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یادداشت نویسنده 
ام، هبر آن بـود ،هموارهام،هبودمشغول،به فعالیتارکه در بورس اوراق بهادهایی در طی سال

ـ .جزئی از برنامه روزانه خود کنم، رارهابازاتا یادگیري نکات مهم  ، سـالها فعالیـت ایـن   ي هتجرب
عـالوه بـر اینکـه بـازدهی     گـذاري  در سرمایهکارانه داشتن یک نگاه محافظه، نشان داده است که

و در جهت حفظ سرمایه، ابزاري، بازارهااتو نوساندر برابر احتماالت، آوردمیمناسبی به همراه
واکـنش  ، بر خالف باور عموم مردم، حفظ سرمایهبه دلیل توجه براصل .باشدمیمدیریت ریسک

اسـت و ، احتیـاطی یواکنشـ گـذاري،  یک موقعیـت سـرمایه  نسبت به ، بزرگ دنیاگذاران رمایهس
وارد یـک  ، بـا تحقیـق و تعمـق   همـواره وشـوند میو ریسک زیادهیجان ، کمتر اسیر احساسات

آدمیاما ، است، ر زیادپیچیدگی بسیا، مدرنداريسرمایهمشکل .شوندگذاري میفرآیند سرمایه
زیادسـاده کـردن بسـیار   ولـی ، ساده کندرا بسیارپیچیده هر چیز ، به دنبال آن است کههمواره 

یـد بـا یـک نگـاه     آن بابه جـاي  ، ما را از منفعت و سود دور میکندي مؤثربه شکلها، پیچیدگی
.افزایش دهیم، يمؤثربه شکلرابازدهمیزان، تحلیلی و تجربه گرا

ایـن .هیدهرگز پول از دست ند: کهمعتقد است ، معروف وال استریتگذار سرمایهبافتوارن
ایـن  . پرهیـز از ریسـک زیـاد در ایـن شـغل پـر مخـاطره اسـت        بـراي ، بیانگر توصـیه وي سخن

وي منبـع  .بیمه بناکرده استي هاش را بر پایفعالیت اقتصادي، زمان مامورد احترامگذار رمایهس
صورت موتور کرد و شرکت را به تأمین بیمهي هفعالیت در حوزبا ، مالی شرکت بافندگی خود را

.درآوردگذاري سرمایه
طـال و  ، بورساصلیدر سه بخشگذاري، در سرمایهکارانه با توجه به نگاه محافظه، این کتاب

بـازار ، در خالل مباحـث ومسکن، بانک، نفتبازارهاي، در این میان.نگاشته شده است، ریسک
همـواره  ، بازار پر قـدرت بـورس  ، واقعیت این است که.استگرفته مورد تحلیل و بررسی ، نیزارز

گـذاران  سـرمایه بی همچون طال در پورتفـوي داشته است و بازار جذاسازي در ثروتسهم مهمی
یعنی کم کـردن ریسـک و ایـن    گذاري، در سرمایهبیمه از طرفی .دارداي جایگاه ویژهاي، هحرف

خود ي هسرمای، در بازارهامختلف ریسک مالیهاي با شناخت جنبهتا ، استگذار اولویت سرمایه
. کندمحافظتها در کوران بحران، را

یـک  ، گیردمیکند و تصمیممییک کارشناس هواشناسی در مورد وضع هواي آینده قضاوت
تصـمیم یـک فرمانـده در مـورد زمـان حملـه      کنـد،  مـی قاضی در مورد مضنون به جرم قضاوت 

اغلب تصمیمات ، استراتژي نظامیهاي در کسب و کار و سیاست و در بسیاري از جنبه.گیردمی
شـود  مـی آغـاز هـا  و سـوگیري هـا  نـایی توا، قضاوت با شناخت خودتـان . نقش حیاتی دارند، مهم



پاسـخ  ي هکوچک و نحوهاي در مورد گروه، قضاوت.شودمیسپس به شناخت سایر افراد منجرو
یـک فعـال اقتصـادي در    ، در بازارهاي مـالی .استتر بسیار پیچیده، یا اطالعاتها به چالش، آنها

، قدرتمنـد قطعا یک فعال اقتصادي با ذهنیـت  .گیردمیوتصمیم کندمیقضاوت ها، زشمورد ار
دنیـاي  .را خواهـد یافـت  در بازارهـا  راه سود آوري، برخوردار باشدکه از تجزیه و تحلیل مناسب

جنـگ  ، تجـارت .دارنـد ، براي آموختن در بطن خوددنیاي بزرگی است که هر روز نکاتیابازاره
میان خریدار متفاوتبا قیمتی، هرروز در بازار، است کهها و این ارزشهاست معین کردن ارزش

ي اقتصادي به یک فعالیت در بازارها، تکنولوژيعلم و امروزه با رشد .شوندمیمبادلهو فروشنده
وپزشکیمشاغلنندهمااي، هحرفگذاري سرمایه، درجهان امروز. تخصصی تبدیل شده استکار 

آموزشـی ویـژه  هـاي  دورهکردنطینیازمند، کهگرددمیخلبانی یک کار تخصصی محسوبیا
واقتصـاد ، مـدیریت هماننـد اي هگسـترد علـوم نیازمند دانستن، موفقیت در این حرفه. باشدمی

، نویسـنده نگار، روزنامهگالدولمالکولم. استسیاستحقوق و، حسابداري، اسیروانشن، بازاریابی
تبدیلواستاديسطحبهرسیدنبرايتمرینساعتهزارده: گویدمییکانادایشناسو جامعه

تـالش شـده   ، در ایـن راسـتا  .اسـت ضرورياي هزمینهردرجهانیسطحدری کارشناسبهشدن
و ریسـک و تحلیل شناختهمچنین، بورس و طالبازارهاي پیچیدگیاست تا در جهت شناخت

، روانشناسـی مـالی و رفتـاري   مبحـث  مرتبط باگفتاري، سرمایهموجود در بازار متنوعابزارهاي
جهـت  در ، مشـتاق بـه بـازار طـال    گذاران و سرمایهاب براي فعاالن بازار بورس این کت.ارائه گردد

بـراي ، کـه آنامیـد  بـه  .نگاشته شده اسـت ، مالیریسکمدیریت تحلیل سرمایه با و رشد حفظ 
.باشدمفیدو مؤثرنیز، و حسابداريبازاریابی، اقتصاد، مدیریت بازرگانیهاي دانشجویان رشته

احسان زارع
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی


