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1

فصل اول

استراتژی معامالتی دفاع مستحکم

مقدمه
اســتراتژی معامالتــی دفــاع مســتحکم بــه اهمیــت زنــده مانــدن
در بــازار ســرمایه اشــاره میکنــد کــه در ایــن مقالــه بــا یــک مثال
فوتبالــی بــه آن پرداخته شــده اســت.
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ارتباط زندگی شخصی با رفتار معامالتی
برخــاف چیــزی کــه ممکــن اســت فکــر کنیــد ،رفتارهــای شــما
در زندگــی شــخصی ،تاثیــر بســزایی در رفتــار معامالتیتــان
میگذارنــد .اگــر فــرد منظمــی هســتید ،قطعــا در زندگــی مالــی
نیــز موفقتــر خواهیــد بــود.
بــرای مثــال ،بنــا بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت تحلیلگــر امیــد،
زمانــی کــه او از قفــل فرمــان بــرای بــاال بــردن امنیــت خــودروی
خــود اســتفاده نمیکــرد ،ماننــد خیلــی از افــراد جامعــه کــه
بــه آدمهــا اعتمــاد دارنــد و مســئله امنیــت چنــدان اهمیــت
نــدارد ،ناخــودآگاه متوجــه شــد کــه ایــن مســئله در امنیــت
نرمافزارهــای شــرکت هــم رســوخ کــرده اســت.
در آن زمــان ،نرمافزارهــای شــرکت قابــل نفــوذ بودنــد و فــاش
شــدن پســورد ادمیــن ســایت نیــز بــرای شــرکت ،دغدغــه مهمی
محســوب نمیشــد ،ولــی بــا گذشــت زمــان و مهــم شــدن امنیت
و از زمانــی کــه مدیرعامــل از قفــل فرمــان نیــز اســتفاده میکرد،
بــه گفتــه او ،ناخــودآگاه متوجــه شــد کــه نرمافزارهــای شــرکت
نیــز امنیــت بیشــتری دارد ،بــا اینکــه مســتقیما دســتوری مبنی
بــر افزایــش امنیــت نــداده بــود.
بنابرایــن ،اگــر نقطــه ضعفهایــی در زندگــی شــخصی احســاس
میکنیــد ،قطعــا در دنیــای معامــات نیــز بــه دنبــال آن بگردیــد.
تفاوتــی نمیکنــد کــه در بــورس فعــال هســتید یــا طــا ،ارز
دیجیتــال و یــا ملــک خریــد و فــروش میکنیــد.

6

بــرای مثــال ،اگــر فیلــم هنــدی میبینیــد و تحــت تاثیــر قــرار
میگیریــد ،بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما فــردی بــا قلــب
مهربــان و احساســی هســتید ،امــا ایــن نکتــه مثبتــی بــرای
معامــات محســوب نمیشــود و ممکــن اســت اثــرات بســیار
مخربــی روی ســرمایه شــما بگــذارد.
منطق استراتژی معامالتی دفاع مستحکم
همانگونــه کــه از نــام اســتراتژی معامالتــی دفــاع مســتحکم
پیداســت ،ایــن اســتراتژی بــه اهمیــت دفــاع و زنــده مانــدن در
بــازار ســرمایه اشــاره دارد .بــرای توضیــح بیشــتر ایــن اســتراتژی
از مثالهــای فوتبالــی اســتفاده میکنیــم.
جمله کاربردی خوزه مورینیو در سرمایهگذاری
خــوزه مورینیــو مربــی ســابق تیــم فوتبال چلســی ،بــه یک نکته
فوتبالــی اشــاره میکنــد کــه کاربــرد زیــادی نیــز در معامــات
ســرمایهگذاری دارد.
