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 ؛ فصل اول

ذهنی آرام و مطمئن، در دنیایی مملو از تردید

 !تزلزل ناپذیر شویدچه کنید که 

  همواره به حقیقت متعهد بمانید؛

 داشته باشید؛ ناپذیرخدشهنفسی اعتمادبه

  داریدنگهو در میانه طوفان، ذهنتان را صاف و آرام. 

فق مونید که همیشه ان بدذهنتان و در اعماق وجودتا در چه احساسی خواهد داشت که در قلبتان،

ازار اقتصاد، ب دنیای از اتفاقاتی که در نظرصرفباشید که  خاطرجمعخواهید بود؟ اینکه همیشه 

مرتان از امنیت مالی برخوردار هستید؟ اینکه ع، شما برای بقیه دهدمیسهام، و یا بازار امالک رُخ 

توانید آرامش خانواده و عزیزانتان را فراهم کنید، بلکه می تنهانهثروت دارید که  قدریبهبدانید 

 توانید از کمک کردن به دیگران هم لذت ببرید؟می

را  یانتهای، و آزادی خیالِ بیآسایش، استقالل، به چنین آرامش درونی دست یافتن رؤیایهمه ما 

 .ناپذیر باشیمتزلزلاین را داریم که  رؤیایتر، همه ما به عبارت سادهداریم. 

 به چه معناست؟ واقعاً ناپذیر بودن،تزلزلاما 

مانی ز ، بلکه یک حالت ذهنی است.شودنمی مربوط نفر دارداین مسئله تنها به میزان پولی که یک 

 نفسمادبهاعت، حتی در میان طوفان هم از ناپذیر شویدتزلزلای برسید که به مرحله حقیقتاًکه شما 

باعث رنجش شما نشود؛ همه ما ممکن است که  چیزهیچنه اینکه  نظیری برخوردار خواهید بود.بی
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 احساس درماندگی کنیم، اما چیزی که اهمیت دارد این است که شما در این حالت در برخی مواقع

هید که دکند. شما به ترس اجازه نمیبرای مدت طوالنی شما را نگران نمی چیزهیچمانید. نمی باقی

 تانرونیدایستید و آرامش بر شما غلبه کند. اگر زمین بخورید، خیلی زود دوباره روی پاهایتان می

راهی  هستند، ذهن شما در آرامش کامل به دنبال زدهوحشتدیگران  زمانی که. یابیدبازمیرا 

ما شتالطم پیرامونتان بیشترین بهره را ببرد. رسیدن به این حالت ذهنی،  و گردد که از آشفتگیمی

شطرنج  اینکه یک مهره جایبهرو دیگران نخواهید بود. ، و دیگر دنبالهکندمیتبدیل  رهبررا به یک 

ا یکی ت سازدمیقادر کنید. رسیدن به این حالت ذهنی، شما را باشید، خودتان شطرنج را بازی می

 !زنندمی، در مقابل خیل عظیمی که تنها حرف دهندمیانجام از معدود کسانی باشید که 

ینکه این ؟ یا اناپذیر شدتزلزلتوان به موقعیتی رسید که ثباتی، اصالً میاما در چنین زمانه بی

 بیش نیست؟ وخیالیخوابمسئله 

اقتصاد جهانی را احاطه کرده بود، شما  ۸۰۰۲بحران مالی سال  کههنگامیآورید آیا به خاطر می

نظر  به کهدرحالیترس و اضطراب و تردید که همه ما را فرا گرفته بود،  همهآنی داشتید؟ چه حال

رسید جهان در حال متالشی شدن است را به یاد دارید؟ زمانی که بازار سهام سقوط کرد، و می

منزل  االًاحتمبازار امالک زمین خورد، و  کههنگامیرا نابود کرد.  شما یانداز بازنشستگپس احتماالً

های مانند خانه یکی پس از دیگری های بزرگبانک کهوقتیارزش شد. شما و یا عزیزانتان بی

 از کار بیکار شدند. کوشسختو  درستکارنفر انسان  هاکردند، و میلیونپوشالی سقوط 

 ،عذاب و وحشتی را که در اطرافم نظاره کردم همهآن گاههیچگویم که من با اطمینان به شما می

هایشان را دود شد، خانه شبهیکاز یاد نخواهم برد. من مردمی را دیدم که اندوخته تمام عمرشان، 

 ممان آرایشگرن زگرفتند، و دیگر پولی نداشتند تا فرزندانشان را به دانشگاه بفرستند. در آ هاآناز 

مردم حاضر نبودند برای اصالح سرشان پولی خرج  چراکهکرد، گالیه می شااسبیک شدنِ از کساد

 موجودی چراکه ،گرفتندمیبا من تماس  زدهوحشت، حتی برخی از مشتریان میلیاردرمکنند. 
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ید که در رسر میشان بلوکه شده بود، بازارهای اعتباری بسته شده بودند، و ناگهان به نظهایحساب

را  فرا گرفته بود و بر  جاهمهترس مانند یک ویروس هستند.  شانداراییحال از دست دادن تمام 

 ها نفر دچار تردید و سردرگمی شده بودند.میلیوندر سراسر دنیا، انداخت. زندگی مردم سایه می

یافت؟ گمان پایان می ۸۰۰۲ها با تمام شدن سال شد اگر تمام این سردرگمیالعاده نمیفوق

جهانی  ید که اقتصاددکر؟ فکر نمیگشتبازمیاش باید به وضع عادی اآلنکردید که دنیا تا نمی

 ی برسد؟یسرپا شود و دوباره به رشد و پویا

ال س همهباوجود این. کنیممیته زندگی در یک دنیای آشف همچناناما حقیقت این است که ما 

برای احیای اقتصاد در تکاپو است.  هنوز همگذرد، بانک مرکزی که از  آن بحران اقتصادی می

ای هستند که گرایانهافراطهای در حال آزمایش کردن سیاست هنوز همبازوهای اقتصادی دولت 

 است. دیده نشده هاآندر کل تاریخ اقتصاد جهانی، مشابه 

د، های جهان اولی مثل سوئیس، سوئ. کشورفکر کنیدکنم؟ دوباره که دارم اغراق می کنیدمیفکر 

یب که چقدر عج تصور کنید! کنندمیاکنون نرخ بهره منفی را تجربه هم ،آلمان، دانمارک، و ژاپن

ها، انکا قرض دادن پول به بکه مردم ب بوده استترین دلیل برای ایجاد نظام بانکی این است. اصلی

را به افرادی که به سرمایه احتیاج دارند،  شدهآوریجمعها هم پول سود دریافت کنند، تا بانک

اندازی را که تا پس پول بپردازندها مردم باید به بانک ،این کشورها در قرض دهند. اما اکنون

 خواست کشف کند کهمی استریتوالاند، برایشان نگه دارند. روزنامه به دست آورده سختیبه

آخرین باری که در دنیا کشوری نرخ بهره منفی داشته، چه زمانی بوده است. برای این منظور، 

د که دانیپاسخ دهد. می هاآن سؤالمسئولین روزنامه از یک تاریخدان اقتصادی دعوت کردند تا به 

ز تاریخ بانکداری، این نخستین بار سال ا ۰۰۰۰داد؟ در طول  هاآنآن تاریخدان چه جوابی به 

 منفی شده است. ،است که نرخ بهره
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د، انانداز کردهایم؛ افرادی که پسما تا به این حد از زندگی در یک جهان عادی فاصله گرفته

. در این محیط وارونه، شودمیپاداش داده  گیرندمیشوند و به افرادی که قرض جریمه می

، چنان نرخ بهره پایینی به شما پرداخت باکیفیتمثل اوراق قرضه « مطمئن»های گذاریسرمایه

 اخهشمتوجه شدم که  تازگیبهمن اند. د شما را دست انداختهکه ممکن است فکر کنی کنندمی

درصد  ۰۰۰۰۰تنها  هانآای منتشر کرده است که نرخ بهره ساله ۳اوراق قرضه مالی شرکت تویوتا، 

 کشد تا سرمایه شما دو برابر شود!سال طول می ۰۰،۳۰۰ای، است. با چنین نرخ بهره

مسائل چه تأثیری بر آینده اقتصاد جهانی دارد دچار سردرگمی  اگر در مورد اینکه همه این

که بر مدیریت ای گذار افسانه، یک سرمایه۰اید، بدانید که شما تنها نیستید. هاوارد مارکسشده

اگر شما »میلیارد دالر نظارت دارد، اخیراً به من گفت که  ۰۰۰بیش از  باارزشهایی سرمایه

 «سردرگم نیستید، پس هیچ درکی از اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است ندارید.

 ترینبزرگکه حتی  کنیممیچه دوره زمانی عجیبی زندگی شوید در شما زمانی متوجه می

 نیروشبهبرای من این حقیقت زمانی  اند.که سردرگم شده کنندمیمغزهای اقتصادی هم اعتراف 

 التینیمپبا دوستانم گرد هم آمده بودیم؛ گروه  پالتینیممشخص شد که در نشست ساالنه گروه 

ا شوند تا بجمع می دورهمبار گروه کوچک و صمیمی از دوستان و مشتریانی است که سالی یک

 در دنیا، دید مالی به دست آورند. ن نظرات بهترین افراد متخصصشنید

گوش سپردن بودیم، اما حال زمان  را شنیده خودساختههای هفت میلیاردر صحبت تا آن لحظه

 قدرت اقتصادی بر روی زمین هرکسیاز  سخنان مردی بود که در طول بیست سال گذشته، به

اق که بر روی صحنه یک ات در اختیار داشته است. من بر روی یکی از دو صندلی چرمی را بیشتری

 از هتل، رونبی کلمبیا قرار داشت، نشسته بودم.یشتدر هتل چهارفصل ویستلر، واقع در بری اجالس

در حال باریدن بود. مردی که روبروی من نشسته بود، کسی نبود جز آالن  آرامیبهبرف 

1 Howard Marks 
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 جمهوررئیستوسط  ۰۰۲۱کسی که در سال  .۸متحدهایاالتسابق فدرال رزرو  رئیس، ۰گرین ِاسپن

 این پست جمهورطول دوران خدمت چهار رئیس رونالد ریگان به این سمت گماشته شده بود و در

رئیس فدرال  عنوانبه خدمتگزاریپس از دو دهه  ۸۰۰۰باالخره در سال  اینکه ، تاداشت عهده بررا 

فردی که از  انعنوبهپیدا کنیم تا  را توانستیم کسی بهتر از اومی سختیبهه شد. ما رزرو، بازنشست

است، ما را از این سردرگمی برهاند و آینده اقتصاد را برای ما روشن  باخبرهای پشت پرده سیاست

 .کند

نهایی در ذهن من باقی مانده بود  سؤالما رو به اتمام بود، یک  دوساعتهگوی وزمانی که گفت

 فرازوفرودهاییو در طول همه  کشدرا یدک میمردی که کوله باری از تجربه  خواستم ازکه می

 گونهینارا  سؤالم، بپرسم. بوده استایم، راهنمای اقتصاد امریکا که در این نوزده سال تجربه کرده

؛ ایدنیا بوده اقتصاد درای العادهتغییرات فوق سال سن داری و شاهد رخ دادن ۰۰آالن، تو »پرسیدم: 

های مرکزی در سرتاسر دنیا در حال حاضر که شرایط دائماً در حال نوسان است و بانک

، اگر همچنان پست سابقت را داشتی، نخستین کاری اندگرفتهپیشدر  را واریهای دیوانهسیاست

 «کردی چه بود؟که می

عفا است»، سپس اندکی به جلو خم شد و گفت: فرورفت فکرای به گرین اِسپن برای لحظه

 «دادم!می

1 Alan Greenspan 
2 US Federal Reserve 
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 توان به اطمینان دست یافتچطور در زمان عدم قطعیت می

 اد دردنیای اقتص در ازآنچهتواند فردی با دانش و تجربه آالن گرین اِسپن هم نمی حتی زمانی که

از دست شما ساخته است؟ اگر او قادر به درک این  کاریچه، ددربیاوررخ دادن است، سر  حال

 ینیبپیشکه اتفاقاتی را که در آینده رخ خواهد داد  توانیممیشرایط نیست، من و شما چگونه 

 کنیم؟

اما بگذارید که خبر کنم. ، من شما را درک میدکنیچنانچه احساس اضطراب و سردرگمی می

ابغه تعداد بسیار اندکی ن -اندبسیار کمی هستند که پاسخ را یافتهخوبی را به شما بدهم: افراد 

های بد هم مانند زمانی که اوضاع خوب است، توان در زماناند چگونه میاقتصادی که متوجه شده

 حال از گذراندن هفت سال از عمرم برای مصاحبه با این استادان بازیِ مالی، پس پول درآورد.

را با شما در میان بگذارم، تا شما هم بیاموزید  های این افرادها و رازینشها، بکه پاسخ خواهممی

 ثباتی، برنده شد.توان حتی در چنین شرایط بیکه چگونه می

یاد  ازیسپولی که من از این استادان هایدرس ترینمهمیکی از و بگذارید این را به شما بگویم: 

ن نکته را در ای آینده ندارید. بینیپیشبازی، نیازی به  پیروز شدن در اینم، این بود که برای گرفت

 .بسیار مهماین نکته مهم است.  چراکههک کنید،  بزرگ و زیبایِ خود ذهن

انجام دهید این است: شما باید بر روی مسائلی که  را آنکاری که شما برای برنده شدن باید 

ما قادر نیستید ش را کنترل کنید. هاآنتوانید در کنترل شما هستند، تمرکز کنید، نه مسائلی که نمی

های بازار سهام را کنترل کنید. اما این مسئله اهمیتی ندارد! که مسیر اقتصاد و  یا باال و پایین رفتن

 هانآدانند که کنترلی بر روی آنچه در آینده رخ خواهد داد، ندارند. هم می یسازپولفاتحان بازی 

سیار دنیا ب چراکه، آیددرمیهایشان غلط از آب بینیبیشتر پیشاز این موضوع آگاهی دارند که 

کند. اما  ینیبپیشکه کسی بتواند آینده را  کنندمیتر از آن تغییر پیچیده است و شرایط سریع

، این افراد با چنان دقتی بر روی مسائلی که آموزیدمی رو پیشکه با مطالعه صفحات  طورهمان
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اد و یا کند چه اتفاقی در اقتصکه دیگر برایشان فرقی نمی کنندمیهاست تمرکز آن تحت کنترل

د. و به کمک بینشی که این افراد دارند، پس از مطالعه این کتاب شما داخواهد مالی رخ  بازارهای

 هم این توانایی را کسب خواهید کرد.

 دهدیمگری همین است. و این کتاب به شما یاد توانید، کنترل کنید. فوت کوزههر آنچه را که می

تر از همه، با تمام کردن مطالعه این کتاب، شما به چه شکلی این کار را انجام دهید. مهم دقیقاًکه 

ما ن بازی در اختیار شبرای برنده شدن در ای را یک برنامه استراتژیک خواهید داشت که ابزار الزم

 .دهدمیقرار 

های خوب، یا با دروغ گفتن به در مورد چیز رؤیاپردازیبا تنها دانیم که می خوبیبههمه ما 

قیمت بر روی دیوار اتاقمان، به های گرانخودمان، یا با تفکر مثبت، و یا قرار دادن عکس ماشین

ا به بینش، . شمکافی نیست، باور داشتن ناپذیر شویدتزلزلخواهید که رسیم. اگر میموفقیت نمی

سازند به موفقیت نیاز دارید که شما را قادر می ایویژههای استراتژیها، تخصص، و ابزار، مهارت

زی را بازیگران این باشما باید قوانین بازی مالی را بیاموزید، حقیقی و پایدار دست پیدا کنید. 

که کجا ممکن است صدمه  باشید، بدانید آگاهاهمیت دارد  هاآنبشناسید، از مسائلی که برای 

ند رهایی را توادر این بازی برنده شوید. رسیدن به این دانش می توانیدمینید، و اینکه چگونه یبب

 برای شما به ارمغان بیاورد.

هدف واال از نگارش این کتاب کوچک، این است که همین دانش را در اختیار شما بگذارد. این 

، دیگر کتاب کتاب، یک راهنمای کامل مالی برای رسیدن شما به موفقیت خواهد بود. با مطالعه این

د با آرامش توانیمجبور به زندگی در زیر سایه تردید و نیستید، بلکه می گاههیچ تانخانواده شما و

 خیال، از مسیر زندگی لذت ببرید.

، کنندیمآید، بسیاری از افراد سرسری از آن عبور بحث رسیدگی به امور مالی پیش می کههنگامی

 به این مسئله اهمیت هاآناین نیست که  ،علت این امر پردازند.میو بهای سنگینی به این خاطر 
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شان ار و استرس زندگی روزمرهدرگیر فش خودشان را قدریبه افراد خیلی از مواقع،دهند. نمی

 بیشتر کهیازآنجای، عالوهبه. ماندبرایشان باقی نمیکه وقتی برای رسیدگی به مسائل مالی  کنندمی

 .کننده استبرایشان ترسناک و گیج این کار،به  پرداختنمالی ندارند،  در امورای افراد سررشته

! نندکمیرا به ما القا  ناتوانی حسکه  کنیممان را صرف کارهایی یک از ما دوست نداریم وقتهیچ

ز سر ا این تصمیم رابگیرند، غالباً  مالی تصمیمی مسائلوند در مورد شافراد مجبور می که زمانی

 .ودخواهد بغلط  زیاداحتمالبهو هر تصمیمی که از سر ترس گرفته شود،  -کنندمیترس اتخاذ 

 به شما کمک کنم تا با یک راهنما عنوانبهاست که  بوده این ،این کتاب هدف من از نگارش

. برسید ،را داریدکه آرزویش  جاییبه، هستیدبتوانید از جایی که امروز  یک برنامه اصولی، ریختن

یدن در جهت رس شروعِ تالشدیگر برای  باشید و با خود بگوید که سالمیانشما یک فرد  ممکن 

ه در حال ک کنید فکر تانخود پیششما فردی جوان باشید و  شاید، دیر شده است. ت مالیبه امنی

م ه. شاید توانید از زیر بارشان خالص شویدنمی گاههیچکه  یدقرض و بدهی دار قدریبه ،حاضر

های لگردید تا بتوانید برای نسمی یفرصت به دنبال هستید وکرده گذار تحصیلشما یک سرمایه

رار از زندگی که ق ایکه باشید و در هر مرحلهکس  . هره یادگار بگذاریدمیراثی ب بعد از خودتان،

وجود  هایتانواستهداشته باشید، من اینجا هستم تا به شما نشان دهم که راهی برای رسیدن به خ

 دارد.

ابزاری را که  و دانشدهم که اگر شما تا پایان این کتاب همراه من بمانید، من به شما قول می

 . زمانی که این اطالعاتخواهم دادبرای رسیدن به موفقیت به آن احتیاج دارید، در اختیارتان قرار 

بیشتر از  به  احتماالً  کنید، ریزیبرنامهبرای رسیدن به موفقیت ، هاآنبه کمک  را به دست آورید و

ر د طبق برنامه و چیزهمه وید کهمطمئن ش تا یکی دو ساعت زمان در طول سال احتیاج ندارید،

 .رودفتان پیش میاهداجهت رسیدن به 
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د. اما اگر ارد توجه ویژهزندگی است که نیاز به هایی در مالی، از حوزه مسائلحوزه مربوط به 

د، یبررا به کار ب هاآنو  ای موجود در این کتاب را درک کردههکه بینش کنید متعهد خودتان را

 سائلماز قوانین حاکم بر دنیای  که زمانی خواهد بود.انگیز شگفتکنید پاداشی که دریافت می

در  هکهنگامیبیشتری خواهید کرد؟  نفساعتمادبهمالی آگاه باشید، تا چه حد احساس قدرت و 

الی، م مسائلدر ارتباط با  این حوزه به درجه استادی برسید، قادر خواهید بود کهبوط به دانش مر

قدرت  ،تصمیمات. و گیرندسرچشمه می اک حقیقیدریک ابگیرید که از  ایهوشمندانه تصمیمات

وتاه، پس از مطالعه این کتاب ک سازند.می راگیرید، سرنوشت شما که می تصمیماتی مطلق هستند.

درونی، رضایت، راحتی، و آزادی  آرامشای از تصمیماتی اتخاذ کنید که سطح تازه توانیدمیشما 

د به تواننمی رؤیاهایشانتنها در  ،هاانسانکه بیشتر  . چیزیدنآورمالی را برای شما به ارمغان می

تاب این ک، اما پس از مطالعه استهای توخالی به نظر وعده شبیههایم دانم که حرف. میبرسندآن 

 نیست. گونهاینشوید که خودتان متوجه می

 سازیپولاین شما و این هم استادان 

دست پیدا کنند.  رؤیاهایشانهدف من در زندگی این است که به مردم کمک کنم تا به 

 را این قدرت ،لذت برای من، این است که به افرادی که در حال رنج کشیدن هستند ترینبزرگ

خودم  چراکههایشان برسند. من تحمل دیدن رنج و عذاب دیگران را ندارم، بدهم که به خواسته

ام، به همراه یک را در فقر مطلق گذرانده امکودکی. من دوران امکردهاین احساس را تجربه  قبالً

ن اینکه ورفتم، بدمادر الکی، و چهار ناپدری مختلف. در بیشتر اوقات، با شکم گرسنه به خواب می

 ی کههایفقیر بودیم که من با لباس قدریبهبدانم فردا غذایی برای خوردن خواهم داشت یا نه. ما 

را  مخوردوخوراکرفتم. برای اینکه بتوانم خرج به مدرسه می چندین سایز برایم کوچک شده بود،
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 وبوساتدن کارم، با کردم، و پس از تمام شدر دو بانک کار می نظافتچی عنوانبه هاشب، دربیاورم

 بخوابم. چندساعتیگشتم تا قبل از باز شدن مدرسه، به منزل برمی

توانم با اطمینان به شما بگویم که . اما میامیافتهدستامروز، من به موفقیت مالی چشمگیری 

، آینده نگران هستی راجع بهکرد که زندگی کردن در شرایطی که همواره  نخواهم فراموش گاههیچ

گیر افتاده بودم و همواره احساس  ی سخت و دشوارشرایط ، من درزمان آنه احساسی دارد. چ

درد  ۸۰۰۰و  ۸۰۰۲های در طول بحران مالی سال کهوقتیبرای همین هم، . داشتمدلهره و تردید 

 برگردانم. هاآنو رنج مردم را مشاهده کردم، نتوانستم رویم را از 

 اطرخ بهاقتصادی،  این مسئله بود که قسمت عمده این آشوبکرد، چیزی که من را کالفه می

 یکیچه، وجودبااینبه وجود آمده بود.  استریتوالتصمیمات اشتباه بخش کوچکی از کارگزاران 

د. ، تاوان کارشان را نپرداختنبودند شدهاز افراد قدرتمندی که باعث تحمیل این درد و رنج به مردم 

اد ما را تا که اقتص سامانمندیمشکالت  سویبهکس انگشت اتهام را هیچکس به زندان نیفتاد. هیچ

 به فکر مردم عادی که بار اصلی این کسهیچپذیر کرده بودند، نشانه نگرفت. به این حد آسیب

نبود. من مشاهده کردم که این مردم چگونه هرروز مورد  ،کشیدندمی ویرانی مالی را به دوش

 دیگر نتوانستم دست روی دست بگذارم و کاری نکنم. و گرفتند،سوءاستفاده و اذیت و آزار قرار می

تا از طریق آن، به مردم کمک را جزم کنم و راهی بیابم  باعث شد تا من عزم خودهمین مسئله 

یزی از این بازی که چقربانی  گاههیچ ر دست بگیرند و دیگرکنترل زندگی مالی خود را د کنم که

نشوند. برای این کار، من یک مزیت اساسی داشتم: دسترسی مستقیم به تعداد  ،آورنددرنمیآن سر 

ن گری پائول تودُر را که اکنومالی و اقتصادی. این مسئله که من در گذشته مربی هایغولزیادی از 

در دنیاست بر عهده داشتم، کمک زیادی به من کرد. پائول، یک  تاجران ترینبزرگیکی از 

از  در طول این مسیردوست عزیز برای من است، و  یک و، یک اندیشمند نابغه، حقیقیبشردوست 

 کرده است.دریغ نی به من هیچ کمک
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نفر از استادان دنیای مالی مصاحبه کردم. ممکن است که  ۰۰به مدت هفت سال، من با بیش از 

اندازه یک ستاره هالیوود، برای شما معنای خاصی نداشته باشد، اما هرکدام از این افراد به هاآننام 

 ند!رت و اعتبار دارهشدر دنیای مالی 

از:  اندعبارتد را با من به اشتراک گذاشتند، برخی از افرادی که در این مسیر، بینش مالی خو

در طول  ۸پوشش ریسک گذاریسرمایه هایصندوق انمدیر فرد در بین ترین، موفق۰رِی دالیو

در  مورداحترامو یکی از پیشگامان  4گذاری ونگاردگروه سرمایهگذار بنیان، ۳تاریخ؛ جک باگل

رئیس  عنوانبه، که ۰مری کاالهان ِارودز ؛ ۰گذاری در سهام شاخصهای سرمایهصندوقزمینه 

تریلیون دالر نظارت  4۰۸هایی با ارزش ، بر مدیریت سرمایه۱و شرکاچِیس مورگان شرکت جِی.پی.

گذار و سهامدار ترین سرمایهسرشناس ،۰آیکان لیاردر و غول نفتی؛ کارلمی ،۲بون پیکِنزدارد؛ تی.

توانسته است دانشگاه یِیل را ، اشالعادهخارقهای مالی ، که با مهارت۰۰نسن؛ دیوید سوئ۰۰ِکُنشگر

، یک مدیر صندوق پوشش ۰۸دنیا بدل کند؛ جان پائولسان هایدانشگاهبه یکی از ثروتمندترین 

، ۰۳تن بافِمیلیارد دالر درآمد داشته است؛ و وارِ 4۰۰ تنهاییبه ۸۰۰۰ریسک که در سال 

 گذاری.زمین در حوزه سرمایهروی  بر فرد ترینشدهشناخته

بت به اینکه شما نس احتماالًها برای شما آشنا نیستند، بدانید که شما تنها نیستید. چنانچه این نام

طالق گرفته و یا کدام تیم فوتبال در صدر جدول است، بیشتر آگاه هستید،  تازگیبهکدام بازیگر 

1 Ray Dalio 
2 hedge fund 
3 Jack Bogle 
4 Vanguard 
5 index funds 
6 Mary Callahan Erdoes 
7 JPMorgan Chase & Co. 
8 T. Boone Pickens 
9 Carl Icahn 
10 activist investor 
11 David Swensen 
12 John Paulson 
13 Warren Buffett 

https://royalmind.ir/


14 

miesuccess

خواهید  مشتاق قطعاًاما پس از مطالعه این کتاب، در بازارهای مالی مشغول به کار باشید.  مگر اینکه

ندگی توانند زاین افراد می چراکهآگاه شوید، های دنیای مالی شد که از اخبار مربوط به این افسانه

 شما را دگرگون کنند.

