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1

فصل اول

مقدمه
داشــتن برنامــه و پایبنــدی بــه آن بــرای رســیدن بــه اهدافــی
کــه تنظیــم میشــود ،بســیار ضــروری و حیاتــی اســت طــوری
کــه بــدون برنامــه و یــا بــه اصطــاح اســتراتژی یــا درجه رســیدن
بــه موفقیــت بســیار کــم خواهــد بــود یــا اگــر هــم موفقیتــی
حاصــل شــود ،قطعــا از روی شــانس بــوده اســت .موفقیــت
در ســرمایهگذاری نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و در
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نظــر گرفتــن اســتراتژیهای مختلــف ســرمایهگذاری ماننــد
اســتراتژی لشــکر قــدم بســیار مهمــی اســت کــه در ابتــدای
ســرمایهگذاری بایــد برداشــت.
استراتژی چیست؟
اســتراتژی را میتــوان مجموعــهای از قوانیــن ،رفتارهــا و
کنــش و واکنشهــا دانســت کــه بــرای رســیدن بــه یــک هــدف
مشــخص بــه کار گرفتــه میشــود .در ســرمایهگذاری ،ایــن
اهــداف میتوانــد کســب ســود بیشــتر ،تحمــل کمترین ریســک
در ســرمایهگذاری ،بازگشــت ســریعتر ســرمایه و دههــا هــدف
دیگــر باشــد کــه هــر فــرد بــا توجــه بــه شــرایط مالــی و درجــه
ریســکپذیری خــود ،بایــد تنظیــم کنــد.
بــه عبارتــی دیگــر ،اســتراتژی ،مســیری را مشــخص میکنــد
کــه بــه هــدف شــما ختــم میشــود .اینکــه چگونــه از ابزارهــای
تحلیلــی و امکانــات اســتفاده کنیــد تــا بهتریــن نتیجــه را
بگیریــد .ایــن کــه گاهــی اوقــات یــک روش ســرمایهگذاری را
بهتریــن اســتراتژی مطــرح میکننــد کامــا نادرســت اســت ،چــرا
کــه بــرای تمــام افــراد نمیتــوان نســخه واحــد پیچیــد.
قطعــا جوانــی کــه ســودای پولــداری و ثروتمنــد شــدن در ســر
میپروانــد بــا بازنشســتهای کــه بــه دنبــال گــذران بــدون دغدغه
زندگــی اســت و تجربههــای ســرمایهگذاری را قبــا کســب کرده،
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کامــا متفــاوت اســت .جــوان بــه ریســک بیشــتر فکــر میکنــد
در حالــی کــه فــرد مســن ممکــن اســت از ریســک گریزان باشــد.
بــا کمــی جســتجو در فضــای اینترنــت ،اســتراتژیهای زیــادی
بــرای ســرمایهگذاری مشــاهده خواهیــد کــرد کــه میتوانیــد
متناســب بــا اهــداف و شــرایط خــود ،آنهــا را انتخــاب کنیــد.
اســتراتژی خریــد و نگهــداری ( ،)Buy & Holdاســتراتژی خریــد
پلکانی ،اســتراتژی رشــدی ،اســتراتژی مومنتوم بخشی از دهها
اســتراتژی دیگــر محســوب میشــوند .در ایــن مقاله بــه معرفی
یکــی از پرکاربردتریــن این اســتراتژیها یعنی اســتراتژی لشــکر
پرداختــه شــده اســت.
مزایای پایبندی به استراتژی
بــرای موفقیــت در بــازار جــذاب و در عیــن حــال پرتالطم بورس،
داشــتن اســتراتژی کمک میکند که خود را با شــرایط مختلف
بازار تطبیق دهید و از بروز واکنشهای احساســی و لحظهای
خودداری کنید ،چرا که شــما نقشـهی راهی را در دســت دارید
کــه همــه ایــن شــرایط را در نظــر گرفتــه اســت .البته اســتراتژی
بایــد پویــا باشــد ،بــه ایــن معنــی کــه ممکــن اســت ابزارهــای
رســیدن بــه هــدف تغییــر کنــد .شــاید تعجب کنید ولــی گاهی
اوقــات ،پایبنــد بــودن بــه اســتراتژی ،بــه امیــد اینکــه دوبــاره
شــرایط مطابــق اســتراتژی شــما شــود ،ممکــن اســت تصمیــم
درســتی نباشــد .مثــل ایــن میمانــد کــه در مســیر مســافرت
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بــه جــادهای برخــورد کنیــد کــه بــه علــت یــک حادثــه ناگهانــی
در حــال تعمیــر باشــد و تابلوهــا مســیر جایگزیــن را پیشــنهاد
کننــد ،تصمیــم شــما چیســت؟
منتظــر میمانیــد تــا جــاده تعمیــر شــود تــا حرکــت کنیــد یا دور
میزنیــد و مســیر خــود را تغییــر میدهیــد .در ســرمایهگذاری
نیــز بایــد بــه خوبــی بازارهــا و ابزارهــای آن را بشناســید تــا در
شــرایط مختلف ،اســتراتژی خود را بهروز کنید .البته تغییرات
زیــاد اســتراتژی نیــز ،بــه ســردرگمی شــما ختــم میشــود.
استراتژی لشکر «سرباز بیشتر ،درآمد بیشتر»
اســتراتژی لشــکر یــک اســتراتژی معامالتــی اســت که بــر مبنای
تحلیــل بنیــادی ،ســهامی انتخــاب میشــود کــه در مجامــع
ســالیانه ســود نقــدی تقســیم میکنــد .ســوابق شــرکت ،مســیر
توســعه و پیشــرفت و آینــده سودســازی آن نقــش مهمــی در
گزینــش آنهــا خواهــد داشــت و قطعــا ســهام زیانــده جایگاهــی
در ایــن اســتراتژی ندارنــد.
فرضــا هــر ســهم وغدیــر را یــک ســرباز ( 1000تومــان) در نظــر
میگیریــم .ســربازی کــه در طــول ســال بــرای کســب درآمــد
مــا تــاش میکنــد .اگــر شــرکت در مجمــع  200تومــان ســود
تقســیم کنــد ،در انتهــای ســال هــر ســرباز 200 ،تومــان بــرای مــا
درآمــد ایجــاد کــرده اســت.
تفاوتــی کــه ایــن روش ســرمایهگذاری بــا ســپردههای بانکــی
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دارد ایــن اســت کــه ایــن اســتراتژی همیشــه بازدهــی ثابــت
نــدارد و عواملــی ماننــد تــورم ،فــروش و طرحهــای توســعهای
شــرکت ،ایــن رقــم را افزایــش خواهــد داد و ممکــن اســت ســال
بعــد بــه  250تومــان هــم برســد.
در ایــن اســتراتژی مهمتریــن هــدف ،تشــکیل لشــکری مجهــز
بــه نیروهــای مختلفــی همچون ســربازان و سوارهنظامهاســت.
در مرحلــه اول افزایــش یــا کاهــش قیمــت ســربازها اهمیتــی
نــدارد چــرا کــه تمرکــز روی افزایــش تعــداد لشــکریان اســت.
البته که نقش تحلیل تکنیکال ،روانشناســی معامالت و حتی
نوســانگیری جایــی پررنــگ میشــود کــه بــه منظــور افزایــش
نیروهــا ،ســهام در قیمــت بــاال فروختــه و در قیمــت پاییــن
تــر خریــداری میشــود .همچنیــن ممکــن اســت فرصتهایــی
پیــش آیــد کــه بتــوان ســوارهنظام نیــز بــه لشــکر اضافــه کــرد.
و این رقابت به همین منوال ادامه مییابد.
سخن پایانی
لــزوم داشــتن اســتراتژی و پایبنــد بــودن بــه آن کامــا امــری
واضــح و روشــن اســت .بــرای انتخــاب آن تحقیــق کنیــد،
روحیــات و شــرایط مالــی خــود را بررســی و بهتریــن آن را تــا
آنجــا کــه امــکان دارد بــا کمــک مشــاور ،انتخــاب کنیــد.
مثالی از ســواره نظام میتواند ســهم فوالد ســال  97-96باشــد
کــه بــا  P/Eحــدود  ،2بــا بنیــادی قــوی در حــال معاملــه بــود.
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اســتفاده از ایــن روش بــرای کنتــرل ریســک پرتفــوی ،بســیار
مناســب اســت و پیشــنهاد میشــود همیشــه بخشــی از ســبد
ســهام خــود را بــه ایــن اســتراتژی اختصــاص دهیــد.
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2

فصل دوم

مقدمه
همانطــور کــه بارهــا در وبــاگ مانــو اشــاره شــده اســت ،بــرای
موفقیــت در ســرمایهگذاری ،داشــتن اســتراتژی و پایبنــدی
بــه آن یکــی از اصــول کلیــدی اســت .اســتراتژی رقابــت یکــی از
آن اســتراتژیهایی اســت کــه نــه تنهــا کمــک میکنــد ســود
شــما بیشــتر شــود ،بلکه در باکیفیت بودن و همیشــگی بودن
آن نیــز موثــر خواهــد بــود .امیــد موســوی ،مدیرعامــل شــرکت
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مدیریــت ثــروت مانــو ،در دورههــای آمــوزش تابلوخوانــی و
روانشناســی بــازار بــه شــرح ایــن اســتراتژی پرداختــه اســت.
استراتژی رقابت
اصــل مهــم ایــن اســتراتژی بــر مبنــای رقابت با فرد یــا یک ربات
اســت .بــه عبــارت دیگــر در ایــن اســتراتژی ،بــا هــدف کســب
ســود بیشــتر بــا فــرد یــا ربــات معاملهگــر رقابــت میکنیــم کــه
پیشــنهاد مــا ،طرحهــای ســرمایهگذاری مانــو اســت کــه مجهــز
بــه تکنولوژیهــای الگوریتمــی هســتند و بــه صــورت حرفـهای
معاملــه میکننــد .بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد مانــو بــه
ســایت  mano.irمراجعــه کنیــد.
بــرای شــروع ابتــدا 50 ،درصد پول و ســرمایهای کــه قصد دارید
در بــورس بــه جریــان بیاندازیــد را بــه طــرف مقابــل میدهیــد
و  50درصــد مابقــی دســت شــما باقــی میمانــد.
فرامــوش نشــود کــه هــدف ســرمایهگذاری مــا در هــر بــازاری در
ـودن آن
وهلــه اول کســب ســود و ســپس پایــدار و باکیفیــت بـ ِ
اســت .ایــن دو در کنــار هــم رشــد ســرمایه شــما را رقــم خواهند
زد وگرنــه کســب ســودهای تصادفــی و شانســی نمیتوانــد
الگــوی مناســبی بــرای ادامــه حیات معامالتی شــما باشــد .پس
مــا در اســتراتژی رقابــت بــه دنبــال کســب ســود همیشــگی و
باکیفیــت هســتیم.
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رقابت شروع شد
یــک طــرف ،ربــات معاملهگــر فعالیــت میکنــد و طــرف دیگــر،
شــما بــا نصــف ســرمایه معاملــه کــردن را شــروع میکنیــد.
بــرای روشـنتر شــدن ایــن اســتراتژی فــرض کنیــد ،از ســرمایه
 20میلیــون تومانــی کــه وارد کردهایــد 10 ،میلیــون ربــات و 10
میلیــون بــه وســیله شــما مدیریــت میشــود.
انتهــای مــاه بررســی میکنیــم کــه کــدام طــرف ســود بیشــتر
و باکیفیتتــری گرفتــه اســت و هــر کــدام عملکــرد بهتــری
داشــته باشــد ،بایــد نصــف از ســرمایه طــرف مقابــل بــردارد.
مثــا ،در انتهــای مــاه ،شــما ســود کمتــری بــه دســت آوردهایــد،
بنابرایــن ،نصــف از دارایــی تحــت مدیریتتــان ،بــه دارایی تحت
مدیریــت مانــو اضافــه میشــود.
نکته:
در اســتراتژی رقابــت ،اوال یــک رقابــت ســالم را تجربــه میکنیم
و دومــا در بلندمــدت ســود مــا بیشــتر خواهــد شــد ،چــرا کــه
همیشــه در حــال هدایــت پــول بــه ســمتی هســتیم کــه
حرفهایتــر عمــل کــرده اســت.
ادامه بازی
چــون در مــاه اول شــما برنــده شــدهاید 10 ،درصــد از ســرمایه
مانــو را برمیداریــد .بنابرایــن ،در ابتــدای مــاه دوم ،مانــو 9
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میلیــون و شــما  11میلیــون ،ســرمایه تحــت مدیریــت داریــد.
بــه همیــن ترتیــب ،در انتهــای مــاه ســوم ،بــه دلیــل بــرد ربــات،
او  10درصــد از دارایــی شــما را برمـیدارد و دارایــی ربــات و شــما
تقریبــا  10میلیــون و  10میلیــون میشــود.
در انتهــای مــاه ســوم و چهــارم ،مانــو برنــده میشــه و قــرار بــر
ایــن اســت کــه هــر طــرف دو بــار پشــت ســرهم برنــده شــود ،به
همــان نســبت ســهم بیشــتری بــردارد .بــه عبارتــی اگــر یــک بــار
برنــده شــد  10درصــد ،دو بــار برنــده شــود  20درصــد ،ســه بــار 40
و چهــار بــار  80درصــد برم ـیدارد و ایــن رونــد تــا جایــی ادامــه
دارد ،کــه نهایتــا  80درصــد پــول شــما ،دســت طــرف مقابــل و
 20درصــد دســت شــما اســت.
بنابرایــن ،در انتهــای مــاه چهــارم 12 ،میلیــون مانــو و  8میلیــون
در اختیــار شماســت .در انتهــای مــاه پنجــم اگــر دوبــاره ربــات
بــرد ،ایــن بــار بــاز هــم  2برابــر ،یعنــی  40درصــد بــر مـیدارد؛ کــه
 40درصــد  8میلیــون 3.2 ،میلیــون میشــود .از ایــن طــرف
هــم کــه  4.8میلیــون تحــت مدیریــت شماســت.
البتــه ،اینجــا یــک اشــکال وجــود داره کــه ســود حســاب نشــده
اســت .طبیعتــا چــون هــر دو طــرف در حــال تــاش بــرای کســب
ســود بیشــتر هســتند ،هــر مــاه ،پــول شــما نیــز بیشــتر خواهــد
شــد .کــه بــرای ســاده شــدن اســتراتژی آن را ذکــر نکردیــم.
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نکته:
ایــن ایــن رونــد دوبرابــر شــدن هــا تــا جایــی ادامــه مییابــد کــه
نهایتــا  80درصــد ســرمایه شــما تحــت مدیریــت طــرف مقابــل و
 20درصــد بــرای شــما باشــد و ایــن درصــد تــا جایی کــه دومرتبه
برنــده شــوید ،فریــز میشــود.
و این رقابت به همین منوال ادامه مییابد.
نکات مهم استراتژی رقابت
نکته اول
ممکــن اســت شــما در بــازار صعــودی در مقایســه بــا بــازار نزولــی
و بــازار خنثــی (ســاید) عملکــرد بهتــری داشــته باشــید و توانایی
مدیریــت بهینــه ســرمایه در بازارهای نزولی را نداشــته باشــید.
ایــن اســتراتژی باعــث میشــود کــه اگــر طــی چنــد مرتبــه
اشــتباه کردیــد ،پــول و ســرمایه بــه ســمت کســی بــرود کــه
توانایــی بهتــری در مدیریــت پــول دارد .یــا برعکــس ،گــر بــه
کســی اعتمــاد کردیــد و عملکــرد خوبــی نداشــت ،بعــد از چند بار
اشــتباه پشــت ســرهم ،پــول بــه ســمت شــما هدایــت میشــود
کــه توانایــی مدیریــت بهتــری داریــد.
نکته دوم
تکته دوم اســتراتژی رقابت ،یادگیری اســت .شــما برای اینکه
بتوانیــد بیشــتر از مانــو ســود کنیــد ،بایــد بیشــتر آمــوزش
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ببینیــد و یــاد بگیریــد .مانو یک تیــم حرفهای و متخصص دارد
و مجهــز بــه الگوریتمهــای هــوش مصنوعــی اســت .بنابرایــن
اگــر پــول بــه ســمت شــما هدایــت شــوید ،میتــوان گفــت
کــه شــما توانایــی و لیاقــت مدیریــت آن را داشــتهاید .هیــچ
تعصبــی نبایــد وجــود داشــته باشــد و همانطــور کــه در ابتــدا
هــم گفتــه شــد ،هــدف از ســرمایهگذاری ،کســب ســود پایــدار
اســت.
نکته سوم
اتفــاق جــدی کــه در ایــن بــازی رخ میدهــد این اســت که شــما
ریســک را توزیــع میکنیــد و همیشــه در جایــی کــه ریســک
کمتــری دارد ،ســرمایهگذاری میکنیــد.
نکته چهارم
اگــر شــما مناســب ایــن کار نباشــید متوجــه خواهیــد شــد،
هیــچ اشــکالی نــدارد و ممکــن اســت بعــد از یــک ســال فعالیــت
در بــازار متوجــه شــوید کــه بــرای ایــن کار ســاخته نشــدهاید.
در واقــع یــک مبنــا بــرای مقایســه خــود پیــدا کردهایــد.
فــردی ادعــا میکنــد چــون توانســته در بــازار  10درصــد ســود
کســب کنــد ،پــس توانایــی مدیریــت ســرمایه در بــازار ســرمایه
را دارد .شــاید آگاه نیســت کــه اگــر در ایــن مــدت ،شــاخص
رشــد  60درصــدی داشــته اســت ،پــس او عملکــرد خیلــی بــدی

16

داشــته اســت.
البتــه کــه مقایســه بــا شــاخص هــم چنــدان صحیــح نیســت،
چــرا کــه شــاخص بــا توجــه بــه عملکــرد تمــام ســهام محاســبه
میشــود در حالــی کــه شــما ممکــن اســت نهایتــا  10ســهم
مختلــف داشــته باشــید.
ممکــن اســت ریســک زیــادی کــرده باشــید و حتــی تــک ســهم
شــده باشــید .در صورتــی کــه تــک ســهم هــم شــده باشــید ،و
دو برابــر شــاخص هــم ســود کســب شناســایی کــرده باشــید،
بــاز هــم عملکــرد شــما خــوب نبــوده چــرا کــه ریســک خــود را بــه
شــدت بــاال بردهایــد .امــا اســتراتژی رقابــت میتوانــد ماننــد
یــک خــط کــش عمــل کنــد و عملکــرد شــما را بســنجد.
نکته پنجم
نکته آخر اینکه هدف ما از فعالیت در بازارهای سرمایهگذاری،
کســب ســود باکیفیت اســت و ما باید همیشــه در این بازارها
زنــده بمانیــم .اســتراتژی رقابــت باعــث میشــود ،شــما همیشــه
ســود کنیــد ،زیــرا دائمــا دارایــی بــه ســمتی هدایــت میشــود
کــه ســود بیشــتری کســب میکند.
سخن پایانی
تمــام نکتههــا و آموزشهایــی کــه در مســیر ســرمایهگذاری فرا
میگیریــد ،نهایتــا بایــد تبدیــل بــه ِخــرد شــود .هیچ کســی تنها
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بــا خوانــدن و آمــوزش دیــدن ،خبــره اینــآ مســیر نشــده اســت.
اســتراتژیها را بیاموزیــد ،تمریــن و تکــرار کنیــد .تجربیــات
خــود را مــرور کنیــد ،اشــتباهات خــود را ارزیابــی کنیــد و بــه
آنهــا فکــر کنیــد .خــرد حاصــل تجربههــای فکــر شــده اســت.
وقتــی بــه آن اشــتباه فکــر میکنیــد بــا خــود بگوییــد اگــر
دوبــاره در آن موقعیــت قــرار بگیــرم بایــد چــه کنــم کــه مجــدد
دچــار ایــن اشــتباه نشــوم؟ و ایــن کار را انجــام بدهیــد .به مرور
شــما بــه فــرد خردمنــدی تبدیــل میشــوید کــه شــاید اشــتباه
کنیــد ولــی اشــتباهات خــود را تکــرار نمیکنیــد و ایــن یعنــی
بــه مــرور اشــتباهات شــما بســیار کــم میشــوند!
امیدواریــم همگــی بــه خــرد مالــی مناســب دســت یابیــم کــه
نــه تنهــا زندگــی خــود بلکــه اطرافیــان خــود را از لحــاظ مالــی نیــز
بهتــر و بهتــر کنیــم.
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3

فصل سوم

مقدمه
پوشــیده نیســت کــه بــرای موفقیــت در هــر کاری بــه ویــژه
در ســرمایهگذاری ،داشــتن یــک اســتراتژی و پایبنــدی بــه آن
بســیار الزم و ضــروری اســت .هــر فــرد بــا توجــه بــه روحیــات
و درجــه ریســکپذیری خــود میتوانــد اســتراتژی مخصــوص
بــه خــودش داشــته باشــد .اســتراتژی شــوماخر یکــی از آن
روشهــای جــذاب بــرای جلوگیــری از ضررهــای بیشــتر اســت
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کــه امیــد موســوی ،مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت ثــروت مانــو،
در کارگاه تابلوخوانــی و روانشناســی بــازار آن را تشــریح کــرده
اســت.
استراتژی شوماخر
بــرای فهــم بیشــتر ایــن اســتراتژی ،بــا یــک داســتان مشــهور
شــروع میکنیــم .یــک اســتاد دانشــگاه یــک اســکناس  50هزار
تومانــی روی میــز خــود میگــذارد و میگویــد قصــد دارد ایــن
اســکناس را بــه مزایــده بگــذارد و هــر کســی پیشــنهاد بیشــتری
بدهــد ،ایــن اســکناس بــرای او خواهــد بــود.
البتــه ایــن مزایــده یــک شــرط هــم دارد و آن هــم ایــن اســت
کــه هــر فــردی در ایــن مزایــده ببــازد ،بایــد بــه انــدازه مبلــغ
پیشــنهادی خــود ،بــه اســتاد پرداخــت کنــد .ایــن شــرط چــه
معنــی دارد؟
فــرض کنیــد دو نفــر در ایــن مزایــده شــرکت میکنند ،پیشــنهاد
نفــر اول 20 ،هــزار تومــان هســت ،یعنــی بــا پرداخــت  20هــزار
تومــان ،یــک اســکناس  50هــزار تومانــی برنده خواهد شــد .نفر
دوم پیشــنهاد 21 ،هــزار تومانــی را میدهــد .بــه ایــن ترتیــب
نفــر اول بازنــده اســت و اســکناس متلعــق بــه نفــر دوم اســت.
امــا ایــن پایــان ماجــرا نیســت ،نفــر دوم باید یا  20هــزار تومانی
کــه پیشــنهاد داده بــود و شکســت خــورد را بــه اســتاد بدهــد
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یــا اینکــه در مزایــده بمانــد و مبلــغ بیشــتری را پیشــنهاد دهــد.