"بــا یــک حملــه خوب میشــه یــک بازی رو برد ولــی اگر میخوای
یک فصل رو ببری باید یک دفاع خوب داشــته باشــی"
اگــر ســیگنالهای خوبــی از بــازار بگیریــد و از ســهام خیلــی
خــاص رانتــی بــه شــما معرفــی شــود ،ممکــن اســت بــرای مدتــی
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بــازار روی خــوش بــه شــما نشــان دهــد و ســود خوبــی از آن
بگیریــد؛ ولــی اگــر بــه هــر دلیلــی ایــن منبــع اطالعاتــی قطــع
شــود و اســتراتژی شــما از کار بیافتــد ،ماننــد ایــن اســت کــه
خــط حملــه کارایــی نــدارد و نمیتــوان روی آن حســاب کــرد و
اکنــون کــه دفــاع مســتحکمی هــم نداریــد ،بایــد منتظــر گل
خوردنهــای زیــاد و باختــن باشــید.
بــه همیــن خاطــر اســت کــه اکثــر مربیــان موفــق ،قبــل از حملــه،
روی قــوی کــردن دفــاع تیــم متمرکــز میشــوند .منطــق اینگونــه
اســت کــه اول بایــد زنــده مانــد ،مطمئــن شــد کــه به ســختی گل
دریافــت میکنیــم ،ســپس بــه فکــر ضدحملــه و گل زدن بــود.
تیم ملی فوتبال ایران و کیروش
اگــه دقــت کنیــد کیــروش مربــی ســابق تیــم ملــی نیــز همیــن
اســتراتژی را دنبــال میکــرد .خــط میانــی و دفــاع مســتحکمی
را بــرای گل نخــوردن تشــکیل داده بــود .کــه در ایــن کار نیــز
موفــق بــود و بازیهــای خــوب در مقابــل تیمهــای بــزرگ دنیــا
در جــام جهانــی نمونــه آن اســت.
نکتــه طالیــی اســتراتژی معامالتــی دفــاع مســتحکم و رمــز
موفقیــت در ســرمایهگذاری ،زنــده مانــدن در ایــن میــدان
اســت .زنــده مانــدن دقیقــا بــه چــه معناســت؟
زنــده مانــدن بــه ایــن معناســت کــه بــا داشــتن یــک حــد ضــرر
مناســب ،سیســتم معامالتی و اســتراتژی خوب ،بتوان حداقل
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بــه انــدازه تــورم بازدهــی داشــته باشــیم .زنــده مانــدن در بــازار
ســرمایه یعنــی شــما انــدازه تــورم ســود میگیریــد.
ایــن یعنــی اگــر بــرای مثــال  100میلیــون ســال گذشــته وارد
بــازار کردهایــد و در حــال حاضــر کــه همــه چیــز دو برابــر شــده
اســت ،پــول شــما نیــز  200میلیــون شــده اســت ،شــما در ایــن
بــازار زنــده ماندهایــد.
و اگــر کمتــر از ایــن ســود کردهایــد ،یعنــی مردهایــد و تک ـهای
از بــدن شــما جــدا شــده اســت و در مثــال فوتبالــی یعنــی گل
خوردهایــد .بنابرایــن ابتــدا بایــد گلهــای خــورده را جبــران کنیــد
بعــد بــه فکــر گل زدن باشــید.
قهرمان جام خلیج فارس در فصل  95-94چه تیمی بود؟
بــرای توضیــح بیشــتر اهمیــت اســتراتژی معامالتــی دفــاع
مســتحکم ،بــد نیســت نگاهــی بــه تیمهای در کــورس قهرمانی
فصــل  95-94بیاندازیــم.
تیمهــای پرســپولیس و اســتقالل خوزســتان رقابــت شــدیدی
بــرای کســب عنــوان قهرمانــی داشــتند کــه در نهایــت نیــز
اســتقالل خوزســتان بــا تفاضــل گل بهتــر ،قهرمــان لیــگ شــد.
پرســپولیس بــا  50گل زده و  16بــرد و اســتقالل خوزســتان نیــز
بــا  33گل زده و  15بــرد کار خــود را در لیــگ تمــام کردنــد .ایــن
آمــار نشــان میدهــد کــه خــط حملــه پرســپولیس حداقــل 1.5
برابــر از اســتقالل خوزســتان قــوی تــر اســت .عجیبتــر اینکــه
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حتــی مســاویهای پرســپولیس نیــز کمتــر اســت.
