
1 آینده مطمئن سرمایه شمادایموند، مدیریت سرمایه 

المعطیهو 

ریشش خطای نابخشودنی سرمایه گذا
دکتر مجتبی لشکربلوکی



خطای100ازبیشمتعددمقاالتوکتبدر
اشمشاید.استشدهشمردهگذاریسرمایه
اگرولیبخوانیدراهاکتابایننکنیدفرصت
ترینمهم،بشمارمراهاترینمهمبخواهم
:هستندموارداینگذاریسرمایهخطاهای



ـــا  ـــایهقطعـ ـــای سرم ـــن خطــ ـــذاری، اولیـ گ
چ حتی کسـانی کـه هـی! استسرمایه گذاری نکردن 

بایـد اننـد دنمیچیزی از دنیای سـرمایه گـذاری هـم 
. یچگونه؟ از طریـ  شـهیه سـاز! سرمایه گذاری کنند

ه به فرم ها این امکان را به شما می دهند کپلتبرخی 
چـه اشیجهنتکه بهنیدصورت فرضی تصمیم بگیرید و 

تــانخودنیــافتیداگر چنین چیــزی حتـی؟ می شود
. این کار را انجام دهیدمی توانید
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ل گذاری ریسکی با پـوسرمایه دوم؛ خطای 
مایه سـر/هیچ وقت با آن بخشی از پـول: معیشتی

 تان تان که اگر سوخت شود به روال طهیعی زنـدگی
بـا . خسارت جـدی وارد مـی شـود ریسـن نکنیـد

در مــواردیدر چنــین ! شــوخی نکنیــدزنــدگی تان
. یددارایی کم ریسن سرمایه گذاری کنکالس های
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.تنــو  بهیـنــهعــدم سوم؛ خطای 
حدود شما بسیار مسرمایه گذاریــر سهــد اگ

است در معرض ریسن عدم تنـو  هسـتید و
ها را کنید آننمیاگر آنقدر تنو  دارد که وقت 

ش از بخشی بـیتنـو خطای مدیریت کنید 
هر دو این ها جزو خطاهـای . می دهدرخ حـد

. سرمایه گذاری است
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خطای چهارم
را%20هکایدگرفتهتصمیمماهمهردرکهکنیدفرض.گذاریسرمایهسهدکردنرها

اگرحتی.کوینبیتدرهم%5واوراقدر%25وسهامدردرصد%50طال،دربگذارید
روشفوخریدروزانهکهنخواهیدوباشدبلندمدتشماگذاریسرمایهاستراتژی

چگونهماشهایداراییوضعیتکهبهینیدوکنیدنگاهدوبارهبایدفصلهر.کنید
:باشدداشته(Rebalancing)مجددتنظیمبهنیازدلیلدوبهاستممکناست؟
باشدکردهیداپافزایشخیلیطالبازدهیاف مثال.باشدکردهتغییرداراییهایکالسبرخیبازدهیاف 

زابخشیناستممکناینکهدیگردلیلو.کندپیداافزایش%30به%20ازآنسهمکهباشدالزمو
باشدزمالوباشدشدهزیادوکمسهمشمنفی،یامثهتالعادهفوقبازدهیخاطربهشماسهد
.کنیدتنظیمداراییمختلفهایکالسدرراخودحضورمیزانمجددکه
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خطای پنجم
:کندتعیینارخودگذاریسرمایهاستراتژیفاکتورهشتایناساسبربایدکسیهر:نادرستاستراتژی

گذاریسرمایهازهدف•

پذیریریسنمیزان•

گذاریسرمایهبرایگذاریوقتمیزان•

گذاریسرمایهمهارتمیزان•

منظمیاماهانهنقدینگیبهنیاز•

گذاریسرمایهمقدار•

گذاریسرمایههیجاناتوتالطماتبرایروانیآمادگیمیزان•

گذاریسرمایهزمانیاف •
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:گرفتراهاتصمیماینبایدفاکتورهشتایناساسبر

ارتایشچندوسهامبهراتایشچندبگیرم،نظردر100راگذاریسرمایهمهلغکلاگر
گذاریسرمایهاستراتژیاز.بگذارمدارایی هاسایروطالدرراتایشچندواوراقبه

از(یموندداروایتبهسرمایه گذاریاستراتژیچهارمقسمت)؟حرفه ایهایواسطهیاکنماستفادهمستقیم
تراتژیاسپنجمقسمت)گانه؟هفته/روزانهگریمعاملهیاکنماستفادهبلندمدتاستراتژی

Copy)نعلبهنعلاستراتژیازآیا(سرمایه گذاری Trading)ایگلهاستراتژییاکنماستفاده
(سرمایه گذاریاستراتژیسومودومقسمت)مخالف؟سازاستراتژییا

نه.امکردهتنظیمراامگذاریسرمایهاستراتژیفاکتورهشتایناساسبرمنخود
(وانیرآرامشوشادکامی)آنروانیبازدهازبلکهدارمرضایتآناقتصادیبازدهازتنها
.خوشنودمنیز



خطای ششم
، می خوانین کتاب ها را کسانی که با علوم شناختی و رفتاری آشنا هستند می دانند هر چه بیشتر ای.کلکسیون خطاهای شناختی

:مچند تایش را به عنوان نمونه می گوی. از خطاهای شناختی هستیمکلکسیونیما . که باید تواضع بیشتری پیشه کردمی فهمی

اعتماد به نفس بیش از حد •

(اثر تازگی)تعمیم اتفاقات اخیر به آینده •

(مثال عملکرد ین بانن را به کل تعمیم می دهیم)تعمیم نمونه های کوچن به کل بزرگ تر •

(توانیم عملکرد خودمان را به درستی تحلیل کنیمنمی)اشتهاه گرفتن مهارت و خوش شانسی •

در قیمت تا حداقلمانیمافت کرده است دو سال منتظر می قیمتشین سهامی خریده ایم، )تعصب به تصمیم •
(.خرید، بفروشیم که احساس زیان نکنیم

شد، ین باتجربه ها می گویند که این ر. بازار به صورت سرطانی رشد کرده است. این بار داستان متفاوت است•
بار داستان گشت ما می گوییم که نه اینبرخواهیمافت بزرگ را در پی خواهد داشت و به مسیر میانگین تاریخی 

. متفاوت است

(کتاب ذهن زیها انتشارات رسا را بخوانید). هر کدام از این ها را راه حل هایی دارند که در منابع مرتهط آمده است
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تجویز راهبردی
(شیآزمایفضاییندرشدهحتی)کنیدشرو راسرمایه گذاری،امروزهمین

کنیدرعایترابهینهتنو همیشه!

نکنیدریسکیسرمایه گذاریمعیشتیپولباهیچوقت.

کنیدتاملآنرویوبخوانیدراشناختیخطایینهفتههر.

کنیدآچارکشیراتانسرمایه گذاریسهدفصلهر!

یدکنآپدیتراسرمایه گذاریاستراتژیفاکتور،هشتاساسبرسالهر.
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