ای صفحه ۰۱۰ام، در غالب یک کتاب نتیجه تمام تحقیقاتی که در طول این هفت سال انجام داده

چاپ شده است. این کتاب، در صدر جدول  ۰استاد شوید سازیپولچطور در بازی پیکر، به اسم غول

قرار گرفت، و از زمان چاپش در سال  وکارکسبدر حوزه  تایمزنیویورک هایکتاب ترینپرفروش

نسخه از آن به فروش رفته است. همچنین نوابغ مالی بسیاری از  میلیونیک، بیش از تاکنون ۸۰۰4

ین معروف است، درباره این کتاب چن پسندیمشکلاند. کارل آیکان، که به این کتاب تعریف کرده

هد ابسیار جالب و آموزنده خو را آنگذاری که این کتاب را مطالعه کند، هر سرمایه» گفته است:

 بخشد و درک شما رااین کتاب، به شما آگاهی می» نوشته است: گونهاینجک باگل هم « یافت.

که شما  دشومی. مطالعه این کتاب، باعث کندمیتر از اینکه چگونه در این بازی استاد شوید، کامل

اگر » ت:نوشته اس گونهایناستیو فوربز هم درباره این کتاب « به آزادی مالی برسید. بلندمدتدر 

 شود، بدون شک به این کتاباهدا  گذاریسرمایهای به بهترین کتاب در زمینه قرار بود که جایزه

 «گرفت.تعلق می

فکر کنم که موفقیت این کتاب، مرهون استعداد نویسندگی من بوده است!  گونهایندوست دارم 

تنها به خاطر  استاد شوید، زیساپولچطور در بازی اما حقیقت این است که موفقیت کتاب 

 ا منرا ب ها از وقتشان را صرف کردند تا دانش مالیشاناست که ساعت ایمالینوابغ  سخاوتمندی

مل را در ع هاآنهای این افراد وقت بگذارد و هرکس که برای مطالعه توصیه به اشتراک بگذارند.

 اهد داشت.به کار ببرد، تا آخر عمرش دیگر دغدغه مسائل مالی را نخو

1 Money: Master the Game 
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ا نظیر است، چه دلیلی داشته که یک کتاب دیگر بنویسم تپس اگر کتاب قبلی من، تا این حد بی

توانم میبه شما در رسیدن به موفقیت مالی کمک کند؟ هرچه نباشد، کارهای زیادی هستند که من 

 هستند، و هم ترهم آسان که پر کنم؛ کارهایی هاآننوشتن یک کتاب، وقتم را با انجام  جایبه

هایم در بازار سیاه. اما، هدف من این است که به ی دارند. برای مثال، فروختن کلیهترکم زحمت

یازمند نفر انسان ن هامیلیونبا این کار، به  زمانهمهایتان برسید، و شما کمک کنم  تا به خواسته

 ، یاری برسانم.اندشدهکه توسط دیگران فراموش 

و  داستاد شوی سازیپولچطور در بازی  قبلی من، یعنی کتاب وش کتابتمام سود حاصل از فر

 ۰سودی که از فروش این کتاب به دست خواهد آمد، به موسسه خیریه فیدینگ امریکا طورهمین

، با سود حاصل از تاکنونتا از این طریق، صرف تهیه غذا برای افراد گرسنه شود.  شودمیاهدا 

ام، به این خیریه کرده در طول دو سال گذشته ای کههای متفرقهکمک عالوهبهها فروش این کتاب

تهیه شده است. قصدم این است  نیازمند هایخانوادهوعده غذایی برای میلیون  ۸۰۰برای بیش از 

رقم را به یک میلیارد وعده غذایی برسانم. چنانچه شما این کتاب را که تا هشت سال آینده، این 

 که شما هم در این اقدام خیر سهیم هستید. ، بدانیدایدخریده

، من سه دلیل مهم برای نگارش این کتاب داشتم. نخست، اینکه از طریق مأموریتجدای از این 

 ،توان آن را مطالعه کردو یا در یک آخر هفته می بعدازظهرکه در چند  نوشتن یک کتاب کوتاه

چنانچه خواستید در باب مباحثی که در  خواستم تا جای ممکن مخاطبان بیشتری را جذب کنم.می

 ویداستاد ش سازیپولچطور در بازی تر شوید، امیدوارم که کتاب عمیق شودمیاین کتاب مطرح 

تاب ککنم. ترسید، من شما را درک میرا مطالعه کنید، ولی اگر از خواندن کتابی به آن قطوری می

ه ب هرجاییدر  را آنباشد و بتوانید  حملقابلبه صورتی طراحی شده است که هم  ناپذیرتزلزل

1 Feeding America 
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های ضروری برای متحول کردن زندگی مالی همراه داشته باشید، و هم تمامی حقایق و استراتژی

 شما را در بر داشته باشد.

 تنهانهه ک امبودهبا نوشتن یک کتاب کوتاه که خواندش سریع و راحت باشد، من به دنبال این 

به شما دانش الزم برای استاد شدن در این حوزه را ارائه دهم، بلکه شما را یاری کنم تا این دانش 

گویند که دانش، قدرت است. اما حقیقت این است که دانش را به کار بگیرید. مردم همواره می

 شارزبی دانیم که هر دانشی اگر در عمل به کار نرود،هردو می و شماتنها قدرت بالقوه است. من 

 درنگبیتوانید گذارد که میاین کتاب، یک برنامه عملی را در اختیار شما میاست.  دردنخوربهو 

 گفته چون نیم کردار نیست! صد دو ،معروفقولبه چراکه -به آن عمل کنید

ای بود که در اطرافم مشاهده دلیل دومی که باعث شد من این کتاب را بنویسم، ترس و دلهره

سائل توانیم در رابطه با موجودمان را فراگرفته باشد، چگونه می سرتاپایترس  کهوقتی. کردممی

مانع از  باید کرد، ترس کارچههوشمندانه و منطقی بگیریم؟ حتی زمانی که بدانید  تصمیماتمالی، 

 ترس، تصمیمات اشتباهی اتخاذ کنید درنتیجه. من نگران این هستم که شما شودمیانجام آن کار 

 توان از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیریمی کهوقتی همآنآسیب برساند،  تانخانوادهکه به شما و 

 که خود را از چنگال ترس رها سازید. دهدمیشما را یاری  پلهپلهکرد. این کتاب، 

 !زمستان در راه است

مدت هفت سال و نیم  کتاب هستم، بازار سهام به این نگارشدر همین زمان که من مشغول 

داشته است. این دوره هفت سال و نیمه، دومین دوران طوالنی سودآوری روندی سعودی  پیاپی،

است. بیشتر افراد این حس را دارند که سقوط بازار در  متحدهایاالتبازارهای سهام در کل تاریخ 

است. باالخره، هر باال رفتنی پایین آمدنی هم خواهد داشت، و  انکارناپذیردور،  چنداننهای آینده

 خوانید، بازارها سقوطزمستان پیش روی ما است. حتی ممکن است زمانی که شما این کتاب را می

https://royalmind.ir/


17

miesuccess

، حقیقت این است که کنیممیصحبت  بارهدراینبعد  در فصلکه  طورهمانکرده باشند. اما 

های مالی کند که بازار بینیپیشبا دقت و اطمینان  تواندنمی – کسهیچکنم، تکرار می – کسهیچ

های ظاهری، در برنامه نفساعتمادبهبه کدام سو حرکت خواهند کرد. چه کارشناسانی که با 

با  تریتاسوال، چه کارشناسان اقتصادی کنندمی اظهارنظرشوند و در ابن باره می حاضر تلویزیونی

، آینده بازار بینیپیششیادانی که برای  آن چه، و قیمتشانگرانشیک و  وشلوارهایکتآن 

 .کنندمیباالیی طلب  دستمزدهای

سهام دوباره سقوط  بازارهایکه  رسدمیروزی  نهایتاًدانیم که زمستان در راه است، و همه ما می

و شدت آن چقدر  شودمیچه زمانی آغاز  این زمستانکه  داندنمیاز ما  یکاما هیچخواهند کرد. 

 وجههیچبهاست. آیا این مسئله، به این معناست که ما قدرتی برای کنترل آینده خودمان نداریم؟ 

ان که چگونه استادان دنیای مالی، خودش دهدمیبه شما نشان  ،ناپذیر تزلزلکتاب نیست.  گونهاین

اینکه دست روی دست بگذارند و  جایبهچگونه  -کنندمیرا برای مواجهه با این شرایط آماده 

و از این  دکننمی بینیپیشآید، نزدیک شدن آن را ببینند با رسیدن زمستان چه چیزی پیش می

. با مطالعه این کتاب، شما هم خواهید توانست از مشکالتی زنندمیطریق سودهای کالنی به جیب 

را  آمادگی مقابله با این مشکالت برخالف بقیه که چراکهزند، سود کنید! که به دیگران لطمه می

را از خودتان بپرسید: زمانی که  سؤالاین . ایدشدهآمده  هاآنندارند، شما از قبل برای رویارویی با 

 و از سرما یخ بزنید؟ یا افتاده گیردر وسط طوفان که  خواهدمی، دلتان رسدمیبرف و بوران از راه 

 باشید و چایتان را بنوشید؟ دهید در کنار آتش نشستهاینکه ترجیح می

های بگذارید با یک مثال به شما نشان دهم که آمادگی قبلی، چه منفعتی برای شما دارد. در روز

ای معادل ، بازار سهام دچار یک افت ناگهانی شد. در عرض چند روز، سرمایه۸۰۰۰ابتدایی سال 

این بدترین ده روزِ ابتدایی سال در  ،گذارانسرمایهتریلیون دالر دود شد و به هوا رفت. برای  ۸۰۳

کردند که سقوط بزرگ ها گمان میدنیا غرق در وحشت و اضطراب بود و خیلی طول تاریخ بود.
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 ذاریگسرمایه هایصندوقترین فرد در بین مدیران اما رِی دالیو، موفقباالخره از راه رسیده است! 

کاری کرده است  استاد شوید سازیلپوچطور در بازی در کتاب  در طول تاریخ، پوشش ریسک

فی را به ما معر گذاریسرمایهتوان بر روی آن قیمتی گذاشت؛ او در این کتاب، یک سبد که نمی

 که برای تمام فصول مناسب است. کندمی

در گرماگرم این سقوط ناگهانی در بازار بورس، رِی دالیو در شهر داووس واقع در کشور سوئد 

 باهمتا درباره وضعیت جهان  آیندمیبود، جایی که هرساله تعداد زیادی از نوابغ دنیا گرد هم 

 از برف قرار داشت، رِی پوشیده هایکوهپشت سرش   کهدرحالی و کنند. در همان زمان، وگوگفت

 وانندتمیپاسخ دهد که مردم چگونه  سؤال، تا به این شد حاضر تلویزیونیدر یک مصاحبه زنده 

 ، از خودشان محافظت کنند.دهدمیهولناکی که در بازار سرمایه رخ های در برابر چنین آشفتگی

را  تاد شویداس سازیپولچطور در بازی چه بود؟ اینکه کتاب  بینندگانکنید توصیه او به فکر می

تونی رابینز، در این کتاب به زبان ساده » تهیه کنند و آن را بخوانند. ری در آن مصاحبه گفت: 

ای ایجاد کرد که برای تمام فصول، مناسب باشد. سبد سرمایه توانمیتوضیح داده است که چگونه 

 «تواند برای مقابله با چنین شرایطی به شما کمک کند.آشنایی با این سبد سرمایه، می

فرض کنید که شما قبل از وقوع این بحران، به توصیه ری عملکردی بودید و سبد سرمایه مناسب 

شرح داده شده، تهیه کرده بودید. در این صورت  تفصیلبهبرای تمام فصول را که در این کتاب 

شرکت برتر  ۰۰۰از  فهرستیتایی اس اند پی ) ۰۰۰شاخص سهام  کهدرحالیافتاد؟ چه اتفاقی می

شما  تنهانهافت کرده بود،  ٪۰۰ حدودچیزی در  ۸۰۰۰سال  ابتدایی روز( در چند متحدهایاالتر د

د. این سبد سرمایه، قرار نیست که آوردیبه دست میرصد هم سود د، حتی یک کردیدنمیزیان 

حمل شما تکنیم که بهترین عملکرد را دارد. اما چنانچه و ما ادعا نمیبرای همه افراد باشد،  اینسخه

تواند منجر به سود بیشتری هم بشود( را های پر ریسک تر )که میگذاریاسترس ناشی از سرمایه

 ندارید، با انتخاب این سبد سرمایه، نوسانات کمتری را تجربه خواهید کرد.
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ل وجود دارد، این است که در طو چهارفصل که در رابطه با سبد سرمایه انگیزیشگفتاما مسئله 

این قدرتی  افزایش یافته است. ارزش این سبد درصد از مواقع، ۲۰گذشته، در بیش از سال  ۱۰

از طرف  قیماًمستکه  یک استراتژی –است که با انتخاب یک استراتژی درست، نصیبتان خواهد شد 

 یکی از بهترین افراد در دنیای مسائل مالی، به شما تقدیم شده است.

 باشید ند،ند هستدر لباس گوسف هایی کهگرگمراقب 

ید به شما یاد بدهم که چه کن خواستممیسومین دلیلی که من این کتاب را نوشتم، این بود که 

موانع که برای  ترینبزرگکه در ادامه خواهیم گفت، یکی از طور همان. نشوید هاگرگتا طعمه 

رسیدن به موفقیت مالی، بر سر راه شما قرار دارد، تشخیص این نکته است که به چه کسی اعتماد 

 کنید و به چه کسی اعتماد نکنید.

 ولدتهمیشه تاریخ افرادی که  -العاده زیادی در بازار مالی مشغول به کار هستندهای فوقانسان

که  یانکتهرا به یاد دارند، با حیوانات مهربان هستند، و ظاهری بسیار آراسته دارند. اما  مادرشان

شتر بی گیرند.منافع شما را در نظر نمی لزوماًباید آن را مدنظر قرار دهید، این است که این افراد 

الل ر حقیقت ددگذارند، در اختیار شما می را طرفانهبیهای مالی کنید توصیهافرادی که خیال می

هستند، حتی اگر ترجیح دهند که اسم دیگری روی خودشان بگذارند. این افراد، با فروش 

ه آن کند ک؛ فرقی نمیکنندمیدریافت  را گزافی هایحق کمیسیون محصوالت مختلف به شما،

، یا یک ۰گذاری مشترکصندوق سرمایهیک شرکت باشد، یا اوراق قرضه، یا یک محصول سهام 

را دی او های سفر بع، یا یک قرارداد بیمه، و یا هر چیز دیگری که بتواند هزینهبازنشستگیحساب 

تنها بخش کوچکی از  شوید،متوجه می زودیبهکه طور همان به سواحل کارائیب تأمین کند.

1 Mutual Funds 
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ویت در اولهستند که منافع شما را نسبت به منافع خودشان  قانونی موظف ازلحاظ مشاوران مالی،

 قرار دهند.

به  دیگر مشاهده کردم که باریک، من استاد شوید سازیپولچطور در بازی بعد از نوشتن کتاب 

، یک وکیل و ۰فریب داده شود. پیتر مالوک استریتوال دالالنتواند توسط چه سادگی، یک فرد می

مشاور مالی تائید شده که من احترام زیادی برایش قائل هستم، روزی با من تماس گرفت و تقاضای 

 کرد که قصدیک مالقات را کرد. در آن زمان و پیتر هنوز با یکدیگر دوست نبودیم. او ادعا می

تیو رییِک پیتر و شرکتش،بارونز،  گذاریسرمایهمجله دارد اطالعاتی حیاتی را با من در میان بگذارد. 

معرفی کرده  ۸۰۰۰و  ۸۰۰4و ۸۰۰۳های مالی مستقل در سال برترین مشاور عنوانبهرا  ۸نینگلَپِ

نام برده  ۸۰۰۰در سال  متحدهایاالت مالی مجله فوربز هم از او تحت عنوان برترین مشاور است.

برترین  عنوانبههم از شرکت او  CNBCاست )با توجه به رشد پیاپی در طول ده سال(. شبکه 

زمانی که فردی با  یاد کرده است. ۸۰۰۰و  ۸۰۰4های شرکت مدیریت سرمایه امریکا در سال

دانم که مطالب ارزشمندی را از او خواهم گیرد، من میشهرت و تخصصِ پیتر، با من تماس می

 آموخت.

پرواز کرد؛ جایی که من  آنجلسلسه ، بکانزاسواقع در  اشخانهپیتر، تنها برای مالقات من، از 

فر به آنجا سرا آزاد کنید،  تاندرونیچگونه قدرت  بااینکهبرای برگزاری یک رویداد در رابطه 

طور اینکه چات بود که او این مطلب شوکه کننده را برای من آشکار کرد: در این مالق .کرده بودم

که تنها به دنبال منافع مشتریانشان هستند،  برخی از مشاوران مالی، خودشان را تحت عنوان افرادی

 که بیشترین سودقانون، برای فروش محصوالتی  موجود در خألهایاز  درواقع، اما کنندمیمعرفی 

هستند:  ۳معتمدکه  کنندمیادعا  هاآن .کنندمیاستفاده  خود ، به مشتریانرا برایشان داشته باشد

قانونی وظیفه دارند که منافع مشتریانشان را نسبت به  ازنظرگروه کوچکی از مشاوران مالی، که 

1 Peter Mallouk 
2 Creative Planning 
3 fiduciary 
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شرمی هستند که با معرفی فروشندگان بی هاآن، درواقعمنافع خودشان در اولویت قرار دهند. اما 

م را جهت کلیه اطالعات الز، ناپذیرتزلزلکتاب ند. گردبه شکل نادرست، دنبال سود بیشتر می خود

هایی در لباس گوسفند هستند، در اختیارتان از خودتان در برابر این شیادان که گرگ محافظت

، با مطالعه این کتاب، قادر خواهید بود که مشاوران مالی صادق و درستکاری عالوهبه. دهدمیقرار 

 از منافع شما محافظت خواهند کرد، شناسایی دهید. حقیقتاًرا که 

 عنوانهبدوستی عمیق بین من و پیتر گردید، و منجر شد که او  گیری یکآن مالقات، باعث شکل

 هچراکیک راهنما، در نوشتن این کتاب به من کمک کند.این یک شانس بزرگ برای من بود، 

ن پرواتر از او بیابم که مرا در پیمودن ایو بی ترصادقتوانستم فردی گشتم، نمیهرچقدر هم که می

اریک های تو از واقعیت کندمیقت را به همان شکلی که هست، بیان مسیر راهنمایی نماید. او حقی

 است! باخبرپشت پرده 

های مشتریانش را بر عهده دارد، شرکتی میلیارد دالر از دارایی ۸۸وظیفه مدریت  شرکت پیتر، که

بسیاری از افراد میلیاردر، چیزی تحت عنوان دفتر خانگی دارند: یک گروه از  است. فردمنحصربه

و بیمه  گذاریسرمایهمستقر هستند و در مورد هر چیزی، از  هاآنمشاوران تخصص که در منزل 

مشاوره دهند. پیتر و شرکتش، همین سطح  هاآنگرفته تا پرداخت مالیات و مدیریت امالکشان، به 

رایی داشته باشند، ارائه هزار دالر دا ۰۰۰کامل برای افرادی که بیش از  صورتهباز مشاوره را 

کوچک. این افراد، قلب تپنده  وکارهایکسب، وکال، و صاحبان پزشکاندندانها، : دکترکنندمی

و ت افراد میلیاردر، سزاوار مراقب اندازهبهاقتصاد امریکا هستند، و پیتر اعتقاد دارد که این افراد هم 

 توجه هستند.

رار گرفتم ق« ایجاد یک دفتر خانگی برای همه»پیتر، یعنی  اندازچشماین  تأثیرمن به حدی تحت 

 هایمارایید، تمام عالوهبهگذار، به شرکت او پیوستم، و رئیس بخش روانشناسیِ سرمایه عنوانبهکه 

. پس از مدتی، من با یک ایده را در اختیار این شرکت قرار دادم تا مدیریت آن را بر عهده بگیرند
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انقالبی نزد پیتر رفتم، و از او پرسیدم که آیا حاضر است یک بخش در شرکتش ایجاد کند تا همین 

کامل، به افرادی که در ابتدای مسیر خلق ثروت هستند، ارائه کند؟  صورتبهسطح از خدمات را 

پیتر که همانند من  .شودنمیدالر هزار  ۰۰۰هایشان بیشتر از یعنی به کسانی که مجموع دارایی

ستقبال ا پیشنهادخواهد تا جایی که امکان دارد، به افراد بیشتری کمک کند، با آغوش باز از این می

 آن را اجرا نمود. سریعاًکرد و 

 مسیر پیش روی ما

خالصه نقشه راهی را که در ادامه این کتاب  طوربهخواهم که اینکه جلوتر برویم، می از قبل

توانند به های آتی این کتاب، چگونه میپیماییم به شما نشان دهم، تا خودتان ببینید که فصلمی

ها تقسیم شده است. بخش نخست، کتابچ، به سه بخش مجزناپذیرتزلزلشما کمک کنند. کتابِ 

چون ؟ ایمهکردن شروع وانیق چهست. چرا با کتابن شما برای رسیدن به ثروت و موفقیت مالی اوانیق

 خواهید در آن برنده شوید؟اگر شما قوانین بازی را بلد نباشید، چطور می

امور ه پرداختن ب کنیممیگمان چیزی که مانع از پیشرفت بسیاری از ما شده است، این است که 

د. کنجهان مالی هم کمکی به این مسئله نمی آورسرساماز توان ما خارج است. پیچیدگی  مالی 

، سهام هاآنتوانید از بین سهام مختلف موجود است که می 4۰۰۰۰دنیا، بیش از سرتاسر امروزه در 

هستند.  تا  خریدوفروشدر بازار سهام امریکا قابل  هاآنتا از  ۳۱۰۰را انتخاب کنید.  موردنظرتان

مشترک، تنها در امریکا ثبت شده بود،  گذاریرمایهس صندوق ۰۰۰۰، بیش از ۸۰۰۰پایان سال 

ه تمام بموجود خیلی بیشتر است! چقدر مسخره است؟  سهامها از تعداد که یعنی تعداد این صندوق

هایی که برای را هم اضافه کنید، و انتخاب ۰صندوق قابل معامله در بورس ۰۰۰۰، تعداد هااین

ر ید تصوتوانمی شوند که سرتان گیج خواهد رفت.زیاد می قدرخواهید داشت آن گذاریسرمایه

 طعم، انتخاب کنید؟ ۰۰۰۰۰رفته و بخواهید که از بین  فروشیبستنیکنید که به یک 

1 exchange-traded funds 
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دهیم.  سروسامانما به قوانین مستحکمی نیاز داریم که به ما کمک کنند تا به این آشفتگی 

قوانین این است:  ترینمهم حالدرعینرین و تخواهید دید، یکی از ساده ۳که در فصل  طورهمان

 کارمزد را در نظر بگیرید.

عناست شوند، که به این ممشترک، به شکل فعاالنه مدیریت می گذاریسرمایههای بیشتر صندوق

 ن زمانرا در بهتری ممکن گذاریسرمایهبهترین  کنندمیشوند که تالش که توسط افرادی اداره می

تالش  هاآنمثال، برای« از بازار پیشی بگیرند.» این است که  هاآندف انجام دهند. ه ممکن

ه ، مثل سبد سهام اس اند پی کشودنمیعملکردی بهتر از سبدهای سهامی که مدیریت  که کنندمی

های مختلفی است که عملکرد ز شاخصو تنها یکی ا شرکت برتر در امریکا است ۰۰۰شامل سهام 

ه مشترکی که ب گذاریسرمایههای اما تفاوت صندوق ، داشته باشند.دهندمیکلی بازار را نشان 

باالیی  کارمزد هاآنشوند، با سبد سهامی مثل اس اند پی در این است که شکل فعاالنه مدیریت می

 ؟نه مگر، رسدمی. به نظر عادالنه کنندمیرا برای این خدمتشان دریافت 

افت باالیی که دری کارمزدهای مقابل در، گذاریسرمایه هایصندوقمشکل اینجاست که، بیشتر 

از  ٪۰۰. نتایج یک تحقیق نشان داد که دهندمیبسیار بدی انجام  هایگذاریسرمایه، کنندمی

ی بازار از عملکرد کل اندنتوانسته سالهپانزده زمانی مشترک، در یک بازه گذاریسرمایههای صندوق

ر مثل این این کا بیاورید. دستدهید تا سود کمتری به شما پول بیشتری مینتیجه؟  iبگیرند. پیشی

با یک تراکتور  درنهایتپرداخت کنید، اما  را فراری اتومبیلماند که شما پول خرید یک می

گِلی است، به خانه بروید. سرتاپاکه  وداغاندرب
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شما  راگ. کنندمینمایی افزایش پیدا  طوربهها، در طول زمان این است که این هزینه از آن بدتر

شما، بازنشستگی سال از حقوق  ۰۰ارزش اندازهبهپرداخت کنید،  کارمزدِ بیشتر ٪۰ هرسالدر 

ز افتادن به توانید ابه شما نشان دهیم چطور می کههنگامی ii.داشت خواهدبرایتان هزینه به همراه 

 توانیدمی راحتیبهگیرند اما عملکرد ضعیفی دارند، پیشگیری کنید، هایی که پول زیادی میدام بنگاه

 سال جلو بیفتید. ۸۰درآمد  اندازهبه

ا در . امشودمیاگر تنها همین یک درس را از بخش اول کتاب یاد بگیرید، آینده شما دگرگون 

شما  اشاره کردیم، ما به قبالًکه  طورهمانبرای آموختن هست. های خیلی بیشتری این کتاب، چیزی

سودجویی را که تنها به دنبال منافع شخصی خودشان هستند  هایداللنشان خواهیم داد که چطور، 

 ، تشخیص دهید، و اینکه چطوراندازدمیرا به خطر  هایتانداراییکه  کنندمیهایی و به شما توصیه

ک فرد اگر ی» گوید:قدیمی می المثلضربصادق را شناسایی کنید. یک  مشاوران مالی شایسته و

ای تجربه و نفر دوم رسدمیباتجربه و فردی که پول دارد با یکدیگر برخورد کنند، پول به نفر اول 

 مشترک، گذاریسرمایه هایصندوق ،پوشش ریسک گذاریسرمایه هایصندوق

 گذاری در سهام شاخصهای سرمایهو صندوق 

گذاری ه، یک صندوق سرمایپوشش ریسک گذاریسرمایه برای کسانی که با این اصطالحات آشنایی ندارند، باید گفت که صندوق

 ها، این اختیار را دارندصندوقهای باال به آن دسترسی دارند. مدیران این گذارانی با ارزش داراییخصوصی است که تنها سرمایه

 ها بهتوانند روی هر دو جهت بازار شرط ببندند )باال یا پایین(. آنجور صالح ببیند سرمایه مشتریانشان را مدیریت کنند و می که هر

آمده را دستبه ( و عالوه بر این، سهمشان از سود٪۸کنند )معموالً دهند، کارمزدهای باالیی دریافت میخاطر خدمتی که ارائه می

گذاری مشترک، یک صندوق سرمایه گذاریرسد(. صندوق سرمایهاز سود به مدیر صندوق می ٪۸۰طورمعمول، دارند )بهنیز برمی

نه صورت فعاالها توسط یک گروه بهمواقع، این صندوق گذاری کند. در بیشترتواند در آن سرمایهعمومی است که هرکسی می

ا های مالی است رگذاری که شامل ترکیبی از سهام مختلف، اوراق قرضه و سایر داراییها، یک سبد سرمایهشوند. آنمدیریت می

. های موجود در این سبد، از عملکرد بازار پیشی بگیرندکنند که با خریدوفروش داراییطور پیوسته، تالش میآورند و بهبه وجود می

گذاری عمومی است، اما نیازی به مدیریت فعاالنه ندارد. این ندوق سرمایهگذاری در سهام شاخص هم یک صصندوق  سرمایه

کنند )برای مثال، در شاخص سهام اس های موجود در یک لیست شاخص را خریداری میسادگی سهام تمام شرکتها، بهصندوق

 شود(.شرکت برتر در ایاالت امریکا خریداری می ۰۰۰اند پی، سهام 
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دهیم که چطور در این بازی حرکت ما به شما یاد می «آورد.به دست می قیمتگراناما  ارزشمند

 فریب کسی را نخورید. گاههیچکنید تا دیگر 

 دهدمیبه شما نشان  هابازیاین  های مالی برای شماست.بخش دوم از این کتاب، شامل بازی

 هایبازتر از همه، با انجام این مهم را باید انجام دهید. کاریچه دقیقاًهایتان، که برای اجرای برنامه

اما قدرتمند، که حاصل  هگیرید: چهار اصل سادمالی را یاد می هایبازیشما چهار اصل بنیادین 

. اگرچه امدادهگذاران دنیا انجام سرمایه ترینبزرگنفر از  ۰۰هایی است که من با بیش از مصاحبه

است، اما من مشاهده کردم  متفاوت بسیار، کنندمیاستفاده  درآوردنبرای پول  هاآنکه  هاییراه

. زمانی من این کنندمیرعایت  هایشانگیریتصمیم در، این چهر اصل بنیادین را هاآنکه همه 

چهار اصل را در زندگی مالی خودم به کار بستم، شاهد تغییرات مثبت زیادی بودم. حاال هم برای 

 .امزدههیجان کامالًبه اشتراک گذاشتن این چهار اصل بنیادین با شما، 

د ، چگونه یک سبدیگرعبارتبهبر طوفان غلبه کنید: ه چطور ک آموزیدمیدر گام بعدی، شما 

 که در سبد دارید سالم هاییمرغتخم، دربگیردسرمایه متنوع بسازید که اگر در بازار طوفانی 

ار ترس و آشفتگی در باز درنتیجههایی که که چطور از فرصت آموزیدمیدر حقیقت، شما  بمانند.

