بقیه موارد، صندوقی مزیت باالتری نداشته باشد و همه چیز یکسان  یالبته در شرایط

 باشد.

گذاری روی طال به دلیل امن بودن آن البته این مورد را هم باید تذکر دهم که ذات سرمایه
هایی مثل طال و دالر در اراییشود داهمیت دارد. برای مثال زمانی که کشوری درگیر جنگ می

آن کشور افزایش قیمت خواهند داشت، در صورتی که دارایی شما به شکلی باشد که در 
تر به آن دسترسی داشته باشید و زیر نظر شرکت یا نهاد دیگری نباشد، شرایط بحرانی، راحت

ظر آسودگی های این بخش صرفا از منتر است و بررسیگذاری راحتخیال شما بابت سرمایه
 خرید و فروش و در امان ماندن از سرقت و کارمزدهای بیشتر است.
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 (4فصل چهام )

 گذاری و داراییسرمایه سبدتشکیل 
 هایت را پخش کن!؛ داراییچهارمگام 

 
 

 هایت را در یک سبد نچین!"ایم که "تمام تخم مرغبارها شنیده
گذاری است و چرا این کار الزمه سرمایه خواهم به صورت عملی به شما ثابت کنم کهمن می

 چگونه باید بهترین سبدها را برای خودمان طراحی کنیم؟

ها است و مدیریت پرتفوی، هنر و ای از داراییگذاری یا پرتفوی، به معنی مجموعهسبد سرمایه
گذاری با سازی سرمایهگذاری، متناسبگیری در مورد سیاست و ترکیب سرمایهعلم تصمیم

 داف، تخصیص دارایی برای افراد و کنترل ریسک است.اه
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 گذاریسه ضلع تشکیل سبد سرمایه 
 ابتدا باید سه ضلع این مثلث را برای خودتان تکمیل کنید: گذاری درسرمایه برای ایجاد سبد

 
 ... ؟ ایمسکن  تال،یجید ید؟ بازار بورس، ارزهایعالقمند هست یبه چه بازار عالقه:  -1
 .دیخود بازار مورد نظر خود را انتخاب کن قیو عال هیسرما ط،یتوجه به شرا با

 د؟یساالنه دار  یانتظار بازده زانیچه مهدف و انتظار:  -2
 د؟یکنیدرصد فکر م 100 یبه اعداد باال ایاست  یکاف یبرابر سود بانک 2مثال ساالنه  یبرا

 هم داشته باشد. یشتر یتخصص بنسبت همین به  دیدارد با یکه انتظارات باالتر  یشخص

و تحمل  دیآور یخم به ابرو نم دیبدهدست خود را اگر از  هیسرما تا چند درصد  : سکیر  -3
 د؟یدار و خطر  سکیر 

وقتی به صورت دقیق سه ضلع مثلث را برای خودتان مشخص کردید، حاال با توجه به عالقه و 
 را بین بازارهای مختلف تقسیم کنید.توانید تحمل کنید باید سبد خود هدف و ریسکی که می

گذاری هست یا خیر و اینکه بهترین برای بررسی اینکه آیا االن شرایط مناسبی برای سرمایه
فرصت در کدام بازار قرار دارد باید به سراغ اقتصاد جهان و ایران بروید و سپس بازار مورد نظر 

 را بررسی کنید.
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 هرم تحلیل بنیادی 
 احل گفته شده، به هرم تحلیل زیر توجه کنید:برای درک بهتر مر

 
الیه تشکیل شده و سبک تحلیل بنیادی من برای بررسی هر بازاری از این شیوه  4این هرم از 
 های زیرین بزرگتر هستند و در نتیجه از اهمیت بیشتری برخودارند.کند. بخشتبعیت می

های جهانی، تنش بین کشورها، استدر بررسی اقتصادهای جهانی باید نرخ بهره کشورها، سی
 طال و ... بررسی شود. های جهانی محصوالت اعم از نفت،تها و قیمبحران

ها و شرایط سیاسی، در بررسی اقتصاد ایران باید به انتظارات مردم از تورم، سیاست
 نرخ دالر و ... توجه داشت. ها، نرخ سود بانکی،گذاریانونق

پردازیم که باید تاثیر موارد قبلی را روی بازار مورد بازار مورد نظر میسپس به بررسی صنعت یا 
هایی از آینده داشته باشیم. توجه داشته باشید به خاطر نظر بررسی کنیم و سعی کنیم پیشبینی

های کشور، اقتصادجهانی مثل بقیه کشورها تاثیر سریعی روی شرایط تحریمی و سیاست
ر بازار ارزهای دیجیتال، ما اصال نیازی به بررسی اقتصاد داخلی د .بازارهای داخلی ما ندارد

دهیم. البته باید توجه داشته باشید که نداریم و فقط اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار می
تمام سرمایه ما در بازار ارزهای دیجیتال و بازار فارکس به صورت دالر است و از این منظر هم 

 های موجود را پوشش دهیم.ا کنترل کنیم و ریسکباید سود و زیان خود رما 
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مقصود بررسی نمونه خاص در هر بازار است، مثال در  پردازیم.الیه آخر به بررسی موردی می در
است که باید در  خاص بررسی یک پروژه ،دیجیتالهای سهام یک شرکت یا در ارز ،بازار بورس

 مقایسه شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.آخر هرم تحلیلی ما بررسی شود و با دیگر موردها 
 دیجیتال یک بررسی موردی است. هایمثال بررسی نماد فملی در بورس یا اتریوم در ارز

 

 ها اینقدر دشوار است؟ + راهکارچرا پیشبینی قیمت 
ای در کل اعتقاد دارند که بازارها به کلی قابل پیشبینی نیستند. اما در سوی دیگر افرادی با عده
 پردازند.های مختلف اعم از فاندامنتال و تکنیکال به پیشبینی بازارها میت تمام با روشجدی

ام. اگر بخواهم خیال ها بسیار موشکافانه به رفتار افراد مختلف توجه کردهمن در تمام این سال
گر شما را راحت کنم باید بگویم که مطمئن باشید بازارها قابل پیشبینی هستند. بسیاری معامله

 ام.اند و بسیاری هم فاندامنتالیست موفق دیدهام که موفقتکنیکالیست دیده
همه این افراد مشترک است که مدیریت ریسک و مدیریت  اما یک ویژگی مشترک بین

 سرمایه است.
های خاصی برای موفقیت ها دشوار است و ما باید از تکنیکاما به نظر شما چرا تحلیل قیمت

 استفاده کنیم؟

جم اطالعات در تمام بازارها به شدت زیاد است. هر روز مقدار زیادی خبر در سراسر بازار ح
کند. جنگ و شود. سیاست و اقتصاد تغییر میشود. قوانین جدید تصویب میپخش می

 کنند و ...ها قراردادهای جدید امضا میگیرد. شرکتدرگیری شکل می
 بار و اتفاقات باید وزن بیشتری بدهیم؟ همینطور مشخص نیست به کدام یک از این اخ

 های اقتصادی کالن یکی از دشوارترین مشاغل است.به همین دلیل است که بررسی داده

 کنم!اما من شخصا به بازار به دید یک مدل اقتصادی نگاه نمی
شاید عجیب باشد، اما ترجیح من این است که به این بازار به دید یک مدل آماری نگاه کنم تا 

 ای از احتماالت در نظر بگیرم.بازار را مجموعه
 ویژگی دارد. 2این نوع دید به بازار 

گری را برای خودم با استفاده از اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، بازی معامله -1
 کنم.تری از بازار کسب میکنم و سود بهتر و آسانتر میآسان
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ال تصور کنید قیمت سهام یک شرکت بسیار باالتر از نیازی به توجیح حتمی بازار ندارم. مث -2
شود. من نیازی به توجیه این اتفاق ندارم و با توجه به اصولی که قیمت ذاتی آن معامله می

کنم. اما اگر به دید اقتصادی نگاه کنیم یا باید دارم تا جای ممکن از این اتفاق سود کسب می
آن معامله خارج شویم یا اینکه به دنبال دالیل  هنگام رسیدن قیمت به ارزش ذاتی خودش، از

 زیادی همچون رشد نقدینگی، تورم و ... برای اثبات این اتفاق باشیم.

الزم است که یادآورم شوم که شخصا به بررسی مسائل اقتصادی بسیار عالقمند هستم ولی در 
های فاده را از فرصتاولویت اول ما باید از این بازار کسب سود کنیم و سعی کنیم حداکثر است

 آمده داشته باشیم.پیش

 

 دهد؟گذاری چگونه ما را از ضرر نجات میساخت سبد سرمایه 
در این بخش سعی دارم با ارائه یک مثال واقعی به شما نشان دهم که چرا الزم و واجب است 

تمام بازارها ت ولی در که سبدی از دارایی تشکیل دهید. این مثال در بازار ارزهای دیجیتال اس
 ملک و ... قابل اجرا است. مثل بورس،

ها که به جدول زیر نگاه کنید، این جدول یک سبد دارایی است که از هر کدام این دارایی
 2018$ در اول ژانویه سال 100رمزارزهایی در بازار ارزهای دیجیتال هستند، به میزان 

 خریداری شده است.

 درصد بازدهی لیارزش فع مقدار خرید اولیه رمزارز
XRP $100 $43 -57% 
NEM $100 $15 -85% 

ARDR $100 $18 -82% 
XLM $100 $60 -40% 

DASH $100 $16 -84% 
ETH $100 $480 +400% 
GLM $100 $52 -48% 
BNB $100 $6701 +6601% 
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LTC $100 $88 -12% 
OMG $100 $48 -52% 

 +%652 - - بازدهی نهایی
 

اید که چرا حتما باید سبدی از احتماال خودتان اگر نگاهی به سبد انداخته باشید، متوجه شده
اصال به شیوه درستی طراحی نشده است  2018دارایی تشکیل دهید. هرچند این سبد در سال 

ولی این موردی است که  ،صورت نگرفته است یدرستدر این سبد به  و شیوه تقسیم دارایی 
از چند دارایی در سبد خود استفاده کنید، حتی در بازار  دهد که وقتینشان میا به شما صرف
توانید سودهای خوبی کسب کنید! این سبد به دلیل رحمی مثل ارزهای دیجیتال هم میبی

 و شما رمزارزهای دیگری رااست. خودش را نجات داده  ETHو  BNBداشتن رمزارزهای 
 شنوید.ها نمیز آنکه این روزها حتی اسمی ا بینیدمی

 .است ایجاد شده 2017نکته: این سبد تقریبا در نوک قله سال 

کنم درست است که این سبد سوددهی داشته ولی اصال به شیوه مناسبی باز هم تاکید می
 از رمزارز با مقدار وزن برابر بعد 11دهی نشده و این صرفا یک مثال است که طراحی و وزن

های بیشتری را برای اثبات این موضوع برای در ادامه تحقیق اند.تهچند سال چگونه رشد داش
 ام.شما آورده

 :دیتوجه کن رینمودار ز  به
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 یزبان اصل به منابع نمودارها و نکیل
بازار  یبندرتبه نیدر باالتر  2020سال  یکه در ابتدا یرمزارز  200دهد که  ینشان م یبررس نیا

 قرار دارند؟ یگاهیاکنون در چه جاقرار داشته اند هم

 200 زیر رتبههمچنان  اند،جایگاه اول بوده 50که در  رمزارز 41اول از سمت چپ:  ستون
 دارند.
 200 زیر رتبههمچنان  اند،بوده 100تا50که بین رتبه  رمزارز 21دوم از سمت چپ:  ستون
 دارند.
 200 زیر رتبههمچنان  اند،بوده 150تا101که بین رتبه  رمزارز 8سوم از سمت چپ:  ستون
 دارند.
 200 زیر رتبههمچنان  اند،بوده 200تا151که بین رتبه  رمزارز 10چهارم از سمت چپ:  ستون
 دارند.

 جهیتواند نتیهم مبازار  یرمزارزها نیبه برتر  یکه اتکا کردن حتدهد ینشان م اسیق نیا
 .ابدییبه شدت کاهش مریسک ما  ی متنوع،هاییاز دارا یسبد جادیاما با ا .بخش نباشد

های برتر بازار دلیلی بر عدم رشد البته توجه داشته باشید که کنار رفتن رمزارزهای بزرگ از رتبه
تری های به مراتب بزرگامکان وجود دارد که رمزارزهای کوچتر رشدها نیست و این حتمی آن

 اند.های اول را تصاحب کردهاند و جایگاهداشته
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این جدول تفاوت جایگاه رمزارزهای برتر را فقط طی یکسال نشان  به جدول زیر توجه کنید.
 دهد:می

 
اند. )بیتکوین از ابتدا در دهکنید که بیتکوین و اتریوم جایگاه خودشان را حفظ کرمشاهده می

دیجیتال بوده است و فقط تسلطش بر بازار تغییر جایگاه اول ارزش بازار در میان ارزهای
 داشته است.(

خودش را از دست داده است و یا  تا چه حد جایگاه BCHرمزارزی مثل  بررسی کنید که
که این بررسی انجام ) زمانی تا چه حد رشد داشته است. LUNAبرعکس این موضوع رمزارز 

درصدی داشته  100شده است لونا جز چند رمزارز برتر بازار بوده است ولی مدتی بعد ریزشی 
و پروژه آن به کلی شکست خورده است. این نیز یک نشانه دیگر از ریسک شدید بازار ارزهای 

 دیجیتال است.(

اند. بیایید در الح "اسکم" بودهصطاند و به ابه کلی از بین رفته اند کهاما رمزارزهایی هم بوده
 در بازار داشته باشیم. ی به جایگاه و حجم این رمزارزهاادامه نگاه

 است. 2017نموداری زیر مربوط به سال 
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 تاریخ: نیدر ا یپتوکارنسیکر  یدرصد پروژه ها 100از 

 81  اندبوده یدرصد پروژه ها اسکم و کالهبردار 
 6 انددرصد شکست خورده 
 5  اندرفته نیاز بدرصد 
 8 درصد 8 نیا نیهمچنان در حال معامله هستند، که از ب 2017رمزارزهای سال  درصد: 

 رفتن هستند، نیدرصد آنها در حال نزول و از ب 4.4
 هستند و یشانهادرصد در حال تعهد به قول 1.8
 !اندداشته یها موفق هستند و عملکرد مناسبدرصد پروژه 100درصد از  1.9 فقط

آمار و نمودارها تا حد کافی شما را از خطرات عدم ایجاد سبد امیدوارم با ارائه این 
ها از بازار ارزهای دیجیتال استفاده کردم تا گذاری آگاه کرده باشم. در این آمارها و مثالسرمایه

 خورند و حتی کالهبرداری ازها شکست میبه شما نشان دهم در این بازار که بسیاری از پروژه
رسید. از بین رفتن یک گذاری به سودهای خوبی میآیند، شما با ایجاد سبد سرمایهآب در می

افتد و به دلیل بخش از دارایی سبد شما احتماال فقط در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق می
هرچند که  شمار هستند.رد خیلی اندک و انگشتاین موا ،سازکارها و قوانین بازار بورس

 ها به کلی از بین رفته است.اند و دارایی آنکه ورشکسته شده اندهم وجود داشته هاییشرکت
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 کاهش ریسک سیستماتیک با ایجاد سبد دارایی 
های بندیبه همین شکل با سبدی متنوع از دسته .کنیماین مورد را برای بازار بورس بررسی می

 سازی است.مختلف، در بازار ارزهای دیجیتال هم قابل پیاده
شود. برای ریسک غیرسیستاتیک، ریسکی است که در مواقع بحرانی درگیر بخشی از بازار می

 دهد.ها، صنعت کشاورزی و دامپروی را تحت تاثیر قرار میمثال عدم وجود مواد غذایی دام
گیر صنایع دیگر هم تواند گریبانبا این حال بعضی مواقع وجود مشکلی در یک صنعت می

کند. برای نمونه های مختلف این مشکل را حل نمیسهم از گروه 3یا  2شود و حتی داشتن 
تواند صنایع فوالدی، خودرویی، ساختمانی، تولیدات معضالت در بخش فوالد کشور می

 دچار مشکالت عمده کند.مهندسی و ... را 

 
 دهیم:ها را کاهش میها خود این ریسکطبق جدول زیر با افزایش تعداد سهام

 میزان کاهش ریسک غیرسیستماتیک تعداد سهم مورد نیاز
 درصد 72 4
 درصد 81 8
 درصد 93 16
 درصد 96 32
 درصد 99 500
 درصد 100 9000

 

 دهیم.غیرسیستماتیک را کاهش میدرصد ریسک  72سهم  4طبق جدول با داشتن 
سهم هستیم که عمال  9000غیرسیستماتیک نیازمند  ها برای حذف کامل ریسکطبق بررسی

گیریم حذف ریسک غیرسیستماتیک به طور کامل امکان پذیر غیرممکن است. پس نتیجه می
 دهیم.نیست و ما با ایجاد سبد سهامی مناسب فقط این ریسک را کاهش می
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 ها را به دالر یا بیتکوین مقایسه کنید!دارایی 
اگر به یاد داشته باشید من در مورد بازار بورس و قیمت میانگین هر مترمربع واحد مسکونی 

هم بهتر است برای  در تهران، از ارزش دالری استفاده کردم. در مورد بازار ارزهای دیجیتال
تری کنید، اینگونه دید وسیع مقایسه یک رمزارز قیمت آن را به نسبت بیتکوین مقایسه

 خواهید داشت.