ایــن ماجــرا ادامــه دارد و هــر فــرد ،بــرای اینکــه پولــی بــه اســتاد
ندهــد ،مبلــغ را باالتــر میبــرد .همانطــور کــه مشــخص اســت،
در ابتــدای مزایــده ،رقابــت بــر ســر کســب ســود بیشــتر اســت.
چــون فــرد اول میخواهــد یــک اســکناس  50هــزار تومانــی را
 5هــزار تومــان بخــرد و  45هــزار تومــان ســود کنــد .نفــر بعــدی
بــا هــزار تومــان افزایــش مبلــغ پیشــنهادی ،بــه ســود  44هــزار
تومانــی فکــر میکنــد.
امــا از یــک جایــی بــه بعــد ،روی مزایــده تغییــر میکنــد و دعــوا
بــر ســر ضــرر نکــردن اســت .چــرا کــه یــک نفــر در بیــن جمعیت،
فریــاد میزنــد کــه مــن آن اســکناس  50هــزار تومانــی را50 ،
هــزار تومــان میخــرم ،در واقــع نــه ســود میکنــد و نــه ضــرر.
امــا نفــر دوم کــه قیمــت  40هــزار تومــان را پیشــنهاد داده بــود
و اکنــون در طــرف بازنــده قــرار دارد ،یــا بایــد پیشــنهاد  51هــزار
تومانــی را بدهــد و هــزار تومــان ضــرر کنــد ،یــا اینکــه از بــازی
کنــار رود و  40هــزار تومــان پیشــنهادی را بــه اســتاد بدهــد.
طبیعــی اســت کــه هــزار تومــان ضــرر بهتــر از  40هــزار تومــان
اســت.
ایــن رقابــت ادامــه پیــدا میکنــد تــا جایــی که یک نفر شکســت
را قبــول کنــد و در دنیــای واقعــی بــرای ایــن داســتان چنــد صــد
برابــر  50هــزار تومــان (البتــه بــه دالر) هم معامله شــده اســت.
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نتیجه داستان
انســانها بــه طــور ذاتــی از شکســت بیزارنــد و آن را قبــول
نمیکننــد و بــه هــر قیمتــی حتــی ضررهــای بیشــتر ،حاضــر بــه
قبــول شکســت نیســتند و ادعــا کنــد کــه فکــر او درســت بــوده
و ایــن ضــرر ناشــی از عواملــی دیگــر بــوده اســت .ایــن اتفاق در
بازارهــای مالــی هــم بــه دفعــات اتفــاق میافتــد و ضربههــای
بعضــا ســنگینی را بــه معاملهگــران وارد میکنــد.
یــک اســتراتژی رایــج کــه اکثــر افــراد از آن اســتفاده میکننــد
ایــن اســت کــه اگــر ســهمی را کــه خریدهانــد بــا افــت قیمــت
مواجــه شــد ،در قیمتهــای پایینتــر نیــز از آن خریــد کننــد
تــا میانگیــن خریــد کــم شــود و در صــورت افزایــش قیمــت،
زودتــر از ضــرر خــارج شــوند.
حتــی گاهــی پیشــنهاد میکننــد تــا دو برابــر حجــم خریــد قبلــی،
خریــد کنیــد کــه ایــن کم شــدن میانگین قیمت خرید ،بیشــتر
باشد.
نکتــه اســتراتژی کــم کــردن میانگیــن قیمــت خریــد در
چیســت ؟
اگــر معاملهگــر درســت تشــخیص داده بــود و ســهم درســتی
را انتخــاب کــرده بــود کــه اصــا اینقــدر پاییــن نمیرفــت ،پــس
بایــد در انتخــاب خــود شــک کند .حال که اشــتباه کرد و قیمت
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ســهم بــه جــای افزایــش ،کاهــش یافــت ،چــرا دو مرتبــه اصــرار
بــه فکــر قبلــی دارد و دوبــاره و حتــی دو برابــر از آن خریــداری
و ریســک خــود را دو برابــر میکنــد.