وفقیت در م، این است که شوندنمیبیشتر مردم متوجه آن چیزی که شوند، استفاده کنید. ایجاد می

گی بست« هادارایی تخصیص»، تا حد زیادی به انتخاب درست و هوشمندانه درباره گذاریسرمایه

 ها مثل سهام، اوراقچه میزان از پولتان را صرف خرید هر دسته از دارایی دقیقاًاینکه بدانید  -دارد

ارز کنید. خبر عالی این است که شما این مطلب را از استادانی مثل رِی دالیو، قرضه، امالک، طال و 

 .آموزیدمیدیوید سوئِنسن، و پیتر مالوکِ خودمان 

ای شما بر سؤالداشته باشید، ممکن است این  گذاریسرمایهچنانچه شما یک دانش اولیه درباره 

مگر  » -را از من پرسید سؤالاین  تازگیبهکه یک خبرنگار مالی  طورهمان –باشد  آمدهبه وجود 

وب، خ « هوشمندانه، کاری بیشتر از خرید و نگهداری یک سبد سهام شاخص است؟ گذاریسرمایه

https://royalmind.ir/


26 

miesuccess 

که خرید یک سبد سهام شاخص،  اندگفتهدالیو، سوئِنسن، وارن بافِت، و جک باگل همگی به من 

یک دلیلش این است که  iiiشماست. استراتژی برای افراد معمولی مثل من و ترینهوشمندانه

که رشدی منطبق با رشد بازار داشته باشند. مگر در  اندشدهطراحیسهام برای این  هایشاخص

حالتی که شما یک افسانه مثل وارن بافت و یا ری دالیو باشید، بهتر است به سودی که از رشد 

و  –رید نید از بازار پیشی بگیاینکه تالش ک جایبهقانع باشید،  شودمیمتوسط بازار نصیبتان 

 شاخص این است که کارمزد بسیار سهامت دیگر بسیار زیاد شکست بخورید. یک مزی احتمالبه

 خواهید کرد. اندازپسمبلغ زیادی را  بلندمدت، و از این طریق در کنندمیکمی دریافت 

رف فردی که بیشتر عمرش را ص عنوانبهاگرچه، من آرزو داشتم که قضیه به همین سادگی باشد. 

توانیم با اطمینان این را به شما بگویم که: برای بیشتر افراد کرده است، من می هاانسانمطالعه رفتار 

دشوار است که سر جای خود بنشینند و دست روی دست بگذارند، تا بازار چرخه طبیعی خودش 

ار باشد که شما تنها یک سبد سهام زمانی که اوضاع خراب شده است. اگر قر همآنرا طی کند، 

ابی اگر شما مانند بافِت یا باگِل، اعصخرید و فروشی انجام دهید.  نباید دیگرشاخص داشته باشید، 

بدانید که اکثریت جامعه،  خواهید پوالدین داشته باشید، این برای شما عالی است. اما اگر می

شرکت توسط شدهانجامبه نتیجه تحقیق  دازیدبین ، نگاهیکنندمیو استرس چطور رفتار  فشارتحت

 های تحقیقاتی پیشرو در زمینه بازارهای مالی است.، که یکی از شرکتدالبار

توسط شرکت دالبار، نشان داد که شکاف بزرگی بین سود میانگین بازار و  شدهانجامتحقیقات 

،  وجود دارد. برای مثال، شاخص سهام پانصد شرکتِ اس کنندمیسودی که مردم در عمل کسب 

رشد داشته است. با این  ٪۰۰۰۸۲میانگین ساالنه  طوربه ۸۰۰۰تا  ۰۰۲۰های اند پی، در طول سال

.به لطف سود انباشته، شما تنها با خرید سهام شودمی برابر دونرخ سود، سرمایه شما هر هفت سال 

توانستید در طول این سی سال سود هنگفتی به جیب بزنید. فرض شاخص پانصدتاییِ اس اند پی، می

گذاری کرده هزار دالر را در این سهام شاخص سرمایه ۰۰، مبلغ ۰۰۲۰کنیم که شما در سال 
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 دالر است. ۰4۰۰۰4شد؟ جواب، چقدر می ۸۰۰۰کنید ارزش سرمایه شما در سال فکر می بودید.

 دالر! میلیونیکبله، نزدیک به 

در سال بوده است، تحقیقات صورت گرفته توسط  ۰۰۰۸۲٪شرایطی که سود میانگین بازار اما در 

سود دست  ۳۰۰۰٪تنها به  سال سی این طولمعمولی، در  گذارسرمایهکه یک  دهدمیدالبار نشان 

 جایهببا این نرخ سود، بیست سال زمان الزم است تا سرمایه شما دو برابر شود. نتیجه؟  یافته است!

 آمد.دالر  گیرتان می ۰4۰۰۰۰دالر سرمایه ، تنها  میلیونیک

زدهای کارم بارفاجعه تأثیردلیل این شکاف بزرگ در عملکرد چیست؟ بخشی از آن، به دلیل 

های ، کمیسیون دریافتی توسط دالالن سهام، و سایر هزینهگذاریسرمایههای دریافتی توسط صندوق

ر فصل کامل د طوربهما درباره این مسئله،  .شودمی توجهیقابلمبلغ  بلندمدتکه در  است پنهانی

ک و مانند ی -همواره بر روی سود شما سنگینی خواهد کردها این هزینهسایه  .کنیممیصحبت  ۳

 خون شما را خواهد مکید. رحمانهبیزالو، 

که همه  طورهماندیگری هم پشت این تفاوت فاحش در عملکرد، وجود دارد: ذاتِ بشر.  علت اما

رس یا احساساتی چون ت تأثیر، و تحت هستیم احساساتی موجوداتی هاانساندانیم، ما می خوبیبهما 

ای افسانه اقتصاددانکه بروتُن مالکیِل،  طورهمان. زنیممی ایاحمقانهطمع، دست به کارهای 

 گذاررمایهس عنوانبه، و ما کنندمیاحساسات ما را کنترل » به من گفت: باریکدانشگاه پرینستون 

انجام دهیم. مثل گذاشتن پولمان در بازار، و  ایاحمقانه غایتبهپتانسیل این را داریم که کارهای 

شناسید که در زمان اوج گرفتن افرادی را می هم شما احتماالً« برداشتن آن در بدترین زمان ممکن.

 .انددهخریرا به جان  ایانگارانهسهلهای ، ریسکبازار، با پولی که توان از دست دادنش را نداشتند

، وحشت کرده و تمام سهامشان را ۸۰۰۲که در زمان بحران  شناسیدمیافرادی را نیز  احتماالً

 های هنگفتی را متحمل شدند.زیان ۸۰۰۰فروختند، و با جان گرفتن دوباره بازار در سال 

https://royalmind.ir/


28 

miesuccess 

. پس، در بخش سوم امکردهچهار دهه از عمرم را صرف تدریس روانشناسی ثروت  تقریباًمن 

، من به شما خواهم آموخت که چگونه رفتارتان را مدیریت کنید، تا از مرتکب  ناپذیرتزلزلکتاب 

 ، جلوگیری نمایید. چرا ایندهندمیاحساساتشان انجام  درنتیجهشدن اشتباهاتی که اکثر مردم 

را ساکت نکنید، قادر نخواهید بود که « دشمن درونتان» که زمانیارد؟ زیرا تا مسئله اهمیت د

 ، اجرا کنید.اندشدهمعرفیرا که در این کتاب  ایبرندههای استراتژی

دهیم. خ میپاس توانید از خودتان بپرسید،که می سؤالی ترینمهم، ما با کمک یکدیگر به ازآنپس

ه در ک ایشادیکه شما به نهایت  شودمیبه دنبال چه چیزی هستید؟ چه چیز باعث  واقعاً کهاین

ا به دنبال به دنبال پول هستید، و ی حقیقتاًآیا شما هستید، دست پیدا کنید؟  دنبالش بهزندگی خود 

اقل یا حد –بسیاری از ما باور داریم  آورد؟کنید پول برایتان به ارمغان میکه گمان می احساسی

برساند که باالخره احساس آزادی، امنیت، هیجان، قدرت،  اینقطهکه پول ما را به  –امیدواریم 

ما از اینکه چقدر ثروت داشته باشید، ش نظرصرفسرزندگی و نشاط کنیم. اما حقیقت این است که 

؟کنید رصببودن پس چرا برای شاد  دست پیدا کنید. العادهفوقید به این حالت توانمی اکنونهم

توانید آن را با مشاوران در انتها، در ضمیمه این کتاب حاوی یک نقشه راه ارزشمند است که می

ا برای م، راهنمای شاست لیستچکچهار  نقشه راه که شامل مالی و وکیلتان در میان بگذارید. این

برای  ، قوت قلبیهاناشناختهر و ساخت امپراتوری مالیتان خواهند بود، و در براب هاداراییمحافظت از 

 ید!یاببیشتری برای کاهش مالیاتتان می هایراه، لیستچک، با بررسی این عالوهبهشما خواهد بود. 
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 .باال و پایین دارد ،عاطفی من وابطحتی بازار سهام هم کمتر از ر

 ریسمانمار و 

که در رابطه با فصل بعد با شما سخن بگویم، چراکه اعتقاد دارم خواندنش  مخواهاما نخست می

این کتاب را بخوانید و  ۸فصل  فقطحتی اگر شما  درواقعمالی شما را متحول خواهد کرد.  زندگی

 ید گرفت!هخوا انگیزیشگفتنتایج  بازهمسایر مطالبش را نادیده بگیرید، 

که دلهره و تردید ببر زندگی  کنیممیزندگی  ایمانهزگوشزد کردم، در  ترپیشکه  طورهمان

 مشکالت زیادی با جهانیسال، هنوز هم اقتصاد  همهبعد از اینمردم سایه انداخته است.  بیشتر

مواجه است. دستمزد درآمد متوسط جامعه برای چندین دهه افزایش چندانی نیافته است. فناوری 

ر آینده د هاییشغلدانیم چه که ما حتی نمی نموده تغییرچنان وضعیت صنایع مختلف را دستخوش 
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وجود خواهد داشت. و این ترس آزاردهنده نیز همواره با ماست که بعد از چندین سال که بازار 

ابهام، باعث  همهاین، اما وجود دانمنمیروبه رشد بوده، بحرانی  در شرف رخ دادن است. من شما را 

که این افراد با سرمایه گزاری  شودمیو این امر، مانع از آن  –ت وحشت بسیاری از مردم شده اس

ا ایفا ر کنندهمصرف نقشتنها  اینکهاین اقتصاد شوند، نه  بلندمدتدر بازارهای مالی، و صاحبان 

 کنند.

برای مقابله با ترس. ما هفت واقعیت بخصوص را با شما در  است پادزهریفصل بعدی کتاب، 

دراک شما را نسبت به نحوه کارکرد بازار، اقتصاد، و الگوهای احساسیِ حاکم گذاریم که امیان می

 ایدهغافلگیرکنن. شما خواهید آموخت که اصالح و سقوط بازار با نظم کندمیدگرگون  که بر آن،

 ان، خودشان را برای این نوساناتگذارسرمایهپایدار نخواهد بود. بهترین  گاههیچافتد، اما اتفاق می

زمانی که شما این الگوها را درک . کنندمی برداریبهرهبه نفع خودشان  هاآنآماده کرده و از 

دانشی که ذهن  خاطر به، بلکه خیالیبیکنید، نه از سر  گیریتصمیمید که بدون ترس توانمیکنید، 

 درستی بگیرید. یماتتصمکه  سازدمیو شما را قادر  کندمیشما را شفاف 

 گیریتصمیمبرند و بر همین اساس هم به سر می اضطراباینکه برخی از افراد، همواره در ترس و 

 ودائیبهای قدیم، در یک شب تابستانی، راهبی . در زماناندازدمی، مرا به یاد داستان جالبی کنندمی

. در میانه راه، ناگهان ماری سمی را دید که راهش رفتمی اشخانهروستایی به سمت  ایجادهاز 

را سد کرده است. او وحشت کرد و برای نجات جانش شروع کرد به دویدن ر جهت مخالف. فردای 

آن شب، او به همان محل بازگشت، و مشاهده کرد مار ترسناکی که دیشب از آن فرار کرده بود، 

 است. آزاربییک تکه طناب 

که از  ماری و -است اساسبیهم به همین اندازه  شما ترسخواهد داد که به شما نشان  ۸فصل 

زتازیرا شما آن هراس دارید، تکه طنابی بیش نیست. چرا این موضوع تا این حد اهمیت دارد؟ 

ن این بازی شوید و داخل آ وارداحساسی، به حدی از شکیبایی نرسید که بتوانید  ازنظرکه  مانی
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زمانی که شما متوجه شوید که ماری بر سر  توانست که در این بازی برنده شوید.، نخواهید بمانید

 راحتان نیست، خواهید توانست که با آرامش و اطمینان به سمت آزادیِ مالی گام بردارید.

 ؟ پس شروع کنیم!ایدآماده

i  گذاری مشترک را با حداقل صندوق سرمایه ۸۰۳گذار شرکت تحقیقاتی افیلییِتز، عملکرد رابرت آرنات، متخصص فعال در حوزه مالی، و بنیان

 سال بررسی کرده است. ۰۰میلیون دالر، به مدت  ۰۰۰سرمایه 
ii  ای معادل سال بازگشت سرمایه ۳۰گذاری کنند، و هر دو به مدت هزار دالر را سرمایه ۰۰۰زمان باهم مبلغ گذار همبا فرض اینکه دو سرمایه

عنوان مستمری زمان، بهطور همکارمزد بدهند. فرض کنیم که هر دو نفر، به ٪۸و دیگری  ٪۰ها دریافت کنند، اما در این مدت یکی از آن ۲٪

سال زودتر از دیگری  ۰۰کند، های برابر از این صندوق سرمایه کنند. سرمایه فردی که کارمزد بیشتری پرداخت میبازنشستگی شروع به برداشت

 تمام خواهد شد.
iii  سایت بر اساس مطالب موجود در وبInvestopedia ، «ت گرفته در مورد بازار، وتحلیل تحقیقات صوریهتجزبر یهتکگذاری کُنشگر، با مدیران سرمایه

کنند. ی میگیرهای مالی تصمیمای که دارند، در مورد خرید، نگهداری، و فروش داراییگیرد، و بر اساس قضاوت و تجربههایی که از آینده بازار صورت میبینیپیش

 شوند.شاخص شناخته می سهام در گذاریهای سرمایهنقطه مقابل مدیریت سرمایه کُنشگر، مدیریت منفعالنه است،  که تحت عنوان صندوق
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 ؛ فصل دوم

 رسید؟کِی از راه خواهد زمستان در راه است...اما 

 برای اینکه بتوانید در بازارهای مالی پول درآورید، نباید از ترس جا بزنید.

 ۰پیتر لینچ

دادن به محیط اطراف و اثر گذاشتن بر شرایط زندگی. نیروی محرکه برای  قدرت. تواناییِ شکل

شود که چیز باعث میگیرد؟ چه العاده. قدرت از چه چیزی سرچشمه میرسیدن به نتایج خارق

 تان به قدرت دست پیدا کنید؟توانید در زندگیفردی قدرتمند شود؟ چطور می

آوری میوه از دل طبیعت روزگارشان را سپری ها از طریق شکار کردن و جمعزمانی که انسان

ها در دستان طبیعت بود. زمانی که برای شکار یا کردند، قدرتی وجود نداشت. زندگی انسانمی

شدیم، هرلحظه امکان داشت که طعمه یک حیوان درنده شویم، آوری میوه از غارمان خارج میمعج

وجود، همیشه موفق به یافتن غذا و یا قربانی سایر خطراتی که در طبیعت وجود داشت؛ بااین

 ماما باالخره، در طول هزاران سال، ما یک مهارت ارزشمند را به دست آوردیم: ما آموختیشدیم. نمی

 کنیم. استفادهها که چگونه الگوها را تشخیص دهیم و از آن

تغییر فصول بود. ما یاد گرفتیم که چگونه از طریق  ترین الگویی که تشخیص دادیم، الگویمهم

، از این الگو بهره ببریم. این قابلیت، ما را قادر ساخت که خود را از زمان مناسبکاشتن بذر در 

غذا داشتیم، به وضعیتی برسانیم که غذای کافی و حتی اضافی در اختیار شرایطی که همواره کمبود 

ی ها توانستند به شکوفایای از زندگی که درنتیجه آن، جوامع، شهرها و تمدنشیوه-داشته باشیم

1 Peter Lynch 
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ها برسند. استعداد ما در شناسایی الگوهای طبیعت، به معنای واقعی کلمه سرنوشت تاریخی انسان

 را متحول کرد.

طول این مسیر، ما یک درس حیاتی دیگر هم آموختیم: اینکه ما برای انجام کار دست در در 

اگر شما در زمستان بذرتان را بکارید،محصولی برداشت  .دریافت نخواهیم کردزمان غلط، پاداشی 

ر کند که چقدر برای به ثمشود، فرقی هم نمیرنج و زحمت نصیبتان نمی نخواهید کرد و چیزی جز

محصولتان تالش کنید. برای بقا و پیشرفت، ما باید کار درست را در زمان درست انجام رسیدن 

 دهیم.

تواند به ما این قدرت را بدهد که در دنیای مالی نیز به موفقیت توانایی ما در تشخیص الگوها، می

ها آن ا باتوانید خودتان ربرسیم. زمانی که شما الگوهای موجود در بازارهای مالی را بشناسید، می

ا مطالعه این فصل، چنین قدرتی را در اختیار شم ها بهره ببرید و به سود برسید.منطبق کنید، از آن

 دهد.قرار می

 حداکثر استفاده را ببرند. ۰شوند که از قدرت سود مرکبگذاران، موفق نمیبیشتر سرمایه

 ۸بروتون مالکیِل

قصد دارم چند دقیقاً از وقتتان را برای صحبت  قبل از اینکه سراغ مطالب اصلی این فصل برویم،

کردن راجع به یک مفهوم کلیدی بگیرم. مفهومی که مطمئنم خیلی از شما با آن آشنایی دارید، اما 

 برای رسیدن به ثروتی پایدار، باید از آن حداکثر بهره را ببرید.

راه  دن به ثروت، یکنخستین الگویی که شما باید از آن آگاه باشید، این است که برای رسی

از آن استفاده کرده است تا ثروتی را که  ۳همان راهی که وارن بافت -العاده مؤثر وجود داردفوق

1 compound interest 
2 Burton Malkiel 
3 Warren Buffett 
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راز موفقیت او چیست؟ فهمیدن آن ساده میلیارد دالر رسیده، به دست آورد.  ۰۰امروز ارزشش به 

 شانسی، و استفادهژِن خوش ثروتی که من امروز دارم، به خاطر تعدادی»گوید:است، خود بافِت می

 «از قدرت سود مرکب است.

های خیلی خوبی زنم که ژِنهای شما نظری بدهم، هرچند حدس میتوانم در مورد ژِنمن نمی

مارا تواند شای که من از آن اطمینان دارم، این است که قدرت سود مرکب، میداشته باشید! مسئله

اطالع داریم، اما این نکته  ۰ه ما از وجود نرخ بهره مرکببه آزادیِ مطلق مالی برساند. البته هم

درستی بفهمیم و از آن به نفع خودمان استفاده ارزش یادآوری را دارد که اگر ما این مفهوم را به

انگیزی بر زندگی ما خواهد گذاشت. درواقع، توانایی ما در تشخیص و کنیم، چه تأثیر شگفت

ت ها نشان داد با کاشعطف زندگی نیاکان ما بود که به آن کارگیری قدرت سود مرکب، نقطهبه

 توانند محصول فراوانی را برداشت کنند!محصول در زمان مناسب، می

جو و  هایبیایید قدرت سود مرکب را با یک مثال ساده اما جالب بررسی کنیم. دو دوست به نام

گذاری کنند. بلندمدت سرمایهدالر را در یک حساب  ۳۰۰گیرند که هرماه مبلغ باب تصمیم می

دهد، و کند، و به مدت هشت سال این کار را ادامه میسالگی این کار را شروع می ۰۰جو در سن 

و کند. کل پولی که اسالگی رسید، دیگر مبلغی را به این حساب اضافه نمی ۸۱زمانی که به سن 

 شود.دالر می ۸۲،۲۰۰انداز کرده است، برابر پس

شود )تقریباً معادل میانگین نرخ سود بازار سهام نرخ سود سالیانه می ٪۰۰شامل انداز جو، پس

شود، فکر سالگی بازنشست می ۰۰زمانی که او در سن متحده در طول یک قرن گذشته(. ایاالت

کنید گذارید تا به ازای آن سود دریافت کنید، و سودتان را هم به سرمایه اولیه اضافه مینرخ بهره مرکب: زمانی که شما مبلغی را در بانک می ۰

دریافت  دالر سود ۰درصد سود دریافت کنید، در پایان ماه اول،  ۰دالر سرمایه داشته باشید و ماهی  ۰۰۰بیشتر شود. مثالً اگر شما  تا شامل سود

گیرد و سود دریافتی شما دالر را هم به سرمایه اولیه اضافه کنید، در پایان ماه دوم به این پنج دالر هم سود تعلق می ۰که آن کنید، اما وقتیمی

روز بیشتر ما روزبهارزش برسد، اما با گذشت زمان، سرمایه شسِنت اضافی به نظر کم ۸۰سِنت خواهد شد. شاید این  ۸۰دالر و  ۰دالر،  ۰جای به

شود، و پس در بلندمدت، نرخ بهره مرکب سرمایه شما را به شکلی باورنکردنی افزایش گیرد هم بیشتر میخواهد شد و سودی که به آن تعلق می

 خواهد داد.
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دیگر، مبلغ عبارتدالر است. به ۰،۲۰۳،۸۲۱کنید که سرمایه او چقدر شده است؟ پاسخ می

ز انگیمیلیون دالر افزایش یافته است! شگفت ۸به چیزی در حدود  ۸۲،۲۰۰گذاری ناچیز سرمایه

 است، مگر نه؟

گذاری کرده است. او هم دقیقًا انداز و سرمایهدوست جو، یعنی باب اندکی دیرتر شروع به پس

سالگی شروع  ۸۱کند، اما این کار را از سن دالر را به این حساب واریز می ۳۰۰در هرماه مبلغ 

 -دهدسالگی ادامه می ۰۰وجود، او فردی منظم است و برخالف جو، این کار را تا سن د. بااینکنمی

ر گیرد، با نرخ سودِ جو برابانداز او تعلق میای که به پسساله. نرخ سود سالیانه ۳۰یعنی یک دوره 

ای هشود، سرمایسالگی بازنشست می ۰۰است. نتیجه؟ زمانی که او در سن  ٪۰۰بوده و معادل 

 دالر خواهد داشت. ۰،۰۲۰،۱۳۳برابر با 

انداز کرد، دالر را پس ۰4۰،۰۰۰ای به این مسئله فکر کنیم. باب درمجموع مبلغ بیایید لحظه

وجود، مبلغی دالر.بااین ۸۲،۲۰۰انداز کرده بود، یعنی تقریباً پنج برابر بیشتر از مبلغی که جو پس

ر بیشتر بود. درست است، باوجوداینکه جو بعد از سن دال ۸۱۳،۰۰4که جو در انتها دریافت کرد، 

 انداز نکرد، در آخر کار ثروتش از ثروت باب بیشتر شد!سالگی حتی یک سِنت هم پس ۸۱

داز را انبه دلیل اینکه جو زودتر پسالعاده جو چیست؟ قضیه ساده است. راز این موفقیت خارق

انداز کند، به از آنکه خود او قادر بود پس شروع کرد، نرخ سود مرکب در هرماه مبلغی بیشتر

سالگی رسیده بود، مبلغی که درنتیجه سود  ۰۳تا زمانی که او به سن کرد. اش اضافه میسرمایه