 دلیل این کار چیست؟
کنید. مثال زمانی که تورم را در میزان سودآوری خود دخیل نمی شما با مقایسه برحسب دالر

اید و برابر شود پس شما سودی نکرده 2برابر شود و از آن طرف دالر هم  2ارزش بازار بورس 
در نتیجه با بررسی بر مبنای دالر تورم ناشی از افزایش  اید.فقط حفظ ارزش دارایی انجام داده

البته توجه داشته باشید که ارزش دالر و مقدار تورم خیلی مواقع  کنید.قیمت دالر را حذف می
 رود.قع مناسب از بین میاگیرد ولی این فاصله در موفاصله زیادی از قیمت دالر می

در مورد بیتکوین هم به همین شکل است، وقتی رشد یک رمزارز را به نسبت بیتکوین حساب 
د و برآیند کار شما در این بازار مثبت بوده یا ایشوید که چقدر سود داشتهکنید متوجه می

نمودار  سود کرده باشد 200سود کنید ولی بیتکوین % 100منفی! یعنی اگر شما برای مثال %
دارایی شما به نسبت بیتکوین نزولی است.

 
بینید کوین به نسبت بیتکوین)نه به نسبت دالر( است. مینمودار باال برای نمونه نمودار دوج

تر بوده. حال ممکن است زمانی که تر و گاهی ضعیفهایی به نسبت بیتکوین قویزمان که در
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ریزش بیشتری داشته است یا حتی ممکن  DOGEنزولی است بیتکوین هم نزولی باشد ولی 
 نزولی بوده باشد. DOGEاست بیتکوین صعودی بوده ولی 

 

 کنیم.دسته تقسیم می 3در همین راستا نمودارها را به 

 بلندمدت دیمثبت در د شهی: همکیابولپار .1
 بلندمدت دیدر د ینوسان شهی: همالتوریاس .2
ر ید .3 ن   یطوالن انیسال یط دیرشد و نزول شد کباری: توریج 

 
های موجود در آن بازار وجود دارد. فقط شما باید این رفتارها در همه بازارها بین دارایی

 مقایسه چه موردی باید باشد.بررسی کنید و توجه داشته باشید که عنصر اصلی 
کنند. اما بهتر است ها را بر اساس ریال سنجش و مقایسه میمثال در ایران همه افراد دارایی

 هم به بازار دالری داشته باشیم. نگاهی
 هایمان را انجام دهیم.یا در ارزهای دیجیتال به جای دالر به نسبت بیتکوین بررسی

بینید که شاید در سالیان طوالنی روندی ها را میپروژه در ارزهای دیجیتال شما خیلی از
ها را به نسبت بیتکوین بررسی کنید رفتاری مشابه صعودی داشته باشند اما اگر ارزش آن

 دارند. degeneratorیا  oscilatorنمودارهای 
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و از  های پارابولیک)سبز در نمودار( را هولد کنیدشما در سبد دارایی خود باید همیشه دارایی
 سواری استفاده کنید.دو سبک دارایی دیگر فقط برای نوسانگیری و موج

 

  حساب معامالتی جداگانه 2مزیت داشتن 
گذاری به شما قول داده گری در کنار سرمایهاگر به یاد داشته باشید، در مورد ارضا روحیه معامله

 موضوع است.بودم که راهکاری را ارائه کنم. قسمتی از این بخش در باب همان 

کنید، دو حساب گذاری میتوصیه من به شما این است که حتما در بازاری که سرمایه
معامالتی جداگانه داشته باشید. دلیل این توصیه نشات گرفته از دو روحیه خطرناک انسانی 

 است!

های گذاری دارید و تمام سرمایه خودتان را روی داراییوقتی حساب سرمایه دلیل اول:
ای انجام ندهید، به دلیل اینکه فعالین گذاری کنید، بعد از مدتی که معاملهدت سرمایهبلندم

دانند و توجه بازار دائما دوست دارند در حال معامله باشند و فقط خرید و فروش را جز کار می
تر از آن صبر است، شروع به خرید و فروش اضافی و ها تحلیل و مهمندارند که کار اصلی آن

 شوند!کنند و بسیاری از مواقع از پلن و استراتژی خود خارج میی میهیجان

 10از سرمایه خود را در حسابی جداگانه قرار دهید تا فقط با این % 10مناسب است که %
گری خودتان را هم ارضا کنید و دست به خرید و فروش و معامله کنید تا روحیه معامله

 زنید و سرمایه اصلی خودتان را به خطر نیندازید.کارهای اشتباه و خالف استراتژی خود ن

زند. دوست شما در گذار هستید و بازار مدتی است که درجا میتصور کنید سرمایه دلیل دوم:
های بازار مقدار مناسبی سود کسب کرده است ولی همین مدت از نوسانات و باال و پایین

احتمال دارد که این فکر به ذهنتان  حساب شما فقط درجا زده یا اندکی در سود و ضرر است.
 گیری کنید!گذاری بلندمدت خود را نقد کنید و فقط شروع به نوسانخطور کند که تمام سرمایه

کنید. بازار روی خوشی نشان داده گر هستید و سودهای کمی کسب مییا برعکس شما معامله
گذار دوست شما که سرمایهایم. و به شدت صعودی شده و به اصطالح وارد بازار گاوی شده

کند پول روی گذاری بلندمدت انجام داده و هر روز با سود مرکبی که کسب میاست و سرمایه
 گذارد!پول می
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ارزهای دیجیتال را به یاد بیاورید که این  2020-2021یا  2017بورس یا  98-99های سال
 شرایط بر بازار حاکم بود.

گر، فشار روحی سنگینی به شما گذار باشید یا معاملهایهها که شما سرمدر هر دو این حالت
 شود که امکان دارد دست به هرکار غیرمعقولی بزنید!وارد می

 10سازی کنید و دو حساب جداگانه داشته باشید، با تقسیم %حال اگر توصیه من را پیاده
قات جلوگیری گذاری، از این اتفاگری و مابقی به حساب سرمایهسرمایه به حساب معامله

 توانید افزایش دهید.هم می 30کنید. با توجه به روحیات خود این عدد را تا حداکثر %می

سازی حساب جداگانه داشته باشید و سعی نکنید این روش را با یک حساب پیاده 2حتما 
 کنید. زیرا در آخر سهام یا رمزارزهای بلندمدت اگر جلوی چشم شما باشند، در روزهای منفی به

 زنند.شما برای فروش چشمک می

برای ایجاد دو حساب در بازار بورس نیاز به دو کارگزاری مختلف دارید یا اینکه از حساب 
مدت خود استفاده کنید. در بازار ارزهای دیجیتال هم که به شخص دیگری برای معامالت کوتاه
 نید.توانید دو کیف پول جداگانه ایجاد کراحتی و در عرض چند دقیقه می

این تکنیک بارها من و دوستان من را از ضررهای سنگین و مشکالت روحی نجات داده است. 
همه ما انسان هستیم و احساس ترس و طمع در همه ما وجود دارد. کنترل کردن این 

ها بدست بگیرید. در نتیجه نیازی به استفاده از توانید با این تکنیکاحساسات را به راحتی می
 .خود برای غلبه بر این احساسات ندارید. #هوشمند_عمل_کنیدقدرت اراده 

آید. منظورم دانند هم میاین تکنیک مخصوصا به کار کسانی که هنوز تکلیف خودشان را نمی
گر. در روزهای منفی یا سریع گذار هستند یا معاملهدانند باالخره سرمایهکسانی است که نمی

گویند من که هولدر هستم و شود، با خود میعال میفروشند یا زمانی که حد ضررشان فمی
کنم و با این روش برای فرار از ترس ضرر کردن، همچنان دارایی خود را بلندمدت کار می

 روند.کنند و در باتالق ضرر فرو مینگهداری می

گذاران بزرگ را گران و سرمایهکنم و بسیاری از معاملهمن شخصا از این روش استفاده می
گر باشید و هم کنند. هیچ ایرادی ندارد که شما هم معاملهام که از این روش استفاده میدهدی

گذار، بلکه مهم این است که استراتژی مناسبی داشته باشید و بین این دو حساب سرمایه
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 تفاوت زیادی قائل شوید.
 های خودتان درصد این دو حساب را مشخص کنید.با توجه به روحیات و توانایی

توانید مثل من یک گام جلوتر بروید و یک حساب دیگر داشته باشید. من یک حتی می
حساب سوم در بازار ارزهای دیجیتال دارم که مخصوص رمزارزهای کوچک و پرپتانسیل بازار 

بازار را دارند و بسیار ریسکی هستند. استراتژی من اینگونه  200تر از های پاییناست که رتبه
کنم مقدار خیلی کمی از این یط مناسب که پروژه کوچک و مستعدی پیدا میاست که در شرا

فروشم نه میانگین کنم و نه هیچ وقت آن را میپول جداگانه خرید میها را در یک کیفپروژه
کنم در حد یک وعده شام در ها صرف میکنم. حجم پولی که برای هرکدام از این پروژهکم می

ها تا کنم ولی در صورت رشد یکی از این پروژهریسک خیلی کمی میرستوران است! در نتیجه 
تایی که در بخش ایجاد  11کنم. )سبدی های برتر بازار، چندین برابر کل حساب سود میرتبه

 سبد با هم بررسی کردیم را به یاد بیاورید.(
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 (5) پنجمفصل 

 ریسک مدیریت مدیریت سرمایه و
 یاموز!ای بودن را ب، حرفهپنجمگام 

 
 

 هایریسک، حلقهمدیریت . مدیریت سرمایه و ام، کم گفتهاز اهمیت این بخش هرچه بگویم
، کند و کمتر استادی در کتابتوجه می هاآماتوری به آن گذارسرمایهکه کمتر  هستندای مفقوده

کند. به نظر من یکی از دالیل اصلی اینکه اش در این مورد صحبت میکالس یا پکیج آموزشی
شوند، شکست گذاری( میگری)نه سرمایهافرادی که وارد بحث معامله 95بیشتر از %

کنند، توجه ار را ترک میو همیشه باز گران فارکس()طبق آمار منتشر شده برای معاملهخورندمی
 ریسک است. مدیریت نداشتن به بحث مدیریت سرمایه و

گری مدیریت سرمایه نداشته باشد گران نیست. اگر معاملهمدیریت سرمایه فقط برای معامله
گذاری سرمایه هزارخورد اما شاید یک در گویم او به حتم شکست میکه من چشم بسته می

یت سرمایه موفق شود و در آخر سود کند ولی احتمالش پایین هم پیدا شود که بدون مدیر 
ریسک موفق شوید، مدیریت است و از طرفی اگر بر فرض محال شما بدون مدیریت سرمایه و 

 کنید بیشتر و پایدارتر خواهد بود.میزان سودی که کسب می این دو موضوعبا رعایت 
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یریت سرمایه و ریسک را نادیده بگیرد. شما ام که مدای را ندیدهگذار حرفهتا به حال، سرمایه
مدیریت بعد از ساخت استراتژی تکنیکال یا فاندامنتال باید استراتژی مدیریت سرمایه و 

 سازی کنید تا برنامه معامالتی شما تکمیل شود.ریسک خودتان را پیاده

اند تا آمده دانم، زیرا همهگری را مثل حضور در میدان جنگ میگذاری و معاملهمن سرمایه
پولی کسب کنند، این پول محدود است و افراد باید این پول را از یکدیگر کسب کنند، زیرا 

شود! طعمه اصلی هم افراد تازه وارد به بازار هستند. مدیریت سرمایه جدیدی تولید نمی
 باشد.می ساخت دژ و دروازه امپراطوری شماسرمایه برای مدیریت ریسک و 

روید، در واقع دارید با تمام سربازان و تجهیزات خودتان به کردن معامله می وقتی به سمت باز
روید. شاید شکست بخورید و به شما حمله شود، آیا تا به حال امپراطوری را میدان نبرد می

ای به اید که دور قلمرو خودش دیوار نکشیده باشد؟ در این صورت با کوچکترین حملهدیده
 ود.شصورت کامل نابود می

فاکتور مهم قبل از سود کردن، اصل بقا در بازار است. شما باید سرمایه خود را حفظ کنید تا 
ای ندارید که با آن شوید و سرمایهبتوانید معامله کنید. در غیر اینصورت با شکست مواجه می

 سودی کسب کنید.

که  امدرک رسیدهگذاری با اعماق وجودم به این همعامله و سرمای من پس از چندین سال
خرید و فروش است و در باطن و برگ برنده من همین  ،گری در ظاهرگذاری و معاملهسرمایه

گیرم به خاطر رعایت ریسک است. من تمام سودی که از بازار میمدیریت سرمایه و مدیریت 
 همین نکات است.

الزم ندارد، مخصوصا های تکنیکال و فاندامنتال زمان صدم آموزشآموزش این موارد حتی یک
ها گذار واقعی آموزش ببینید که به صورت عملی همه این تکنیکگر یا سرمایهاگر از یک معامله
 .باشدرا به کار بسته 

 ها باشید.آماده فراگیری این تکنیکبپذیرید و  اهای من رامیدوارم حرف

ها یمی که در ادامه به آنپردازیم و با مفاهدر این فصل ابتدا به بررسی چند نکته و سوال می
ها و راهکارهای مهمی برای مدیریت ریسک شویم و سپس به ارائه تکنیکنیاز داریم آشنا می

 رسیم.و مدیریت سرمایه می
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 تفاوت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک چیست؟ 
شوند ولی در مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک هرچند که اکثر مواقع کنار همدیگر آورده می

شان به کلی با هم فرق دارند و بهتر است قبل از شروع این مبحث جذاب و پولساز با ذات
 هایشان داشته باشیم.همدیگر یک تعریف مشترک از این دو و تفاوت

ای از تصمیمات در شود.( در واقع مجموعه)گاهی مدیریت پول هم گفته میمدیریت سرمایه
اقداماتی مانند تقسیم پول بین ه شامل بندی پول است کمورد شیوه نگهداری و تقسیم

تعیین حجم  های مختلف دارایی، تقسیم پول بین صنایع مختلف در یک کالس دارایی،کالس
ای یا یکجا از ورود به یک معامله، نحوه حفظ دارایی بعد از کسب سود، خارج شدن مرحله

 است.و ...  معامله، کنار گذاشتن بخشی از سرمایه برای میانگین کم کردن
گذاری، مدیریت سرمایه علمی است که با ردیابی و نه فقط در بحث سرمایه تربه بیان عمومی

شود که های مختلف و ... باعث میها به بخشبندی، اختصاص درست داراییها، بودجههزینه
 شود بیشترین بهره را از آن پول داشته باشیم.به ازای هر واحد پولی که مصرف می

که به ما کمک  ها و اعمال استگیریها و سپس تصمیمای از بررسیمجموعه مدیریت ریسک
 کند در این بازارهای بدون قطعیت در ابتدا سرمایه خود را از گزند نابودی حفظ کنیم.می

 سرمایههای درگیر شود تا انواع ریسکدر ابتدا تمام جوانب سنجیده میبرای مدیریت ریسک، 
توانند به سرمایه ما ها تا چه حد میشود که این ریسکشناخته شوند و سپس مشخص 

با ما ها هستیم. آسیب بزنند. در مرحله بعد نیازمند تعیین استراتژی برای مقابله با ریسک
 کنیم.توجه به هر ریسکی، استراتژی مناسب آن را اتخاذ می

 گذاری را بزنیم.رمایهتوانیم از استراتژی "اجتناب" استفاده کنیم و به نوعی قید آن سمثال می
 ها را با ایجاد یک سبد کاهش دهیم.از استراتژی "کاهش" استفاده کنیم و ریسک

ها را تا پذیری که داریم آن ریسکسازی کنیم و با توجه به ریسکاستراتژی "پذیرش" را پیاده
 حد ممکن قبول کنیم.

وقتی ما داریم مدیریت  مدیریت ریسک گاهی بخشی از مدیریت سرمایه است، یا بهتر بگویم
دهیم، به صورت ناخودآگاه در حال مدیریت ریسک هم هستیم. مثال وقتی سرمایه انجام می

مان را مدیریت دهیم هم داریم پولبه جای خرید یک سهم، سبدی از سهام تشکیل می
 دهیم.مان را کاهش میکنیم و هم داریم ریسکمی
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دهیم صرفا در حال مدیریت ریسک حد ضرر قرار می ولی گاهی اینگونه نیست. مثال زمانی که
کنیم. ولی زمانی که برای کنیم مدیریت ریسک میهستیم یا زمانی که داریم میانگین کم می

ریزی هستیم و درصدی از سرمایه را برای میانگین کم کردن نقد نگهداری آینده در حال برنامه
 کنیم، در حال مدیریت ریسک و سرمایه هستیم.می

هایشان به سمت گذاران در حال انتقال داراییگیرد و سرمایهزمانی که یک بحران شکل می
انداز آینده های امن هستند، این به نوعی مدیریت ریسک است. یا زمانی که شما چشمدارایی

های شدیدی دهید ریسککنید و احتمال مییک صنعت بورسی را بسیار سست پیشبینی می
 شد، در حال مدیریت ریسک هستید.همراه این صنعت با

 

 های داراییریسک کالس 
های دارایی که در موردشان صحبت کردیم، بستگی به خودتان عالقه شما به هرکدام از کالس

ها هم نیازی به توضیح خاصی نیست، خودتان دارد. در مورد نقدشوندگی هرکدام از کالس
ان با توجه به شرایط شما چند روز طول ها به نظرتبررسی کنید که هرکدام از این دارایی

 کشد تا تبدیل به ریال در حساب بانکی شما شود؟ به هرکدام یک ضریب نسبت دهید.می

 توانند تقسیم شوند.های دیگری هم میها به زیرکالسهرکدام از این کالس
ب جاری روز بعد پول در حسا 2روز طول بکشد تا فروخته شود و  1مثال سهامی داریم که شاید 

هفته در صف فروش، فروخته نشود. در مورد ملک  1شما باشد. ولی سهمی هم داریم که شاید 
 و خودرو هم شرایط فروش مشابه است.

تومانی خودش را  2,000,000,000سبک فروش شما هم مهم است، مثال شخصی ملک حدود 
میلیون  50ر فروشد ولی شخص دیگری حاضر است بابت فروش سریعتفقط به این قیمت می

 تر ملکش به پول تبدیل شود.تومان هم تخفیف اضافه کند تا راحت
در نتیجه، ضریب نقدشوندگی یک میانگین است و امکان تعیین دقیق آن برای همه وجود 

 ندارد.