بــا ایــن اوصــاف ،انتظــار مـیرود کــه پرســپولیس قهرمان شــود
ولــی اینگونــه نیســت و اســتقالل خوزســتان فقــط بــه خاطــر
خــط دفــاع بهتــر ،قهرمانــی را از تیــم پرســپولیس میگیــرد.
فرق استقالل خوزستان کجاست؟
تفــاوت را میتــوان در خــط دفــاع جســتجو کــرد .اینجاســت
کــه اســتراتژی دفــاع مســتحکم بــرای تیــم اســتقالل خوزســتان
جــواب میدهــد و ایــن تیــم را تنهــا بــه خاطــر تفاضــل گل بهتــر
قهرمــان لیــگ میکنــد.
ایــن پایــان ماجــرا نیســت .بعــد از آن ،پرســپولیس نقطــه
ضعــف خــود را پیــدا میکنــد و تمرکــز تیــم بــا مربیگــری برانکــو
ایوانکویــچ بــه ســمت ســاخت یــک دفاع مســتحکم ســوق داده
میشــود و ایــن شــد کــه شــالوده تیــم پایهریــزی شــد و چندین
قهرمانــی پشــت ســر هــم و موفقیتهــای آســیا نصیــب ایــن
تیــم شــد.
نتیجه پایانی
بنابرایــن ،اگــر بــه دنبــال موفقیــت در بــازار ســرمایه هســتیم،
ابتــدا بایــد بــا رعایــت کــردن اصــول مدیریــت ریســک ،مراقــب
گل نخــوردن باشــیم .ببینیــم در صــد معاملــه اخیــر خــود ،چنــد
معاملــه ضــرر ده بــوده اســت.
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حدضــرر و سیســتم معامالتــی خــود را کنتــرل کنیــم و بعــد از
مطمئــن شــدن از منطــق و درســت عمــل کــردن سیســتم ،بــه
فکــر خــط حملــه باشــیم .اینجــا جایــی اســت که خیالمــان راحت
اســت کــه حداقــل بــه انــدازه تــورم از بــازار ســود میگیریــم.
ســپس بــه تدریــج بــه فکــر خــط حملــه و کســب ســود بیشــتر
میافتیــم.
در ایــن مقالــه ،ســعی شــد مطالــب ایــن اســتراتژی مهــم بــه
زبــان کامــا ســاده و کاربــردی توضیــح داده شــود و از عبــارات
و اصطالحــات تخصصــی دوری شــد.
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2

فصل دوم

استراتژی معامالتی پول و خوشبختی

مقدمه
خیلــی از افــراد بــه دنبــال روشــی بــرای تقســیم پــول و ســرمایه
خــود بــه داراییهــا مختلــف هســتند .در ایــن مقالــه بنــا داریــم
بــا ارائــه یــک اســتراتژی تجربــی تحــت عنــوان "اســتراتژی
معامالتــی پــول و خوشــبختی" بــه یــک طبقهبنــدی مناســب
برســیم.
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مبنای استراتژی معامالتی پول و خوشبختی
مهمتریــن فاکتــور در اســتراتژی معامالتــی پــول و خوشــبختی،
ســن افــراد اســت.
نکته:
این استراتژی کامال تجربی و بر اساس یک قانون سرانگشتی
و تجربیات افراد مختلف تنظیم شده است.
در ایــن اســتراتژی 90 ،ســالگی را ســنی در نظــر میگیریــم کــه
دیگــر تحمــل ریســک بــه حداقلتریــن حالــت ممکــن میرســد
و کل دارایــی افــراد از بــورس خــارج میشــود.
بنابرایــن ،بــرای ســنین دیگــر 90 ،را از ســن فعلــی کــم میکنیــم
و عــدد حاصــل بایــد درصــد دارایــی باشــد کــه در بــورس
ســرمایهگذاری میشــود.