سالگی، میزان  ۰۰دالر در سال بود. و در سن  ۰۰،۰۰۰بر شد، بالغاش اضافه میمرکب به سرمایه

انداز کردن یک سِنت هم بدون پسسال رسید! آندالر در  ۰۰۰،۰۰۰افزایش سرمایه او به مبلغ 

که جو بود، درحالی ٪۰،۰۳۸اش به دست آورد، گذاریبیشتر. میزان کل سودی که باب از سرمایه

 دریافت کرد. ٪۰،۳۱۰سودی معدل 
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کرد و مانند باب انداز کردن را متوقف نمیسالگی پس ۸۱حال بیایید فرض کنیم که جو در سن 

افزود. نتیجه: او در زمان اش میدالر به سرمایه ۳۰۰سالگی برسد، ماهانه  ۰۰تا زمانی که به 

میلیون دالر بیشتر از جو  ۰۰۲۰دیگر، او بیاندالر داشت! به ۳،4۰۳،۰۸۰بازنشستگی، ثروتی معادل 

 اندازش را  شروع کرده بود.سال زودتر پس ۲آورد، تنها به این خاطر که ثروت به دست می

انگیز سود مرکب است که در موردش حرف زدیم. به کمک این نیرو، ت شگفتاین همان قدر

 تبدیل کنید. عظیمانداز اندکتان را به ثروتی توانید در بلندمدت پسشما می

گاه از تمام پتانسیل این معجزه خلق ثروت دانید چه چیز جای تعجب دارد؟ بیشتر افراد هیچمی

 کنند که خودشانها خیال میکنند. در عوض، آنستفاده نمیکه دقیقاً جلوی چشمشان قرار دارد، ا

مزدی اینکه شما گمان کنید که اگر دست -یک باور غلط استتوانند ثروتمند شوند.اینمی تنهاییبه

 توانید به آزادی مالی برسید.کنید، به اندازه کافی زیاد شود، میکه دریافت می

 سالیانهنرخ سود  انداز سالیانهمیزان پس

۳،۰۰۰$۰۰٪ 

 یابدافزایش می ٪۰۰دالر در سال( که با نرخ بهره ساالنه  ۳،۰۰۰انداز ماهیانه )دالر پس ۳۰۰

 میزان سرمایه باب میزان سرمایه جو سن

۰۰ ۳۰۰۰ ۳،۰۰۰ - - 

۸۰ ۳۰۰۰ ۲،۳۰۰ - - 

۸۰ ۳۰۰۰ ۰۳،۰۰۲ - - 

۸۸ ۳۰۰۰ ۰۲،۳۱۲ - - 
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۸۳ ۳۰۰۰ ۸4،۰۱۰ - - 

۸4 ۳۰۰۰ ۳۰،۰۰4 - - 

۸۰ ۳۰۰۰ ۳۱،۰۰۰ - - 

۸۰ ۳۰۰۰ 4۰،۸۲۰ - - 

۸۱ - 4۰،۲۰۰ ۳۰۰۰ ۳،۰۰۰ 

۸۲ - ۰4،۱۰۰ ۳۰۰۰ ۲،۳۰۰ 

۸۰ - ۰۰،۸۱۰ ۳۰۰۰ ۰۳،۰۰۲ 

۳۰ - ۰۰،۳۰۳ ۳۰۰۰ ۰۲،۳۱۲ 

۳۰ - ۱۸،۰۳4 ۳۰۰۰ ۸4،۰۱۰ 

۳۸ - ۲۰،۸۸۱ ۳۰۰۰ ۳۰،۰۰4 

۳۳ - ۲۲،۸۰۰ ۳۰۰۰ ۳۱،۰۰۰ 

۳4 - ۰۱،۰۱۰ ۳۰۰۰ 4۰،۸۲۰ 

 ۱۱۰ؤ۰۳ ۳۰۰۰ ۰۰۰،۱۲۸ - ۳۰

۳۰ - ۰۰۱،4۰۰ ۳۰۰۰ ۰۳۰۰۸ 

۳۱ - ۰۸۰،۸۰۱ ۳۰۰۰ ۱۳،۳۲۳ 

۳۲ - ۰4۸،۰۸۱ ۳۰۰۰ ۲4،۰۲۸ 

۳۰ - ۰۰۰،۳4۰ ۳۰۰۰ ۰۱،۰۰۰ 

4۰ - ۰۱۰،۰۱4 ۳۰۰۰ ۰۰۰،۱۲۰ 

4۰ - ۰۲۰،۰۱۰ ۳۰۰۰ ۰۸۰،۲۰۰ 

4۸ - ۸۰۲،۰۲۲ ۳۰۰۰ ۰4۸،۳۰۰ 

4۳ - ۸۸۲،۲۰۱ ۳۰۰۰ ۰۰۰،۰۰۱ 
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44 - ۸۰۰،۱۲۱ ۳۰۰۰ ۰۲۰،۰۱۳ 

4۰ - ۸۱۰،۰۰۰ ۳۰۰۰ ۸۰۸،۰۰۰ 

4۰ - ۳۰4،۰۰۸ ۳۰۰۰ ۸۸۰،۲۰۰ 

4۱ - ۳۳۰،۰۸۰ ۳۰۰۰ ۸۰۳،4۰۰ 

4۲ - ۳۰۲،۰4۰ ۳۰۰۰ ۸۲۸،۱۰۰ 

4۰ - 4۰۰،۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰4،۰۰۰ 

۰۰ - 44۰،۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰،44۰ 

۰۰ - 4۰۰،۰۰۸ ۳۰۰۰ ۳۲۰،4۰4 

۰۸ - ۰۳۰،۱۸۲ ۳۰۰۰ 4۳۸،۳۰۰ 

۰۳ - ۰۰۳،۱۰۰ ۳۰۰۰ 4۱۰،۰۰۰ 

۰4 - ۰۰۳،۰۱۰ ۳۰۰۰ ۰۳۰،4۱۰ 

۰۰ - ۱۰۲،۳۱۲ ۳۰۰۰ ۰۲۲،۰۱۲ 

۰۰ - ۱۰۰،۸۰۰ ۳۰۰۰ ۰۰۰،۳۰۰ 

۰۱ - ۲۰۰،۸۳۱ ۳۰۰۰ ۱۸۰،4۰۰ 

۰۲ - ۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ 

۰۰ - ۰،۰۰۰،۱۱۱ ۳۰۰۰ ۲۲۰،۰۰۰ 

۰۰ - ۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰۰ ۰۱۸،۰۲۲ 

۰۰ - ۰،۸۱۸،۰۰۰ ۳۰۰۰ ۰،۰۱۳،۸۰۰ 

۰۸ - ۰،۳۰۰،۰۰۰ ۳۰۰۰ ۰،۰۲4،۰4۸ 

۰۳ - ۰،۰۳۰،۰۰۱ ۳۰۰۰ ۰،۳۰۰،۰۰۰ 

۰4 - ۰،۰۰۳،۲۰۱ ۳۰۰۰ ۰،44۰،۰۰۸ 



39 

۰۰ - ۰،۲۰۳،۸۲۱$ ۳۰۰۰ ۰،۰۲۰،۱۳۳ 

اختالف حاصل از 

 گذاری زودترسرمایه

۸۱۳،۰۰4$

نما، های سیحقیقت این است که قضیه به این سادگی نیست. همه ما داستان موفقیت ستاره

گذاشته ، اما در پایان هیچ ایم که درآمدشان سر به فلک میخوانندگان، و ورزشکارانی را شنیده

 گذاریسرمایهدانستند که چگونه باید آن درآمد را ثروتی برایشان باقی نمانده است، زیرا نمی

تازگی اعالم گذاری بسیار بد که انجام داد، بهند. رَپِر معروف فیفتی سِنت بعد از چندین سرمایهکن

شد. بازیگر میلیون دالر تخمین زده می ۰۰۰بر باوجوداینکه زمانی ثروتش بالغ -ورشکستگی کرد

بازی در هر میلیون دالر بابت  ۰۰هالیوودی کیم بَسینگِر، در زمان اوج شهرتش، دستمزدی برابر با 

وجود، او هم درنهایت ورشکست شد. حتی سلطان موسیقی پاپ، کرد، اما بااینفیلم دریافت می

مایکل جکسون، که یک قرارداد همکاری با ارزش تقریبی یک میلیارد دالر امضا کرده بود و بیش 

، بیش ۸۰۰۰هایش به دست آورده بود، هنگام مرگش در سال میلیون دالر از فروش آلبوم ۱۰۰از 

 میلیون دالر بدهی داشت. ۳۰۰از 

مزدی بر حقوق و دستتوان تنها با تکیهگاه نمیگیریم؟ اینکه هیچها چه درسی میاز این داستان

گیرید، به آزادیِ مالی بسید. تنها مسیر حقیقی برای ثروتمند شدن، این است که بخشی از که می

اری کنید، تا به کمک سود مرکب در بلندمدت گذانداز کرده و آن را سرمایهدرآمدتان را پس

 توانید حتی در هنگام خواب هم پولگونه است که شما میوپا کنید. اینبرای خودتان ثروتی دست

دربیاورید. از این طریق است که پول برای شما کار خواهد کرد، و نه شما برای پول. تنها از این 

 توانید به آزادی مالی حقیقی برسید.روش می
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ها دست است، اما برای رسیدن خوب، همه این حرف»کنید که حتماً اآلن دارید با خودتان فکر می

سؤال خیلی « گذاری کنم؟ای که در سر دارم، چه میزان از پولم را باید سرمایهبه اهداف مالی

ما ایم. شافزار تلفن همراه طراحی کردهخوبی است! برای پاسخ دادن به این سؤال، ما یک نرم

انداز و توانید برای رسیدن به جواب اینکه با توجه به اهدافتان، دقیقاً چقدر از پولتان را باید پسمی

لفن افزار بر روی گوشی تافزار استفاده کنید. برای نصب این نرمگذاری کنید، از این نرمسرمایه

 بزنید. www.unshakeable.comهمراهتان، سری به سایت 

برای  کنم کهفرد است، پس من به شما توصیه میشرایطی که هرکس در آن قرار دارد، منحصربه

 ها برسید، با یک مشاور مالیبحث کردن در مورد اینکه چه اهدافی را تعیین کنید و چگونه به آن

ای ، میزان پول موردنیاز شمارا برصحبت کنید. اما باید به شما هشدار دهم که بیشتر مشاوران مالی

خی کنند. بررسیدن به امنیت، استقالل، و آزادیِ مالی، تا حد زیادی کمتر از حد واقعی برآورد می

ممکن است به شما بگویند که برای این منظور، شما به ثروتی ده برابرِ درآمد سالیانه خود در حال 

زده بین هستند، به شما خواهند گفت که پانواقعحاضر احتیاج دارید. برخی دیگر که اندکی بیشتر 

دالر  ۰۰۰،۰۰۰دیگر، اگر شما در سال عبارتتان احتیاج خواهید داشت. بهبرابر درآمد سالیانه

 ۸۰۰میلیون دالر پول احتیاج دارید؛ و اگر  ۰۰۰درآمد داشته باشید، برای رسیدن به امنیت مالی به 

 داشت. میلیون دالر احتیاج خواهید ۳، به هزار دالر در سال درآمد داشته باشید

اگر  تان است. پسبرابر درآمد سالیانه ۸۰واقعیت، مبلغی که باید تالش کنید تا به آن برسید،  در

 ۸هزار دالر درآمد دارید، برای رسیدن به امنیت و آزادی مالی، نیاز به  ۰۰۰در حال حاضر ساالنه 

 با خودتان فکر کنید که این مبلغ خیلی زیاد است، اما میلیون دالر پول خواهید داشت. ممکن است

دالر، توانست به این هدف برسد. من  ۸،۲۰۰انداز کردن یادتان باشد که دوستمان جو، تنها با پس

 انداز کنید.توانید خیلی بیشتر از این مقدار پسهای آتی، میمطمئن هستم که شما در سال

http://www.unshakeable.com/
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زی چگونه در باتوانید کتاب دیگر من، یعنی ینه، میبرای مطالعه جزئیات بیشتر در این زم

را مطالعه کنید. در آن کتاب، یک بخش کامل را به این موضوع اختصاص  سازی استاد شویدپول

ام، شما خیلی راحت با نگاه کردن به چنین عدد بزرگی طور که در آنجا توضیح دادهایم. همانداده

توانید با هدفی شروع کنید که کمتر دور از ا این مشکل، میشوید. اما برای مواجهه بزده میوحشت

جای به -توانید در ابتدای مسیر، هدفتان را رسیدن به امنیت مالی در نظر بگیریدذهن باشد.مثالً می

ه های مربوط بچه احساسی خواهید داشت اگر بتوانید هزینههدفِ رسیدن به استقالل کامل مالی. 

ونقل، و بیمه را بدون اینکه مجبور به کار کردن ض، خوراک و پوشاک، حملاجاره خانه، پرداخت قبو

باشید، پرداخت کنید؟ خبر خوب این است که مبلغی که برای رسیدن به این هدف احتیاج دارید، 

کمتر از میزان پولی است که برای رسیدن به استقاللِ مالی کامل احتیاج خواهید داشت؛ که  4۰٪

اش پرداخت شده است و شما که به آن احتیاج داشته باشید، قبالً هزینهدر آن حالت هر چیزی 

از آن استفاده کنید. زمانی که به هدف امنیت مالی دست پیدا کردید، شما  توانید خیلی سریعمی

 رسد.تر، چندان مشکل به نظر نمیاید که رسیدن به عددهای بزرگچنان شتابی گرفته

و  -یدگذاری کنانداز و سرمایهت مالی برسید؟ نخست شما باید پسخواهید به امنیاما چگونه می

کننده باشید، به یک مالک تبدیل شوید. هرماه درصدی از درآمدتان جای اینکه تنها یک مصرفبه

گذاری با این کار، شما صندوق سرمایهانداز کنید. را کنار بگذارید و آن را در یک حساب بانکی پس

گاه العمر، برای اینکه دیگر هیچید: منبع دستیابی شما به یک درآمد مادامسازآزادی خود را می

د. دهیهم این کار را انجام می حدس من این است که شما همین اآلن مجبور به کار کردن نباشید.

اما شاید وقت آن رسیده باشد که درصد بیشتری از درآمدتان را به این کار اختصاص دهید؛ اگر 

 ٪۰۰انداز کنید، یا اگر را پس ٪۰۰کردید، از این به بعد انداز میاز درآمدتان را پس ٪۰۰تاکنون 

 انداز نمایید.را پس ٪۸۰کردید، از ماه بعد انداز میرا پس
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اندازشان در حال حاضر، غیرممکن به نظر از پس ٪۰۰انداز کردن برای بعضی از افراد، شاید پس

ی خود باشید که باید قسط وامتان را پرداخت کنید. شاید باید برسد. شاید شما در مقطعی از زندگ

های زیادی را روی دستتان وکارتان هزینهکسب تان را بپردازید. شاید در حال حاضرمخارج خانواده

کند که شما در چه وضعیتی قرار داشته باشید، باید به هر قیمتی که شده، گذارد. فرقی نمیمی

ده وجود شپیمودن مسیر را شروع کنید. برای انجام این کار، یک روش اثباتاولین گام را بردارید و 

سازی استاد چگونه در بازی پولکتاب  ۰۰۳که من در فصل « انداز کنفردا بیشتر پس»دارد به نام 

کنید و با شروع می ٪۳انداز تنها ام. در این روش، شما با پستفصیل آن را شرح دادهبه شوید،

رسانید.می ٪۸۰یا  ٪۰۰ین مبلغ را به گذشت زمان، ا

گذاری کنید تا بیشترین سود را انداز کردید، باید آن را کجا سرمایهرا پس حال که این پول

 دریافت نمایید و بتوانید زودتر به هدفتان برسید؟

کتاب، ما  ۰بهترین مکان برای رسیدن به سود ترکیبی در بلندمدت، بازار سهام است. در فصل 

های مالی هم باشد، ا اهمیت ایجاد یک سبد سرمایه متنوع را که شامل سایر انواع داراییبه شم

گذاریم. چرا؟ زیرا بازار در حال حاضر، تمرکزمان را بر روی بازار سهام می دهیم. امانشان می

ایی جالعاده حاصلخیز است! همانند نیاکانمان، ما هم باید بذرهایمان را درسهام مانند یک زمین فوق

 کِشت کنیم که درنهایت بیشترین برداشت را داشته باشیم.

 گذاری کنم؟پولم را در کجا سرمایه

 ۸۰۰های زیادی را ثروتمند کرده است. در طول دانید، بازار سهام تاکنون انسانطور که میهمان

های گذاریرمایهمکان برای س بهترینهای فراوان، بازار سهام سال گذشته، باوجود باال و پایین رفتن

هایش گذاری در بازار سهام، باید الگواما برای سرمایه iiبلندمدت و رسیدن به ثروت بوده است.
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های مختلف را تشخیص دهید. این فصل از کتاب، راجع به همین را بشناسید. باید بتوانید که فصل

 مسئله است.

چیست؟ بر اساس تجربیات من، ترین سؤال مالی که امروز در ذهن همه ما وجود دارد، بزرگ

 «نم؟ک گذاریسرمایه کجا در را پولم »همه ما به دنبال یافتن جواب برای سؤال یکسانی هستیم:

ها به نظر اخیراً یافتن پاسخی برای این سؤال، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، چراکه تمام پاسخ

های با گذاشتن پولتان در حسابهای بهره پایین باشند، شما رسند. زمانی که نرخنامطلوب می

وئیس یا های سآورید. اگر اوراق قرضه باکیفیت بخرید )مثالً به دولتبه دست نمی چیزهیچبانکی، 

گویند حتی برخی از افراد به شوخی می شود!چیز هم کمتر نصیبتان میقرض دهید(، از هیچ ژاپن پول

ل رفتند، حاهای مطمئنی به شمار میاریگذصورت سنتی، سرمایههایی که بهگذاریکه سرمایه

 دهند!به شما می« ۸زیانِ تضمینی»داشته باشند، « ۰بازدهی بدون ریسک»جای اینکه به

بازار سهام چطور؟ از سرتاسر دنیا، صدها میلیارد دالر سرمایه به سمت بازار سهام امریکا سرازیر 

ملو از تردید، بازار سهام امریکا محل شده است، چراکه ازنظر بسیاری از مردم، در این دنیای م

شان است. اما این مسئله حتی تردیدهای بیشتری را ایجاد نسبتاً امنی برای نگهداریِ پول و سرمایه

ًا و طبیعت -ها در بازار سهام امریکاکرده، چراکه باعث شده است به مدت هفت سال و نیم، قیمت

کسره افزایش یابد. درنتیجه این افزایش یکسره ی -های نوپاهای اولیه برای شرکتگذاریارزش

به سقوط است. حتی افرادی که در این دوره ها، این ترس به وجود آمده که این بازار محکومقیمت

برود، و  باره از بینیکشان بهاند، نگران هستند که تمام سرمایهرشد بازار، سود خوبی کسب کرده

ها در بازار سهام، همچنان در حال بانک مرکزی است که قیمتوار های دیوانهتنها به خاطر سیاست

 افزایش است!

1 risk-free returns 
2 return-free risks 
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قوط ها، برای سسوی تپهکار کنید؟ با فروش همه سهامی که دارید و فرار کردن بهپس باید چه

ناگهانی بازار سهام آماده شوید؟  تمام پولتان را نقد کنید )و هیچ سودی دریافت نکنید( و منتظر 

نید؟ پس توانید صبر کمانید تا بتوانید با قیمت کمتری سهام بخرید؟ اما چقدر میها بسقوط قیمت

ه اند ، و فرصت استفاده از این دورآن افراد بدشانسی که تا این لحظه برای سقوط بازار صبر کرده

که محکم سر جایتان اند، چه؟ یا اینکه باید در بازار بمانید، درحالیرشد بازار را از دست داده

ها جالب تخابیک از اناید و با چشمان بسته، منتظر سقوط هستید؟ من که به شما گفتم: هیچشستهن

 نیستند!

کنند. پس ما ها در مواجهه با ابهام و تردید چندان خوب عمل نمیدانید، انسانطور که میهمان

نیم؟ اگر ک ، تصمیماتی هوشمندانه اتخاذچیز مشخص نیستهیچچگونه باید در چنین شرایطی که 

آید؟ اگر ندانیم که زمستان چه کاری از دستمان برمیندانیم که بازار کی سقوط خواهد کرد، چه

 کار کنیم؟رسد، برای آماده شدن باید چهزمانی از راه می

رسد. چطور؟ برای که زمستان چه زمانی از راه می دانیممیاما من یک خبر برای شما دارم: ما 

را کشف  العادهبازار سهام در طول یک قرن اخیر نگاه کنید، یک حقیقت خارق اینکه اگر به گذشته

 افتد.اتفاق می بارسالی یکخواهید کرد: معموالً زمستان اقتصادی، 

نید. ها استفاده کتوانید از آنکه شما الگوهای بلندمدتی مثل این را تشخیص دهید، میهنگامی

 شویدرود، زیرا شما متوجه میجود در دل دارید از بین میحتی بهتر از آن، ترسی که از ابهامِ مو

 تند.بینی هسکردید، قابل پیشهای مهم بازار مالی، خیلی بیشتر ازآنچه فکرش را میکه جنبه
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خوب، ما قصد داریم هفت حقیقت را با شما در میان بگذاریم که نحوه عملکرد بازارها را به شما 

شوند.و یاد ت که الگوهای مشخصی بارها و بارها تکرار میدهد. شما خواهید آموخنشان می

ت مانند درس -شده اتخاذ کنیدگیرید که تصمیماتتان را با توجه به درک این الگوهای اثباتمی

چیز نیاکانتان که متوجه شدند کاشت بذر در فصل بهار، یک استراتژی برنده خواهد بود. البته هیچ

ی مالی، و یا کالً در زندگی قطعی نیست! بعضی مواقع زمستان زودتر در رابطه با کشاورزی، بازارها

ها سخت و دشوارند، و بعضی معتدل. اما رسد و گاهی اوقات دیرتر؛ بعضی از زمستاناز راه می

طور های متمادی، از یک شیوه مؤثر استفاده کنید، احتمال موفقیت شما بهکه در طول سالوقتی

ها در کند، توانایی آنسازی را از بقیه جدا میچیزی که استادان پول یابد.چشمگیری افزایش می

ه شود که احتماالت همواره بیافتن یک استراتژی برنده و پایبند ماندن به آن است، که باعث می

 ها باشد.نفع آن

که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد، بفهمید، از  زمانی که شما این هفت واقعیت مسلم را

لی اصو -شوید. شما قوانین بازی را خواهید آموختها در بازارهای اقتصادی آگاه میازوکار فصلس

دایره 
اضطراب

آیا باید سهام 
آن عرضه 

عمومی اولیه 
را بخرم؟ نظرت راجع 

به بازار 
چیست؟

آیا شرایط 
اقتصادی در 
حال بهتر 
؟شدن است

آیا قیمت طال 
افزایش 
خواهد 
یافت؟

آیا باید ملک
و زمین 
بخرم؟

در اروپا چه اتفاقی 
در حال رخ دادن 

است؟

راجب ارزش سهام 
شرکت اَپل چه 

فکر می کنی؟
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ه دهد، چراکتوجه میاند. این به شما یک مزیت قابلکه بازارهای اقتصادی بر مبنای آن بناشده

نی که اها آگاه نیستند. زمکرده، از این واقعیتگذاران باتجربه و تحصیلحتی بسیاری از سرمایه

ر از تمهم توانید وارد بازی شوید، در آن بمانید، و برنده شوید.شما به این دانش مجهز شوید، می

زندگی مالی بیشتر افراد سایه  ها شما را از شر ترس و اضطرابی که برهمه، دانستن این واقعیت

 گوییم.می بخشهای رهاییها واقعیتکند. به همین دلیل، ما به آنانداخته است، رها می

یت زیادی گذاری کنید، اهمبگذارید این نکته را به شما بگویم، اینکه بتوانید بدون ترس سرمایه

این  توانند بهزحمت میاند که حتی بهدارد. چرا؟ چون بسیاری از افراد چنان در اثر ترس فلج شده

سختی اندازی را که بهسها نگران هستند که بازار سهام سقوط کند و تمام پنزدیک شوند. آن بازی

ر گذاری کنند، قیمت سهام با سمحض اینکه سرمایهترسند بهها میاند، از بین ببرد. آنجمع کرده

اما  کنند.کار میدانند که چهها از این وحشت دارند که آسیب ببینند، زیرا نمیسقوط کند. آن

ه شما با الگوهای مربوط به محض اینکزودی متوجه خواهید شد، بهطور که خودتان بههمان

دید ها ناپکنیم آشنا شوید، تمام این ترسهایی که ما در این فصل برای شما آشکار میواقعیت

 شوند.می

اما قبل از اینکه شروع کنیم، بگذارید که من خیلی سریع برخی از اصطالحات تخصصی در 

از نقطه اوجش سقوط کنند،  ۰۰٪لکه هر بازاری حداقوقتیگذاری را برایتان توضیح دهم. سرمایه

 ای که بیشتریک اصطالح کامالً مالیم و خنثی، برای تجربه -۰گویند که بازار اصالح شده استمی

، ٪۸۰که یک بازار حداقل به میزانبرند! هنگامیافراد به اندازه جراحی فک و دندان از آن لذت می

 گویند.می ۸از نقطه اوجش سقوط کند، به آن بازارِ خرسی

1 market correction 
2 bear market 

 ( است.باالرونده( یا بازار افزایشی )bull marketرونده(، نقطه مقابلِ بازار گاوی )یینپا( یا بازار کاهشی )bear marketبازار خِرسی ) -
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روی  ازآن برکنیم. پسبخش در مورد اصالح بازار، شروع میهای رهاییما با بیان برخی از واقعیت

م: دهیترین واقعیت را برای شما توضیح میو در انتها، ما مهمشویم. بازارهای خرسی متمرکز می

از  بیرون بودنلکه ترین خطری که وجود دارد، اصالح بازار و یا یک بازار خرسی نیست، ببزرگ

 بازار است.

تاکنون، اصالح بازار سالی یک مرتبه رُخ  ۰۰۰۰طور میانگین، از سال به :۰بخش واقعیت رهایی

 داده است.