 های دارایی را با هم در ادامه با هم بررسی کنیم.اما بیایید فاکتور ریسک کالس

کنم. یعنی شرایط طبق " تعریف میمورد نظر حرکت از پیشبینیانحراف  امکانمن ریسک را "
 کنند." تعریف میعدم اطمینان در آیندهای ریسک را "چیزی که انتظار داریم پیش نرود. عده
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ریسک انواع مختلفی دارد. اینکه ما دارایی را خریداری کنیم و قیمت آن نزولی باشد تنها نوع 
 یم.شوریسکی نیست که ما درگیر آن می

 
 هایی از ریسک:نمونه

 ریسک ریزش سرمایه 
 ریسک راکد بود سرمایه 
 بازار و دارایی ما کمتر از دیگر بازارها سود بدهد.(هزینه فرصت( 
 تورم بیشتر از سود ساالنه ما رشد داشته باشد.(ریسک تورم( 
 طال یا دالرهای نگهداری شده در خانه(ریسک دزدی( 
 شوند.(نه شامل این ریسک می)خودرو، خانه، کارخاریسک استهالک 
 ریسک نقدشوندگی 
 ریسک تجاری 
 ریسک سیاسی 

خود یک استراتژیست ریسک باشید و از همه جوانب به در نتیجه شما باید برای سرمایه
 گذاری خود نگاه کنید تا تصمیم درستی را اخد کنید.سیستم سرمایه

 برای مثال:
ولی ریسک ریزش سرمایه خیلی کمی دارند  امالک و مستغالت ریسک راکد بودن سرمایه دارند

 به عالوه ریسک استهالک هم شامل این کالس دارایی است.
ماند و نوسانات باالیی دارد ولی از طرف دیگر ریسک ریزش باالیی ارز دیجیتال اصوال راکد نمی

 دارد.
ک کنیم یعنی داریم "ریسهای دارایی صحبت میوقتی در مورد ریسک هر یک از این کالس

 کنیم.بازار" آن کالس را بررسی می

بود  40نمونه خوبی بود که تورم حدود % 1400در مورد ریسک هزینه فرصت و تورم، سال 
اند. در این سال اگر شما حتی پولتان را در ولی هیچ کدام از بازارها به این اندازه رشد نداشته

زدهی بیشتری داشت. این در حالی دادید به نسبت بقیه بازارها برای شما بابانک هم قرار می
 ها ریسک جا ماندن از تورم بسیار باالیی دارد.است که نگهداری پول در بانک در اکثر سال
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گیری باشد. و برای اندازهحال با موارد باال باید تصمیم بگیریم که چه بازاری مناسب ما می
که در ادامه بررسی  یفیک یکیو  یکم یکی م،یدار  اریدو معپذیری هرشخص میزان ریسک

 کنیم.می

 سکیر  ییتوانا (Risk Ability:) 
 شود:بر اساس موارد زیر مشخص می

 سن -4 یبده زانیم -3ثروت  زانیم -2درآمد  زانیم -1
 سکیبه ر  لیتما (Risk Willingness:) 

 شود:بر اساس موارد زیر مشخص می
 یر یپذانعطاف -4 اعتماد به نفس -3 یمعامالت قبل تجربه -2 یتیسبک شخص -1

 یگذار هیافق سرما -5ی شخص

 سکیر  ییدارند و طبق فاکتور اول توانا یو سن برابر  یبده ،درآمد ،هیدو شخص که سرما
و  تیکننده شخص نییفاکتور دوم تع رایندارند، ز ی هم برابر  یر یپذسکیلزوما ر ، دارند یبرابر 
 است. یر یپذسکیر  اتیروح

 یو کنترل رو یدر صورت عدم تجربه کاف دیدار  سکیبه ر  لیم یول دیندار  سکیر  ییتوانا اگر
 شد. دیرو به رو خواه ینیسنگ یهاخودتان، احتماال با شکست

از زندگی مالی خود  احتماال یر یپذسکیبه ر  لیو عدم تما سکیر  ییدر صورت داشتن توانا
 راضی نخواهید بود.
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 آیا ریسک بیشتر سوددهی بیشتری دارد؟ 
های باالیی داشت. این های سنگینی انجام داد تا بازدهیباورند که باید ریسکای بر این عده

 حرف درست است اما تا حدودی!

 به تصویر زیر توجه کنید:

 
 و محور افقی میزان ریسک است.گذاری سرمایه یبازده زانیم یعمود محوردر این تصویر 

 بازدهی مورد انتظار است.خط قرمز رنگ مقدار  ی وواقع یرنگ مقدار بازده یخط آب
ما هم کمتر و کمتر  یبازده زانیم ابدی یم شیکه به شدت افزا سکیر  زانیم ،نمودار انهیاز م
رسد. ولی ما شاید انتظار داشتیم که مانند خط قرمز رنگ، یکه به صفر م ییشود تا جایم

ها بررسییابد، سوددهی هم بیشتر شود در حالی که نتایج این هرچه ریسک افزایش می
 خالف این را نشان داده است.

 های شدید و نتیجه نگرفتن چیست؟مثالی از ریسک
های کوچک و ناشناخته دیجیتال کل سرمایه خودشان را روی پروژهای در ارزهایعده

ها رشدهای چندصد برابری به نسبت بیتکوین کنند، به امید اینکه این پروژهگذاری میسرمایه
ها هست و اشته باشند. طبق این سناریو احتمال از بین رفتن تمام این پروژهو اتریوم و ... د

ها سبد خودش را به این مدل پروژه 10این ریسک بیش از حد است. اما شخصی که %
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های کوچک و کمتر شناخته اختصاص دهد میزان ریسک را کاهش داده ولی از سود پروژه
 شده هم جا نمانده است.

 باشد. نهیگز  نیتواند بهتر یمتوسط م سکیر  در نتیجه احتماال،

 

 !نوسان را با ریسک اشتباه نگیرید 
ها دارند. برای مثال ملک های دارایی ذاتا نوسان باالیی به نسبت دیگر کالسبعضی از کالس

به دلیل حجم معامالت و سنگین بودنش، نوسان باالیی ندارد ولی سهام و ارز دیجیتال بسیار 
 پرنوسان هستند.

گذار شود، برای شخصی که سرمایهاما دارایی که نوسان قیمت دارد و زیاد باال و پایین می
 کند.بلندمدت است تفاوت آنچنانی ایجاد نمی

 به تصویر زیر توجه کنید:

 
 دهد.این تصویر تفاوت حرکت قیمت بیتکوین و شاخص بورس نزدک را نمایش می

کنید که هر سه نمودار در ابتدا در یک نقطه خط سبز رنگ میانگین حرکت است. مشاهده می
تر و پیوسته مسیر را طی کرده است ولی بیتکوین اند. نمودار شاخص نزدک بسیار آرامبوده

برابر  4.5بارها از میانگین دور شده و دوباره به آن نزدیک شده است. بیتکوین در این مدت 
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است. )دلیل  2020-2021ه سال های بیشتر از نزدک بازدهی داشته است. این برشی از باز
برابر رشد کرده  4.5اند ولی بیتکوین اند و در آخر به رسیدهاینکه دو نمودار از یکجا شروع کرده

اند و مقیاس عمودی های جداگانه روی هم قرار گرفتهاین است که دو نمودار به صورت پنل
 آنها یکی نیست و از لحاظ نوسان با هم مقایسه شده اند.(

این مورد صرفا مثالی بود تا به شما نشان دهم که آرامش هنگام سهامداری اصل مهمی است 
ای بابت نوسانات داشته و در صورتی که ارزش ذاتی دارایی خود را بدانید نباید هیچگونه دلهره

  گذاری موفقی را تجربه کنید.توانید سرمایهترین بازارها هم میباشید. و به راحتی در پر ریسک
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 باشد.ریسک و مدیریت سرمایه می ادامه این فصل شامل یک مسیر کلی برای مدیریت
اند به ترتیب برای یک الزم است که تک تک مراحل بعد را که تحت هر عنوان شرح داده شده

 گذاری موفق اجرا کنید.سرمایه
اردی که در شود که باید با موگذاری به شما داده میهمچنین در فصل هفتم یک پلن سرمایه

ریزی برای شود آشنایی داشته باشید تا توانایی برنامهادامه توضیح داده می
 هایتان را داشته باشید.گذاریسرمایه

 

 تان را تکمیل کنید!اطالعات 
هایتان داشته باشید. من توقع دارم در قدم اول الزم است که اطالعات کاملی در مورد دارایی

دقیقه در مورد بازار و دارایی  10کند حداقل بتواند گذاری میسرمایههرکس در هر بازاری که 
های گذاریگذاری کرده است صحبت کند و دالیل منطقی برای سرمایهکه روی آن سرمایه

 خودش داشته باشد.

با انجام این کار شما ریسک کمبود دانش در بازارهای مالی را برای خودتان تا مقدار زیادی رفع 
 کنید.می

برای هر خریدی باید دلیلی قانع کننده داشته باشید و تا زمانی که دلیل شما نقض نشده باشد 
هایتان را بفروشید. هر اتفاقی که بیفتد و بازار در ترس شدید هم قرار گیرد الزم نیست دارایی

الزم نیست شما ترسی داشته باشید زیرا دلیلی قانع کننده برای خرید خود دارید و ارزش 
 دانید.هایتان را به خوبی میاییدار
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  کنید ضرر نکنید!سعی 
گذاری ضرر نکردن و حفظ سرمایه اصلی است. شاید اگر تازه کار سرمایه یک اصل مهم در

های سنگینی انجام دهید و گوشتان اصال به این باشید، خیلی تمایل داشته باشید تا ریسک
شوید و درک که در بازار معامله کنید متوجه این اصل می مدتیاما  ها بدهکار نباشد.حرف
اولین اولویت شما ضرر گران مخصوصا در بازارهای جهانی اصرار دارند کنید چرا معاملهمی

 نکردن است.
 ام خوب نگاه کنید:به جدول زیر که برای شما آماده کرده

 
 20جبران شود، سپس وقتی درصد سود کنید تا  11درصد ضرر کنید الزم است  10شما وقتی 

یعنی ضرر شما  20تا  10درصد سود کنید تا جبران شود، به ظاهر از  25درصد ضرر کنید باید 
برابر شده، زیرا قبال بین  5برابر شده ولی درصدی که باید سود کنید تا این ضرر جبران شود  2

 است.رسیده  25-20ولی االن به  11-10درصد فاصله بود یعنی  1ضرر تا سود 

درصد سود کنید تا آن ضرر جبران شود. ما به این حالت  400درصد ضرر کنید باید  80اگر 
گوییم، زیرا کسی که این حجم از ضرر را ایجاد کرده احتماال آماتور و تازه کار باتالق ضرر می

در نتیجه همیشه حد ضررهای جبران این حجم از ضرر را ندارد.  است و در مقابل قدرت
 ها پایبند باشید.را قبل از ورود به معامله تعیین کنید و به آنخودتان 
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  دهید!میزان سود را چند برابر ضرر قرار 
اجازه دهید سودهایتان حرکت کنند و جلوی پیشروی ضررها را بگیرید. با انجام همین تکنیک 

 گران جلوتر هستید.ساده چند قدم از بقیه معامله

 گویند. می R/Rبه صورت فنی به این تکنیک محاسبه ریوارد به ریسک یا 
برابر ضرر  2له شما داشته باشید. یعنی سود معام 2بزرگتر یا مساوی از  R/Rشما باید حداقل 

هم در کل  R/R=1باشد، حتی با  50معامله باشد. البته اگر میزان دقت معامالت شما باالتر از %
 داشت. برآیند مثبتی خواهید

کردم ولی اگر حد سودم ضرر می 4شد %در تصویر زیر من اگر حد ضررم فعال می برای مثال
را که از تقسیم حد سود به حد ضرر بدست  R/Rکردم. حال اگر سود می 16.99شد %فعال می

تا معامله 4.24است که عدد خیلی خوبی است. یعنی اگر من  4.24آید حساب کنم، عدد می
باشند(  R/Rمعامله سود کنم)به شرطی که همه معامالت به همین نسبت  1فقط  ضرر کنم ولی
 شوم.سر به سر می

 
کریپتو و ... هم  دهیم، حتی اگر در بازار بورس،میای که در زندگی انجام ما در هر معامله

 ارزد.آن را حساب کنیم، به قول خودمانی ببینیم چقدر می R/Rنباشد باید میزان 
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چند درصد معامالت شما باید با برد  R/Rدهد که به ازای هر ر به شما نشان میجدول زی
 همراه باشد.
را با برد ببندید نه سود  هاآن 3/1معامالت یعنی  33باشد، شما اگر % R/R=2اگر  برای مثال

 اید و نه ضرر بلکه سر به سر شده اید.کرده

 سودها بزرگتر باشند و ریسک کمتر باشد. اگر اگر ضررها بزرگتر باشند و ریسک بیشتر باشد.
 R/R درصد برد R/R درصد برد

50% 1/1 50% 1/1 
67% 1/2 33% 2/1 
75% 1/3 25% 3/1 
83% 1/5 17% 5/1 
91% 1/10 9% 10/1 
98% 1/50 2% 50/1 

 

برابر ضررها باشد  10کنید که اگر میزان سودهای شما در معامله طبق جدول باال مشاهده می
 شوید.سر میتان درست باشد هم سربهمواقع معامله 9باشد، شما فقط اگر % R/R=10یعنی 

باشد  R/R=1/10 یعنی برابر سودها باشد 10شما  یو در حالت مخالف یعنی اگر میزان ضررها
 سر شوید.معامالت را درست پیشبینی کنید تا سربه 91شما باید %

 درست است. ریسک و مدیریت R/Rمعجزه نسبت این 
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 استراتژی مارتینگل و  -ای خرید پلهDCA 
کنید االن بهترین نقطه ممکن خواهید دست به خرید بزنید، حس میاغلب اوقات وقتی می

گذرد و الف جهت معامله ما حرکت کند. اما احتماال مدتی میاست و امکان ندارد که بازار خ
گیرید و ای نداشته باشید، استرس میشوید، اگر از قبل برنامهشما تا حدی در ضرر غرق می

 دانید باید چه کاری انجام دهید.اصال نمی

د کنم در بهترین حالت ممکن هم همیشه مقداری پول نقمن به شما توصیه می دلیل همین هب
 ه صورت منطقی میانگین کم کنید.های بحرانی بدر حساب خود داشته باشید تا در موقعیت

د، شما خرید کنید تا نکه پیش بیای کردهبه فکر نمیهای مناسب که کسی در فرصتیا 
 2020کرد به خاطر بحران کرونا در سال کس فکر نمیدهای کالنی ببرید. مثال شاید هیچسو

دالر پایین بیاید و حتی  3400آنقدر شدید ریزش داشته باشند، که بیتکوین تا بازارهای مالی 
داد قیمت نفت منفی شود، تصور کنید هرکسی آنجا پول نقد داشت و درست تشخیص می

 چه سودهای هنگفتی نصیبش شده است!

 گذاران شده است.همیشه سودهای بزرگ در دل بازارهای به شدت نزولی نصیب سرمایه
 ای نزولی همیشه میلیونرهای جدیدی به دنیا معرفی کرده است!بازاره

ای باید اصولی باشد، بهتر است طبق اصول تکنیکال در نقاط میانگین کم کردن و خرید پله
شکنند به سطوح ها وقتی سطحی را میمناسب اقدام به خرید کنید، زیرا اکثر مواقع قیمت

 حلیل تکنیکال قابل تشخیص است.رسند و این سطوح فقط با تتر هم میپایین

 لطفا پول خودتان را آتش نزنید!
است که بنیاد ارزش میانگین کم نکنید، در سهامی که آنقدر بیبی هایداراییهیچ وقت روی 

به  ،کند یا پروژه ارز دیجیتالی که نابود شده استمنتشر میتر های مالی ضعیففقط صورت
در این شرایط یا همان پول را بردارید و جای دیگری هیچ عنوان نباید میانگین کم کرد. 