بــرای مثــال ،اگــر ســی ســال داریــم 30 ،را از  90کــم میکنیــم،
حاصــل  60میشــود و ایــن یعنــی  60درصــد دارایــی فعلــی مــا را
بایــد ســرمایهگذاری در بــورس تشــکیل بدهــد
منظور از دارایی چیست؟
دارایــی عــاوه بــر پــول نقــد ،مجمــوع چیزهایــی اســت کــه در
مالکیــت ماســت ،کــه ایــن مــوارد میتوانــد مســکن ،خــودرو،
مهریــه و هــر آنچــه کــه در ایــن تعریــف قــرار میگیــرد .پــس
بــرای مثــال قبــل ،در ســن  30ســالگی 60 ،درصــد دارایــی شــما
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بایــد در بــازار ســرمایه باشــد.
بنابرایــن ،طبــق اســتراتژی معامالتــی پول و خوشــبختی اگر 45
ســال داریم ،باید  45را از  90کســر کنیم و حاصل که عدد 45
میشــود ،درصــد دارایــی تخصیصــی در بــورس میشــود .واضــح
اســت کــه اگــر  60داریــم ،طبــق فرمــول 30 ،درصــد دارایــی در
بــورس فعــال اســت و اگــر بــه ســنین بــاالی  90برســیم ،نبایــد
پولــی در بــورس باشــد.
بورس کجاست؟
بــورس را میتــوان یــک بــازار ســرمایهگذاری مولــد تعریــف کــرد
بــه ایــن معنــی کــه مــا بــا تزریــق پــول خــود بــه شــرکتها ،در
فعالیــت آن شــرکت ســهیم خواهیــم بــود و اگــر ســود و زیانــی
ایجــاد شــود مــا نیــز در آن شــریک هســتیم.
البتــه ،در اســتراتژی معامالتــی پــول و خوشــبختی ،فــرض مــا
ســرمایه گــذاری اســت ،یعنــی تنهــا بخشــی از پــول صــرف
معاملــه و خریــد و فــروش میشــود و بخــش عمــده آن از
طریــق افزایــش ســرمایه شــرکتها وارد شــرکت و تصمیمــات
توســعهای آنهــا میشــود.
ایــن یعنــی پــول واقعــا بــه دســت تولیدکننــده میرســد و مــا
نیــز بــه عنــوان ســرمایهگذار در تولیــد او شــریک میشــویم.
درســت اســت کــه قیمــت ســهم نیــز ممکــن اســت افزایــش
پیــدا کنــد ولــی ایــن افزایــش قیمــت بــه خاطــر چیســت؟ قطعــا
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میتوانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه بــا پــول تزریــق شــده ،کاری
انجــام شــده و در نتیجــهی ســود حاصــل شــده ،قیمــت آن
ســهم بــاال رفتــه اســت.
بــه همیــن خاطــر اســت کــه انگیــزه شــرکت بــه خاطــر جــذب
ســرمایه و فــروش بیشــتر ســهام خــود بــا قیمــت خــوب ،بســیار
بیشــتر میشــود.
بورس یا ملک و سکه؟
میتــوان گفــت بــورس یــک ســرمایهگذاری مولــد نســبتا
پایــدار اســت .فــارغ از اینکــه بــورس نوســاناتی هــم دارد و
در کوتاهمــدت ممکــن اســت زندگــی مــا را تحــت تاثیــر قــرار
دهــد ،امــا در بلندمــدت میتــوان آن را نســبتا پایــدار در نظــر
گرفــت .در مقابــل ،ســرمایهگذاری در ملــک و ســکه ،اصــا مولــد
نیســت و شــاید بتــوان آن را کامــا داللــی دانســت و اگــر بیش
از یــک انــدازه بــه آن وارد شــویم ،ممکــن اســت بــه افــرادی
کــه از تــورم ناشــی از ایــن ســرمایهگذاری ،متضــرر میشــوند،
خیانــت کنیــم.
وقتــی ســکه ،دالر ،مســکن و از ایــن دســت داراییهــا میخریــم
و اصطالحــا آن را بــه گوشــهای میاندازیــم ،در واقــع پــول را
منجمــد کردهایــم .ایــن پــول در تولیــد و کار جریــان نــدارد.