که در مورد بازار سهام صحبت  MSNBCیا  CNBCهای متخصصان در شبکه تاکنون به صحبت

لوه انگیز جانگیز نیست که چگونه اتفاقات بازار را هیجاناید؟ شگفتکنند، گوش کردهمی

ثباتی و آشفتگی بازار صحبت کنند، چراکه ترس ها عاشق این هستند که در مورد بیدهند؟ آنمی

 های کوچکیوتحلیل بحرانجزیهها دائماً در حال تها توجه کنید. آنشود که شما به آنباعث می

تواند موجب بروز بحران بزرگ بعدی شود. این بحران کوچک، ممکن هستند که به نظرشان می

رتگاه پ»است ناآرامی در خاورمیانه باشد، یا سقوط قیمت نفت، بیشتر شدن بدهی دولت، یا یک 

دیگری که بتوانند از  چیز، یا رد شدن الیحه بودجه، یا کاهش رشد اقتصادی چین، و یا هر «۰مالی

اذهان شما استفاده کنند. و درهرصورت، اگر شما از این مسائل چیزی  آن برای ایجاد تشویش در

آورید، نگران نباشید، بیشتر این متخصصان هم مانند شما چیزی از این مسائل سر سر درنمی

 آورند!درنمی

ها است. اما بین کنم. این شغل آنمیانگیز نشان دادن قضایا سرزنش نها را برای هیجانمن آن

انگیز نیستند. بیشتر این قدرها هم هیجانکدام از این مسائل، در حقیقت اینخودمان بماند، هیچ

شوند که شما کنترل تلویزیون را برندارید و شبکه را عوض ها تنها به این منظور بیان میداستان

1 fiscal cliff 

 شود.پیش روی بازار اطالق میاحتمالی پرتگاه مالی، به رکود  -
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توانند ها، و تمام این احساسات، می، تمام این نمایشهاگوییکنید. مشکل اینجاست که تمام این یاوه

گوش  «متخصصان»های این که ما به صحبتطور واضح را برای ما مشکل کنند. وقتیفکر کردن به

دهیم که با لحنی جدی در مورد احتمال رخ دادن یک اصالح، سقوط و یا بحران در بازارهای می

 صحبت می

کنند کنیم زیاد است، چراکه این افراد طوری صحبت میکنند، احتمال اینکه وحشت مالی

 گویی آسمان در حال فروریختن است. ممکن است این موضوع برای جذب مخاطبان در 

که

خواهیم، این است که بر اساس های تلویزیونی خوب باشد، اما آخرین چیزی که من و شما میبرنامه

 ید مراقب باشیم تا آنجا که ممکن است، واردگیری کنیم. پس باترس در مورد مسائل مالی تصمیم

 های احساسی نشویم.این بازی

همه سروصدا پرت شود، بهتر است که بر روی چند واقعیت کلیدی، جای اینکه ح.اسمان به اینبه

 واقعاً اهمیت دارند تمرکز کنیم. 

 بازار اصالح تاکنون، ۰۰۰۰ سال ازطور میانگین، برای مثال، بهکه

ن را باور توانستم آکه برای اولین بار این مطلب را شنیدم، نمیوقتی .است داده رُخ تبهمر یک سالی

سال سن داشته باشید، و امیدوار باشید  ۰۰شما در حال حاضر  به این نکته فکر کنید: اگر فقطکنم.

اصالح مرتبه  ۳۰انتظار داشته باشید که شاهد وقوع  توانیدسالگی زندگی کنید، می ۲۰سن  که تا

 های تولدتان، اصالح بازار رخ خواهد داد!بازارهای مالی باشید؛ یعنی درست به اندازه تعداد جشن

ی از معمول دهد که اصالح بازار، تنها یک بخشاین نکته چه اهمیتی دارد؟ زیرا به شما نشان می

طور اتفاقی که بهعنوان جای اینکه با ترس از آن زندگی کنیم، باید آن را بهروند بازی است. به

چیست؟  دانیدرسیدن بهار، تابستان، پاییز و زمستان. و می درست مثل -دهد، بپذیریممنظم رخ می

یعنی کمتر از دو  -اندروز طول کشیده ۰4طور میانگین این اصالح بازارها کمتر از ازنظر تاریخی، به

!

اند. شدهما متوجه آمدنشان شوید، تمامدیگر، بیشتر اصالح بازارها حتی قبل از اینکه شعبارتبه ماه

 رسد، مگر نه؟چندان ترسناک به نظر نمی
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که در وسط یک اصالح بازار قرار دارید، ممکن است که احساساتی شوید و وجود، وقتیبااین

خواهید از زیان بیشتر جلوگیری کنید. مطمئناً شما از تصمیم به فروش سهامتان بگیرید،چراکه می

نیستید. این احساسات که در بسیاری از مردم وجود دارد، باعث ایجاد این ذهنیت  این نظر تنها

اما این مهم که شما این نکته را به خاطر داشته باشید، در  گردد که بحرانی در حال وقوع است.می

طور میانگین اند، ارزش بازار بهدادهسال گذشته در بازار سهام رخ ۰۰۰تمام اصالحاتی که در طول 

 ٪۰4۰۸، میانگین اُفتِ ارزش بازار، ۸۰۰۰تا پایان  ۰۰۲۰اُفت کرده است. و از سال  ٪۰۳۰۰نها ت

 بوده است.

 هایتان باشید، اصالً کاردارایی اینکه بخواهید دست روی دست بگذارید و شاهد کم شدن ارزش

وند. اما شمیو به همین دلیل است که بسیاری از افراد مرتکب اشتباهات بزرگی  -راحتی نیست

ان  خیلی زیاد، طوفاحتمالشما باید به خاطر داشته باشید: اگر شما محکم سر جایتان بنشینید، به

 شود.زود تمام می

اند، نهایتاً منجر دادهاز تمام اصالحاتِ بازاری که تاکنون رخ ٪۸۰کمتر از  :۸بخش واقعیت رهایی

 اند.به ایجاد یک بازار خرسی شده

 -باشد ٪۰۰که این سقوط بیشتر از خصوص وقتیبه -کندر شروع به افتادن میکه بازاوقتی

د این ترسنکنند، چراکه میشود و شروع به فروش سهامشان میبسیاری از افراد طاقتشان طاق می

ها تبدیل به یک گرداب مرگبار شود. آیا این کارشان منطقی و محتاطانه نیست؟ در کاهش قیمت

پنجم اصالحات بازار، نهایتاً منجر به ایجاد بازار کمتر از یکحقیقت این است که چندان. حقیقت، نه

از مواقع، اصالح بازار، به ایجاد بازار خرسی منتهی  ٪۲۰دیگر، در عبارت. بهشوندخرسی می

 .شودنمی

اگر در زمان اصالح بازار، شما وحشت کنید و سهامتان را بفروشید، ممکن است که بالفاصله 

دهند، که متوجه شوید بیشتر اصالحاتی که در بازار سهام رخ میها دوباره باال بروند. هنگامیقیمت
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توانید که آرامشتان را حفظ کنید و در برابر وسوسه فشردن دکمه تر میچندان هم بد نیستند، راحت

 های تالطم، مقاومت نمایید.پرتاب اضطراری با دیدن نخستین نشانه

 بینی کند.تواند با اطمینان، تغییرات بازار سهام را  پیشکس نمیهیچ :۳بخش واقعیت رهایی

اند که اگر شما به اندازه کافی باهوش باشید، قادر خواهید بود رسانه این افسانه را شایع کرده

هایی بینی کنید و هنگام کاهش ارزش بازار، خودتان را کنار بکشید. شرکتکه تغییرات بازار را پیش

فروشند: اقتصاددانان و کنند هم همین باورِ خیالی را به شما مینعت مالی فعالیت میکه در ص

گذاری، چنان با اطمینان ارزش شاخصِ سهام در پنج بانکِ بزرگ سرمایه« های بازاراستراتژیست»

ه آینده ای دارند ککنند، که گویی یک گوی شیشهبینی میرا در انتهای سال پیش ۰۰۰۰اس اند پی 

 دهد، و یا )به همان اندازه غیرممکن( از بینش برتری نسبت به بقیه بازار برخوردارند.نشان می را

نویسندگانِ اخبار مالی هم عاشق این هستند که مانند نوستراداموس رفتار کنند و در مورد وقوع 

یری جلوگبه شما هشدار دهند، به این امید که شما احساس کنید برای « الوقوعبحران قریب»یک 

ین ها همها را بگیرید. بسیاری از آناز افتادن در دامان این بحران، ناچارید که اشتراک روزنامه آن

از آب  شان درستتصادف، پیشگوییکنند، تا زمانی که برحسبپیشگویی را هرسال تکرار می

 یل، حتهرحاطور که پیشگویی هرکسی ممکن است گاهی اوقات درست باشد. بهآید، هماندرمی

گویی، سپس دهد. این مدعیان غیبیک ساعت خراب هم روزی دو مرتبه زمان درست را نشان می

ه به دنبال کنند تا مشتریان بیشتری را کاز به حقیقت پیوستن آن پیشگویی دقیقشان استفاده می

ید، ششما از این حقه آگاه نبا دانستن زمان بحران بزرگ بعدی در بازار هستند، جذب کنند. اگر

 خیلی راحت فریبش را خواهید خورد.

رشان شان ایمان داشته باشند؛ اما بیشتبرخی از این افراد، ممکن است که واقعاً به قدرت پیشگویی

و؟ من گپس خودتان بگویید، چنین افرادی احمق هستند یا دروغ فقط فروشندگانی ماهرند. خوب

1 S&P 500 
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یکدان برجسته، نیلز بور را برای شما بازگو توانم بگویم! اما بگذارید که این سخن فیزکه نمی

 «پیشگویی کار بسیار سختی است، خصوصاً زمانی که در مورد آینده باشد.»کنم:

ای مثل پری دندان و خرگوش عید پاک های افسانهدانم که شما در مورد سایر داستانمن نمی

کیه کنید. ها ته به واقعیتکه بحث سر مسائل مالی است، بهتر است ککنید، اما وقتیچه فکری می

ند. اینکه بینی کتواند با اطمینان، تغییرات بازار سهام را پیشنمی کسهیچو واقعیت این است که 

 وارد بازار شویم و در زمان بخواهیم فکر کنیم من و شما، قدر خواهیم بود که دقیقاً در زمان مناسب

 درست از آن خارج شویم، خیال خامی بیش نیست.

سازی اید، بهتر است ببینیم که نظر دو تن از خردمندترین استادان بازی پولنوز هم قانع نشدهاگر ه

گذار موسسه ونگارد، و فردی که بینی آینده بازار چیست. جک باگل، بنیانرا در مورد پیش

لی خیمسلماً »گوید:باره میکند، دراینتریلیون دالر را مدیریت می ۳هایی با ارزش بیش از سرمایه

ترین نقطه دوباره به آن وارد شد، خوب است اگر بتوان در اوج قیمت، از بازار خارج شد و در پایین

ام که بداند چطور این کار تنها خودم کسی را ندیدهسال که در این حرفه هستم، نه ۰۰اما در طول 

و وارن بافت در این « ام که چنین فردی را دیده باشد.کس دیگری را هم ندیدهرا انجام دهد، هیچ

فالگیرها  روی بینی کنند،توانند ارزش بازار سهام را پیشکنند میافرادی که ادعا می»گوید:مورد می

 «اندها را سفید کردهبینو کف

کنند نظران و اقتصاددانانی که تقال میحال، باید اعتراف کنم تماشای این متخصصان، صاحببااین

 کننده است. نگاهی به نموداری که در ادامهبینی کنند، سرگرمبعدی را پیشزمان وقوع اصالح بازار 

های موردعالقه من در این شوید که منظورم چیست. یکی از مثالآمده است، بیندازید، و متوجه می

بینی کرد که در سال غلط( پیشاست؛ فردی که )به ۰زمینه، اقتصاددانی به نام دکتر نوریِل روبینی

 ترینشدهدهد. روبینی، که یکی از شناختهتوجه در بازار سهام رخ میاصالح قابل، یک ۸۰۰۳

1 Dr. Nouriel Roubini 
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های بسیاری که در مورد وقوع یک فاجعه گوییپیشگویانِ عصر حاضراست، به دلیل پیش

را کسب کرده است. او موفق شد که بحران مالی سال « ۰دکتر تباهی»الوقوع نموده،  لقب قریب

 ۸۰۰۰)غلط(،  ۸۰۰۰)غلط(،  ۸۰۰4های بینی کند. اما متأسفانه او در سالدرستی پیشرا  به ۸۰۰۲

 )غلط( هم وقوع یک بحران بزرگ مالی را وعده داده بود. ۸۰۰۱)غلط(، و 

د، معموالً کنننبینی میگوهایی مثل رابینی که آینده بازار سهام را پیشطبق تجربیات من، غیب

رسد. یکننده مآورند به نظر قانعهایی که مید، و استداللافرادی باهوش و با قدرت بیان باال هستن

هایشان بارها و بارها و بارها غلط از آب درآمده ها هدفی جز ترساندن شما ندارند، و پیشگوییاما آن

ای هشود، اما اگر بخواهید که تمام حرفبینی این افراد محقق میاست. اگرچه گاهی اوقات پیش

هم در نشوید، آرسد که زیر تختان پنهان میجایی میکنید، عاقبت کارتان بهچنین افرادی را باور 

اید. و بگذارید رازی را به اندازتان است را محکم بغل کردهحالی یک کیسه که حاوی تمام پس

شما به گویم: تجربه نشان داده است که این کار، یک استراتژی برانده برای رسیدن به موفقیت 

 نیست. مالی در بلندمدت

 تاجران تباهی

1 Dr. Doom 
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پیشگویی ناموفق بیندازید، که توسط افرادی  ۳۳توانید نگاهی به این اگر دوست داشته باشید، می

 بینی کنند، انجام شده است.کنند قادرند تغییرات بازار را پیشکه ادعا می

ه الگوی جالبی کهای غلط است. دهنده تاریخ یکی از این پیشگوییهر عدد در نمودار باال، نشان

بینی ها سقوط در ارزش بازار را پیششود، این است که دقیقاً زمانی که آندر اکثر موارد مشاهده می
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بسیاری، ارزش بازار سهام مدت اگرچه ممکن است که در مقاطع کوتاه :4بخش واقعیت رهایی

 کاهش پیدا کند، اما در بلندمدت، همواره ارزش بازار افزایش خواهد یافت.

طور میانگین در ، به۸۰۰۰تا پایان سال  ۰۰۲۰، از سال ۰۰۰ارزش شاخص سهام اس اند پی 

های دیگر، این افت قیمتعبارتدرصدی را تجربه کرده است. به ۰4۰۸طول هرسال یک سقوط 

 کنم که هیچ جایبار دیگر تکرار میاند. یکسال اتفاق افتاده ۳۰طور منظمی در طول این به موقتی

اما  تد.افطورمعمول اتفاق میاین تنها تأثیر موقت فصل زمستان است که به-نگرانی وجود ندارد

طور که از نموداری که در ادامه آمده است مشخص هماندانید چه چیز واقعاً جالب است؟ می

 از مواقع! ٪۱۰سال، ارزش کلی سهام افزایش یافته است.این یعنی  ۳۰سال از این  ۸۱ست، در ا

 پایان خوش

طور میانگین در هرسال، بازار سهام امریکا در از ارزش بازار به ٪۰4۰۸رغم سقوط مقطعیِ علی

 سال، بازدهی مثبت داشته است. ۳۰سال از این  ۸۱

دهد که در بلندمدت، بازار رشد خواهد ؟ زیرا به ما نشان میچرا دانستن این مسئله اهمیت دارد

دهد. مسلماً شما هم مثل های متعددی که در این مسیر رخ میحتی با وجود کاهش قیمت -کرد

های مختلفی را از سر گذرانده است، ازجمله سال، جهان بحران ۳۰من مطلع هستید که در طول این 

حران طور بدترین بهای عراق و افغانستان، و همینپتامبر، جنگفارس، حادثه یازده سدو جنگ خلیج

سال،  ۳۰سال از این  ۸۱اقتصادی از زمان رکود بزرگ. با وجود همه این مشکالت، بازار سهام در 

 رشد داشته است.

کاربرد این مسئله در عمل چیست؟ اینکه من و شما همواره به یاد داشته باشیم که وضعیت 

رسند، مدت، اخباری که به گوشمان میزیاد خوب خواهد بود، حتی اگر در کوتاهالاحتم، بهبلندمدت
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نامساعد باشند و بازار افول کند. نیازی نیست که ما وارد مباحث نظری اقتصاد شویم، اما این نکته 

یابد، چراکه ارزش گوشزد کردن را دارد که ارزش بازار سهام امریکا در بلندمدت افزایش می

کند، طور که جمعیت رشد مییابد، و همانها، توسعه میمریکا با سودآوری بیشتر شرکتاقتصاد ا

روز وارد های نوآورانه جدیدی روزبهفناوریدهد، و شود و تولید را افزایش میتر مینیروی کار بهینه

 شوند.عرصه می

ه طور کداشت. همان در بازار، عاقبت خوبی خواهد -و یا هر سهامی -گویم که هر شرکتیمن نمی

وکار مثل یک جنگل است و قانون بقای داروین در دانید، در دنیای کسبخوبی میخودتان هم به

شوند، و ارزش تری دارند، حذف میها که عملکرد ضعیفکند! بعضی از شرکتمورد آن صدق می

 یک سبد شاخصهای خرید ترین مزیتها صفر خواهد شد. اما یکی از بزرگسهام برخی از شرکت

ِی های فهرست پانصدتایهای مختلف مثل سهام شرکتسهام، که ترکیب متنوعی از سهام شرکت
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تر را حذف های ضعیفتر، شرکتهای قویشود، این است که شرکتاس اند پی را شامل می

ن اها در عمل! قسمت عالی داستشوند. این یعنی بقای بهترینها میخودشان جایگزین آن کنند ومی

برید. چگونه؟ شود، بهره میها ایجاد میاینجاست که شما از این تغییر که در فهرست شرکت

هایی که در این فهرست قرار دارند، به شما عنوان یک سهامدار، بخشی از سودهای آتی شرکتبه

سازی برای شماست، حتی زمانی که شما در گیرد. این یعنی اقتصاد امریکا در حال پولتعلق می

 خواب هستید!

ؤالی دارید که چنین سکه گفتیم روشن نباشد چه؟ شما حقچناناما اگر آینده اقتصاد امریکا آن

خطر تروریسم گرفته، تا  های فراوانی بر سر راه وجود دارد، ازدانیم که چالشبپرسید. همه ما می

یزی انگطور شگفتا بهوجود، اقتصاد امریکهای اجتماعیِ دولت. بااینگرمایش جهانی، و یا بدهی

در گزارش کنند. پویا و منعطف است، و نیروهای قدرتمندی روند رو به رشد آن را تضمین می

باره صحبت کرده، و توضیح داده طور مفصل دراین، او به۸۰۰۰وارن بافت در پایان سال  ساالنه

زان جدید در میهای های چشمگیری که به کمک فناوریاست که چگونه رشد جمعیت، و پیشرفت

های آینده امریکا خواهند ساخت. وری تولید به وجود آمده است، ثروت فراوانی را برای نسلبهره

ش پیاین روندهای رو به رشد که با تمام قدرت به»گونه گفته است که:او در این گزارش، این

 ۸4۰واهند داشت. برای یابند، و جادوی اقتصاد امریکا را زنده نگه خطورقطع ادامه میروند، بهمی

ونه خواهد گسال، شرط بستن علیه امریکا کار اشتباهی بوده است، و از این به بعد هم شرایط همین

 «ماند.
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سال اتفاق  ۰تا  ۳با توجه به تجربیات تاریخی، پدیده بازار خِرسی هر  :۰بخش واقعیت رهایی

 افتد.می

در  گذار بلندمدتبهتر است که یک سرمایه کم متوجه شده باشید که چراامیدوارم که شما کم

 روشن مدت.و امیدوارم که به همان اندازه برای شمافقط یک تاجرِ کوتاهبازار سهام باشید، و نه

شده باشید که نیازی نیست با ترس از اصالح بازار زندگی کنید. فقط برای اینکه خیلی کوتاه، 

هم مرور کنیم: شما متوجه شدید که اصالح بازار ایم، باخالصه مطالبی را که تاکنون یاد گرفته

ینی کند؛ بتواند زمان وقوع اصالح بازار را پیشکس نمیافتد؛ و اینکه هیچصورت منظم اتفاق میبه

 دهد. هرشود، و مسیر رو به رشدش را ادامه میعالوه، بازار معموالً خیلی سریع دوباره سرپا میبه

، اکنون باید به قدرت شما تبدیل شود. زمانی که من از این ترسی که تا قبل از این داشتید

هایی که تا قبل از آن در مورد اصالح بازار سهام داشتم، از بین ها آگاه شدم، تمام نگرانیواقعیت

مثابه اثبات این موضوع بود که آن مار ترسناک، چیزی جز یک ها برای من بهاین واقعیترفت. 

 جان نبوده است!طناب بی

چطور؟ نباید از وقوع این پدیده هراسان باشیم؟ درواقع، نه. اینجا هم ما باید چند  بازار خرسیما ا

گیریم ناشی از درک و آگاهی باشد، و نه از سر حقیقت کلیدی را بفهمیم، تا تصمیماتی که می

 احساسات.

مرتبه  ۳4، ۸۰۰۰تا پایان سال  ۰۰۰۰نخستین واقعیتی که شما باید بدانید، این است که از سال 

سال، یک مرتبه  ۳سال، تقریباً هر  ۰۰۰بازار خرسی به وجود آمده است. این یعنی، در طول این 

تر شویم، روند تکرار بازارهای خرسی کندتر اگر به زمان حال نزدیک این پدیده رخ داده است.

ی ایجاد شده بازار خرس ۰4سپری شده، تنها  ۸۰۰۰تا سال  ۰۰4۰سالی که از  ۱۰شده است: در 

بنابراین، با توجه به اینکه از چه زمانی شروع به  این یعنی یک بازار خرسی در هر پنج سال.است. 

 ۰تا  ۳طور میانگین هر تاریخی، بازارهای خرسی به طور گفت که ازنظرتوان اینشمارش کنیم، می
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راحتی ل سن داشته باشید، بهسا ۰۰اند. با این نرخ تکرار، اگر شما سال یک مرتبه شکل اتفاق افتاده

 بازار خرسی دیگر را نظاره کنید! ۰۰تا  ۲توانید می

وجود، . باایننخواهد بوددانیم که آینده، یک تکرار دقیق از گذشته خوبی میهم شما و هم من به

که یک  طورتواند مفید باشد. همانها، میمطالعه گذشته و شناسایی الگوهای تکرار برخی از پدیده

 «کند، اما همانند یک شعر، قافیه دارد.تاریخ خودش را تکرار نمی»گوید:المثل قدیمی میربض

آموزیم؟ اینکه صد سال از تاریخ بازارهای مالی، چه چیزی میبنابراین، ما از مطالعه بیش از یک

و چه افتند، چه ما خوشمان بیاید بار اتفاق میزیاد هر چند سال یکاحتمالبازارهای خرسی به

ازاین گفتم، زمستان در راه است. پس بهتر است که به این قضیه طور که پیشخوشمان نیاید. همان

 و برای مواجهه با آن آماده شویم. -عادت کنیم

رخ دهد، چه شدتی خواهد داشت؟ خوب، ازنظر تاریخی، شاخص سهام  واقعاًزمانی که این اتفاق 

در بیش از کاهش یافته است.  ٪۳۳طور میانگین ، بهاس اند پی در هنگام رخ دادن بازار خرسی

خواهم که به شما دروغ من نمی کاهش یافته است. ٪4۰سوم این موارد، شاخص سهام بیش از یک

این  شود، و در وسطزده میبگویم تا احساس بهتری پیدا کنید. اگر شما فردی باشید که وحشت

خرد، حس خواهید کرد که دی را به جان میدرص 4۰فروشد، و یک زیان چیز را میآشوب همه

شما را زخمی کرده است. حتی اگر شما، این دانش و شهامت را داشته  واقعاًیک خرس گریزلی 

وشایند شدت ناخ، بازهم متوجه خواهید شد که بازار خرسی یک تجربه بهنفروشیدباشید و چیزی را 

 است.

کند که این بازی بوده است، اعتراف میها در ای مثل جک باگل که مدتحتی فرد باتجربه

ی خواهی بدانمی»گذراندن یک بازار خرسی تجربه خوشایندی نیست. زمانی او به من گفت که:

کند، من چه حسی دارم؟ صادقانه بخواهم بگویم، احساس سقوط می ٪۰۰که ارزش بازار هنگامی

کار چه . پس در چنین وضعیتیکنم. جوری که انگار کسی با مشت به دلم کوبیده استبدبختی می
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م و دارهستند را برمی‹ پایداری در مواجهه با مشکالت›هایم که در مورد تا از کتاب کنم؟ چندمی

«خوانم!ها را دوباره و دوباره میآن

متأسفانه، بسیاری از مشاوران مالی هم در زمان این بحران، دچار ترسی مشابه شده و زیر 

بار به من گفت که حفظ ارتباط با مشتریانمان در این . پیتر مالوک یکشوندمیزهایشان مخفی می

ت او مانند کند. شرکهای بحرانی، چیزی است که شرکت کرییِتیو پلننیگ را از بقیه متمایز میدوره

 «کند!همه را به پایداری تشویق می»یک فانوس دریایی در میانه طوفان، 

اگر نگاهی به  شوند.بازارهای خرسی هم باالخره تمام میاما چیزی که باید بدانید، این است: 

سال  ۱۰متحده در طول بازار خرسی که ایاالت ۰4جدول زیر بیندازید، خواهید دید که در زمان 

های بسیار متفاوتی زماناین بازارهای خرسی، مدت از سر گذرانده، چه اتفاقاتی افتاده است.

متوسط،  طوراند. بهروز )تقریباً دو سال( به طول انجامیده ۰۰4روز گرفته تا  4۰اند، و از داشته

 زمان ادامه یافتن یک بازار خرسی، یک سال است.مدت

امون شوید که بیشتر افرادی که پیرزمانی که شما در میان وقوع یک بازار خرسی باشید، متوجه می

 هرگز رشد نخواهد بازار دیگرکنند که ها گمان میشوند. آنشما هستند، دچار یأس و ناامیدی می

روز بیشتر خواهد شد، و زمستان تا ابد ادامه خواهد اند روزبهکرد، و ضرر و زیانی که متحمل شده

همیشگی نیست. همیشه، بهار از راه خواهد رسید، تنها  وقتهیچداشت. اما یادتان باشد: زمستان 

 باید ایمان داشت!