چند مدت به سقف  از گذاری کنید یا فراموشش کنید)شاید فرض محال دوباره بعدسرمایه
 ( و سعی کنید از آن درس بگیرید..خودش رسید
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 استراتژی داریم: 2ای هم برای خرید پله

 مارتینگل .1
2. DCA(Dollar Cost Averaging) 

 

 مارتینگل:استراتژی 
( ۲عدد  یها)از توانینامساو یهاخود را به قسمت هیاول هیسرمابر اساس این استراتژی شما 

 .دیدهیانجام م بیضرا نیا یمختلف بر مبنا یهامتیخود را در ق دیو خر  دیکنیم میتقس
 میلیونی 1میلیون تومان سهام، در سه پله، خریدهای  7برای مثال شما به جای خرید یکباره 

 دهید.میلیونی انجام می 4میلیونی و در آخر  2سپس 
 کنید.به بیان دیگر در هر پله جدید میزان خرید را دو برابر می

 کنید.خریداری می از آن دارایی و ... واحد 16،  8، 4،  2،  1به ترتیب یعنی 

و  کنم، زیرا با سیستم مدیریت ریسک)من در حال حاضر از این استراتژی استفاده نمی
 مدیریت سرمایه من همخوانی ندارد.(

ها مطلع هستید و به معنای هایی که واقعا از ارزش ذاتی آن* این روش را فقط روی دارایی
دانید که در آینده رشد خواهند کرد، استفاده کنید. در غیر اینصورت در باتالق ضرر واقعی می
 روید.فرو می

 1000های تومان برسد و شما در قیمت 700تومان به  1000از  یاگر قیمت سهام مثال:
طبق محاسبات زیر، تومان خریدهایتان را تکمیل کرده باشید،  700تومان و  850تومان، 

 شود.می 785.7میانگین قیمت خرید شما 

(1000*1 + 850*2 + 700*4) / 7 = 785.7 

 

کنند. در این خرید می ای با مقدار برابرپله 3یا  2گران به صورت ای از معاملهعده همینطور
 شود.می 3های خرید تقسیم بر ها دقیقا برابر با جمع قیمتحالت میانگین خرید آن
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 :DCAاستراتژی 
این استراتژی برای دور ماندن از نوسانات بازار و تجربه سهامداری بسیار لذت بخش و کاربردی 

کردم و متوجه قدرت عجیب  هایم را تکمیلمن وقتی با این سیستم آشنا شدم و بررسی است.
 شدم، واقعا حیرت زده شدم. این استراتژی در عین سادگی آن

دالر بیتکوین خریداری کنید. چه قیمت باال رفت  10تصور کنید هر ماه بدون توجه به قیمت، 
دالر خرید کنید. این روش مخصوصا برای کسانی که  10شما فقط حق دارید  آمد، چه پایین

 گذاری کنند عالی است.رت خرد سرمایهخواهند به صومی
 دالر 600کردید، با خرج حدود سال گذشته روی بیتکوین اجرایی می 5اگر این روش را طی 

دالر برابر حدود  20000، دارایی االن شما در قیمت هر بیتکوین (دالر 10ماه*ماهانه12سال*5)
های قیمتی داشتید، با علم بر اینکه شما در قله بازدهی 361یعنی حدود %دالر بود.  2700
 دالری هم بیتکوین خریده بودید و با این حال باز هم در سود سنگین هستید! 69000

 های بازار نیست!پس دیگر نیازی به پیدا کردن سقف و کف

 600گذاری شده است که در نهایت به در تصویر زیر خط سبز رنگ تمام مقدار دارایی سرمایه
 ای است.الر رسیده است و خط نارنجی رنگ، میزان دارایی لحظهد

 ساله است. 5همانطور که اشاره کردم، بازه این بررسی 

 
 

اگر خودتان عالقمند هستید موارد باال را با اطالعات بیشتر بررسی کنید از لینک زیر برای ورود 
 به این وبسایت استفاده کنید:

 برای بیتکوین DCAگر استراتژی لینک محاسبه
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 !های ذخیره سود()سیستم برای خودت دارایی مجانی بساز 
هایتان را تر داراییراحت تا کندبیشتر روانشناسی است و به شما کمک می هااین تکنیک

شود، فشار روانی های ما در یک بازار بیشتر میگذاریزیرا هرچه میزان سرمایه نگهداری کنید.
 شود.که ما باید تحمل کنیم، بیشتر می
 گذاری کنید.کنم که با آسودگی بیشتری سرمایهراهکارهایی را به شما ارائه می

تان وارد سود شد اگر حد سودی گذاریسبد سرمایه هایشما بعد از اینکه هرکدام از دارایی
در حد چندین برابر است، چند و  است اید، یا حد سود آن خیلی بزرگبرای آن تعیین نکرده

 راهکار پیش روی دارید:

کنیم و سود را کاری نداریم و در این روش اصل پول را خارج می برداشت اصل سرمایه: .1
درصد  100به سمت هدف پیش برود. زمانی که شما به دهیم تا جای ممکن اجازه می

گذاری سود برسید با انجام این کار یک دارایی رایگان برای خودتان به اندازه سرمایه
 اید.ایجاد کردهاولیه 

ام، هر بار که هر سازی کردهمن این را در سبد فوق ریسکی ارزهای دیجیتال خودم پیاده
کنم نقد می ،یع نصف آن را که معادل اصل پول استرسد سر سود می 100رمزارزی به %

کنم و مابقی را هولد)نگهداری گذاری میو در یک پروژه پر پتانسیل دیگر سرمایه
 کنم.بلندمدت( می

ام. شود یا هیچ پولی از دست ندادهبا این روش یا یک سود خیلی خوب نصیب من می
 داشتنی است.این روش واقعا جذاب و دوست

را  اید بردارید و اصل پولتمامی سودی را که کسب کرده در این روش باید ود:ذخیره س .2
، طبق شودتبدیل  دالر 170دالر شما به  100اگر به  برای مثال گذاری کنید.دوباره سرمایه

 دالر را برداشت کنید. 70این روش شما باید 
این تفاوت که شما این روش به نوعی ترکیبی از دو روش اول است ولی با  ای:خروج پله .3

شود، چندین می شامل سود و یا اصل پول بار خروج از معامله که 1توانید به جای می
 تکنیکالی، سرمایه خود را پله پله خارج کنید. در نقاط مقاومتبار و طی مراحل مختلف 

گری مورد استفاده بیشتر در معامله این روش (:Risk Freeبدون ریسک کردن معامله) .4
دهم تا شما هم با کمی به شما آموزش می روش رااین  .است و خیلی هم کاربردی است
 سازی کنید.گذاری آن را پیادهیهخالقیت به صورتی دیگر در سرما
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کنید که شوید، حد ضرری برای معامله تعیین میدر این روش شما وقتی وارد معامله می
بعد از اینکه قیمت مقداری وارد  شوید.ه آن عدد از معامله خارج سیدن بدر صورت ر

کنید. جا میسود شد و به جایگاه مناسبی رسید، شما حد ضرر را به نقطه ورود خود جابه
حال اگر قیمت از باالتر ریزش داشت و به سمت پایین آمد در صورت فعال شدن حد 

دقیقا برابر نقطه ورود شما است، در این حالت ضرر شما، با توجه به اینکه حد ضرر شما 
 اید.شما هیچ ضرری را متحمل نشده

فقط باید توجه داشته باشید که بعد از شکسته شدن سقف یا مقاومت مناسب، حد 
ضرر را باالتر بیاورید وگرنه ممکن است قیمت به نقطه ورود شما برگردد و حد ضرر شما 

این حالت اگر همان حد ضرر قبلی را داشتید، قیمت به فعال شود و دوباره باال برود، در 
 شدید.رسید و وارد سود میآن نمی

 در این روشهای زیادی به روش قبلی دارد. این روش شباهت (:Trailingپیگیری سود) .5
شما باید حد سود و ضرر خود را با باالتر رفتن قیمت پیگیری کنید و باالتر رفتن قیمت 

ببرید و اگر قدرتی در بازار مشاهده کردید که هنوز هم بیشتر  حد ضرر خود را باالتر
 توانید سود کسب کنید، حد سود خود را هم باالتر ببرید.می

درصد سود شد، حد ضرر خودتان را افزایش  40وقتی معامله شما وارد  برای مثال
ار درصد سود شدید، حد سود را زیر کف قبلی قر 80دهید، سپس دوباره وقتی وارد می
دهید. اگر یک ساختار کانال شکل که متشکل از چندین کف و سقف است مشاهده می

 یا سقف قبلیبرید و زیر کف کردید، بعد از شکسته شدن هر سقف، حد ضرر را باالتر می
 دهید.قرار می
توانید حد سودی تعیین نکنید و فقط حد ضرر قرار دهید، زیرا از سمت ضرر که حتی می

اید و خیالتان راحت است ولی از سمت سود ممکن است بازار به رفتهجلوی ضرر را گ
یکباره رشد شدید داشته باشد و شما هم به راحتی همراه بازار بروید. یا در نوک قله یا 

دهید کنید یا اینکه یک حد ضرر مناسب و نزدیک کف قبلی قرار مینزدیکی آن نقد می
د شما از بین رفته که به دلیل کسب که در صورت فعال شدن آن فقط قسمتی از سو

 سود باال، این مورد اشکالی ندارد.
یک اینکه بازار به یک سمت به شدت  دم تعیین حد سود دو شرط مهم دارد.البته ع

حرکت کند و مومنتوم بازار قوی باشد. دوم اینکه شما مداوم پای چارت باشید و 
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نصورت درست است که شاید ضرر نکنید ها و قدرت بازار را بررسی کنید. در غیر اینشانه
ولی امکان دارند قیمت به سمت هدف و سودهای باالتر برود ولی دوباره برگردد و تمام 

 سود شما از بین برود.
نمونه این مثال زمانی است که در بازار بورس، یک نماد صف خرید است، اگر قیمت 

هام شما صف خرید شما به هدفی که از قبل مشخص کرده بودید هم برسد ولی س
اجازه دهید تا حداقل صف  الزم نیست که فروشی انجام دهید. سنگین داشته باشد،

خرید ریزش کند و سپس فروش انجام دهید. برای اینکه نخواهید همیشه پای بازار 
هایی که در صورت هرگونه رخدادی به شما ها و اپلیکیشنتوانید از وبسایتباشید می
 تان هدر نرود.ده کنید تا زمان و انرژیدهند استفاهشدار می

 

 ه استراتژی خود پایبند باشید!ب 
گران موفق بازارهای مالی، داشتن یک گذاران و معاملههای سرمایهترین ویژگییکی از مهم

 ها، شایعات، اخبار و نوسانات قیمتی است.استراتژی مدون و عدم توجه به سیگنال

نداشته باشید و دقیقا طبق آن عمل نکنید، به شما قول تا زمانی که یک استراتژی دقیق 
دهم پیشرفتی نخواهید داشت! دلیل این موضوع این است که شما باید خودتان تصمیم می

تا متوجه شوید که نقاط ضعف  بگیرید و سپس دوباره خودتان نتایج آن تصمیم را بررسی کنید
 و قدرت شما در چیست.

های افراد مختلف دست به خرید و فروش بزنید چه و سیگنال برای مثال اگر شما با شایعات
شوید دلیل این سود و ضررها در چه بود و در دفعات در آخر متوجه نمی ،سود کنید چه ضرر

 ای ندارید که بتوانید سودها را تکرار کنید یا جلوی ضررها را بگیرید.بعدی تجربه

ر هستید؟ چه منابعی را برای بررسی اطالعات و شما باید بدانید در چه ساعاتی از روز پای بازا
 دهید؟ و ...کنید؟ به هر فاکتوری در بازار چه وزنی میاخبار بررسی می

همه این موارد شما را به سمت ساخت یک سیستم معامالتی موفق و در پی آن رسیدن به 
 کند.گذار موفق راهنمایی مییک سرمایه

 سازیم.با کمک همدیگر می در فصل هفتم این سیستم معامالتی را

  

https://sarmayehabi.com/


. – سرمایه آبی                  90 C o mA b iS a r m a y e h 

 

 (6فصل ششم )

 گذاریروانشناسی و نظم سرمایه
 ذهن تو بزرگترین دارایی توست!گام ششم؛ 

 
 

 کند.هاست. هرکس با نگرش خاصی به پول نگاه میپول یکی از ارکان اساسی زندگی انسان
میزان  امتیازات این بازیگذاری هم تماما با پول سروکار دارد و به نوعی تابلو بازی سرمایه

 ها است.های آنها و صرافیسرمایه و دارایی افراد در حساب کارگزاری
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و  هیسرما مدیریت و سکیر  تیر یمد ،یاز سه بخش که شامل استراتژ  یمعامالت ستمیهر س
 شده.  لیاست تشک یگر معامله یروانشناس

 یدارد. هر فرد ستمیدر س یاتیسه عنصر ح نیاز ا یاجداگانه یفیخودش تعر  یبرا یشخص هر
درصد  90را  یروانشناس یاسه عنصر بدهد. مثال عده نیبه هر کدام از ا یوزن متفاوت تواندیم

 .دانندیم یپلن معامالت

در  یاستراتژ  ،یگذار هیشروع سرما یکه در ابتدا نندیبیهرم م کیسه را مثل  نیاز افراد ا یلیخ
را  یاستراتژ  یجا دیبا یروانشناس م،یشویم تریاکه حرفه یکف هرم است و اعتقاد دارند زمان

 ستمیبه هر سه عنصر س یهرم موافق هستم ول نی. من هم با رسم اردیکف هرم بگدر 
سه  نیکدام از ا چیاست که ه نیتجربه من ا رایام. ز اختصاص داده یکسانیوزن  امیمعامالت

" ی. به کلمات "مستمر" و "دائمشوندینم یمستمر و دائم یباعث سودساز  ییعنصر به تنها
و  سکیر  تیر یشخص بدون مد کیاست که  ریپذامکان رایز  د،یداشته باش ژهیتوجه و

 یساده هم کسب سود کند ول یاستراتژ  کیبا  یاز بازار به صورت شانس یادر دوره یروانشناس
هم سود  یستراتژ امکان دارد بدون ا ی. حتخوردیم ینیضربه سنگ کجایدر بلندمدت باالخره 

 شده باشد. یبازار صعود کیوارد  یاست و کامال اتفاق یمطمئنا مقطع یکند ول
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بندید و حتی پس از زنید تا زمانی که معامله را میقبل از زمانی که شما دست به معامله می
من به صورت خالصه انواع این احساسات را  شوید.شما درگیر انواع احساسات مختلف می ،آن

زننده را به کنم و سپس راهکارهای الزم برای حل این احساسات آسیببرای شما عنوان می
 کنم.شما ارائه می

 

 گذاریاحساسات مخرب در سرمایه 
ای به گذاران حرفهآید و سرمایهگذاری میکه سراغ هر سرمایه چند احساس مخربیای از نمونه
 اند.ی با این احساسات آشنا هستند و شیوه مدیریت این احساسات را کامال درک کردهخوب

 ترس 
 طمع 
 افسوس 
 خشم 
 امید / ناامیدی 
 حوصلگیخستگی / بیماری / بی 
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آید. مخصوصا زمانی که می شماقبل از خرید یا فروش سراغ  اغلب اوقاتاین احساس  ترس:
تعدادی تجربه شکست پشت سرهم داشته باشید و یا پس از مدت زیادی به سراغ خرید و 

 مده باشید.فروش آ

 :گریدر معامله های ترسنشانه

 قبل از شروع معامله مردد هستید و استرس دارید. -1
 همه چیز طبق استراتژی است ولی برای ورود به معامله ترس دارید. -2
 کنید.گیرید و حس ناامیدی میاز معامله با اندکی منفی شدن استرس میبعد  -3
کنید شوید و حس میاید، نگران میروزهایی که بازار مثبت است و شما خرید نکرده -4

 اید.سودهای زیادی را از دست داده
دهید، بشود سریعا از ترس اینکه سودتان را از دست معامله شما زمانی که وارد سود می -5

 دهید به حد سود مشخص شده برسد.بندید و اجازه نمیله را میمعام

 :گریدر معامله ترس دالیل

 عدم تسلط کافی روی بازار و یا استراتژی معامالتی -1
بیشتر از اید، به یک معامله خاص اختصاص دادهاید یا حجم پولی که وارد بازار کرده -2

 حدی است که توانش را دارید.
اید یا پولی است قرض و وام گرفته اید، یعنیمدت وارد بازار شدهبا پول و سرمایه کوتاه -3

 که به زودی به آن نیاز دارید.

 :گریدر معامله راهکارهای مقابله با ترس

استراتژی خود را مکتوب کنید و همیشه جلوی چشمانتان قرار دهید تا کاری خالف آن  -1
 انجام ندهید و همیشه از خودتان مطمئن باشید.

معامالت خود را کمتر کنید و با مقدار پولی که از دست دادنش برای شما راحت حجم  -2
 است معامله کنید.

سعی کنید ابتدا با پول کم یا در حساب دمو، با بازار و استراتژی خود آشنا شوید و همینطور 
تژی، مدیریت ریسک، پس از مدتی که به سوددهی مناسبی رسیدید و سنگ بنای استرا

 را ایجاد کردید با سرمایه بیشتری وارد بازار شوید.یه و روانشناسی خود مدیریت سرما
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توانم به شما اطمینان دهم که ترس زیاد ناشی از عدم تخصص و تسلط به صورت کلی من می
 شوید.روی بازار است. شما در هرکاری که تخصص و تسلط نداشته باشید دچار استرس می

 یعی است و ذات انسان است.البته مقدار اندکی ترس و استرس طب
 کنید آشنا و مسلط باشید.باید به قوانین و رفتارهای بازاری که در آن فعالیت می

باشید و به هیچ عنوان خالف قوانین مدیریت  استراتژی مدون و مشخص داشته یکشما باید 
ی گذار ل به سرمایهسرمایه خود عمل نکنید. در این صورت با آرامش کاممدیریت ریسک و 

 کنید، لذت خواهید برد.خواهید پرداخت و از سودهایی که کسب می

 

کند. ها به خوبی جدا میایحرفه از گذاران آماتور رااین احساسی است که سرمایه طمع:
مطمئن باشید فقط آماتورها هستند که به فکر سودهای چندین برابری در مدت کوتاهی 

 ذهن خود دارند. وانی دراهستند و آمال و آرزوهای واهی فر

 گری:های طمع در معاملهنشانه

 کردن مقدار زیادی سرمایه بدون دانش بازار وارد -1
 برداشت نکردن سودها و پس گرفته شدن سودها توسط بازار -2
 فری کردن یا بستن معامله هنگام رسیدن به حد سودعدم ریسک -3
 قرار ندادن حد ضرر -4

 گری:دالیل طمع در معامله

 شرایط بازارآشنا نبودن با  -1
 نداشتن برنامه معامالتی مناسب -2

 گری:طمع در معاملهراهکارهای مقابله با 

تا رسیدن به یکی از این قرار دادن حد سود و حد ضرر و سپس فراموش کردن معامله  -1
 (Set and Forgetالحا ط)اصدو ناحیه

 حد ضرر  Trailingهای مدیریت معامله مثل استفاده از تکنیک -2
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گذاران و احساسی هستند که بیشتر از همه موارد دیگر در بین سرمایه ترس و طمع دو
 شود.گران تمامی بازارهای مالی دیده میمعامله

حد سود مورد  دهیم بهکنیم و اجازه نمیگاهی از سر ترس سودهای خود را زودتر برداشت می
خورد و تمام سودی که شویم که بازار برگشت میمعامله همراه می نظر برسند و گاهی آنقدر با

 دهیم.کسب کرده بودیم را از دست می
های سنگین هم همچنان در سود باشید اگر در کف بازار وارد شده باشید شاید بعد از ریزش

از اواسط یا اواخر بازی وارد شده باشید و سود کمی کسب کرده باشید، با طمع اگر ولی 
 دهید.ی که کسب کرده بودید را از دست میسودهای بیشتر، بعد از ریزش بازار، تمامی سود

ای تبدیل شوید و گذار حرفهباید این دو احساس در شما کشته شوند تا به یک سرمایه
 معامالت سوددهی داشته باشید.