بدیهــی اســت کــه بایــد بخشــی از ســبد ســرمایهگذاری مــا را
چنیــن داراییهایــی تشــکیل دهــد ،چــرا کــه قطعــا مــا بــه دنبــال
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وارد کــردن ریســک بــه زندگــی و خانــواده نیســتیم.
مــا بــه عنــوان خانــواده دوســت داریــم ،خانـهای داشــته باشــیم
تــا از دغدغــه ســختی اجــاره خانه و اسبابکشــی رهایــی یابیم.
بــرای پوشــش نــرخ تــورم و داشــتن نقدینگــی الزم در مواقــع
ضــروری و دوری از اســترس و نگرانــی ،چنــد ســکه طــا داشــته
باشیم.
اما نکته ،رعایت نسبتی از این داراییهاست
جایگاه خوشبختی در این استراتژی کجاست؟
طبــق اســتراتژی معامالتــی پــول و خوشــبختی ،همیشــه 30
درصــد دارایــی بــه تفریــح ،ســفر ،خیریــه ،کمــک بــه دیگــران و
غیــره اختصــاص داده شــده اســت .بــرای مثــال وقتــی در ســی
ســالگی هســتیم ،طبــق جــدول 60 ،درصــد دارایــی در بــورس
(مولــد نســبتا پایــدار) 10 ،درصــد را در ملــک و ســکه (غیرمولــد
پایــدار) و بــا  30درصــد مابقــی نیــز بــه مصداقهای خوشــبختی
خــود اختصــاص میدهیــم.
واضــح اســت کــه همیشــه جنــس خوشــبختی از پــول نیســت
و گاهــی اوقــات مخصوصــا در ســنین باالتــر خوشــبختی را
میتــوان در کمــک بــه اطرافیــان و جامعــه پیــدا کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه اعــداد مذکــور بــرای افــرادی اســت کــه
زندگــی آنهــا از حــد نرمالــی کــه خــود و جامعــه انتظــار دارنــد،
باالتــر اســت .ایــن افــراد حتمــا قبــل از ایــن نیــز پسانــداز و
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ســرمایهگذاری کردهانــد کــه بــه ایــن حــد نرمــال رســیدهاند.
شــاید بتــوان حــد نرمــال در تهــران ،داشــتن داراییهایــی در حــد
 700 - 600میلیــون و در شهرســتان  400-300میلیــون باشــد.
مبلــغ درآمــد  7میلیــون تومانــی در تهــران  3میلیــون تومانــی
در شهرســتان را نیــز شــاید بتــوان حــد نرمــال در نظــر گرفــت.
اگــر کمتــر از ایــن اعــداد اســت ،طبیعــی اســت کــه بایــد تــاش
خــود را بــرای رســیدن بــه ایــن اعــداد بیشــتر کنیــم.
تقسیم داراییها در  45سالگی
طبــق اســتراتژی پــول و خوشــبختی ،در  45ســالگی ،بایــد 45
درصــد دارایــی مــا در بــورس 25 ،درصــد در ملــک و ســکه و 30
درصد نیز به خوشــبختی اختصاص یابد .بنابراین ،در مقایســه
بــا  30ســالگی ،تخصیــص دارایــی بــه ملک و ســکه بیشــتر شــد،
ایــن یعنــی داراییهــای پایــدار در حــال اضافــه شــدن اســت .در
واقــع ،از بــورس ســود کردیــم و بــا آن ملــک و ســکه خریدهایم،
ولــی اصــل پــول در حــال کار کــردن اســت ،تولیــد میکنــد و مــا
همچنــان در خلــق ارزش آن شــریک میشــویم.
تقسیم داراییها در  60سالگی
در  60ســالگی 30 ،درصــد کل دارایــی در بــازار ســرمایه اســت
کــه ایــن  30درصــد ،قطعــا از  60درصــد قبــل بیشــتر اســت .چــرا
کــه دارایــی مــا رشــد کــرده اســت 40 .درصــد ملــک و ســکه و 30
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درصــد نیــز بــه خوشــبختی اختصــاص میدهیــم.