ستفاده کنند، و با او ناامیدی به چشم یک فرصت نگاه می گذاران، به این ترسترین سرمایهموفق

سِر  کنند.های سقوط بازار، سهام موردنظرشان را به قیمت بسیار مناسبی خریداری میاز این دوره

طور مفصل و طی چندین مصاحبه گذاران در قرن اخیر، بهترین سرمایه، یکی از بزرگ۰جان تمپلتون

باره با من صحبت کرده است. تمپلتون، با او انجام دادم، دراین ۸۰۰۲که قبل از مرگش در سال 

1 Sir John Templeton 
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قیمت در طول جنگ جهانی دوم ثروت عظیمی به دست آورده بود، که از طریق خرید سهام ارزان

رسند که یأس و ناامیدی به ها زمانی از راه میبهترین فرصت»گونه برای من توضیح داد: این

 «اند.بیشترین حد خود رسیده

 گاهی به بازارهای خرسی در گذشتهن

کاهش ارزش شاخص اس  ٪ زمان )روز(مدت سال 

 اند پی

۰۰4۰-۰۰4۱ ۳۰۳ ۸۳۰۸٪ 

۰۰۰۰-۰۰۰۱ ۰۰4 ۰۰۰4٪ 

۰۰۰۰-۰۰۰۸ ۰۰۰ ۸۱۰۰٪ 

۰۰۰۰ ۸4۰ ۸۰۰۸٪ 

۰۰۰۲-۰۰۱۰ ۰4۳ ۳۰۰۰٪ 

۰۰۱۳-۰۰۱4 ۰۰4 4۰۰۰٪ 

۰۰۱۰-۰۰۱۲ ۰۸۰ ۸۰۰۰٪ 

۰۰۲۰-۰۰۲۸ 4۱۸ ۸4۰۰٪ 

۰۰۲۱ ۰۰۰ ۳۳۰۰٪ 

۰۰۰۰ ۲۱ ۸۰۰۸٪ 

۰۰۰۲ 4۰ ۰۰۰۳٪ 

۸۰۰۰-۸۰۰۰ ۰4۰ ۳۰۰۲٪ 

۸۰۰۸ ۸۰۰ ۳۸۰۰٪ 

۸۰۰۱-۸۰۰۰ ۰۰۰ ۰۱۰۰٪ 
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شوند، و یأس و بازارهای خرسی نهایتاً به بازارهای گاوی تبدیل می :۰بخش واقعیت رهایی

 دهد.ناامیدی، جای خود را به امید به آینده می

د، شدنها یکی پس از دیگری ورشکست میزمانی که بانک، ۸۰۰۲آورید که در سال به خاطر می

رسید؟ در آن دوره، کرد، دنیا چقدر شکننده و ناپایدار به نظر میو بازار سهام با سقوط آزاد می

ه به گونچیز تاریک و خطرناک بود؟ یا اینکردید، همهزمانی که شما برای خود آینده را تصور می

 شود؟رسند و مهمانی دوباره شروع میته بازهم از راه میرسید که اوقات خوش گذشنظر می

ترین به پایین ۸۰۰۰مارس  ۰کنید، بازار باالخره در طور که در جدول زیر مشاهده میهمان

در طول  ۰۰۰شاخص سهام اس اند پی ازآن چه اتفاقی افتاد؟ دانید که پسارزش خود رسید. و می

لحظه، بازار در کف دره بود، و توجه است! یکود قابلاین یک س افزایش یافت. ٪۰۰۰۰ماه،  ۰۸

 ترین بازارهایسرعت شروع به باال رفتن کرد، و ما شاهد آغاز یکی از طوالنیدر لحظه بعدی به

نوشتم، شاخص این کتاب را می ۸۰۰۰که من در اواخر سال هنگامی گاوی در طول تاریخ بودیم!

 رشد کرده بود. ۸۰۰٪، ۸۰۰۰نسبت به مارس  ۰۰۰سهام اس اند پی 

ممکن است که شما با خودتان فکر کنید که این، یک اتفاق نادر بوده است. اما گر به جدول زیر 

رها در شوند، بارها و بانگاه کنید، این الگو که بازارهای خرسی ناگهان به بازارهای گاوی تبدیل می

سال گذشته، تکرار شده است. ۱۰طول 
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 به بازار گاوی تغییر از بازار خرسی

 ماه بعد )شاخص اس اند پی( ۰۸ ترین نقطه بازار خرسیپایین

 ٪4۸۰۰۱ ۰۰4۰ژوئن  ۰۳

 ٪۳۰۰۰۸ ۰۰۰۱اکتبر  ۸۸

 ٪۳۸۰۰۰ ۰۰۰۳ژوئن  ۸۰

 ٪4۳۰۱۳ ۰۰۱۰مِی  ۸۰

 ٪۳۱۰۰۰ ۰۰۱4اکتبر  ۳

 ٪۰۰۰4۰ ۰۰۲۸آگوست  ۰۸

 ٪۸۸۰4۰ ۰۰۲۱دسامبر  4

 ٪۳۳۰۱۳ ۸۰۰۰سپتامبر  ۸۰

 ٪۰۱۰۰4 ۸۰۰۸جوالی  ۸۳

 ٪۰۰۰4۰ ۸۰۰۰مارس  ۰

ح زده هستند، او ترجیگوید زنمانی که دیگران وحشتشوید که چرا وارن بافت میحال متوجه می

ییر تواند تغاو از این نکته آگاه است که حال و هوای جامعه با چه سرعتی می دهد حریص باشد؟می

به آینده بدهد. درواقع، زمانی که جو  امیدبینی و ناامیدی جای خودش را به خوش و کند و ترس

گذارانی مثل وارن بافت به این شرایط به چشم یک نشانه بازار شدیداً دلسردکننده است، اَبَرسرمایه

 دهد.نگرند که خبر از بهتر شدن اوضاع پیش رو میمی مثبت

ت یا منفی ش مثبکنندگان هم، که معیاری برای سنجچنین الگویی در رابطه با بحث اعتماد مصرف

شود. در طول بازارهای خرسی، کنندگان نسبت به آینده است، مشاهده میبودن نگرش مصرف

د، کاهش کننکنندگان صرف خرید میکنند که میزان پولی که مصرفنظران معموالً بیان میصاحب



64 

. . 

ندگان کنمورد آینده نگران هستند. این یک حلقه ویرانگر است: مصرف یافته است، زیرا مردم در

ها یابد. و اگر درآمد شرکتمی کاهشها کنند، و درنتیجه درآمد شرکتپول کمتری خرج می

طور به کاهش پیدا کند، به این معنی نیست که بازار سهام قادر به بازسازی خود نخواهد بود؟ این

 زمان الًکنندگان نسبت به آینده نگران و دلسرد هستند، معمورسد. اما زمانی که مصرفنظر می

وید شگذاری است. به جدولی که در ادامه آمده است، نگاه کنید و متوجه میآلی برای سرمایهایده

وده ب کنندگان پاییناند که اعتماد مصرفکه تعداد زیادی از بازارهای گاوی، زمانی شروع شده

 است.

 ندهآیازار همیشه به کند. نگاه بنگاه نمی وضعیت موجودچرا؟ به این خاطر که بازار سهام به 

آن  دهانداز آینچشماست. چیزی که بیش از همه اهمیت دارد، شرایط کنونی اقتصاد نیست، بلکه 

نبال د رسد. در حقیقت، بهآید، نهایتاً بهار از راه میچیز به نظر وحشتناک میاست. و زمانی که همه

 ایجاد شده است، بدون هیچ استثنایی.متحده، یک بازار گاوی های خرسی در تاریخ ایاالتتمام بازار

گذاران بلندمدت در العاده، زندگی را تا حد زیادی برای سرمایهپذیری خارقاین سابقه انعطاف

ان دنبالش اند و بهمتحده راحت کرده است. بارها و بارها، اوضاع نامساعد پایان یافتهبازار ایاالت

سایر کشورها چگونه است؟ آیا در مورد بازار  وضعیت در روزهای خوبی از راه رسیده است. اما

رسند، سهام سایر کشورها هم، این الگو که بازارهای گاوی به دنبال بازارهای خرسی از راه می

 کند؟صدق می

صورت کلی صحبت کنم، باید بگویم که بله، این الگو برای سایر کشورها هم صادق اگر بخواهم به

میالدی را به  ۰۰۲۰مراتب دشوارتر را از سر گذرانده است. دهه ای بهاست. اما کشور ژاپن تجربه

های ژاپنی بر جهان آینده حکمرانی خواهند کرد؟ به دنبال رسید شرکتخاطر آورید که به نظر می

نی، های ژاپها به وجود آمده بود، شاخص سهام شرکتای که در آن سالکنندهمثبت اندیشی گیج
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 ۳۲،۰۰۱به بیشترین میزان خود یعنی  ۰۰۲۰ایش یافت و  در سال ، شش برابر افز۰ ۸۸۰نیکِی 

تنزل پیدا  ۱،۰۰۰، شاخص سهام نیکِی به عدد ۸۰۰۰رسید. سپس بازار متالشی شد. در مارس 

های اخیر،  بازار ژاپن باقدرت در حال سال! اگرچه در سال ۸۰زیان در طول  ٪۲۸کرد. این یعنی 

رسیده است، اما هنوز هم بعد از گذشت سه دهه،  ۰۱،۰۱۰بازسازی است و شاخص سهام نیکِی به 

 تر از نقطه اوجش قرار دارد.بسیار پایین

یک سبد سرمایه که باره صحبت خواهیم کرد، شما از طریق ایجاد طور که جلوتر دراینهمان

الی های مجز سهام، سایر داراییطور گسترده و در سطح جهانی تنوع داشته باشد، و همچنین بهبه

 هایی از خودتان محافظت کنید.توانید در برابر وقوع چنین فاجعهرا نیز شامل شود، می

 احتیاج دارد؟ چه کسی به اعتماد

 عد )شاخص اس اند پی(ماه ب ۰۸ ٪۰۰کنندگان کمتر از اعتماد مصرف

۰۰۱4 ۳۱٪+ 

۰۰۲۰ ۳۸٪+ 

۰۰۰۰ ۳۰٪+ 

۸۰۰۲ ۰۰٪+ 

۸۰۰۰ ۰۰٪+ 

 وارن بافت -تحمل به افراد بردبار.بازار سهام، ابزاری است برای انتقال پول از افراد کم

حال شده است که در حال گوش دادن به اخبار، این خبر را از زبان گوینده بشنوید که ارزش تابه

سهام به باالترین میزان خود در طول تاریخ رسیده است؟ شاید با شنیدن این خبر، این احساس بازار 

ایم، و باالخره نیروی جاذبه ناخوشایند را پیدا کرده باشید که ما زیادی به خورشید نزدیک شده

 کرد. سقوط خواهد کار خودش را خواهد کرد، و بازار ناگزیر

1 Nikkei 225 
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تر تنها اندکی پایین ۰۰۰متن هستم، شاخص سهام اس اند پی  اکنون که من مشغول نوشتن اینهم

های اخیر، این شاخص سهام بارها رکوردشکنی در کل تاریخ قرار دارد. در هفته از نقطه اوجش

دانید، این بازار گاوی بیشتر از هفت سال به طول انجامیده است. طور که میکرده است. و همان

است در حال نزدیک شدن به یک سقوط بزرگ باشیم، به ذهن  بنابراین، این مسئله که ما ممکن

طور که ذهن من را مشغول کرده است. این کامالً منطقی است که در کرده، همان شما خطور

تر های متمادی افزایش یافته است، برای ریسک کردن محتاطانهشرایطی که ارزش سهام برای سال

ی که بر سر بازار ژاپن آمد، یاد گرفت، آن درس این عمل کنید. اگر تنها بتوان یک درس از بالی

داریم  احتیاطیها در بازار سهام، یک تمایل ذاتی به بیها در زمان باال رفتن قیمتاست که ما انسان

 توانیم نزدیک شدن خطر را تشخیص دهیم.و نمی

نی به این مع اما این حقیقت که بازار به بیشترین ارزش خود در طول تاریخ رسیده است، لزوماً

ام طورکلی، بازار سهباره صحبت کردیم، بهطور که قبالً درایننیست که دردسر درراه است. همان

ا یابد، زیرگیری رو به باال دارد. ارزش بازار سهام در طول زمان افزایش میمتحده یک جهتایاالت

از روزهای  ۰٪طور تقریبی در درواقع، بازار سهام امریکا بهاقتصاد امریکا در حال رشد کردن است. 

طور میانگین، این یعنی یک رکورد جدید رسد. بهاش، به یک باالترین حد در طول تاریخ میکاری

iدر هرماه.

د. اگر رسهرروز به باالترین میزان خودش در طول تاریخ می چیز،همهبه لطف تورم، تقریباً قیمت 

د، جعبه نوشیای که میخورید، فنجان قهوهکنید، نگاهی به قیمت همبرگری که میحرفم را باور نمی

ها نیز به خرید، بوقلمون عید شکرگزاری، و یا ماشین جدیدتان بیندازید. احتماالً آنشکالتی که می

 اند.ر طول تاریخ رسیدهباالترین قیمت خود د
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 ترین کار، بیرون ماندن از بازار است.خطرناک  :۱بخش واقعیت رهایی

وج طور موفق، در زمان اتوان بهامیدوارم تا این لحظه شما هم به این نتیجه رسیده باشید که نمی

ل من و شما، ها از بازار خارج و در کف قیمت، دوباره وارد بازار شد. برای موجودات فانی مثقیمت

این »فت، بار به من گطور که جک باگل یکبینی تغییرات بازار کار بسیار دشواری است. همانپیش

گذاران را از اینکه چه زمانی وارد بازار شوند و چه فکر که زنگ خبری وجود دارد که سرمایه

که بازار در حال حال، این واقعیت بااین« کند، حقیقت ندارد.زمانی از آن خارج شوند آگاه می

حاضر در باالترین سطح خود در طول تاریخ قرار دارد، ممکن است شما را وسوسه کند که پول نقد 

 ها سقوط کنند و آنگاه اقدام به خرید کنید.ای به انتظار بنشینید تا قیمتبه دست، در گوشه

ن اشتباه تریرهزینهمشکل اینجاست که خارج ماندن از بازار حتی برای زمانی کوتاه، ممکن است پ

طور که در نمودار زیر دانم که این مسئله با شهود شما همخوانی ندارد، اما همانمی ممکن باشد.

تواند تأثیر مخربی بر میزان کنید، از دست دادن حتی چند روزِ خوب در بازار سهام، میمشاهده می

 بازدهی کلی سرمایه شما داشته باشد.

 دهید.ها را از دست میصد درصد فرصتکنید، زمانی که ریسک نمی

 وِین گرِتزکی، بازیکن معروف هاکی -
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 ۲۰۸٪، سود ساالنه متوسطی برابر با ۰۰۰، شاخص سهام اس اند پی ۸۰۰۰تا  ۰۰۰۰های در سال

روز از بهترین روزهای رشد قیمت این شاخص سهام را در طول  ۰۰داشته است. اما اگر شما، تنها 

شود؟ کرد. باورتان میکاهش پیدا می 4۰۰٪تان به دادید، میزان سودسال گذشته از دست می ۸۰

ین روز از بهترین روزهای خریدوفروش ا ۰۰آوردید، تنها با در نظر نگرفتن سودی که به دست می

 شد!سهام، نصف می

روز از بهترین روزهای خریدوفروش این سهام را از  ۸۰شود! اگر شما تازه از این بدتر هم می

کرد. و اگر کاهش پیدا می ٪۸۰۰در سال، به  ٪۲۰۸دادید، سود دریافتی شما از میانگین دست می

 کردید!دادید؟ دیگر هیچ سودی دریافت نمیرا از دست می روز ۳۰

روز از  ۰حال، یک تحقیق که توسط شرکت جِی.پی.مورگان صورت گرفت، نشان داد که درعین

روزِ بازار  ۰۰ بدترینسال گذشته، تنها بافاصله دو هفته از  ۸۰روزِ بازار سهام در طول ۰۰ بهترین
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نتیجه اخالقی: اگر شما وحشت کنید و سهامتان را در زمان اشتباهی بفروشید، شما  اند.اتفاق افتاده

که در همین روزها،  دهید، درحالیرویتان قرار دارد از دست می روزهای طالیی را که پیش

ار چیزی به بیانی دیگر، آشفتگی بازآورند. سودشان را به دست می تمامگذاران صبور تقریباً سرمایه

نیست که شما بخواهید از آن بترسید، بلکه دوران آشفتگی بهترین فرصت برای شماست که به 

شوید. برای  توانید برنده بازیمت آشفتگی مالی جست بزنید. شما با نشستن بر روی نیمکت نمیس

ست، شود، ترس نیبازی باشید. درواقع، آنچه موجب برنده شدن شما می داخلبرنده شدن، شما باید 

 داشتنِ شهامت است.

ترین یست. بزرگترین خطر برای سرمایه شما، سقوط بازار نپیغام واضح و روشن است: بزرگ

ترین قوانین برای رسیدن به موفقیت مالی خطر بیرون ماندن از بازار است. درواقع، یکی از اساسی

ودی تا بتوانید همه س بمانید، باقیبازی شوید و در بازی  وارددر بلندمدت، این است که شما باید 

نیازی »د:دهرا که در انتظار شماست، تصاحب کنید. جک باگل به زیبایی این مطلب را توضیح می

 «فقط سر جایتان بایستید! -نیست که کاری کنید

 اید.جهنم، حقیقتی است که خیلی دیر متوجهش شده

 ۰۱توماس هابز،فیلسوف بریتانیایی قرن -

رود محض واگر بدشانسی بیاورید و بهن ممکن وارد بازار شوید چه؟ اما اگر شما در بدترین زما

طور که در نمودار بعدی شود؟ همانبه بازار، گرفتار یک اصالح و یا سقوط در بازار شوید، چه می

بندی ورود به بازار بر تحقیقی را در مورد تأثیر زمان ۰توانید ببینید، مرکز تحقیقات مالی شوابمی

گذاران فرضی، با گذار فرضی انجام داده است. هرکدام از این سرمایهسرمایه ۰تی روی سود دریاف

سال که از  ۸۰دالر را به مدت  ۸۰۰۰های متفاوت برای ورود به بازار، ساالنه مبلغ بندیزمان

 اند.گذاری کردهشود، در بازار سهام سرمایهشروع می ۰۰۰۳

1 Schwab Center for Financial Research 
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 در هرسال، پولش -گذاریمچیزتمام میو را خانم همهاسم ا -ترین فرد در بین این پنج نفرموفق

ترین سطحِ قیمت گذاری کرده است: روزی که بازار در پایینرا در بهترین زمان ممکن سرمایه

 عالیبندی سال با زمان ۸۰ای، که به مدت گذار افسانهاش قرار داشته است. این سرمایهساالنه

دالر به دست آورده است.  ۲۱،۰۰4سال، ثروتی معادل  ۸۰وارد بازار شده است، در انتهای این 

ر د -گذاریماسم او را آقای بدشانس می -است بندی را داشتهگذاری که بدترین زمانسرمایه

گذاری کرده است: روزی که بازار در باالترین هرسال، پولش را در بدترین زمان ممکن سرمایه

سال ثروتی برابر با  ۸۰؟ این فرد بدشانس در پایان اش قرار داشته است. نتیجهسطحِ قیمت ساالنه

 دالر به دست آورده است. ۱۸،4۲۱

درپی، آقای سال بدشانسی پی ۸۰کند، این است که حتی بعد از توجه میچیزی که خیلی جلب

شما  اگرگیریم؟ توجهی کسب کرده است. از این مطلب چه درسی میسود قابل هنوز همبدشانس 

بی گذارد، و شما سود مناسدر بازار باقی بمانید، سود مرکب جادویش را به نمایش می اندازه کافیبه
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حتی اگر در اوج بدشانسی، بدترین زمان ممکن را برای ورود به بازار انتخاب  -آوریدبه دست می

فردی  گذار آقای بدشانس نبود، بلکهاز بین آن پنج نفر، بدترین سرمایهدانید چیست؟ و می کنید.

د که پول نقد به دست، روی نیمکت نشسته بود تا زمان مناسب برای ورود به بازار از راه برسد، بو

دالر سرمایه به  ۰۰،۸۰۰گاه از راه نرسیده بود: در آخر بازی، او تنها اما این زمان مناسب هیچ

پولش سال به  ۸۰ای بوده که در این خاطر سود بانکی دست آورده بود، که این سود اندک هم به

 تعلق گرفته است.

 رهایی!

کند. در این فصل، شما با هفت واقعیت آشنا شدید که به شما نشان دادند که بازار چگونه کار می

ازار، دانید که اصالح بمتحده، شما اکنون میصد سال از تاریخ مالی ایاالتبر بیش از یکبا تکیه

 کنند که بارها و بارها تکراری مشابهی پیروی میبازار خرسی، و بهبود دوباره بازار، همواره از الگو

از  ادهاستفاید، قدرت این الگوهای بلندمدت را به دست آورده تشخیصشود. حال که شما توان می

 اید.ها را هم کسب کردهآن

توانید های به خصوصی که شما میطور مفصل درباره استراتژیهای بعدی این کتاب، ما بهدر فصل

کنیم. می های فصلی کسب کنید، صحبتیرید، تا بیشترین سود را با استفاده از این الگوبه کار بگ

ه آل خود، بگذاری ایدهدهیم که در زمان ساختن استراتژی سرمایهبرای مثال، ما به شما نشان می

ترین شچه چیزهایی باید توجه کنید، تا بتوانید زیان ناشی از بازار خرسی را به حداقل برسانید، و بی

سود را از بهبود دوباره بازار به دست آورید. اما در این لحظه، یک لبخند بزرگ باید روی صورت 

دانید که دانید. شما میها آگاه هستید. شما قوانین بازی را میشما نقش بسته باشد! شما از واقعیت

رسید. ها بته از آناصالح و یا سقوط بازار بخشی طبیعی از روند رشد بازار است و نیازی نیست ک
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اده های طبیعی بازار به نفع خودتان استفآموزید که چگونه از این آشفتگیزودی میعالوه، شما بهبه

 اید.تر شدهنزدیک شوید، ناپذیرتزلزلجایی که قدم تا رسیدن بهکنید. شما یک

 گیرید. شما مسئولیتمالیتان را به دست می تر از همه، شما از این به بعد کنترل زندگیمهم

شان را گاه مسئولیت زندگیدانید چیست؟ بیشتر افراد هیچگیرید. و میتان را به عهده میزندگی

دهند که نقش یک قربانی را داشته باشند و بازار را به خاطر ها ترجیح میگیرند. آنبه عهده نمی

گر ا ها نگرفته است!اما بازار هرگز چیزی از آنکنند.  آید، سرزنشهمه بالهایی که به سرشان می

 و اگر -ایدگرفته خودتانشما پولتان را در بازار از دست دهید، تنها دلیلش تصمیماتی است که 

 ازار هراید. بگرفته خودتانخاطر تصمیماتی است که  شما در بازار سودی کسب کنید، بازهم به

کنید در این بازی برنده هستید که مشخص می شمااما این  دهد،کاری که دلش بخواهد انجام می

 مسئول هستید. شماخواهید بود، یا بازنده. 

درسی  -این فصل به شما آموخت که همواره از پِی یک زمستانِ مالی، بهاری از راه خواهد رسید

ری لی کمتدهد تا بدون ترس، مسیرتان را ادامه دهید. یا حداقل، با ترس خیکه به شما امکان می

حل را تر، راهآورد، و درک عمیقتر را به همراه میمسیر را طی کنید. دانش با خودش درک عمیق

ا از محض بروز آشفتگی، پولش ردهد. از این به بعد، شما آن فردی نیستید که بهبه شما نشان می

اسب بذرهای من -ندماکند! شما آن فردی هستید که برای بلندمدت در بازی باقی میبازار خارج می

 کند!کند، و در انتها محصولش را برداشت میها مراقبت میکارد، با صبر و حوصله از آنمی

های چیز، به نفع شماست: شرکتاما در فصل بعد، شما خواهید آموخت که ترسیدن از یک

د. کننمی های باالیی را از من و شما طلبای که در ازای عملکرد ضعیفشان، هزینهگذاریسرمایه

 هایطور که خواهید دید، بهترین راه برای کنترل زندگی مالیتان، حذف کردن این هزینههمان

 ۰۰شود که حداقل درآمد کار چه سودی برای شما دارد؟ باعث می است. این -و پنهان -اضافی

 سالتان را نجات دهید! خوب، به دست گرفتن مسئولیت چندان هم بد نیست، مگر نه؟
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های پنهان را به شما نشان دهیم...ا همراه باشید تا در فصل بعد، این هزینهپس با م

ii  که توسط اقتصاددان  سازی استاد شوید،چگونه در بازی پولکتاب  ۳۰۰توانید به نمودار موجود در صفحه برای کسب اطالعات بیشتر، می

برنده جایزه نوبل، رابرت اِسچیلر ارائه شده است، مراجعه کنید.
i  شوید. اما خوبواقعی شرایط همیشه در حد وسط قرار ندارند. شما با روزهای خوب و بد زیادی مواجه میداشته باشید: در زندگی  به خاطر 

طورکلی از میانگین شرایط باخبر باشید.است که به



 ؛ فصل سوم

 های پنهانکاسه است؛ هزینهکه زیر نیمای کاسه

 اسم این بازی؟ برداشتن پول از جیب مشتریان و گذاشتنش تو جیب خودت.

 استریتدیالوگ فیلم گرگِ وال

در جواب به این سؤال، مردم « کنید؟گذاری میچرا سرمایه»پرسم که من معموالً از مردم می

ه خرید یک خان»و « بازنشستگی»، «امنیت مالی» ،«سودِ باال»دهند: مثل های مختلفی میپاسخ

ر چیزی که بیشتاما درنهایت، تقریباً جواب همه افراد یک نقطه مشترک دارد. «. ساحلی در هاوایی

نظر از اینکه در حال حاضر چقدر پول دارند، رسیدن به آزادی افراد واقعاً به دنبالش هستند، صرف

یی را که دوست دارند، بیشتر، در هر زمان که دوست داشته است. آزادی برای اینکه بتوانند کارها

ن را توانید آاین رؤیای قشنگی است، و شما می باشند، و همراه با هرکسی که بخواهند، انجام دهند.

خواهید به جزیره آرزوهایتان برسید؟ اگر محقق کنید. اما اگر قایقتان سوراخ باشد، چطور می

 ایقتان شود که قبل از رسیدن به مقصدتان غرق شوید، چه؟قدر آب وارد قآرام، آنآرام

خواهد که این حقیقت تلخ را به شما بگویم، اما بیشتر مردم در چنین شرایطی قرار دارند. دلم نمی

ه از های اضافی کهزینه -کنندهاما نهایتاً ویران -ها متوجه نیستند که به خاطر تأثیر تدریجیآن

ست کند، این اود، محکوم به ناامیدی هستند. چیزی که من را دیوانه میشهایشان  کسر میسرمایه

ها هیچ اطالعی ندارند که آید. آنکه چنین بالیی سرشان می روحشان هم خبر نداردها که آن
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ی های اضافها هزینهدهی شده، دارند از آنطور مخفیانه، اما سامانقربانیان صنعتی هستند که به

 کنند.دریافت می

نگاهی کنید. بر اساس  AARPگر حرف من را باور ندارید، به گزارش شرکت غیرانتفاعی ا

کنند که برای از شهروندان آمریکایی، فکر می ٪۱۰گزارشی که این شرکت منتشر کرده است، 

نفرشان  ۱نفر،  ۰۰کنند. درست است، از هر ای پرداخت نمیینههز، هیچ ۰کا 4۰۰داشتن یک طرح 

ید که باش باور داشتهماند که شما کنند. این مثل این میکه کارمزد پرداخت میخبر ندارند حتی 

که هیچ اطالعی از اینکه  اندکردهاز افراد اعتراف  ٪۰۸، عالوهبهفودی، کالری ندارند. غذاهای فست

د مالی اعتمابه صنعت  بستهچشمها یگر، آندعبارتبه iiکنند، ندارند.کارمزد پرداخت می چه مقدار

ها باشد! بله، دقیقاً همان صنعتی که باعث ایجاد بحران اقتصادی در دنیا کنند تا حافظ منافع آنمی

 بدهید و خیال خودتان را هاآنتان را به یبانککارتتر است که کیف پول و رمز شد! خیلی راحت

راحت کنید. 