برای کشتن ترس در وجود خود باید به یک استراتژی مناسب و تست شده پایبند باشید و 
ها و ظور از استراتژی هم بخش انتخاب داراییهمیشه طبق استراتژی خود عمل کنید. من

همچنین مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است. در اینصورت است که شما وقتی به 
شوید یا در صورت استراتژی خود مطمئن باشید و همیشه طبق آن عمل کنید یا موفق می

کنید ا میهای استراتژی خود را پیدشکست خوردن با بررسی دالیل شکست، مشکالت و نقص
شوید. در این حالت همه چیز طبق تر وارد معامله میو دفعات بعدی با یک استراتژی بهینه

 رود و شما هیچ ترسی در ورود و خروج معامالت نخواهید داشت.اصول و برنامه پیش می

شود. همنظور هم تا حدودی در شما کشته می با داشتن یک استراتژی مدون و اصولی، طمع
کردن معامالت به شما  Set and Forgetهای مدیریت معامالت باز و ز استراتژیاستفاده ا

 کمک زیادی خواهند کرد.
گذاران توسط خود بازار کشته شود، بدین شکل خیلی از مواقع الزم است که طمع در سرمایه

گذار با چند بار از دست دادن سودهایی که به سختی به دست آورده بود و یا از که سرمایه
شود که شیوه کارکرد دست دادن بخش زیادی از سرمایه به دلیل نداشتن حد ضرر، متوجه می

کند از مواردی شود و سعی میاین بازار به شکلی که او تصور دارد نیست و به ناچار تسلیم می
 که گفته شد استفاده کند.
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حرکت قیمت یا از  ترس از واردن نشدن در معامله و به دلیلگذار، گاهی یک سرمایه افسوس:
دست دادن سودهایی که کسب کرده به دلیل طمع، دچار احساس دیگری به اسم افسوس و 

 شود.پشیمانی می

 گر:های احساس افسوس در معاملهنشانه

چرخد، مثال: ای کاش زودتر نقد کرده بودم، ای کاش وارد هایی که ذهنش میای کاش -1
 وارد شده بودم و ...این معامله نشده بودم یا ای کاش زودتر 

 کردم.می اگشتم عقب فالن کار راگر بر می -2
 شود.حتی گاهی به پشیمانی از اینکه وارد این بازار شده ختم می -3
 گذاری ندیده است.افسوس از اینکه آموزش مناسبی برای سرمایه -4

 گری:دالیل افسوس خوردن در معامله

 آشنایی نداشتن با ذات بازار -1
ها و دیگران و تصور اینکه بازارها همیشه سودده تاثیر جو رسانهقرار گرفتن تحت  -2

 هستند.
 نداشتن نظم ذهنی و برنامه معامالتی -3

 گری:راهکارهای مقابله با افسوس خوردن در معامله

 پذیرش این موضوع که بازارها همیشه سودده نیستند و ضرر جزئی از ذات بازار است. -1
 ها روی نمودارهاهای قبلی و بررسی آنسالبازارها در  مطالعه در مورد ریزش -2
 تصمیم برای گذشتن از این مرحله و شروع یادگیری و ساخت استراتژی و جبران ضررها -3
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های متعدد و پشت سرهم یا قرار گرفتن پس از رسیدن به زیان دتواناین احساس میخشم: 
 گران پیش بیاید.در یک دوران رکود برای معامله

 رود.شود یا به سمت افسردگی میجویی از بازار ختم مینشود یا به انتقامخشم اگر کنترل 
ش این مسئله که با درک و پذیر اما بهترین راهکار این است که به موقع تشخیص داده شود و

اشتباهاتی داشته است و تقصیرکار شخص دیگری نیست به آرامش درونی برسد خود شخص 
ود و سعی کند تمام اشتباهات گذشته را ثبت کند و از و سپس به سمت یادگیری و آموزش بر

 های بعدی بازار دچار این احساس مخرب نشود.ها درس بگیرد تا در سیکلآن

 

دلیل انسان با امید زنده است. این جمله درست است ولی امید واهی و بی ناامیدی: / امید
گذار به د که شخص سرمایهشودر بازارهای مالی سم است و باعث آنچنان ضررهای بزرگی می

تواند در بازار سود کند از طرفی ناامیدی از اینکه هیچ وقت نمی شود.هیچ عنوان باورش نمی
ها و در آخر تسلیم شدن و خداحافظی از نتیجه ماندن تالشیا تفکراتی از این شکل، باعث بی

 شود.بازار می

گردد و شما میدلیل به اینکه بازار بربیترین شکل ممکن اگر بخواهم عنوان کنم، امید به ساده
هنگام رسیدن قیمت به حد ضرر نقد نکنید و معامله را نبندید یک اشتباه سمی است و 

 تواند شما را قعر چاه ضررهای بزرگ بکشاند.می
 هیچ وقت بی هیچ دلیلی امیدوار به برگشت یا صعود بازار نباشید.

و آموزش کافی به کسب سود از بازار بسیار امیدوار اما از طرف دیگر پس از ساخت استراتژی 
باشید. در واقع مضمون کالم من این است که پشت امید شما باید یک منطق کافی وجود 

 داشته باشد.
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کنم که هنگام مشاهده این به صورت خیلی ساده بیان می حوصلگی/خستگی/بیماری:بی
و نه معامله کنید و نه تحلیل داشته گری بکشید احساسات بهتر است که دست از معامله

شود. این ها خالصه میگذاری شما در مراحل تحلیل داراییباشید. اصل داستان سرمایه
شوید و احتمال اتخاذ هر دهند، شما زودتر عصبانی میاحساسات میزان صبر شما کاهش می

 تصمیم اشتباهی در این شرایط وجود دارد.
حوصلگی و خستگی و یا ابتال به بیماری از اتخاذ احساس بی شود هنگامدر نتیجه توصیه می

 گذاری شما موثر است، دوری کنید.تصمیماتی که در سرمایه

 

ما انسان هستیم و کنترل احساسات برای ما کار دشواری است، مخصوصا اگر در یک شرایط 
روحی قدرت گران هم در شرایط خاص ترین معاملهخاص روحی قرار داشته باشیم. حتی قوی

گذاران بزرگی را که به ام سرمایهدهند. مثال بارها دیدهکنترل احساسات خود را از دست می
ر و ... به دلیل حس انتقام جویی)مشتقی از طمع افزایش قیمت دال اقتصادی، دلیل شرایط بد

زنند که ترس از، از دست دادن فرصت و پول( دست به معامالت خطرناکی می برای پول یا
 یچ مبنای منطقی و علمی ندارند.ه

در نتیجه شما هم باید به این موضوع واقف باشید که امکان اشتباه و هیجانی شدن در 
از باید معامالت وجود دارد ولی باید به این درک برسید که هر انسانی عاری از خطا نیست و 

 اشتباهات خود درس بگیرید.

کسب کردید، مطمئن باشید که این از معدود  اگر زمانی با انجام رفتار هیجانی سود خوبی
تی است که این اتقاق رخ داده است و سعی کنید از آن سود به خوبی محافظت کنید تا دفعا

 تر در مورد آن فکر کنید.احساسات شما فروکش کنند و شما منطقی
ام باشد و به دلیل دانش میلیون تومان سودی که بر مبنای استراتژی 10باور کنید من شخصا 

به صورت میلیون تومان سودی که بر مبنای هیجان و  100خودم کسب شده باشد را به 
میلیونی ادامه دار است و  10دانم این سود دهم. زیرا میشانسی کسب شده باشد، ترجیح می

میلیونی نه تنها اندک بار  100ها داشته باشم ولی این سود از این سود نهایتبی متوانمی
تواند مرا هیجان زده کند و احساساتی را در من شکل دهد که نه تنها افتد بلکه میاتفاق می

 همین سود از بین برود بلکه مابقی سرمایه من را هم نابود کند.
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شما در سیستم معامالتی خود باید برای در پایان الزم است به این موضوع اشاره کنم که 
ای که خودتان ترجیح مقابله با تمامی این احساسات برنامه داشته باشید و به هر شیوه

گیری دانم اندازهته باشید. )هرچند میگیری این احساسات داشدهید سعی در اندازهمی
و  خصیتاحساسات کار دشواری است ولی باید هرطور که شده به درک درستی از ش

 خود برسید.( احساسات

 

 های ذهن انسانسوگیری 
ذهن انسان بسیار قدرتمند است و بسیار عالقه دارد که مسیرهای تکراری را به صورت خودکار 

 گیرند.ها در ذهن ما شکل میدر بیاورد. به همین دلیل عادت
 ها است.داده یک ویژگی دیگر ذهن انسان میانبر زدن در مورد تحلیل

 سوگیری یا بایاس، به معنی خنثی نبودن ذهن انسان در مورد یک پدیده یا رویداد است.

هایی از م نمونههخواذهن ما انواع و اقسام زیادی از سوگیری دارد ولی من در این بخش می
 های اقتصادی و مالی برای شما عنوان کنم.های خطرناک را در مورد تحلیلاین سوگیری

 

 :تصدیق
است را تایید  همسو با اطالعات و فکرهای قبلیذهن فقط اطالعاتی که  ،گیریدر این سو 

 گردد.کند و فقط به دنبال این اطالعات میمی
اید نماد "ذوب" را در بورس تهران خریداری کنید. قبل از اینکه اقدام به مثال: شما تصمیم گرفته

دهید. پس از مطالعات بیشتر گیرید تحقیقات بیشتری انجام خرید و فروش کنید، تصمیم می
کنید که شاید خالف تصمیم شما باشد. مثال ها و ... اطالعات بیشتری کسب میدر وبسایت

شاید از لحاظ تکنیکالی در نقطه مناسبی نباشد، یا به دلیل یک قانون جدید، احتماال فروش 
م را پیشنهاد کرده این شرکت کاهش پیدا کند. ولی به دلیل اینکه یکی از آشنایان شما این سه

 است، شما فقط به دنبال پیدا کردن دالیلی هستید که خرید این سهام را تایید کنند.
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 سازی:اثر رقیق
های کند که شما وقتی بیش از اندازه اطالعات مختلف را بررسی کنید و دادهاین اثر بیان می

گیرند و روی تاثیر قرار میمهم شما تحت  یهاهای خود دخیل کنید، دادهربط را در تحلیلبی
یا  استفاده بیش از حد از ابزارهای تحلیلی های شما اثرگذار خواهند بود.گیرینتیجه تصمیم

 شوند.مطالعه خبرهای گوناگون باعث این اتفاق می
گران تازه وارد یا کسانی که از گذاران و معاملههای همیشگی من به سرمایه)یکی از توصیه
خود راضی نیستند این است که باید یک سیستم مدون برای بررسی بازار نتیجه معامالت 

 های ناکارآمد را به کلی از ذهنتان فیلتر کنید.(داشته باشید تا اطالعات و تحلیل

 

 دسترسی:
زند. به همین ذهن ما احتمال رخ دادن یک رویداد را بر اساس سهولت یادآوری تخمین می

معامله  3های ما دارند. مثال اگر گیریاثیر بیشتری روی تصمیمدلیل است که معامالت آخر ما ت
معامله آخر را با ضرر بسته  3آخر را با سود بسته باشیم، احساس طمع بیشتری داریم ولی اگر 

 شود.زا میکنیم باز کردن معامالت جدید برایمان استرسباشیم احساس ترس می

 

 قماربازان: مغالطه
 یمشهور است، باور  زیرشد شانس ن مغالطه ایمونت کارلو  نام مغالطهغالطٔه قمارباز که به م

 یشامدهایبه پ ،یتصادف دنباله کیمستقل در  شامدیپ کیاست که بر اساس آن احتمال 
ر کند که در قمارباز ممکن است به غلط تصو کیمغالطه،  نیا یوابسته است. بر مبنا یقبل

احتمال آمدن خط در  د،یایسر هم بپشت ریش یشتر یه، هر چقدر تعداد بسک کیر مکر پرتاب
 .شودیم شتریب یپرتاب بعد

 ۱ آلدهیسکٔه ا کی یهادر پرتاب یطور متوالآمدن به ریبار ش ۲۱است که احتمال  یدر حال نیا
مردم معتقدند است.نیم همان  یآمدن سکه در پرتاب بعد ریاحتمال ش یاست، ول ۲۰۹۷۱۵۲در 

بار سکه انداختیم و "شیر"  5باید یکدیگر را پوشش دهند. مثال اگر  مدتکه احتماالت در کوتاه
 کنیم احتمال اینکه در پرتاب بعدی "خط" بیاید بیشتر است.آمد، حس می

 20در  مثال امااست. 50-50ا احتمال در پرتاپ سکه این کامال سوگیری اشتباهی است زیر
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 10بار اولی "شیر" بیاید و  10یا مثال  پرتاپ معلوم نیست، یکی در میان "شیر" یا "خط" بیاید
 بار بعدی "خط" بیاید.

 

 لنگر انداختن:
اند بهای هایی که در ابتدا انجام دادههایشان به نتایج و تحلیلبسیاری از افراد هنگام تحلیل

کنند و یک سوگیری خاصی به های قبلی را فراموش میدهند و به سختی تحلیلبیشتری می
 قبلی دارند.های نسبت تحلیل

 

 دلیل اجتماعی:
افراد زمانی که خودشان استراتژی و دلیل محکمی برای انتخاب ندارند، بیشتر به اصطالح به 

 رو دیگران هستند.کنند و دنبالهدست دیگران نگاه می
کسانی که بدون توجه به اخبار و نظر دیگران معامالت خودشان طبق اصول و برنامه قبلی 

 مطمئنا در لیگ برندگان خواهند بود.دهند، انجام می

 

 :(ی)مسر ریواگ تیذهن
خورند، دیگر تمایلی به معامله در آن بازار ندارند و زمانی که افراد در یک بازار شکست می

شان تماما به خاطر اشتباهات شخصی احساس خوبی به آن بازار ندارند حتی اگر دلیل شکست
 بوده باشد.

 

 وج کار:ا
کنند. مثال فقط نقطه فعلی و سرمایه فعلی خودشان را با نقطه اوج مقایسه میافراد احساسات 

 کنند.آورند و شرایط خودشان را با آن مقایسه میاوج قله بیتکوین و یا بورس را به یاد می
پذیر نیست و دانند که خروج در نوک قله و ورود در کف قیمتی امکانها خوب میایحرفه

ها تشخیص دهد. در نتیجه این موضوع را ها و کفتواند قلهمیهیچ استراتژی همیشه ن
 کنند.های اشتباه دوری میپذیرند و از مقایسهمی
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ها و ها دالر هزینه کردم تا روشی را پیدا کنم که قلهای گفت:"من میلیونوارن بافت در مصاحبه
 ذیر نیست!"پشدم که این کار امکانها را به من نشان دهد ولی در آخر متوجه کف

 

 ات سمی و استراتژی هیجانAll-In 
در ابتدا تسلط  علم نیاز است کهبرای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه عالوه بر دانش و 

قماربازها مطالعه  باشید. من بسیار در مورد رفتارکافی بر احساسات و عواطف خود داشته 
گران آماتور شبیه های معاملهام. شاید برای شما هم جالب باشد که بسیاری از رفتارکرده

های قماربازها که مربوط به مدیریت ریسک است قماربازها است. همینطور بسیاری از تکنیک
 باشد.سازی میدر بازارهای مالی قابل پیاده

باید قدرت کنترل عواطف خود را داشته باشید. من قرار نیست هیچ  گریشما در معامله
صفحه هم در مورد کنترل احساسات و ... برای شما  1000گر توضیحاتی به شما بدهم، زیرا ا

 های این کتاب را تند که توصیهتوضیح دهم باز هم در شرایط بحرانی عده کمی هس
ای شوید، به همین دلیل است که شما باید در معرض خطر قرار بگیرید تا حرفه یاد آورند!به 

 ید. زیرا اگر سرمایه زیاد باشد،به تمرین کن توصیه اکید دارم که با سرمایه کم ولی واقعی شروع
از طرف دیگر اگر فقط آموزش  .ایداست، زیرا شما آموزشی ندیدهاز دست دادن آن حتمی 

به دلیل  ا پول غیر واقعی( استفاده کنید،تئوری باشد یا از حساب معامالتی دمو)آزمایشی ب
هنگام معامالت واقعی تجربه اینکه پول خودتان نیست به هیچ عنوان ترس و طمعی را که 

 کنید.ها احساس نمیکنید، در این حسابمی
این مورد ثابت شده و بسیار مشاهده شده که افراد پس از اینکه با حساب دمو سودهای 

های شدیدی شدند! های واقعی دچار زیانزیادی کسب کردند، پس از شروع معامله با حساب
در ماه داشتند ولی به  100ه حتی سودهای باالی %گران همان کسانی بودند کاین معامله

های خود را زیر ها در معامالت واقعی غالب شد، کلیت تواناییخاطر احساساتی که بر آن
 سوال بردند.