پاسخ را در همان واژه بیزاری از باخت بیابید.
استراتژی شوماخر
اســتراتژی شــوماخر ،عکــس رفتــار بــاال را پیشــنهاد میکنــد و
میگویــد اگــر ســهمی را خریــداری و پــس از آن ســود کردیــد،
آنــگاه دوبــاره از آن بخریــد .مثــا اینگونــه طــی کنیــد کــه اگــر
 10درصــد بــاال رفــت ،دوبرابــر از آن میخــرم و اگــر  10درصــد ضــرر
کــردم ،آن ســهم را میفروشــم و از آن خــارج میشــوم ولــی
بــه پــای ســهمی کــه در حــال ســود دادن اســت ،میمانــم.
این استراتژی معجزه میکند
بــا بــه کار بــردن ایــن اســتراتژی ،ســود مــا اجــازه رشــد دارد و
جلــوی ضــرر خیلــی زود گرفتــه میشــود.
روش میانگیــن کــم کــردن یــا  average downدر کازینوهــا
کاربــرد زیــاد دارد و بــه شــما القــا میکننــد کــه تــو پــول پرداخت
کــن باالخــره یــک بــار برنــده میشــوی و تمــام ضررهــا را جبــران
میکنــی.
امــا اینطــور نیســت و در نظــر نمیگیرنــد کــه بــا ایــن کار ،شــما
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ریســک زیــادی را فقــط بــه خاطــر صفــر کردن حســابتان ،متحمل
میشــوید.
بــرای اینکــه در روش کــم کــردن میانگیــن قیمــت خرید ،موفق
باشــید یــا بایــد حتمــا پــول نامحــدود داشــته باشــید یــا اینکــه
زمــان زیــادی را منتظــر برگشــت بمانیــد.
پــس بهتریــن راهــکار ایــن اســت کــه برخــاف جهــت بــازار شــنا
نکنیــم ،و اگــر انتظــار افزایــش قیمــت یــک ســهم را داریــم ولی
بــه هــر دلیلــی ایــن اتفــاق رخ نــداد و قیمــت افــت کــرد ،در یــک
چارچــوب مشــخص حــد ضــرر زمانــی و قیمتــی مشــخص کنیــم
و اگــر بــه آن حــد ضــرر رســید ،از آن ســهم خــارج شــویم.
ولــی اگــر ســهمی خریدیــم و قیمــت آن رشــد کــرد ،ایــن یعنــی
مطابــق تحلیــل و انتظــار مــا بــوده و حتمــا بــه حجــم معامــات
اون ســهم اضافــه کنیــم.
نتیجه پایانی
طبــق دانســتههای روانشناســان ،افــراد بیشــتر از آنکــه از
بــردن لــذت ببرنــد از باختــن متنفرنــد .بــه ایــن نکتــه «بیــزاری
از باخــت» گفتــه میشــود کــه یکــی از عوامــل اصلــی ضــرر در
بــورس و ســایر بازارهــای مالــی اســت.
شــما هنگامــی کــه در یــک معاملــه ســود میکنیــد بــه ســرعت
پوزیشــن خــود را میبندیــد و بــه آن اجــازه رشــد نمیدهیــد و
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برعکــس وقتــی در ضــرر هســتید بــه آن اجــازه رشــد و بــزرگ
شــدن میدهیــد چــون ناخــودآگاه ذهــن شــما از ضــرر متنفــر
اســت.
داشــتن یــک اســتراتژی بــرای تجربــه ســرمایهگذاری موفــق،
بســیار واجب و حیاتی اســت .برخی از اســتراتژیهای کاربردی
مثــل اســتراتژی لشــکر و ســد ،در وبــاگ مانــو منتشــر شــده
اســت.
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