اگــر زندگــی خــود را بــه درســتی مدیریــت کــرده باشــیم ،در ایــن
ســن آمــاده کمــک بــه دیگــران هســتیم و حتــی میتــوان پنــج
درصــد دارایــی را نیــز بــه ایــن کار اختصــاص دارد.
طبیعــی اســت کــه کمــک بــه خانــواده و اطرفیــان در اولویــت
بیشــتری در مقایســه بــا جامعــه و مــردم و خیریههــا دارد.
بنابرایــن اگــر در هــر فامیــل ،فــرض کنیــم دو نفــر موفق باشــند،
بعــد از مدتــی ،آن فامیــل از حــد نرمــال باالتــر مــیرود چــرا
کــه آن دو نفــر موفــق ،بخشــی از دارایــی خــود را بیــن فامیــل
تقســیم کردهانــد.
به اطرافیان پول بدهیم یا ! ...
نکتــه مهــم ،پــول از هــر چیــزی بــرای کمــک کــردن بــه افــراد
بهتــر اســت .ایــن بــاور غلطــی اســت کــه بــرای کمــک بــه فــردی
بــه او پــول ندهیــد و بــه جــای آن مثــا گوشــت و وســایل
منــزل خریــد یــا او را مشــغول بــه کار کــرد .البتــه منکــر ایــن
کمکهــا نمیشــویم .مقــاالت زیــادی وجــود دارد کــه نشــان
میدهــد ،پــول هــوش اقتصــادی افــراد را بیشــتر میکنــد .در
واقــع ،وقتــی کســی پــول کافــی داشــته باشــد ،خــودش بهتــر از
هــر فــرد دیگــری میتوانــد ،تصمیــم بگیــرد .بنابرایــن ،اگــر بنــا
داریــد  10میلیــون تومــان بــه کســی بدهیــد ،بــه جــای خریــد
گوشــت و تنقــات ،بــه او پــول نقــد بدهیــد.
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شــاید در ابتدا نتواند از آن پول اســتفاده کند ،چون چالههای
زندگــی او زیــاد اســت و ســریع خــرج میکنــد ،امــا بــه تدریــج
کــه پولــش از خــرج روزانــه بیشــتر شــود ،بــه آدمــی تبدیــل
خواهــد شــد کــه خــودش میتوانــد بــرای آینــده و محافظــت از
زندگــی خــود تصمیمگیــری کنــد.
علم بهتر است یا ثروت؟
ســوالی کــه همیشــه از مــا پرســیده میشــود ،ایــن اســت کــه
علــم بهتــر اســت یــا ثــروت؟ و معمــوال مــا در رودربایســتی
پاســخ میدهیــم کــه علــم.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه علــم مدیریــت ثــروت بهتر اســت.
علــم بایــد ثــروت ایجــاد کنــد و ایــن ثــروت میتوانــد از هــر
جنســی باشــد .از پــول ،دانــش ،دارایــی گرفتــه تــا خوشــبختی و
مــوارد معنــوی.
بنابرایــن بایــد توانایــی ایجــاد پــول و نحــوه خــرج کــردن آن را
آموخــت .ایــن علــم مدیریــت ثــروت در ادبیــات مالــی بــه PFM
یــا  Personal financial managementشــناخته میشــود.
 PFMاز مــوارد مهمــی اســت کــه همــه بایــد در مــورد آن
اطالعــات کافــی داشــته باشــند .ولــی ایــن را بــاور کنیــد کــه
پــول ســطح کــف هــرم مازلــو اســت و بــرای دســتیابی بــه حداقل
پیشــرفتهای زندگــی بــه آن نیــاز خواهیــم داشــت.
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سخن پایانی
اســتراتژی معامالتــی پــول و خوشــبختی را میتــوان یــک روش
خوب و امن برای تخصیص داراییهای خود در ســرمایهگذاری
مولد و غیرمولد و همچنین رســیدن به مولفههای خوشــبختی
متناســب با ســن دانست.

ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردین
برای خواندن مقاالت بیشتر به بالگ مانو مراجعه نمایید
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