کنم که شما با گویند، ما پولی نداریم تا شروع کنیم پیشنهاد میمن همیشه به کسانی که می
$ آماده کنید تا در بازار شروع به معامله 100انید توماه کارگری یا شاگردی هم می 1حتی 

 کنید، پس بهونه را کنار بگذارید!
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های بلند و قرمز را نبینید و سبد خود ریزش داشته، شما تا کندل 40تصور کنید بازار به یکباره %
 ای را که با سختی بدست آورده بودید، حاال به یکباره از دستسرمایه 40را بررسی نکنید که %

دار کمتر کسی است که ترغیب نشده شوید. یا در بازارهای اهرماید متوجه این فشار نمیداده
 ای باز کند که اگر موفق شود تا آخر عمر به رفاه مالی برسد!باشد که یکبار با اهرم باال معامله

تصادی حال احساسات کسی که با پول قرضی یا وام وارد این بازار شده است یا زیر بار فشار اق
 کرد! 100شدید است را در این لحظات باید ضرب در 

گذاران ها با سرمایههمانطور که گفتم یکی از عالیق من بررسی رفتار قماربازها و قیاس رفتار آن
 گران بازارهای مالی است.و معامله

جالبی از یک آزمایش را آورده چندی پیش در حال مطالعه یک مقاله بودم که در آن نتایج 
 اس بیندازیم،شیوه آزمایش اینگونه بود: قرار است تود. ب

 شود.س انداختن چه عددی ظاهر میاز گروه اول خواسته شده که پیشبینی کنند که پس از تا
و عالوه بر این  بود که قبل از تاس انداختن، نتیجه را پیشبینی کننداز گروه دوم خواسته شده 

 .خودشان تاس بریزند
ر گروه دومی که پیشبینی و تاس انداختن هر دو به عهده خودشان بوده در پایان دنتیجه: 

کردند که روی شرایط و ها تصور میزیرا آنن برابر بیشتر بوده، بندی چندیاست، میزان شرط
 رو تسلط دارند.اتفاقات پیش

 دهد، مثال کسانی که روی بازیگیری دارد رخ نمیاین اتفاق فقط زمانی که فرد قدرت تصمیم
دهد. مثال دیگر این هم رخ می ندارند هاتیم یم مختلف که هیچ آشنایی با آنفوتبال دو ت

اکثر مواقع این بازی غیرقابل است)بازی استقالل و پرسپولیس(. ایران  موضوع دربی فوتبال
پیشبینی است. بارها پیش آمده است که یکی از این دو تیم در لیگ برتر، بسیار عملکرد 

 ر دربی همان سال برنده بوده است!ولی د است داشته ضعیفی
گیری در مورد این بازی حتی در شرایطی که از لحاظ فنی هم همه چیز به نفع در نتیجه تصمیم

ام افرادی را که فقط به خاطر تیم دیگر بوده، امکان پذیر نیست. اما با این حال بارها دیده
و کند، شروع به پیشبینی رایشان ایجاد میو هیجان بیش از حدی که این کار ب حس قمارگونه

 کنند.شرطبندی در مورد بازی می
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اید که افراد بدون هیچ گونه دانشی در مورد قیمت دالر، سکه، خودرو، احتماال شما هم دیده
گویند که "من های خودشان میکنند و در پس پیشبینیهای فوتبال و ... پیشبینی میبازی
شان برای یه در مورد دلیلثان 30ها بخواهید فقط فته." ولی اگر از آنادونم این اتفاق میمی

 میم صحبت کنند، قادر به هیچ توضیحی نیستند!این تص
ها کنند کنترل شرایط در دست آنهمه این موارد در پس این موضوع است که فقط فکر می

م بخورد، تفکر ها رقاست و حتی یک ثانیه هم برای شرایطی که اتفاقات برخالف میل آن
 اند!نکرده

کنند. این گذاران هم استفاده میگران و سرمایهکه بعضی معامله وجود دارددر قمار اصطالحی 
 است. بدین معنی است که تمام سرمایه خود را در یک دست بازی کنید. "ALL-INاصطالح "

کند با چه حس غروری می All-Inهای سینمایی هم دیده باشید که یک نفر وقتی شاید در فیلم
داند و دوم اینکه فکر پذیری تا این حد را نشان قدرت میدهد. زیرا ریسکاین کار را انجام می

 داند و دست طرف مقابل را خوانده است.کند همه چیز را میمی

 کنند تمامکنند هم این احساس را دارند. فکر میمی All-Inافرادی که در بازار سهام یا کریپتو 
خود را وارد  اگر تمام سرمایه ،اند و با توجه به دانش یا رانتی که دارندشرایط را بررسی کرده

گویم که این رفتار بسیار آماتورگونه است و تا به بازی کنند برنده هستند! اتفاقا به قطعیت می
چشم بودن ام مگر اینکه به نیت شواف و در گذار بزرگ این رفتار را ندیدهحال از یک سرمایه

 این کار را بکند!

 سرمایه 50کند شاید قبال %می All-Inبرگردیم به بحث روانشناسی خودمان، وقتی فردی 
رسیده است. مثال قبال  100اش به %گذاریخودش را وارد کرده بوده ولی االن میزان سرمایه

میلیارد تومان این مقدار را افزایش داده است.  1میلیون تومان سهام داشته ولی االن به  500
دهد چندین برابر می برابر حالت قبل است اما حس قدرتی که به فرد دست 2این مقدار 

 است! به نظر شما چرا؟
پاسخ در جواب همان آزمایش است، یعنی احساس کنترل و پیشبینی که فرد دارد. در حالت 

 All-Inقبلی نصف سرمایه او درگیر بود ولی همچنان نیم دیگر آن از بازی به دور بود ولی با 
حاال او آنقدر توانایی داشته که کند که شود و فرد احساس میسرمایه وارد می کردن، تمام

 گرفته است. All-Inتوانسته این پیشبینی را بکند و تصمیم به 
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کند دست طرف مقابل شود. مثال فرد تصور میدر واقع تمام این اتفاقات در غرور خالصه می
 بازی باشد یا بازار سهام یا دولت.تواند حریفش در خود را خوانده است. حال طرف مقابل می

فی است که یک بار پیشبینی آن فرد درست در بیاید تا "دیدی گفتم" های او شروع شود و کا
دهد تا روزی تمام این شروعی است بر پایان آن شخص! زیرا آنقدر این چرخه را ادامه می

داند به دارایی خودش را از دست بدهد. زیرا فردی که دانش ندارد و مدیریت سرمایه نمی
برابر شود دوباره با  2اش کند. هر بار هم که سرمایهمی All-Inون منطق صورت غیرعلمی و بد

دهد اصل پول را کند تا باالخره زمین بخورد، زیرا وسوسه اجازه نمیمی All-Inاش تمام دارایی
 از بازی خارج کند.

ست کردنش از د All-Inاش را با این مورد آنقدر وخیم است که حتی فرد زمانی که تمام دارایی
کند و دوباره دهد، از شیوه دیگری مثل فروش وسائل و ... یا دریافت وام تامین مالی میمی

All-In برای او نماند ادامه دارد. توانیکند و این چرخه تا جایی که می 

کردن بخشی از پول با دانش و مدیریت ریسک هیچ مشکلی ندارد  All-Inداخل پرانتز بگویم 
ام در بورس است و در شرایط دارایی 40شود. مثال من اگر %حسوب نمیم All-Inزیرا در واقع 
کند ام را درگیر میسرمایه 2مناسب و همینطور بررسی ریسکی که مثال در کل % R/Rمناسب با 

All-In مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه ایرادی ندارد. گذاری،کنم از دید سرمایه 

ن دهم که یک خصیه انسانی به اسم غرور و حس اعتماد همه این موارد را گفتم تا به شما نشا
کند قدرت کنترل چیزی را که حتی در توانش نیست را دارد، تا به نفس کاذب که فرد فکر می

 تواند برای شما خطرناک باشد.چه حد می

گیر شما است. تا زمانی که به خودتان در بازارهای مالی از طرفی طمع و از طرفی ترس گریبان
نداشته باشید و شخصیت خودتان را کشف نکرده باشید نباید معامالت سنگین انجام  تسلط
 دهید. 
 ناسبی برای شناخت خودتان نیست!".که اول کتاب گفتم: "بازار جای م هستیادتان 
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 چند توصیه برای کنترل احساسات 
جبران کم و  ماندگی از بازار، تالش برای انتقام از بازار یاحرص، طمع، ترس، احساس عقب

های زندگی با انجام معامالت پر ریسک در بازارهای مالی و دیگر احساساتی که کاستی
 ها امری غیرممکن است.شوید همیشه برای همه افراد وجود داشته و فرار از آندرگیرشان می

 ها را تا حدودی خنثی کنیم.توانیم آنما صرفا با درک و آگاهی از این حاالت می

نمونه احساس حرص و طمع شاید باعث شود که ما هنگام معامله با رسیدن قیمت به برای 
حد سود، معامله را نبندیم و سود بیشتری را طلب کنیم و در نهایت همان سودها هم از بین 

افتد. اگر بیشتر به اطرافیان خود توجه کنید عمدتا همه تر هم این اتفاق میید کالنبروند. در د
که "هیچ وقت  رتر هستند. انگاهای بیشتر و بزرگدنبال کسب ثروتبه پایان عمر که تا  افراد

 .کافی نیست!"

اگر به این آگاهی برسیم که ذات انسان سیری ناپذیر است و همیشه به دنبال درآمد و رفاه 
تر شویم و با بیشتر است و مدام در حال مقایسه خودش با دیگران است، شاید کمی آرام

 ری معامله کنیم و به زندگی واقعی بپردازیم.آرامش بیشت
برای نمونه یک پزشک که در سطوح عالی درآمدی جامعه است وقتی خودش را با یک 

کند. همان مدیرعامل کند، طلب درآمد و ثروت بیشتری میمدیرعامل شرکت بزرگ مقایسه می
د و دست به کند، شاید طمع کنگذار بزرگ توجه میهای یک سرمایهوقتی به دارایی

 های بزرگی بزند.ریسک
ها دارم. افراد در هر سطحی هم که باشند باالخره یکی من همیشه یک مثال برای طمع انسان

ها درآمد بیشتری دارد و وقتی رفاه و امکانات آن شخص را ببینند، باز هم حرص و طمع از آن
که فرد حتی بخواهد خودش را کند آید. حتی این موضوع آنقدر ادامه پیدا میشان میبه سراغ

هم  ثروتمند جهان ببیند. فقط شاید نفر اول لیست کمی آرام بگیرد که آن 100جز لیست 
 بیند.مطمئنا جایگاه خودش را مداوم متزلزل می

ها همیشه با این موضوعات دست پس در سطوح کالن هم این موضوعات وجود دارد و انسان
 کنند.و پنجه نرم می
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ر را حتما در معامالت خود لحاظ کنید تا بیشتر از نیمی از موارد بررسی شده برای شما موارد زی
 پیش نیاید!

 گری را آغاز کنید.برای شروع با پول واقعی ولی کم معامله -1
به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی بدون تجربه قبلی و تا زمانی که استراتژی شما  -2

به سوددهی نرسیده است، پولی برای های مختلف بازار طی مدت طوالنی و سیکل
 گذاری قرض نکنید یا وام نگیرید.گری و سرمایهمعامله

 پلن معامالتی خود را پرینت بگیرید و جلوی چشمان خود قرار دهید. -3
پلن خود را بارها با خود تکرار کنید که ملکه ذهنتان شود. مثال بارها با صدای بلند  -4

 کنم.خودم را در هر معامله ریسک میاز سرمایه  2بگویید که من فقط %
گری ناسی معاملهگری و روانشهای حوزه کنترل احساسات و نظم معاملهسعی کنید کتاب -5

 های سودمند معرفی شده است.(لیستی از کتاب 1)در پیوست  .را مطالعه کنید
 ها را بگیرید.منشا احساساتی مثل ترس و طمع را در خود بشناسید و جلوی آن -6
اید یا حتی کنید دچار هرگونه احساس مخربی شدهمواقعی که احساس میدر  -7

 ای انجام دهید.حوصله هستید نه تحلیل کنید و نه معاملهبی
ها از گذارسرمایهاز  یلی. خدیاداده نهیها هز باخت نیبابت ا رایز  دیر یها درس بگاز باخت -8

در صورتی که  ه آن فکر کنند.ب گرید خواهندیبعد از شکست نم رایز  ،ترسندیکار م نیا
 ها بزرگترین مربی شما هستند.همین باخت
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 چرخه بازارها 
کنم چرخه روانی بازارهای مالی را برای درک بسیار بهتر موارد گفته شده، به شما توصیه می

شوید که فقط شما نیستید که در این بازارها مطالعه کنید. با مطالعه این چرخه متوجه می
شوید و به عالوه زودتر از دیگران این احساسات را شناسایی اینگونه احساسات میدچار 
 کنید و در معامالت سودده شما نیز موثر است.می

به تصویر زیر توجه کنید:

 
به  2021و اوایل  2020و یا بازار ارزهای دیجیتال را در سال  1399کنم بورس سال توصیه می

 ساس هیجان و غرور را در بین اهالی بازار به یاد دارید؟یاد بیاورید. در اوج رشدها اح
 اید.گران را که فراموش نکردههای اولیه اضطراب بین معاملهیا پس از ریزش

 گذاران تثبیت کردند.سپس احساس ترس و ناامیدی و وحشت جایشان را بین سرمایه
دوباره  صعودی م تا چرخهدر آخر هم همه باید تسلیم شوند و حتی به افسردگی در بازار برسی

 شروع شود.

های بازار به شما حاال که این چرخه را بررسی کردیم بیایید چند نکته دیگر را هم در مورد چرخه
 ما در هر روند صعودی دو مرحله داریم:بگویم. 

 گذاران بزرگ و تکمیل خریدانباشت: ورود سرمایه .1
 گذاران بزرگتوزیع: خروج سرمایه .2
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 دهند.گران ُخرد انجام میگذاران بزرگ خریدهای خود را از معاملهانباشت، سرمایهدر مرحله 
)در مراحل نمودار باال مثل وحشت، تسلیم شدن و دلسردی و افسردگی این خریدها انجام 

 شوند.(می
شوند. در ای هم به جمع اضافه میگذاران باهوش و حرفهدر ابتدای حرکت رو به باال سرمایه

 بورس ایران را به یاد بیاورید!( 99)سال شوند.وام مردم به بازی اضافه میکه عآخر هم 

ها دارایی خود را بین مردم جدیدی که وارد ایگذاران بزرگ و حرفهدر مرحله توزیع، سرمایه
در نمودار باال در قسمت هیجان و غرور و کنند.) خرد خرد تقسیم میاند به صورت بازی شده

 (افتد.تفاق میرضایتمندی این ا
کنند. به خود را خالی می ای در نوک قله سرمایهگذاران بزرگ و حرفهتصور نکنید که سرمایه

بزرگی که دارند، نیازمند این هستند که به صورت خرد خرد در روزهای مثبت دلیل حجم سرمایه
ندارد که در یک مدت وجود  که خریدار وجود دارد این کار را انجام دهند، زیرا آنقدر سرمایه

کوتاه سرمایه خود را خالی کنند و هم اینکه اگر به یکباره این کار را انجام دهند بازار منفی 
 شود و خریداری وجود ندارد.می

 های من را به خاطر داشته باشید.چندین بار این نمودار را نگاه کنید و همیشه این حرف
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 (7) هفتمفصل 

 گذارییهساخت برنامه و پلن سرما
!ماده ساخت و ساز باشید؛ آهفتمگام   

 
 

ای بود برای درک اهمیت داشتن یک تمامی مطالبی که تا به اینجا بیان شد پیش زمینه
اکنون زمان مناسبی است تا باهم این گذاری و همای برای سرمایهحرفه و برنامه سیستم

 سیستم را طراحی کنیم.

ام و قصد دارم به ترتیب گذاری را برای شما آسان کردهسرمایهمن پروسه طراحی سیستم 
 سازند.الت دقیقا سیستم شما را میسواالتی از شما بپرسم که جواب این سوا
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 وکار خود هستید!شما صاحب کسب 
وکار باید تمام جوانب آن را به مطمئنا همه با هم اتفاق نظر داریم که برای شروع یک کسب

 برنامه قبلی وارد آن شد. خوبی سنجید و با
گذاری باید به خوبی به آن اعتقاد داشته باشید این یکی از قوانینی که برای موفقیت در سرمایه

وکار خود هستید. زیرا شما سهامدار بخشی است که شما به معنای واقعی کلمه صاحب کسب
 باشید.های ارزهای دیجیتال میهای بورسی یا پروژهاز شرکت
های رسید که باید پایهواقعا این موضوع را باور داشته باشید، به این باور میزمانی که 

 وکار خودتان را استوار بنا کنید تا در برابر هر بحرانی مستحکم باشد.کسب

گذاری هم یک رسیم که سرمایهحال زمانی که دو گزاره باال را کنار هم بگذاریم به این نتیجه می
های این کار را بررسی کنیم و قبل از شروع به صورت دقیق تمام جنبهوکار است و ما باید کسب

 برای هر پیشامدی برنامه داشته باشیم.

وکار است. یک بیزینس تا زمانی پلن برای کسبگذاری شما مانند یک بیزینسبرنامه سرمایه
پلن نداشته باشد به هیچ عنوان به که یک برنامه مشخص و دقیق تحت عنوان بیزینس

 شود.سمیت شناخته نمیر

گذاری شما، اهداف مالی، گذاری نیز یک سند است که در آن تمام دالیل سرمایهسرمایه برنامه
شیوه ها، انداز مالی، قوانین ریسک و مدیریت سرمایه، شیوه خرید و نگهداری داراییچشم

 ها و ... به صورت دقیق ذکر شده است.فروش دارایی

ها تمام جوانب بازار را کار سخت است، زیرا آنمئنا برای افراد تازهسازی این سند مطپیاده
سال  1اند و نیازمند زمان هستند تا با باال و پایین بازار آشنا شوند. برای مثال کسی که ندیده

است یا با اتفاقات  ها بازار اعم از رشد، ریزش و رکود را ندیدهکند احتماال همه دورانمعامله می
شوند مثل جنگ، تصمیمات یزی نشده که مثل یک قوی سیاه باالی سر بازار ظاهر میر برنامه

های سیاسی و ... آشنایی ندارد. البته الزامی به حضور چندین ساله در بازار هم دولتی، بحران
هاست در بازار حضور دارند ولی به نیست، زیرا از سوی دیگر افرادی نیز هستند که سال

اند و به همین دلیل در آینده هم توجه بودهو تاثیر آن اتفاقات بر بازار بیآمده اتفاقات پیش
توانایی پیشبینی بازار را ندارند. در نتیجه صرفا حضور چندین ساله در یک بازار مالک ما نیست 

 و باید حضور فرد در بازار فعاالنه و با مطالعه رویدادها باشد.
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ها پاسخ دهید کنم و سواالتی که شما باید به آنئه میاما سیستمی که من در ادامه به شما ارا
ها های مختلف بازار را به شما نشان دهد و از قبل برای آنتواند جنبهبه صورت خیلی ساده می

ترین اتفاقات و ای با آرامش کامل با سختگذار حرفهآمادگی داشته باشید و مثل یک سرمایه
 مسائل رو به رو شوید.