ن را ؟ خوب، بگذارید ای«ن، نعمت استندانست»گوید:اید که میالمثل قدیمی را شنیدهاین ضرب

الً این قضیه صادق نیست، بلکه کام تنهانهبه شما بگویم: وقتی پای مسائل مالی در میان باشد، 

ن برای شما شود. ندانستاست. ندانستن در رابطه با مسائل مالی، منجر به فقر و بدبختی می برعکس

از این  ای کههای مالیزرگ است برای شرکتو البته یک نعمت ب -یک مصیبت است تانخانوادهو 

 کنند!غفلت شما، سوءاستفاده می

کنیم می کنید، صحبتهای مختلفی که دانسته و ندانسته پرداخت میدر این فصل، ما درباره هزینه

چه اتفاقی در حال رخ دادن است.یک خبر خوب برای شما دارم:  دقیقاًتا شما متوجه شوید که 

ه به توانید برای همیشکه دقیقاً متوجه شوید پشت پرده چه اتفاقاتی در جریان است، مییهنگام

1  401 (k) plan  جازه ها اشود و به آنانداز بازنشستگی است که توسط کارفرمایان، برای کارکنانشان فراهم میکا، یک طرح پس 4۰۰: طرح

گذاری ه این پول از حسابی که در آن سرمایهگذاری کنند. تا زمانی کدهد تا بخشی از حقوق دریافتی خود را قبل از کسر مالیات از آن، سرمایهمی

گیرد.شده است، برداشته نشود، مالیاتی به آن تعلق نمی
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 قدر مهم است؟ زیراچرا این قضیه اینتان را متحول کنید. یزندگها پایان دهید و از این طریق آن

وضوع م جک باگل اینسوم از سود سرمایه شما را از بین ببرند! -توانند دوهای اضافی میاین هزینه

 ی برای من توضیح داد:روشنبهرا 

« باشد. ٪۱سال،  ۰۰بیا فرض کنیم که بازده سالیانه بازار سهام در طول »گونه شروع کرد؛او این

گذاری کرده باشید، در هر دالری که شما سرمایه»با این نرخ سود، به دلیل قدرت سود مرکب،

کارمزد  ٪۸گذاری، های سرمایهگین، صندوقطور میاناما به« دالر. ۳۰شود سال می ۰۰طول این 

ی جابهشما »دهد. با این نرخ سود،کاهش می ٪۰کنند، که سود ساالنه شما را به ساالنه دریافت می

 ٪۰۰۰شما شود. دالر از سودتان کم می ۸۰کنید. به همین سادگی دالر دریافت می ۰۰دالر،  ۳۰

از سود  ٪۳۳شوید، و در عوض تنها ل مییسک را متقبر ٪۰۰۰کنید، سرمایه را تأمین می

 «شود!، نصیب شما میآمدهدستبه

د ای تقدیم کردیی به مدیران مالیدودستتان را سوم از بازده سرمایه-فهمیدید چه شد؟ شما دو

، و اندنگذاشتههم از سرمایه خودشان را وسط حتی یک سِنت ، اندنکردهرا تقبل  هیچ ریسکیکه 

تواند آن کنید که چه کسی در پایان میبوده است! حال فکر می کامالً متوسطتازه عملکردشان هم 

 تان؟خانه ساحلی را در جزایر هاوایی بخرد؟ شما یا مدیر مالی

شرایط را  توانید کنترلگیرید که چطور میکه مطالعه این فصل را به پایان برسانید، یاد مییوقت

هایی، شما به اندازه چندین سال از درآمد یرید! با حداقل کردن چنین هزینهدوباره در دست بگ

تر به شود که شما خیلی سریعهمین کار ساده باعث می دهید.دوران بازنشستگی خود را نجات می

گیرید که چطور از پرداخت این، شما یاد می عالوه برآزادی مالی برسید. اما فقط همین نیست. 

گیرد، جلوگیری کنید. این کار، برای رسیدن به آزادی ه به سرمایه شما تعلق میمالیات اضافی ک

های مازاد، یک نیروی مخرب هستند که های اضافی هم مثل هزینهمالی حیاتی است، چراکه مالیات

 اثر کنند.دهید، بیتوانند تمام اقدامات مثبتی را انجام میمی
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ازید، ها را مقهور سدشمن پنهان را شناسایی کرده و آن کنید زمانی که موفق شوید این دوفکر می

 اید!ناپذیر شدهچه احساسی خواهید داشت؟ شما واقعاً حس خواهید کرد که تزلزل

 استریتهای والگرگ

ترین راه، گذاشتن پولتان در اگر شما به دنبال رسیدن به امنیت مالی هستید، مشخص

شانس بوده قدر خوششاید یکی از آشنایان شما، آنمشترک است.  گذاریسرمایه هایصندوق

هایی مثل اَپل، گوگل، یا آمازون، بخشی از سهام است که قبل از رشد چندین برابری ارزش شرکت

خصوص، یک استراتژی ها را خریده باشد. اما برای بقیه ما، انتخاب سهامِ تنها یک شرکت بهآن

ها اطالع نداریم، متغیرها خیلی زیادند، و احتمال ما از آنبازنده است. عوامل زیادی وجود دارند که 

مشترک، یک جایگزین ساده و منطقی  گذاریسرمایه هایبروز هزاران مشکل وجود دارد. صندوق

های کنند که شامل سهام شرکتها، با سرمایه شما یک سبد سهام را ایجاد میهستند. این صندوق

 دهند.توجهی کاهش میگذاری را به میزان قابلریسک سرمایه مختلف است، و از طریق ایجاد تنوع،

طور که قبالً گفتیم، گذاری مناسب را انتخاب کنید؟ همانخواهید صندوق سرمایهاما چطور می

برابرِ  بیش از دو -مشترک در امریکا وجود دارد گذاریسرمایه صندوق ۰۰۰۰چیزی در حدود 

شود! پس عمومی در بازار سهام امریکا خریدوفروش می طورهایی که سهامشان بهتعداد شرکت

ازحد مشترک، یک مقدار بیش گذاریسرمایه هایتوان متوجه شد که بازار صندوقراحتی میبه

وکار شوند؟ بله، درست حدس خواهند وارد این کسبهمه شرکت میاشباع شده است. چرا این

 ور است!شدت سودآوکار بهزدید: به خاطر اینکه این کسب

مشکل اینجاست که این سود بیشتر از اینکه نصیب مشتریان واقعی مثل من و شما بشود، به جیب 

صنعت  گویم که اینشود. منظورم را اشتباه متوجه نشوید. من نمیاستریت سرازیر میکارگزاران وال

بردار هافراد کال وکار، پر ازگویم که این کسباز روی قصد به دنبال بیچاره کردن ما است. من نمی
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ی هستند. اکوش، و بامالحظهو شارالتان است! برعکس، بیشتر متخصصان مالی افراد باهوش، سخت

 ولترین هدف آن، پاستریت در طول زمان تبدیل به اکوسیستمی شده است که اولین و مهماما وال

ل شده ت تشکیصفدرآوردن برای خودش است. این یک صنعت شیطانی نیست که از افراد شیطان

ه دنبال ترین هدفی کای تشکیل شده است که اصلیهای خصوصیباشد؛ بلکه این صنعت از شرکت

 ها است.کنند، حداکثر کردن سود مالکانشان است. این وظیفه آنمی

ها د. به آنکننحتی درستکارترین کارمندان هم با توجه به قوانین و ضوابط این سیستم کار می

دهند، و برای انجام این کار پاداش دریافت  شود تا سود شرکت را افزایشمی فشار زیادی وارد

، بهتر! اما خودتان را گول نزنیدهم این وسط سود کردید، که چه -یعنی مشتری -کنند. اگر شمامی

 ها شما و منافعتان در اولویت قرار ندارید!برای این شرکت

مالقات کردم، او به  ۰گذاری دانشگاه یِیلایهکه من با دیوید سوئنسن، رئیس بخش سرمهنگامی

مشترک، تا چه اندازه به زیاِن  گذاریسرمایه هایمن کمک کرد تا متوجه شوم صنعتِ صندوق

، و به های سازمانی استگذاریکند. سوئنسن، ستاره مطرحِ حوزه سرمایهبیشتر مشتریانش کار می

ت زیادی میلیارد دالر تبدیل کند، شهر ۸۰۰4را به  میلیارد دالری ۰خاطر اینکه توانسته یک سرمایه 

! اما جدای از این، او یکی از دلسوزترین و درستکارترین افرادی است که من در کسب کرده است

تواند شغلش را در دانشگاه راحتی میام. با توجه به شهرت و اعتباری که دارد، او بهطول عمرم دیده

ریسک، به یک میلیاردر تبدیل  پوشش گذاریوق سرمایهیِیل رها کند، و با تأسیس یک صند

دهد. پس کار را انجام نمی ای که برای خدمت به جامعه دارد، اینشود. اما به دلیل احساس وظیفه

ازه گذاری با مشتریانشان، تا چه اندهای سرمایهکه شنیدم او از نحوه برخورد بسیاری از شرکتوقتی

تعجب نکردم.کند، اصالً احساس انزجار می

1 Yale University 
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گذاری مشترک، مقادیر زیادی های سرمایهدر بیشتر موارد، صندوق»کرد، گونه که او بیان میآن

 «د.کنندهند، کسر میاز سرمایه مشتریانشان را در ازای خدمات ضعیف و نامناسبی که ارائه می

به مشتریانشان ارائه دهند، چیست؟ خوب، وقتی شما  قرار استها اما خدمتی که این صندوق

گذارید، درواقع دارد می ۸، که مدیرتِ فعاالنه۰گذاری کُنِشگَرپولتان را در یک صندوق سرمایه

کنید تا سودی بیشتر از سود متوسط بازار برای شما کسب مبلغی را به مدیر صندوق پرداخت می

گذاری در سهام صندوق سرمایهکه پولتان را در یک کند. در غیر این صورت، خیلی راحت نبود 

گذاشتید، که هزینه خیلی کمتری دارد و تقریباً سودی معادل با سود میانگین بازار به شاخص می

 دهد؟شما می

با مدیریتِ فعاالنه را  های سرمایهزنید، افرادی که صندوقکه خودتان هم حدس می طورهمان

تصاد هایی مثل اقاند و در رشتهها همواره شاگرداول بودهودنی نیستند. آنهای ککنند، انساناداره می

 MBAوکار در دنیا، مدرک اند، و بیشترشان از معتبرترین مدارس کسبکردهو حسابداری تحصیل

زنند! و این افراد همواره پوشند و کراوات میوشلوار هم میاند. حتی خیلی از این افراد کتگرفته

تند که در هرلحظه، بهترین سهام موجود در بازار را انتخاب کرده و آن را خریداری در تالش هس

 کنند. 

 پس چه مشکلی ممکن است پیش بیاید؟ هر مشکلی که فکرش را بکنید...

1 active funds 
2 actively managed 
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 عامل خطای انسانی

بینی این موضوع که کدام کنند که از طریق پیشگذاری، تالش میهای سرمایهمدیران صندوق

 گذارد، و خریدهای آینده عملکرد خوبی از خود به نمایش میها، یا حتی سالها، ماهشرکت در هفته

ی هاتوانند از خرید سهام بخشها میها، سود مشتریانشان را بیشتر کنند. آنسهام این شرکت

مختلفی که ازنظرشان جذابیتی ندارد، خودداری کنند و یا وزن آن را در سبد سهام، کاهش دهند. 

ن توانند پولتان را از بازار بیرویابند، میها سهامی که ارزش خریدن داشته باشد نمیکه آنهنگامی

د است، دارند، و یا اگر حس کنند که بازار در حال رشصورت نقدی در بانک نگهکشیده و به

اً افراد اما ظاهرتوانند با ضمانت سرمایه شما وام بگیرند و مقدار بیشتری سهم خریداری کنند. می

حقیقت  .کنندمتخصص هم در پیشگویی آینده، چندان بهتر از افراد معمولی مثل من و شما عمل نمی

ه شما ن است کبینی آینده، افتضاح هستند! شاید برای همیپیش ها درزمینهاین است که انسان

 گو برنده التاری شده باشد!شنوید که یک غیبوقت در اخبار نمیهیچ

های کنند، فرصتها پشت سر هم سهام مختلف را خریدوفروش میکه مدیران صندوقوقتی

را  هامیچه سها نباید فقط تصمیم بگیرند که زیادی برای اشتباه کردن وجود دارد. برای مثال، آن

یری کنند. گاین کار را انجام دهند نیز تصمیم چه زمانیها باید در مورد اینکه د، آنبخرند یا بفروشن

آید. هرچقدر که تصمیمات بیشتری اتخاذ گیرد، یک تصمیم جدید میو از پس هر تصمیمی که می

 یابد.که جایی اشتباه کنند هم افزایش میکنند، احتمال این

ای به همراه شود، برای شما هزینهای که انجام ر معاملهها است. هتازه عمق فاجعه بیشتر از این

های کارگزاری که مسئولیت کنند، شرکتبار که این مدیران سهامی را خریدوفروش  دارد. هر

باهت کنند. این قضیه شوانتقاالت را بر عهده دارند، حق کمیسیونشان را دریافت میثبت این نقل

: چه شما برنده شوید و چه ببازید، کازینو پولش را دریافت بندی در کازینو داردزیادی به شرط

کند. بنابراین، در آخر همیشه کازینو برنده است! در این مورد خاص، کازینو همان شرکت می
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، و یا بخش مدیریت ثروت ۰USBکارگزار است )مانند شرکت خدمات مالی سوئیس یا همان 

گذاری انجام ر خریدوفروشی که مدیر صندوق سرمایه( که به ازای ه۸لینچ بانک امریکا، یعنی مریل

کند. در بلندمدت، عنوان حق کارمزد یا کمیسیون از حساب شما کسر میای را بهدهد، هزینهمی

شوند و مقداری زیادی از سرمایه شما را از بین ظاهر جزئی باهم جمع میهای بههمه این هزینه

وگاس نوشتن این فصل از کتاب هستم، در هتلی در السبرند. دست بر قضا، حال که من مشغول می

 ترینتا از موفق است، اقامت دارم. استیو از طریق ساخت چند ۳که متعلق به دوست خوبم استیو وین

ما طور که استیو به شکازینوهای دنیا، توانسته ثروتی چند میلیارد دالری به دست بیاورد. همان

د، تا کنها را دریافت میدر آن سمت میز باشید که هزینه خواهد گفت، خیلی بهتر است که شما

 اینکه بخواهید خودتان بازی کنید!

باخت است: میزان پول روی میز ثابت -گذاری هم یک بازی برددرست مثل بازی پوکر، سرمایه

گر اکنند، یکی باید برنده شود و دیگری بازنده. که دو نفر سهامی را باهم معامله میاست. هنگامی

 اید. اما سودی که از اینارزش سهام بعدازاینکه شما آن را خریدید، افزایش بیابد، شما برنده شده

 ها را پوشش دهد.ای زیاد باشد که بتواند این هزینهاندازهشود، باید بهبرد نصیب شما می

آن، باید  اینشود! اگر ارزش سهام شما افزایش بیابد، هنگام فروش صبر کنید، از این بدتر هم می

آورید مالیات بپردازید. برای افرادی که پولشان را در یک صندوق روی سودی که به دست می

قال و وانتهای نقلاند، ترکیب هزینهشود قرار دادهصورت فعاالنه مدیریت میبه گذاری کهسرمایه

کسر هزینه انتقال سهام و برای اینکه بعد از برد! شان را از بین میذره سرمایهها، ذرهاین مالیات

ما باالیی برای سرمایه ش خیلیمالیات فروش، سودی باقی بماند، مدیر صندوق باید حاشیه سود 

 شوید، این کار اصالً ساده نیست.زودی متوجه میطور که بهایجاد کند، اما همان

1 Swiss financial company UBS 
2 Merrill Lynch, the wealth management division of Bank of America 
3 Steve Wynn 
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دانم! ، مینمداشود؟ میهایتان سنگین میکنیم، پلککه راجع به موضوع مالیات صحبت میوقتی

ید! به این موضوع توجه کن بایدترین موضوع برای بحث کردن نیست. اما شما مبحث مالیات جذاب

کنید، همین هزینه مالیات است، ای که شما در طول عمرتان پرداخت میچون بیشترین هزینهچرا؟ 

زمانی که  همآن -و اینکه بخواهید بیشتر ازآنچه مجبور هستید، مالیات بدهید، دیوانگی محض است

ند تأثیر توانهای مالیات میاگر مراقب نباشید، هزینهگیری کرد! توان از این کار پیشراحتی میبه

بازده سرمایه شما بگذارند. این هم یک مثال از بدترین حالت ممکنِ این قضیه، که  مخربی روی

 ای متداول است:طور غافلگیرکنندهبه

روز،  کنید. فردای آنگذاری میاه دسامبر در یک صندوق، سرمایهبیایید فرض کنیم که شما در م

فروشد. ماه مرتباً افزایش قیمت داشته است، می ۰۰مدیر صندوق سهام یک شرکت را که به مدت 

ماه  ۰۰گذاران این صندوق هستید، برای سود حاصل از آن که شما اکنون یکی از سرمایهازآنجایی

 iiiای از این سود نصیب شما نشده است!دهید، حتی باوجوداینکه ذرهافزایش قیمت، باید مالیات ب

 کس نگفت که قوانین مالیاتی، قرار است عادالنه باشد.هیچ

مشکل شایع دیگری که افراد با آن مواجه هستند، مربوط به این است که مدیر یک صندوق برای، 

این مدیران دائماً در حال دارند. بیشتر کنند، نگه میچه مدتی سهامی را که خریداری می

 کنند، در مدتی کمتر از یکها بسیاری از سهامی را که خریداری میخریدوفروش سهام هستند. آن

 تر مالیات بر درآمد سرمایه، به سود حاصلهای پایینرسانند. این، یعنی دیگر نرخسال به فروش می

رای چه مدت پولتان را در آن صندوق نظر از اینکه شما بگیرد. پس صرفاز این معامله تعلق نمی

نگه دارید، باید باالترین نرخ مالیات که برابر با نرخ مالیات درآمد معمولی شما است را 

iiiiبپردازید.
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یا حتی بیشتر  ٪۳۰توانند به میزان ها میچرا باید به این مسئله اهمیت بدهید؟ زیرا این مالیات

مثل  ۰شما پولتان را در یک حساب مالیاتی منتخباز آن، سود شما را کاهش دهند، مگر اینکه 

کا بگذارید.  4۰۰و یا حساب مربوط به طرح  ۸حساب آی.آر.اِی )حساب انفرادیِ بازنشستگی(

ای ندارند که وقتشان را برای گذاری عالقههای سرمایهشد حدس زد، شرکتطور که میهمان

ها ود، و آنشرسیدگی به این مشکالت مالیاتی تلف کنند، چراکه این مالیات از جیب شما کسر می

 دارند!برمی قبل از کسر مالیاتدرصد خودشان از سود حاصله را، 

توانستید به دست آورید، بابت هزینه سوم سودی را که می-تصور کنید که در بلندمدت، دو

 ٪۳۰و  -ها بپردازیددهند، به آنگذاری مشترک به شما ارائه میهای سرمایهخدمتی که صندوق

تان هو خانوادچقدر برای آینده شما  واقعاًکنید دیگر را هم به خاطر مالیات از دست بدهید. فکر می

 ماند؟باقی می

 خوب، پس چاره چیست؟

را برای مدیریت  ۳شاخص، یک روش منفعالنه سهام در گذاریسرمایه هایصندوق

ا حذف ر سهام وانتقالهای مربوط به نقلگیرند، که تقریباً همه هزینههای شما در پیش میسرمایه

های مختلف را خریدوفروش کنند، تنها جای اینکه مرتباً سهام شرکتها، بهکند. این صندوقمی

را خریداری کرده و  ۰۰۰خصوص مثل اس اند پی های موجود در یک فهرست بهسهام شرکت

 بت، مایکروسافت، اِکسون هایی مثل اَپل، آلفادارند. این فهرست، شامل شرکتها را نگه میآن

ترین سهام، در باالی عنوان باارزشکه در حال حاضر، به -موبیل، و جانسون اند جانسون است

شاخص، تقریباً روی  سهام در گذاریسرمایه هایقرار دارند. صندوق ۰۰۰فهرست اس اند پی 

دهند، کم است، و لذا هزینه هایی که انجام میحالت خلبان خودکار قرار دارند: تعداد خریدوفروش

گذاری های دیگر هم، شما با سرمایهجنبه های مالیات، بسیار اندک است. ازوانتقال سهام و قبضقلن

1 tax-deferred account 
2 IRA (individual retirement account) 
3 passive 
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ر نیستند ها مجبوجویی کنید. برای نمونه، این صندوقتوانید مبلغ زیادی را صرفهها میدر این صندوق

 آورحقوق سرسامکنند، وتحلیل میو گروه متخصصی که بازار را تجزیه ۰که به مدیران کُنِشگَر

 بپردازند!

شاخص  سهام در گذاریسرمایه هایکه شما پولتان را در صندوقعالوه بر این، هنگامی

نشگر، های کُهای مدیران صندوقگذارید، در برابر همه تصمیمات اشتباه، احمقانه، و یا بدشانسیمی

نقدی  صورته شما را بهمصون خواهید بود. مثالً، یک مدیر کنشگر ممکن است که بخشی از سرمای

یا به این  -از آن استفاده کند گذاری استثنایی،نگه دارد، تا در صورت یافتن یک موقعیت سرمایه

طور ناگهانی، تعداد زیادی از مشتریان تصمیم گرفتند پولشان را از صندوق خارج منظور که اگر به

صورت ول بهداشتن بخشی از پاده کند. نگهکنند، بتواند از این مبلغ برای پرداخت پول این افراد استف

تواند به نفع شما باشد. اما به پول نقد، سودی تعلق نقد، ایده بدی نیست، و در زمان سقوط بازار، می

گیرد، و با فرض اینکه بازار در کل به حرکت رو به باالیش ادامه دهد، در طول زمان باعث نمی

داشتن بخشی از پول خالصه بخواهم بگویم، نگه طورشود. بهکاهش بازدهی سرمایه شما می

گذارد.های کنشگر، تأثیر منفی میصورت نقدی، بر میزان بازدهی صندوقبه

1 active managers 
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داشتن بخشی از پولتان جای نگهشاخص چطور؟ به سهام در گذاریسرمایه هایصندوق

 کنند.گذاری میها همواره تمام موجودی شما را سرمایهصورت نقدی، آنبه

از گذاشتن »پرسید:م. حتمًا از خودتان میدهکنید، کامالً به شما حق میاگر احساس خشم می

زیاد، احتمالخوب، به« شود؟گذاری کنشگر، چه چیزی نصیب من میپولم در یک صندوق سرمایه

داری آور را خریهای سرسامهای باال، و مالیاتبا انجام این کار شما ترکیبی از خطاهای انسانی، هزینه

در  گذاریکس با سرمایهسوئنسن، معتقد است هیچ کنید! اصالً جای تعجب ندارد که دیویدمی

اگر در یک بازه زمانی »دهد:او هشدار می تواند به آزادی مالی برسد.های کنشگر، نمیصندوق

نگاه  گذاری کنشگرها و مالیات، به نتایج عملکرد یک صندوق سرمایهمتوسط، بعد از کسر هزینه

ها، از سود گذاری در این صندوقسرمایه کنید، تقریباً غیرممکن است که سود حاصل از

 «گذاری در شاخصِ سهام بیشتر شود.سرمایه

 «موفق باشی!»