 

 گذاری چیست؟سرمایهمزیت برنامه 
گذاران صحبت کردیم، اتفاقات غیر همانطور که در فصل قبلی در مورد احساسات سرمایه

گذار را به تواند سرمایهها آمادگی ندارد یا حتی عدم نظم ذهنی میمنتظره که فرد برای آن
که  داشتن یک برنامه منظم شدت آشفته کند و پدید آورنده مشکالت زیادی برای او باشد.

گذار دقیق بداند تحت چه شرایطی باید دست به خرید بزند و چه زمانی دکمه فروش سرمایه
تواند هایی مجاز به خروج کلی از بازار است و ... میاینکه چه زمانرا فشار دهد یا 

 گذاری را برای او بسیار شیرین و با آرامش کند.سرمایه

کند و شما را برای واکنش منطقی غیراحساسی می گذاری معامالت شما را آرام وبرنامه سرمایه
 کند.ریزی شده در برابر اتفاقات بازار آماده میو برنامه

کنید و از با این کار شما لیستی از اقدامات مهم و استراتژیک را برای هر شرایطی آماده می
ازارها هیچ ترین بکنید و حتی در سرختر شما دلیل حضورتان را در بازار مشخص میهمه مهم

 استرسی نخواهید داشت زیرا دلیل حضورتان مشخص است.

 برنامه معامالتی شما شامل سه بخش است:

 استراتژی خرید و فروش .1
 مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک .2
 روانشناسی و نظم فکر .3
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  گذاری اصولیسرمایه برنامهمراحل ساخت 
خود باید طی  برنامه معامالتیاقداماتی است که قدم به قدم برای ساخت شامل  مراحل زیر

 کنید. سعی کنید به سواالت زیر با صداقت و دقت کامل پاسخ دهید.
جواب دادن به سواالت زیر را صرفا یک رفع تکلیف در نظر نگیرید و در شرایط مناسب روحی و 

ترین بخش این کتاب است و خالصه روانی و با صرف وقت کافی پاسخ دهید. این بخش مهم
 کنید.ت گفته شده را در پاسخ به این سواالت کشف میتمام نکا

 

 های فردی:شناسایی ویژگی

 گر بلندمدت؟گذار هستید یا معاملهسرمایه 
 گذاری چیست؟دلیل شما برای سرمایه 
 کنم این سوال را از اطرافیان خود پذیری شما چقدر است؟ )توصیه میمیزان ریسک

 به شما امتیاز دهند.( 10تا  1ها بخواهید بین بپرسید و از آن
  را حاضر هستید که ریسک کنید؟ تانسرمایه از تا چند درصدحداکثر 
 های شما در چه بازاری بوده است؟در یکسال گذشته عمده دارایی 
  از چه بازار مالی تا به االن بیشترین سود را داشته اید؟ )درصد سودها مالک است نه

 میزان حجم سود.(
 ؟بوده استاید چقدر ترین ضرر مالی که به حال متحمل شدهسنگین 
 سال در  5)برای مثال آیا برای بازه بیشتر از چند ساله است؟  شماگذاری سرمایه دید افق

 خرید؟(حال چینش سبد هستید؟ به دید حضور در مجامع سهام می
  در بازارهای مالی چیست؟ شمانقاط قوت و نقاط ضعف 

دهید؟ چه کارهایی را به سختی انجام تر انجام میایرا بهتر و حرفه)چه کارهایی 
 دهید؟(می

 تخصص شما در بازارهای مالی چیست؟ 
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 :مالی مورد عالقه انتخاب بازار

 کدام بازار است؟ گذاریبرای سرمایه شما انتخاب بازار مالی مورد عالقه 
 چیست؟ بازاراین گذاری در سرمایه علت 
  اید؟سرمایه خود را در این بازار قرار دادهچند درصد 
 مالی مورد عالقه شما چیست؟ نقاط قوت و ضعف بازار 
 چیست؟ وجود در بازار مالی مورد عالقههای مریسک 
 چیست؟ بازاراین ی هاها و راهکارهایی برای پوشش ریسکسیستم 
 کنید.تسلط به ساختار و رفتارهای بازاری که در آن فعالیت می 

 دهد؟به چه فاکتورهایی بیشتر واکنش نشان می این بازار مثالبرای 
 برد؟هایی دارد و هر سیکل چه مدت زمان میچه سیکل

 آشنایی با اقتصاد کالن در سطح بازار مالی مورد عالقه شما 
کنید نیاز است که اقتصاد کالن ایران را بررسی گذاری میمثال اگر در بورس ایران سرمایه

کنید نیازمند دانش در مورد گذاری میدر بازار ارزهای دیجیتال سرمایهکنید اما اگر 
 اقتصاد کالن در سطح جهانی و کشورهای بزرگ اقتصادی مانند آمریکا، هستید.

 اید اثرگذار گذاری کردهبررسی بازارهای مالی دیگری که روی بازار مالی که شما سرمایه
 هااست. مانند بازار دالر و کامودیتی

 انداز بلندمدت بازاری، پیشبینی و آمادگی برای چشمبررس 

 

 ساخت استراتژی فنی:

 )... مشخص کردن ابزارها و منابع مورد نیاز بر اساس سبک تحلیل)بنیادی، تکنیکال و 
 برای بررسی مشخص کردن صنایع مورد عالقه 
 )... مشخص کردن فاکتورهای الزم برای خرید یک دارایی)سهام، رمزارز و 
 قیق استراتژی خرید داراییتعیین د 
 تعیین دقیق استراتژی فروش دارایی 
 شود؟حد سود شما چگونه مشخص می 
 شود؟حد ضرر شما چگونه مشخص می 
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 توان با حجم کند و میمی هایی احتمال ریسک کاهش پیداطبق استراتژی شما چه زمان
 بیشتری وارد بازار شد؟

 

 مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه:

  ک روی کل حسابریسحداکثر 
 کنید؟پس از رسیدن به حداکثر ریسک تعیین شده روی حساب چه اقدامی می 
 تا ترغیب شوید وارد بازار شوید و  شما چقدر است حداقل میزان سود در برابر ریسک

 (R/R؟ )تشکیل دهیدسبد جدیدی 
 کند؟های شما چیست و از چه استراتژی پیروی میشیوه خرید دارایی 

 کنید؟استفاده می DCAیا  Martingleبرای مثال از شیوه 
  شیوه و استراتژی چینش سبد شما برای کاهش ریسک چیست؟ آیا گروه خاصی از

 ها وزن بیشتری در سبدتان دارند؟دارایی
 کنید و اندازهای جدید را به سبد خود اضافه میبا چه سیستمی سرمایه و پس

 کنید؟ریداری میهای جدید در این بازار خدارایی
کنید های جدیدی که وارد بازار میپرسم که حواستان به پول)این سوال را برای این می

 های جدید را مورد بررسی قرار ندهید.(ها، داراییباشد و هنگام محاسبه سود و زیان
 ؟شویدهایتان را نقد کنید و از بازار خارج در چه صورتی اجازه دارید دارایی 
  ها یا در یک روز کل بازار به شدت قرمز است، واکنش شما چیست؟ آیا داراییتصور کنید

  روز بازار قرمز باشد چه واکنشی دارید؟ 2کنید؟ اگر ها را نقد میبخشی از آن
)این سوال مربوط به روانشناسی نیست و سطح ریسک و شیوه مدیریت ریسک شما را 

 (دهد.مورد سنجش قرار می
 تباط با سیستم معامالت به دلیل قطعی برق، اینترنت و ... راهکار در صورت قطع شدن ار

 اتفاقات جانبی( )مدیریت ریسک جایگزین شما چیست؟
  برابر چطور؟ 3کنید؟ برابر شد چه می 2اگر سرمایه در حساب شما پس از رشد بازار 

 کنید؟ای از بازار خارج میآیا سرمایه
 کنید؟را به آن بازار منتقل می د شد، آیا سرمایهاگر در بازار دیگری، فرصت بهتری ایجا 
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 گذاری و نظم ذهنی:روانشناسی سرمایه

 کنید؟در چه شرایط روحی و زمانی بازار را تحلیل می 
 گذاری و بازارمشخص کردن یک دوره زمانی مشخص برای بررسی سبد سرمایه 
  مشخص کردن استثنائات برای بررسی بازار و سبد)مثال اتفاقات سیاسی که در کشور روی

 دهد.(ی که در سطح جهان رخ میکیتیژئوپلدهد یا مسائل می
 .مشخص کردن اقدامات روتینی که برای بررسی سبد باید انجام دهید 

 ها، مطالعه اخبار و ...(های مالی، چارت)برای مثال مشاهده صورت

 

 :یا دارایی گذاریجاد سبد سرمایهای

 ها کنید.تان و استراتژی فنی شروع به تحلیل داراییمطابق با بازار مالی مورد عالقه 
 هایتان تهیه کنید.های مورد تایید با استراتژییک واچ لیست از دارایی 
 .مطابق با اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه چینش سبدتان را انجام دهید 

 

 :گذاریو رصد بازار و بازدهی سبد سرمایه بازبینی

  سبد و رصد بازار بر اساس سیستم طراحی شدهبازنگری 
 و مقایسه بازدهی با دیگر بازارها گذاریارزیابی عملکرد سبد سرمایه 
 اجرای دوباره چرخه 
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راه را دارند. به این سواالت به چشم یک دفترچه نقاط تمامی سواالت باال حکم یک نقشه
حراف نگاه کنید و با توجه به روحیات خود سعی کنید حتی سواالت بیشتری از خودتان ان

هایی برای شما پیش آمده باشد که برای من اتفاق نیفتاده بپرسید. زیرا شاید سواالت و چالش
 و من در این لیست قرارشان ندادم.

 یهات جداگانه جوابکنید باید برای هر بازار به صوراگر در دو یا چند بازار فعالیت می
ای بدهید. برای مثال یک بار این سواالت را برای بازار بورس و یک بار برای ارزهای جداگانه

 دیجیتال از خودتان بپرسید.
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 گذاریمنابع و مراجع مفید برای سرمایه - (1)پیوست 
برند!ها بهره میهای بازار از آنایابزارهایی که حرفه  

 
 

منابعی جهت کسب اطالعات و نمودارهای مهم در بازارهای مالی مختلف را برای بخش در این 
تواند نقش پررنگی در موفقیت ها میهایی که مطالعه آنام. به عالوه کتابشما لیست کرده

 شما در بازارهای مالی داشته باشد.
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 های پیشنهادیکتاب 
 یتمام دی)و شایمال یبازارها یهادر مورد کتاب ی کهنکته مهمها، قبل از معرفی کتاب

و  هایشما استراتژ  حتما از این موضوع آگاه باشید که دیاست که با نیا وجود دارد ها(کتاب
مطالب  نیکه ا ستین یمعن نیلزوما بد نیو ا دیکنیرا مطالعه م سندهیتفکرات شخص نو

که شما  دیداشته باش نظردر  دیبا کالیتکن یهایدرست هستند. مخصوصا در مورد استراتژ 
 یبرا ییهادهیها فقط اکتاب نیو ا دیکن دایخودتان را پ یشخص ستمیسبک و س دیو با دیبا

ام و مطالعه کرده نهیزم نیدر ا یار یبس یهاشما هستند. شخصا کتاب ستمیساخت س
 گرانیرف از سبک دص   دیبه تقل یلیوقت تما چیام اما هرا هم گذرانده یادیز  یهادوره

ام و در آخر متوجه شدم که کتاب معروف را مطالعه کرده کیآمده که  شیپ یو گاه امنداشته
که  یز یکنم و فقط در آخر چ کتاب معامله نیا سندهیتا با سبک نو ستمیمن اصال راحت ن

گران از آن استفاده از معامله یادیکه عده ز  یکتاب نیبود که من شخصا با ا نیشد ا بمینص
برقرار نکردم و فقط با سبک آن آشنا شدم  یبازار معروف است، ارتباط یاهال نیب دراند و کرده
 کتاب ندارم. نیو متد ا وهیبه استفاده از ش یلیتما یول
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 گریحوزه روانشناسی و ذهن معامله

 گر منضبط اثر مارک داگالسمعامله 
 کالیتکن ،یادیبن لیکتاب تحل نیا گرینام د -ناخودآگاه اثر مارک داگالس  ریبا ضم یگر معامله 

 Tradingکتاب  نیدر اصل نام ا یمنتشر شده ول یگر یاست که توسط انتشارات د ؟یذهن ای
in the zone .است 

 نبارگریروزانه اثر برت است یگر معامله یمرب 
 ثیام ف سیها اثر کورتالکپشت وهیش 
  ماکـسـول مالـتـزروانشناسی تصویر ذهنی اثر 

 

 دید اقتصادیو حوزه اقتصاد 

  نگستونیویلس لاقتصاد به زبان ساده اثر 
 اثر مسعود نیلی اقتصاد یمبان 
 کلیات اقتصاد اثر گریکیو منکیو 
 های بازار سرمایه مانند اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازارهای آمادگی آزمونکتاب 
 لریاثر رابرت ش ییاقتصاد روا 
 دید اقتصادی اثر پیتر شیف 
  نسیم نیکوالس طالبقوی سیاه اثر 
 خورند اثر دارون عجم اوغلوها شکست میچرا ملت 

 

 منابعدیگر 

 استراتژیست اثر نیما آزادی 
 بورس باز اثر سلمان امین 
 هوش مالی اثر رابرت کیوساکی 
 همین عنوان را در گوگل سرچ کنید.( –)دوره آموزشی رایگان گر سه بعدیدوره معامله 
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 های کاربردیوبسایت 
ساخت پلن در مرحله رصد بازارها بیان شد که باید بتوانیم حداقل ماهی یکبار  در بخش

گذاری خودمان را آنالیز و بررسی کنیم. این بخش آماده شده است تا شما شرایط سبد سرمایه
 در هر بازاری بتوانید بهترین ابزارها را در اختیار داشته باشید.

ها به وبسایت با کلیک روی عنوان هرکدام از آنها لینک شده اند و * در این تمام وبسایت
 مربوطه هدایت خواهید شد.

 

 بازار بورس

  تابلو آنالین بورس ایران– TSETMC.IR 
 رسانی ناشران بورس ایرانسامانه اطالع - کدال 
 مرکز پرداش اطالعات مالی ایران 
 هاپیشبینی سود شرکت 
 نقشه بازار بورس 
 های بورس ایراننمودار سهام 
 های بازار سرمایهداده  
  بورسان -اخبار بورسی 
  اکو ایران -اخبار بورسی 
  بورس پرس -اخبار بورسی 
  سایت رهاوردوببولتن های 

 

 بازار ارزهای دیجیتال

  تریدینگ ویو –نمودارهای ارزهای دیجیتال 
  کوین مارکت کپ –اطالعات ارزهای دیجیتال 
  مساری -دیتای ارزهای دیجیتال 

https://sarmayehabi.com/
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
https://www.codal.ir/
https://www.fipiran.com/
https://irancr.com/predict
https://irancr.com/predict
https://irancr.com/predict
https://www.sahamyab.com/heatmap
https://rahavard365.com/
https://rahavard365.com/
https://rahavard365.com/
https://www.shakhesban.com/
https://www.shakhesban.com/
https://www.shakhesban.com/
https://bourseon.com/topic/Kd-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ecoiran.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-157
https://boursepress.ir/
https://rahavard365.com/bulletins
http://www.tradingview.com/
http://www.tradingview.com/
https://coinmarketcap.com/
https://messari.io/screener
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  کوین گلس -اطالعات بازار فیوچرز 
  360کوین  -نقشه بازار ارزهای دیجیتال 
  کریپتو بابلز -نمای کلی بازار 
  سرتیک -های بالکچین پروژهبررسی امنیت 
 استیکینگ ریواردز -ها همقایسه سود استیکینگ پروژ 
  ارز دیجیتال -فارسی  -اخبار ارزهای دیجیتال 
  میهن بالکچین -فارسی  -اخبار ارزهای دیجیتال 
  کریپتو پنیک -انگلیسی  -اخبار ارزهای دیجیتال 

 

 اقتصاد ایران و جهان

 نمای کلی تمامی بازارها به صورت خالصه 
 اطالعات بازارهای ایران و جهان 
 نمودار تاریخی قیمت ملک در تهران 
 های بانکیام واملیست تم 
 قیمت طال 
 قیمت ارز 
 هاقیمت تمامی کامودیتی 
 جدول اطالعات اقتصادی تمام کشورها 

 

 

  

https://sarmayehabi.com/
https://www.coinglass.com/
https://coin360.com/
https://cryptobubbles.net/
https://www.certik.com/
https://www.stakingrewards.com/
https://arzdigital.com/breaking/
https://mihanblockchain.com/category/news/
https://cryptopanic.com/
https://sarmayehabi.com/price/
https://www.tgju.org/
https://www.jadvalzarb.com/base/tools_128
https://www.rade.ir/service_cat/%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://www.tgju.org/gold-chart
https://www.tgju.org/currency
https://tradingeconomics.com/commodities
https://tradingeconomics.com/commodities
https://tradingeconomics.com/commodities
https://tradingeconomics.com/matrix
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 مفاهیم اقتصادی به زبان ساده – (2)پیوست 
 هرآنچه که برای شروع نیاز دارید!

 
 

گذار باید از ترین عناوینی که یک سرمایهدر این بخش به صورت خالصه و کاربردی به مهم
 پردازم.کند می ها اطالع داشته باشد تا فهم و درک مناسبی از اقتصاد پیداآن

 تعریف علم اقتصاد 
تخصیص منابع محدودی که در اختیار داریم، به نیازهای بیشماری که تمایل داریم به آنها 

 دست پیدا کنیم، به شکلی که بهترین بازدهی را داشته باشد، اقتصاد می گویند.

 تفاوت اقتصاد خرد و اقتصاد کالن 
ه می شود که بر زندگی یک فرد یا افرادی خاص در اقتصاد خرد به بررسی متغیرهایی پرداخت

مثال یک گروه یا یک شرکت یا صنعت تاثیر می گذارد ولی در اقتصاد کالن به متغیرهای کلی 
 شود.که بر جامعه و ملت یک کشور تاثیر می گذارد، پرداخته می

اص بر کل به بیان دیگر در اقتصاد کالن به جای بررسی و مطالعه یک بنگاه یا مرکز تجاری خ
 .شویممیاقتصاد یک کشور متمرکز 

پس در اقتصاد خرد می توان افراد تاثیرپذیر از آن سیاست ها را از بقیه افراد جامعه جدا کرد. 
 مثال سیاست هایی که بر شهر اراک حاکم است لزوما بر ساکنین تهران یا اصفهان تاثیری ندارد.
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 (Microeconomicsاقتصاد خرد)
 به مسائل زیر پرداخته می شود:در اقتصاد خرد 

و سود  دیحداکثر رساندن تول به، تیو به حداکثر رساندن مطلوب یمشتر در مورد  یر یگ میتصم
 کیدولت بر  ینامه ها نییو آ نیقوان اثراتی، مرکز تجار  ایبازار  کیکردن  متعادل، شرکت
 گرانید یهاتیدادوستدها و فعال یجانب اثراتی، مرکز تجار  ایبازار 

 (Macroeconomics)اقتصاد کالن
 در اقتصاد کالن به مسائل زیر پرداخته می شود:

ی، رونق و رکود اقتصاد علل، متیو ق دیبر درآمد و فروش بر تول اتیمانند مال اتیاثرات مال
، حذف و یا نرخ بهره نییتع یچگونگی، بر سالمت اقتصاد یو مال یپول یها استیس اثرات

 مردم، نقدینگی و پایه پولی کشورها به ارائه یارانه

 تورم (Inflation) 
مشخص گفته  یبازه زمان کیدر  هامتیق یسطح عموم شیتورم به افزا ،یاز نظر اقتصاد

تورم  گیریم.شود هم در نظر میتورم را نوعی مالیات مخفی که از مردم گرفته می .شودیم
مرکزی هر دالیل بسیار متعددی دارد اما دلیل اصلی آن چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانک

 دهد.رخ میهای اقتصادی کشور است که به دلیل کسری بودجه یا بحران

 ( نرخ بهرهInterest Rate) 
 کنید.ای استقراض پول پرداخت میای است که در ازیا نرخ سود هزینهنرخ بهره 
ای که شما پرداخت یگر، نرخ بهره هزینه اجاره پول نیز هست. یعنی هزینهبه بیان د

 کنید تا به واسطه تغییر در ارزش پول در آینده شخص مقابل شما ضرر نکند.می

 (نقدینگیLiquidity) 
از سه جزء  یطور کلبه ینگینقدکند. های نقد در یک اقتصاد اشاره مینقدینگی به تمام دارایی

 .شودیم لیتشک «یدار یردیغ یهاسپرده»و  «یدار ید یهاسپرده»، «اسکناس و مسکوک»
 شود که یکی از دالیل اساسی تورم است.خلق نقدینگی به واسطه چاپ پول ایجاد می
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 (پایه پولیMonetary Base) 
همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به عالوه سپرده  ای یپول هیپا

. ضرب مقدار پایه پولی در ضریب فزاینده برابر با میزان شودیگفته م یها نزد بانک مرکز بانک
 نقدینگی است.

 ضريب فزاينده(Money Multiplier) 
دهد. جاري نشان ميهاي تضريبي است كه قدرت افزايش حجم پول را بر اساس فعاليت بانك

 كند.به تعبير ديگر، نشانگر آن است كه در ازاي هر واحد پايه پولي، حجم پول چقدر تغییر مي
 فرمول: نقدینگی = پایه پولی * ضریب فزاینده

 تولید ناخالص داخلی(GDP) 
 این عدد نشان دهنده، مجموع ارزش تولید خدمات و محصوالت یک کشور است.

هم شاخصی است شبیه تولید ناخالص داخلی که مربوط به  GNP )تولید ناخالص ملی یا
 ارزش تولید خدمات و محصوالت هر کشور در سراسر دنیا است.(

سال رشد مثبت به همان مقدار داشته  5باید حدود  GDPبه ازای هر واحد منفی در مقدار 
 باشیم تا اثر آن واحد منفی در اقتصاد از بین برود.

  یتراز تجار(Balance Of Trade) 
 است. نیمع یدوره زمان کیکشور در  کیارزش صادرات و واردات  انیاختالف م یتراز تجار 
 ،یارز داخل تیاز واردات است و باعث تقو شتریصادرات ب یعنیتراز مثبت باشد  زمانی که
 و بلعکس. شودیم یخارج هایارز فیکاهش تورم، تضع د،یرونق تول

کردن تراز تجاری و به تبع آن افزایش قیمت ارزهای خارجی ها با منفی البته گاهی دولت
 مانند دالر و یورو، سعی در ترغیب تجار به صادرات دارند.

 سیاست(های پولیMonetary Policy) 
 دهد: یانجام م ینگیجهت کنترل نقد یکه بانک مرکز  ییها استیس

 .شودیحجم پول در جامعه م شی: باعث افزایانبساط یها استیس -1
 یکاهش رکود اقتصاد :هدف

 شود.ی: باعث کاهش حجم پول در جامعه میانقباض یها استیس -2
 : کنترل و کاهش تورمهدف
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یا ابزارهای  نرخ بهره و کنترل تسهیالتها به وسیله ابزارهای مستقیم مانند این سیاست
 شود.اجرایی میقانونی و عملیات باز  نرخ سپردهغیرمستقیم مانند 

 سیاست(های مالیFiscal Policy) 
 های مالی اشاره بر استفاده از بودجه دولت برای حل مشکالت مالی دارد.سیاست

را داریم که های مردم افزایش هزینه دولت و کاهش هزینه های انبساطی مالی،در سیاست
 بلعکس.های انقباضی مالی شود و در سیاستشامل کاهش مالیات می

 مالیات 
کنند و به بیان دیگر، تامین مخارج عمومی از مردم اخذ می ها بابتپولی است که دولت

شود و در مالیات، وظیفه عمومی است که برای توسعه و رشد اقتصادی کشور پرداخت می
های اخیر به کشورهای توسعه یافته یکی از فاکتورهای مهم در بودجه دولت است که در سال

 ای شده است.دلیل کاهش درآمدهای دولت، به مالیات توجه ویژه

 تسعیر ارز 
 لیتبد الیآن به ر  یتمام معامالت ارز  دیثبت شود، با الیشرکت به ر  کی یمال اتیاگر عمل
نرخ  رییکه حاصل از تغ یانیز  ایلذا به سود  .مییگویارز م ریرا تسع یواحد پول لیتبد نیشود. ا

 .ندیگوینرخ ارز م ریاز تسع یناش انیز  ایباشد، سود  یمال یهاارز در صورت

 (ارزش افزودهValue Added) 
و دستمزد و  هیشده با مجموع ارزش مواد اول دیارزش محصول تول نیتفاوت بارزش افزوده، 

باشد. یعنی اگر قیمت تولید یک محصول ، میاندآن به کار رفته دیکه در تولحمل و نقل و غیره 
 که تقریبا همان سود است.آید را از قیمت فروش آن کم کنیم ارزش افزوده آن بدست می

 (هزینه فرصتOpportunity Cost) 
کنیم تا به کاری دیگر بپردازیم را هزینه فرصت ها صرف نظر میهایی که از آنارزش فرصت

کار خود وکنیم تا کسبمیلیون تومانی  صرف نظر می 15گوییم. مثال وقتی از حقوق ماهانه می
 باشد.می 15.000.000*12نه این کار را راه اندازی کنیم، هزینه فرصت ساال
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 ها با ژورنال و ترکرآنالیز حساب - (3)پیوست 
 حسابدار شخصی خودتان باشید!

 
 

زمند بررسی مداوم حساب خود هستیم و حتما گری نیاگذاری بلندمدت، مانند معاملهدر سرمایه
عوامل دیگری مانند تورم یا های مختلف بررسی کنیم و با باید میزان سودآوری خود را در دوره

 بازارهای موازی مقایسه کنیم.
 های شخصی بیاموزید.افزار اکسل را در حد مدیریت حسابکنم حسابداری و نرمتوصیه می

 کنم. حتی ترازنامه شخصی دارم!های خودم را بررسی میمن شخصا به چند شیوه دارایی
ن به بازارهای مالی و مسائل هرچند بخشی از این موضوع وابسته به عالقه شدید م

کنند ولی هیچ گذاری میبینم که سرمایهگذاری و مالی است ولی زمانی که افرادی را میسرمایه
دانند چه سهامی را به چه قیمتی و به چه های خود ندارند و حتی نمیبررسی روی حساب
 کنم.اند، واقعا تعجب میدلیلی خریداری کرده

  

https://sarmayehabi.com/


. – سرمایه آبی                  128 C o mA b iS a r m a y e h 

 ریت حساب خود در نظر بگیرید:موارد زیر را در مدی

 سنجه یا متریک مشخصی برای سنجش سود و زیان خود داشته باشید. .1
 خواهید رشد حساب خود را به نسبت تومان بسنجید یا دالر؟مثال می

 خود را از قبل مشخص کنید.گذاری و افق دید سرمایهمیزان سود انتظاری  .2
مثال اگر  نید تا از تورم هم جلوتر باشید.گذاری کتوجه داشته باشید که شما باید سرمایه .3

 سود باشید تا تورم را جبران کنید. در درصد 41درصد است، شما باید حداقل  40تورم 

 

 کنم.من برای آنالیز و مقایسه رشد حساب و سرمایه از چند ابزار استفاده می

 های خرید و فروش و دالیل خرید و فروششرح موقعیت –نویسی ژورنال 
شات نمودار قبل از اسکرین قیمت خرید، ل شامل: تاریخ، پله خرید، حجم خرید،حداق

 است. خرید یا لینک تحلیل بنیادی که باعث خرید شده
 دالر و ... سود کسب شده با دیگر بازارها مانند طال، مقایسه 
 هاها اعم از واریز و برداشت به حسابثبت تمامی تراکنش 
  مجامع و تاریخ پرداخت سودثبت رویدادها و وقایع مانند 
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جدول زیر  مطابق، مناسب است که جدولی مقایسه رشد حساب با دیگر بازارهابرای بررسی 
افزاهای تهیه کنید تا سرمایه خود را به نسبت بازارهای مختلف بسنجید. این جدول را در نرم

 سازی کنید.توانید پیادهیا روی کاغد و دفتری مخصوص می Notion ،اکسل مانندکامپیوتری 

و برای بازار بورس طراحی شده است که به راحتی برای هر بازای قابل  های جدول فوق کامال فرضی هستندداده* 
 .باشدسازی میپیاده

یون میل 20به عالوه  میلیون تومان سهام دارید 100مطابق جدول باال فرض کنید شما در ابتدا 
 شود. قیمت روز دالر، شاخص بورس، بیتکوینمیلیون تومان می 120تومان نقدینگی که جمعا 

ماه بعد  1هفته یا  1تواند . سپس در نوبت بعدی که میکنیمعیار را هم ثبت می 18و طالی 
م. کنیدیگر بازارها را هم وارد می م و قیمت روزیکنرا وارد می ای خودهباشد، دوباره دارایی

 در برابر شماهای سمت راست جدول که مقایسه رشد حساب سپس به صورت اتوماتیک خانه
 شود.دیگر بازارها است پر می

 تاریخ است. 1ستون شماره 
 های شما به میلیون تومان است.سهام 2ستون شماره 
 در کارگزاری است. نقدینگی باقی مانده است 3ستون شماره 
 نقدینگی است. مجموع سهام و 4ستون شماره 
گذاری شده است میزان رشد حساب به نسبت مرحله قبلی ( نام%که با عنوان ) 5ستون شماره 

 است، در واقع حساب با خودش در دوره قبلی مقایسه شده است.
 18بورس، بیتکوین و طال  کلبه ترتیب قیمت روز دالر، شاخص 9و  8، 7، 6شماره  های ستون

 باشند.عیار می
به ترتیب نسبت رشد حساب به رشد هر یک از بازارهای دال،  13و  12، 11، 10 هایستون

 باشد.کل بورس، بیتکوین و طال میشاخص
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بیشتر سود داشته است. این بدین معنی  2مثال: در ردیف دوم حساب فرضی به نسبت دالر %
بیشتر بوده.  نیست که بازار دالر منفی بوده بلکه به این معنی است که میزان رشد حساب ما

 تومان افزایش قیمت داشته است. 500کند دالر در این مدت همانطور هم که مشاهده می

گذاری شده است، حساب ما به همینطور با اینکه تمام این حساب در بازار بورس سرمایه
کل ایم اما شاخصکاهش داشته یعنی با اینکه ما سود کرده 3نسبت شاخص کل بورس %

 ی در این دوره داشته است.بورس رشد بیشتر 

 

 ها چیست؟اما فایده این بررسی
با بررسی مداوم میزان رشد حساب خود و همینطور مقایسه حساب با دیگر بازارها متوجه چند 

 شویم.مورد می

 کنید و در دوران کل بورس کمتر سود میاگر شما در یک دوره طوالنی مدت از شاخص
ید سیستم معامالتی خودتان را دوباره بررسی کنید و کنید نیاز دار ریزش بیشتر ضرر می

 گذاری و یا سبدگردانی استفاده کنید.های سرمایههای آن را بپوشانید یا از صندوقضعف
 اید بیشتر گذاری کردهاگر بازدهی بازارهای دیگر در بلندمدت از بازاری که شما سرمایه

 دهید تجدید نظر نمایید.انجام میهایی که گذاریاست، بهتر است که در مورد سرمایه
 کنم به سابقه معامالت خود ها توصیه میدر صورت مشاهده ضعف در هر یک از بخش

ها رجوع کنید و دالیل خرید و فروش و مسائل بنیادی و تکنیکالی را که بر مبنای آن
های شما به خرید و فروش کرده بودید را بررسی کنید. سپس چک کنید که آیا دیدگاه
 اید یا ...واقعیت پیوسته یا اینکه قبل از وقوع به خاطر عجولی فروش انجام داده

  

https://sarmayehabi.com/


. – سرمایه آبی                  131 C o mA b iS a r m a y e h 

 

 پایان
 

 به پایان آمد این دفتر ...

شدت روی زندگی من تاثیر داشته را برای حسن ختام هایی که بهای از توصیهدر آخر مجموعه
تجربیات، مطالعات و دیدارهای من ها حاصل کنم. این توصیهها برای شما بازگو میاین نوشته

 ام کسب شده است.ها را داشتهبا افراد موفقی که شانس آشنایی با آن

  هیچ وقت اجازه ندهید طرز تفکر غالب ذهن شما فقر باشد. اجازه ندهید ذهن شما
تصمیم بگیرد و انتخاب کند که پول در گرو کار سخت است. )قدرت ضمیر ناخودآگاهتان 

 ان دست کم نگیرید. در ذهنتان بذر موفقیت بکارید.(را به هیچ عنو
  دلیل: 2اطراف خود را با دوستان و آشنایان موفق پر کنید. به 

 ها روی انرژی شما هم تاثیرگذار است.ذهنیت موفق آن -1
ارتباطات، یک رکن اساسی در موفقیت هرشخص است. تا زمانی که با داشتن یک  -2

کنید. البته این مورد شما حل نشود این مورد را درک نمی دوست تاثیرگذار موانع سر راه
را با رانت اشتباه نگیرید، منظور من افراد تاثیرگذاری هستند که راه را به شما نشان 

دهند یا هنگام خارج شدن از مسیر حواسشان به شما است. )پدرم در نوجوانی می
 تر است.(کرد که رفیق خوب از برادر هم بههمیشه به من گوشزد می

  از ریسک کردن نترسید. اما ریسک را مدیریت کنید. ریسکی که در صورت ضرر باعث
ضررهای کوچک و در صورت سود باعث سودهای بزرگ شود و پشت آن ریسک دانش 

 های شما باشد.کافی برای تحقق بخشیدن به خواسته
 ر اقتصاد و قدرت قوه تشخیص خودتان را افزایش دهید تا هرچیزی را باور نکنید. د

کنند اصوال اتفاق گوییم، آن چیزی که عوام مردم فکر میبازارهای مالی ما همیشه می
افتد. با تجربه کردن، آموزش صحیح دیدن، مشاوره با افراد آگاه و ... قدرت نمی

 تشخیص و شم اقتصادی خودتان را افزایش دهید.
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 ید و برای زندگی و پول خود گذاری را خیلی جدی بگیر بندی، هدفریزی، بودجهبرنامه
مثل یک مسابقه بزرگ استراتژی و برنامه داشته باشید تا هیچ وقت از هیچ چیز شوکه 

 نشوید.
 توانید در ابتدای مسیر برای خودتان دارایی مولد و درآمد غیرفعال ایجاد کنید.تا می 
 د وگرنه کنید باور داشته باشید و از خودتان و کارتان مطمئن باشیبه کاری که می

تان سعی کنید برای خودتان الگوهایی از خورید. برای ایمان به کار و حرفهشکست می
 کنید پیدا کنید.ای که فعالیت میافراد موفق در زمینه
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