بینی نمود، و در لحظه مناسب، سهامی را درستی تغییرات بازار را پیشقدر سخت است که بتوان بهچرا این   

 ها در امانهای بازار به دست آورد، و از آسیبِ کاهش قیمتوفروش کرد تا بیشترین بهره را از افزایش قیمتخرید

از  ه نتیجه رسیدن در این روش، تنها کافی است که در بیشترکنند که برای باشتباه تصور میماند؟ بسیاری از مردم به

مواقع، تصمیم درستی بگیرند. اما نتایج تحقیقی که توسط اقتصاددانِ برنده جایزه نوبل، ویلیام شارپ انجام شده  ۰۰٪

در فروش سهام بینی نوسانات بازار و خریدوخواهند از طریق پیشگذارانی که میدهد سرمایهاست، نشان می

 -از مواقع، تصمیم درستی بگیرند ٪۰۰تا  ٪۰۰مدت به سود برسند، باید چیزی در حدود ترین لحظه، در کوتاهمناسب

 ترین افراد، غیرممکن است.شانستوان با اطمینان گفت، چنین درصدی از موفقیت حتی برای خوشکه می

 ریچارد بوئِر و جولی دالکوئیست انجام شد، بیش در یک تحقیق دیگر که توسط محققان برجسته حوزه مسائل مالی،    

صورت ۰۰۰۰تا  ۰۰۸۰های ترین لحظه، که در بین سالمیلیون از مواردِ تالش برای خریدوفروش سهام در مناسباز یک

گذاری در از این موارد، سود متوسط بازار )سودی که با سرمایه ٪۲۰گرفته بود، بررسی شد و مشخص گردید که در 

توان به دست آورد( بیشتر از سود حاصل از این استراتژی بوده است.ام میشاخص سه
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 ولی نه همیشه! -خوریقدر آش میهرچقدر پول بدهی، همان

ی بردارترین عملیات کالهگذاری مشترک، در حال حاضر به بزرگهای سرمایهصنعتِ صندوق

که مدیران، دالالن و دیگر افراد شاغل  تریلیون دالری، ۱در دنیا تبدیل شده است؛ یک صنعت 

اندازهایی که مردم با رنج و زحمت زیادی برای خرید خانه، بازنشستگی و یا در آن، دائماً به پس

 کنند.درازی میاند، دستفرستادن فرزندانشان به دانشگاه کنار گذاشته

های الیحه اصالحِ صندوق، نماینده ایالت ایلینویز، و فردی که ۰سناتور پیتر فیتزجِرالد -

 را به سِنا پیشنهاد کرد. ۸گذاری مشترکسرمایه

 )این الیحه توسط کمیته بانکداری سنای امریکا، کنار گذاشته شد(

 کردم. درکه یک نوجوان بودم، گاهی اوقات یک دختر را برای شام به بیرون دعوت میهنگامی

، و دادممعدنی سفارش میفقط یک بطری آبآن زمان، پول زیادی نداشتم و درنتیجه برای خودم 

ه توانستم از پس هزینام. حقیقت این بود که من نمیکنم که من قبل از قرار، شام خوردهوانمود می

شدن با فقر و تنگدستی، باعث شد من درک عمیقی از این مسئله  شامِ دو نفر بربیایم! تجربه بزرگ

آن دارد. اگر شما برای خوردن  واقعیوتی با هزینه هر چیزی، چه تفا ظاهریپیدا کنم که هزینه 

. این قیمتی باشدیک شامِ عالی، به یک رستوران معروف بروید، مسلماً انتظار دارید که شام گران

دالر هزینه بپردازید؟  ۸۰دالری،  ۸اشکالی ندارد. اما آیا شما حاضرید که برای خرید یک فالفل 

ما بگویم، این دقیقاً مشابه کاری است که بسیاری از افراد، با امکان ندارد! بگذارید این را به ش

 دهند.های مشترکی که مدیریت فعاالنه دارند، انجام میگذاری در صندوقسرمایه

ه ها را محاسبگذاری در این صندوقسرمایه واقعیِهای حال شده است تالش کنید که هزینهتابه

 مشاوره های مربوط به کارمزدِد، احتماالً هزینهنمایید؟ اگر این کار را انجام داده باشی

های ها، و هزینههای دفتری برای انجام اموری مثل ثبت و نگهداری گزارشگذاری، هزینهسرمایه

1 SENATOR PETER FITZGERALD 
2 Mutual Fund Reform Act of 2004 
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ندوق اید. یک صها را  لحاظ نکردهاضافی مثل خرید نوشابه و قهوه مجانی برای کارکنان این شرکت

کند. چیزی که اعالم می ٪۰۰۰تا  ٪۰ش را چیزی در حدود هایگذاری معمولی، نرخ هزینهسرمایه

ایی ههای چنین شرکتاطالع هستید، این است که این تنها نوک کوهِ یخ هزینهاحتماالً از آن بی

 شود!هایی که از جیب من و شما پرداخت میاست. هزینه

 گذاری در یکهای واقعی سرمایههزینه»مقاله جالبی را تحت عنوان  فوربزچند سال قبل، مجله 

د ها، تا چه حگذاری در این صندوقمنتشر کرد، راجع به این موضوع که سرمایه« صندوق مشترک

طور که نویسنده این مقاله اشاره کرده بود، شما تنها تواند برای شما گران تمام شود. همانمی

، ٪۰کنید. عالوه بر این شود، پرداخت نمیدر سال می ٪۰یزی در حدود های رسمی را که چهزینه

در  گذاریهایی که شرکت سرمایهوانتقال سهام )همه آن کارمزدهای مربوط به نقلشما باید هزینه

کند( را هم بپردازید، که بر اساس تخمین مجله فوربز، هنگام خریدوفروش یک سهم پرداخت می

ورت صها بخشی از پول شما را به. تازه، این مسئله که مدیران این صندوقستدر سال ا ٪۰۰44برابر 

در سال برای شما هزینه به همراه دارد. اگر صندوق  ٪۰۰۲۳دارند هم، چیزی در حدود نقدی نگه می

گیرد نگه دارد، هزینه مالیات را هم گذاری، پول را در حسابی که مالیات به آن تعلق میسرمایه

 در هرسال است. ٪۰وش کنید، که تقریباً برابر نباید فرام

گذاری، پول شما را در حسابی که از اگر صندوق سرمایه شود؟ها چقدر میمجموع این هزینه

شود! در سال می ٪۳۰۰۱ها کا، مجموع هزینه 4۰۰مالیات معاف است نگه دارد، مثل حساب طرح 

ها به مشمول مالیات گردد، مجموع هزینهشود، داری میاما اگر حسابی که پول شما در آن نگه

گذاری های اضافیِ سرمایهدالری را با این هزینه ۸۰حال که آن فالفل  رسد!در هرسال می 4۰۰۱٪

 رسد!قدر هم بد به نظر نمیکنید، خرید آن فالفل آنهای کنشگر مقایسه میدر صندوق

د. اند، دقت کنیشدهوچک نوشتهدر هنگام بستن یک قرارداد، باید به مواردی که با فونت ک

 شوند، چندان جالب نیستند.معموالً چیزهایی که با فونت کوچک نوشته می
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 جک باگل -

دانشی که مطالعه این فصل راجع به امیدوارم که با دقت، به مطالب این فصل توجه کنید، زیرا 

به شما کمک خواهد کرد که ثروتتان را نجات دهید! اما  گذارد،های پنهان در اختیار شما میهزینه

هزینه در سال صحبت  ٪4تا  ٪۳خوب که چه؟ ما داریم درباره »ممکن است شما با خودتان بگویید؛

 «کنیم. مگر این چند درصد چه اهمیتی دارد؟می

رسند. اما وقتی شما وقتی تأثیر همین است که در نگاه اول، این اعداد کوچک به نظر میدرست 

 آید.های متمادی حساب کنید، نفستان بند میهای اضافی کوچک را در طول سالهزینه

 ها را جمع ببندیداین هزینه

حساب مشمول مالیات  حساب معاف از مالیات

٪۰۰۰های رسمی:  هزینه         ٪۰۰۰های رسمی:  هزینه

٪۰۰44وانتقال: های نقلهزینه ٪۰۰44وانتقال: های نقلهزینه

 ٪۰۰۲۳داشتن پول نقد: نگه       ٪۰۰۲۳نقد: داشتن پول نگه

 ٪۰۰۰هزینه مالیات:  

٪4۰۰۱ها: مجموع هزینه  ٪۳۰۰۱ها: ع هزینهمجمو

۸۰۰۰آپریل،  4، مجله فوربز« گذاری در یک صندوق مشترک،های واقعی سرمایههزینه»



89 

گذاری اندازتان در یک صندوق سرمایهبیایید از یک زاویه دیگر به قضیه نگاه کنیم: گذاشتن پس

گذاری تر از سرمایهبرابر گران ۰۰کند، برای شما از شما هزینه دریافت می ٪۳انه کنشگر که سالی

تصور کنید با فردی  در سال برای شما هزینه دارد! ٪۰۰۰۰شود، که تنها در شاخص سهام تمام می

دالر سفارش  4۰۰۰اید و او یک نوشیدنی به قیمت شاپ رفتهکه به او عالقه دارید، به یک کافی

برابر این قیمت را پرداخت  ۰۰گیرید که شما خوشحال هستید، تصمیم میاما ازآنجایی دهد.می

 دالر! مسلماً قبل از انجام چنین کاری، کمی بیشتر فکر خواهید کرد، مگر نه؟ ۸4۰کنید، یعنی 

های کنم، بیایید باهم یک مثال را بررسی کنیم. دو همسایه به نامکنید که اغراق میاگر گمان می

هزار دالری را که هرکدام در  ۰۰۰گیرند سال سن دارند، تصمیم می ۳۰و دیوید، که هر دو  جو

ها لبخند سال، دنیا به آن ۳۰گذاری کنند. با گذشت اند، سرمایهانداز کردهها پسطول این سال

 ندوقگذاری در یک صکنند. جو این کار را با سرمایهدر سال سود می ٪۲ها زند و هرکدام از آنمی

 در سال برایش هزینه داشته است. اما دیوید پولش ٪۰۰۰۰شاخص سهام انجام داده است، که تنها 

برایش هزینه داشته است. )البته  ٪۸گذاری کنشگر گذاشته که هرسال را در یک صندوق سرمایه

تواند ام و فرض را بر این گذاشتم که سود یک صندوق کنشگر، میمن در اینجا به دیوید ارفاق کرده

 پای سود شاخص سهام برسد.(به
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سالگی،  ۰۰کنید. در سن ها را مشاهده میگذاری آنبا بررسی نمودار زیر، شما نتیجه سرمایه

هزار دالر افزایش یافته است. اما برای دیوید، این مبلغ تنها  ۲۰۰هزار دالر، به  ۰۰۰سرمایه جو از 

کردند تفاوت ای که پرداخت مییکسان بود، اما هزینهها هزار دالر است. نرخ سود هردوی آن ۰4۲

 هزار دالر بیشتر برای دوران بازنشستگی. ۳۰۱ -بیشتر است ٪۰۲داشت. نتیجه؟ ثروت جو 

سالگی و پس از رسیدن به بازنشستگی، این دو  ۰۰طور که نمودار نشان می دهد، در سن همان

 ۱۰انداز دیوید در سن کنند. پسابشان میهزار دالر در سال از حس ۰۰همسایه شروع به برداشت 

هزار دالر در سال از  ۲۰حتی اگر او رسد، اما وضع جو کامالً متفاوت است.سالگی به اتمام می

امیدواریم که جو  سالگی تمام نخواهد شد. ۲۲پولش تا سن  -بیشتر ٪۳۳-حسابش برداشت کند

 اش زندگی کند.نهخا به دیوید اجازه دهد که به صورت مجانی، در زیرزمین

پردازید، توجه کنید؟ توجه به هایی که میحال متوجه شدید که چرا باید تا این اندازه به هزینه

 تواند مرز بین تنگدستی یا آسایش شما را در دوران بازنشستگی تعیین کند.همین مسئله، می
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 وبرقتر: دامی پرزرقپرداخت هزینه بیشتر در ازای عملکرد ضعیف

ی گذارتوان یک مدیر سرمایهاست این سؤال به ذهنتان خطور کرده باشد که: چطور میممکن 

های اضافی و ظالمانه را دریافت کند، و در ازایش عملکردی تنها آن هزینهکنشگر پیدا کرد که نه

 ز در اینچیکامالً متوسط ارائه دهد؟ نگران نباشید. صنعت مالی از این نظر کمبودی ندارد. اگر یک

وفور یافت شود، آن چیز مدیران کنشگری هستند که در ازای عملکرد ضعیفشان، از شما صنعت به

 کنند!های اضافی دریافت میهزینه

کنند، بلکه تنها کارمزد بیشتری از مشتریانشان دریافت میاین دیگر نوبر است. مدیران کنشگر نه

ه تری، از این بیشتر؟ تصور کنید کعملکردشان هم در بلندمدت ضعیف است. توهین به شعور مش

شدید خریدی، و بعد از نوشیدن اولین جرعه، متوجه میدالر می ۸4۰شما آن نوشیدنی را به قیمت 

که مزه آن افتضاح است.

، ۰ام، توسط رابرت آرنوتترین مطالعاتی که من در این زمینه مشاهده کردهکنندهیکی از شوکه

صندوق  ۸۰۳انجام شده است. در این تحقیق، او تمام  ۸اَفلییِتزگذار موسسه تحقیقاتی بنیان

اند، بررسی کرده، و میزان میلیون دالر دارایی داشته ۰۰۰گذاری مشترکی را که حداقل سرمایه

دانید سال محاسبه نموده است. و می ۰۰، به مدت ۰۰۰۲تا  ۰۰۲4ها را از سال بازده سالیانه آن

اند که سودی صندوق موفق شده ۲صندوق، تنها  ۸۰۳از بین این ؟ که نتیجه این تحقیق چه بود

دیگر، عبارت. به٪4به دست آورند. این یعنی کمتر از  ۰۰۰بیشتر از سود شاخصِ سهام اس اند پی 

سال  ۰۰اند، در طول شدهصورت فعاالنه مدیریت میگذاری که بههای سرمایهاز صندوق ۰۰٪

 اند!شتریانشان نشدهموفق به خلق هیچ ارزشی برای م

گذاری کنید، بدانید که شانستان را های کنشگر سرمایهاگر هنوز هم اصرار دارید که در صندوق

ین کنید. ادرصدی که عملکردی بهتر از عملکرد متوسط بازار دارند، امتحان می 4برای انتخاب آن 

1 Robert Arnott 
2 Research Affiliates 
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نید احتمال داشرایطی که می ماند که شما به یک کازینو رفته باشید، و درقضیه درست مثل این می

انداز حمت پسزبرنده شدنتان بسیار کم است، تسلیم فریادهای احمقِ درونتان شوید و با پولی که به

 اید، در آن بازی قمار کنید.کرده

دهم که به احمقِ درونم اجازه ندهم امور مالی را کنترل کند! دانم، اما من ترجیح میشما را نمی

ذاری، گهای سرمایهام برای تشخیص آن اقلیت خیلی کوچک از صندوقتواناییپس چرا باید روی 

 بندی کنم؟مدت عملکردی بهتر از متوسط بازار خواهند داشت، شرطکه در بلند

ت استریهای والممکن است شما یکی از افرادی باشید که هرروز صبح، با شور و عالقه روزنامه

گذاری که عملکردی های سرمایهنند، و برای یافتن آن صندوقخواژورنال و مورنینگ اِستار را می

این نکته را  اما مشکلی که وجود دارد، این است که عده کمی کنند.العاده دارند، تالش میخارق

ر های امروز، دکنیم، برندهگذاری صحبت میهای سرمایهگیرند: وقتی راجع به صندوقدر نظر می

استریت ژورنال، گزارشی را منتشر ، روزنامه وال۸۰۰۰در سال  دا هستند.های فربیشتر مواقع بازنده

از روزنامه  ۰۰۰۰گذاری که در سال هایی سرمایهکرد که طی آن، به بررسی وضعیت تمام صندوق

سالِ بعد پرداخته بود. نتیجه این گزارش چه بود؟  ۰۰ستاره گرفته بودند، در  ۰مورنینگ استار 

ستاره گرفته بودند، تنها چهار شرکت  ۰امتیاز  ۰۰۰۰دوقی که در سال صن ۸4۲از بین تمام »

هایی دیگر، بیشتر شرکتعبارتبه« سال، همچنان این امتیاز را حفظ کنند. ۰۰اند که بعد از توانسته

کند و به سطح متوسط تنزل که امروز عملکردی عالی دارند، در آینده عملکردشان افت پیدا می

 یابد.می

هایی با رتبه باال ه بسیاری از مردم، بدون آگاه بودن از این مطلب، در صندوقمتأسفان

یدا ها، خیلی زود افت پکنند، غافل از اینکه در بیشتر موارد، عملکرد این صندوقگذاری میسرمایه

ق من چند صندو›کس دوست ندارد بگوید کههیچ»گوید:باره میکند. دیوید سوئنسن دراینمی

-هارهای چبیشتریم مدیران دوست دارند که صندوق‹ ستاره دارم.-ستاره و دو-ی یکگذارسرمایه
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در ستاره، -یا پنج -ستاره و پنج ستاره داشته باشند، تا بتوانند پُزش را بدهند. اما یک صندوق چهار

 هم عملکرد خوبی در آیندهتوان مطمئن بود که عنوان نمیهیچعملکرد خوبی دارد و به حال حاضر

ها گذاری کنید که عملکرد فعلی آنهایی سرمایهته باشد. اگر شما بخواهید که دائماً در صندوقداش

هایی که عملکرد ضعیفی دارند، بیرون بکشید، نهایتاً تنها تان را از صندوقخوب است، و سرمایه

 «شود، ضرر و زیان است.چیزی که نصیبتان می

 شود؟از این بدتر هم می

 گذاری مشترکاین صنعت حضور دارند، معموالً تعداد زیادی صندوق سرمایه هایی که درشرکت

ها شانس بیاورند و عملکرد خوبی از خود به نمایش کنند، به این امید که برخی از آنرا افتتاح می

کنند، و آن سروصدا تعطیل میاند، بیهایی را که عملکرد ضعیفی داشتهبگذارند. سپس آن صندوق

ه پردازند. هرچها میکنند، و هزینه زیادی را برای تبلیغِ آنوکرنا میوفق را در بوقچند صندوق م

اش را در صندوقی بگذارد، که در گذشته عملکرد ضعیفی کس حاضر نیست که سرمایهباشد، هیچ

 زمان پنج صندوقطور همها بهشرکت»دهد:گونه شرح میداشته است. جک باگل این موضوع را این

کنند، و بعد از گذشت چند مدت، صندوقی را که کامالً شانسی عملکرد بهتری اندازی میرا راه

کنند. سپس، حول سروصدا تعطیل میدارند و هر چهار صندوق دیگر را بیداشته است، نگه می

تا مشتریان را به دهند، ای انجام میعملکرد خوب همان یک صندوق، تبلیغات گسترده

 «ترغیب کنند.گذاری در آن سرمایه

گذاری ایجاد کنید، طور که باگل توضیح می دهد، اگر شما به اندازه کافی صندوق سرمایهآن

ر تو تونی، اگ»مدت عملکرد خوبی از خود نشان دهند:شوند که در کوتاهباالخره چندتایی پیدا می

د، خط کننعدد شامپانزه را در یک سالن جمع کنی، و به هرکدام یک سکه بدهی تا شیرو ۰۰۸4

بار پشت سر هم شیر بیاورد. از نظر بیشتر افراد، این  ۰۰شود که ها موفق مییکی از این شامپانزه
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اتفاق تنها نتیجه شانس است و آن شامپانزه، هیچ توانایی خاصی ندارد. اما اگر همین اتفاق در دنیای 

 «نابغه است!گوییم که آن شامپانزه بازارهای مالی بیفتد، ما می

بهتر  است که یک نفر بتواند عملکردی غیرممکنبا توجه به مطالبی که تاکنون مطرح کردیم، آیا 

از عملکرد بازار داشته باشد؟ درواقع، نه. اگرچه این کار بسیار سخت است، اما تعداد خیلی کمی 

اند. این بهتر از عملکرد بازار داشته وجود  دارند که برای چندین دهه، عملکردی« شاختک»

 4، و پل تودُر جونز۳، کارل آیکان۸، رِی دالیو۰سوپراستارهای دنیای مالی، افرادی مثل وارن بافت

ها را هستند. این افراد، عالوه بر هوش و نبوغ فراوان، اعصابی پوالدین هم دارند، و همین مسئله آن

 شوند، خونسردی وزده میازار، که بیشتر افراد وحشتسازد تا حتی در زمان آشفتگی بقادر می

ت که ها، این اسآرامش خودشان را حفظ کنند و منطقی تصمیم بگیرند. یکی از دالیل موفقیت آن

ساس ا کنند، نه برهر تصمیمی را  بر اساس درک عمیقی که از احتماالت مختلف دارند، اتخاذ می

 شانس و احساسات.

1 Warren Buffett 
2 Ray Dalio 
3 Carl Icahn 
4 Paul Tudor Jones 

صورت کنیم، و برای هرکدام بهگذاری مشترک را افتتاح میصندوق سرمایه ۰۰بِرت، مدیرعامل شرکت: ما آقای داگ

تری ها که شانس بیشکنیم. سپس تبلیغاتمان را روی هرکدام از این صندوقشانسی، سبد سهام مختلفی را خریداری می

رترین متخصصانِ تخیلی شناخته شویم.عنوان بکنیم. هدف من این است که بهداشت، متمرکز می
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بزرگی را اداره  ۰ریسکِ پوشش گذاریسرمایه هایها، صندوقشاختکاما بیشترین این 

ذارانی را گگذاران جدید بسته است. برای مثال، رِی دالیو، قبالً سرمایهکنند، که بر روی سرمایهمی

شان را در صندوق میلیون دالر از سرمایه ۰۰۰میلیارد دالر بود و حداقل  ۰که ثروتشان بیشتر از 

ند، کگذار جدیدی را قبول نمیسرمایه هیچپذیرفت. اما در حال حاضر، دیگر د، میگذاشتناو می

 کند که این افراد چند میلیارد دالر سرمایه زیر بالشتشان مخفی کرده باشند!فرقی نمی

زمانی که من از رِی پرسیدم که شکست دادنِ بازار در بلندمدت چقدر سخت است، او بدون 

شکست دادن بازار، حتی از برنده توانی بازار را شکست بدهی. هرگز نمیتو »تعارف جواب داد که:

د، و در کننشدن در المپیک هم دشوارتر است. افراد خیلی بیشتری برای انجام این کار تالش می

تر هستند. مثل رقابت کردن در المپیک، تنها درصد بسیار کمی صورت موفقیت، جوایز هم بزرگ

ز پس کنند که ااما برخالف برنده شدن در المپیک، بیشتر افراد خیال می شوند،از افراد موفق می

آیند. قبل از اینکه بخواهی برای شکست دادنِ بازار تالش کنی، به خودت یادآوری انجام آن برمی

نیاز مورد کن که احتمال موفقیتت بسیار اندک است، و از خودت بپرس آیا حاضری وقت و انرژی

توانند بازار را شکست دهند، ا صرف کنی، تا به یکی از معدود افرادی که میبرای آموزش دیدن ر

 «تبدیل شوی؟

بازار را شکست داده است، به  واقعاًهای متوالی های بازار مالی، که برای دههوقتی یکی از غول

گوید که حتی نباید به این موضوع فکر کنید، و در عوض باید پولتان را در شاخص سهام شما می

 شود که حرفش را نادیده گرفت.گذاری کنید، نمیسرمایه

مراتب بهتر از عملکرد متوسط بازار ها، عملکردی بهوارن بافت، فردی که در طول همه این سال

 گذاری کنند،های شاخص سهام سرمایهکند که در صندوقداشته است، به مردم عادی توصیه می

باشند. او برای اثبات حرفش در مورد اینکه تقریباً تمام های اضافی نتا مجبور به پرداختن هزینه

1 hedge funds 
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تر از عملکرد سهام شاخص دارند، در سال گذاری کنشگر، عملکردی ضعیفهای سرمایهصندوق

بندی میلیون دالر شرط، مبلغ یک۰با یک شرکت مستقر در نیویورک به اسم پروتِژِه پارتنرز ۸۰۰۲

گذاریسرمایه هایصندوقنفر از برترین مدیران  ۰کرد. او این شرکت را به چالش کشید تا 

ساله، عملکردی بهتر  ۰۰در یک بازه جمعی بتوانند طور دستهریسک را انتخاب کند، که به پوشش

 به نمایش بگذارند. ۰۰۰از شاخص سهام اس اند پی 

هایصندوقسال که این  ۲، بعد از فورچونزقی افتاد؟ بر اساس گزارش مجله خوب، چه اتفا

به  ۰۰۰اند، شاخص سهام اس اند پی رشد داشته ٪۸۰۰۲ریسک تنها  پوشش گذاریسرمایه

افزایش یافته است! اگرچه این مسابقه هنوز تمام نشده است، اما هر چه که جلوتر  ٪۰۰۰۰۱میزان 

پای گذاری کنشگر، مانند افرادی که پاهایشان به این مدیران سرمایهرسد که رود، به نظر میمی

جهان، یعنی  ترین دوندهشان را با سریعکه فاصله کنندیکدیگر بسته شده است، ناامیدانه تالش می

 حسین بولت کمتر کنند.

ه ک صراحت ذکر کرده است، تمام ثروتیاش، بهنامهگوید که در وصیتعالوه، وارن بافت میبه

گذاری در های سرمایهگذارد، باید در صندوقاش به ارث میبعد از مرگ برای همسر و خانواده

من »ید:گوگذاری شود. دلیلش برای این کار چیست؟ او میشاخص سهام با کمترین هزینه، سرمایه

ود بکنند، بیشتر از سودی خواهد ها در بلندمدت کسب میمعتقد هستم از این طریق، سودی که آن

شان کند، نصیبگذاری در هر جای دیگری که از مدیران با دستمزد باال استفاده میکه با سرمایه

 «شود.می

گیری های اضافیِ ویرانگر جلوحتی از درون گور هم، وارن مصمم است تا از پرداخت این هزینه

 کند!

 ، وارن بافِت.ترین نابغه درزمینه مسائل مالیشدهیک توصیه هوشمندانه از طرف شناخته

1 Protégé Partners 
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ود را که دانش خآید که به شما گفتم دانش، قدرت بالقوه است؟ شما تنها درصورتییادتان می

کنید. در این فصل، شما آموختید که در عمل به کار بگیرید، به قدرت حقیقی دست پیدا می

توانید از این های اضافی، چه تأثیر مخربی بر آینده مالی شما خواهند داشت. اما چطور میهزینه

 مند شوید؟آن را به کار بگیرید تا از سودش بهره کنید؟ چگونه باید استفادهنش دا

به  های گزافی راهای کنشگری که هزینهلحظه، تصور کنید که شما دیگر در صندوقبرای یک

نها در اندازتان را تکنید. در عوض، از این به بعد تمام پسگذاری نمیکنند، سرمایهشما تحمیل می

گذارید. نتیجه این کار چه خواهد بود؟ گذاری در شاخص سهام میهزینه سرمایهکم هایصندوق

 های سالیانه خود را حداقلای که این کار برای شما خواهد داشت، این است که هزینهکمترین فایده

دانید، این تنها مزیت انتقال طور که خودتان دیگر میدهید. اما همانکاهش می ٪۰به میزان 

ر گذاری دفرض کنیم که سود حاصل از سرمایههای شاخص سهام نیست. تان به صندوقسرمایه

های کنشگر باشد. درمجموع، شما سود سالیانه بیشتر از صندوق ٪۰شاخص سهام، در هرسال 

سال از دوران بازنشستگی  ۸۰تواند درآمد تنهایی، میاید. همین کار بهافزایش داده ٪۸خودتان را 

iiکند. شما را تأمین

از این د؟ کنیبینید که با در دست گرفتن کنترل آینده مالیتان، چقدر قدرت کسب میحال می

های اضافی استفاده کنید. این کار به شما کمک شایانی خواهد قدرت برای کاهش چشمگیر هزینه

 ناپذیر شوید!کرد تا هرچه زودتر، به وضعیتی برسید که تزلزل

های اید، بیایید اندکی استراحت کنیم و بعدازآن، وارد حوزهآورده حال که این قدرت را به دست

کا است. در  4۰۰ها، طرح تواند ثروت شما را نجات دهد، یکی از این حوزهدیگری شویم که می

 صفحات پیشِ رو، ما به دنبال این هستیم که حساب بازنشستگی شما را نجات دهیم.
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ii  «۰  شوند،کا مرتکب می 4۰۰آمریکایی، این اشتباهات را در رابطه با طرح  ۰۰نفر از هر» 

 http://www.financial-planning.com/news/nine-in-۰۰-americans-make-this-4۰۰-k-mistake-retirement-scan. 
iii  مد نصیب شما نشده است، باید این مالیات را پرداخت کنید. اینکه برای گویند، و بااینکه این درآبه این مالیات، مالیات بر درآمد سرمایه می

 گذاری بلندمدت در صندوقیشود. کامالً برعکس. سرمایهگذاری کنید، لزوماً منجر به سودآوری برای شما نمیبلندمدت در یک صندوق، سرمایه

عالوه، . بهرود، مالیات بپردازیدال برای سودی که به جیب مدیر صندوق میشود، به این معنی است که شما باید هرسصورت فعاالنه مدیریت میکه به

 االیی است.گیرد، که نرخِ خیلی بگیرد، معموالً برابر با نرخ مالیاتی است که به درآمد معمولی شما تعلق میها تعلق مینرخ مالیاتی که به این سود
iiii   یاتی که دارید، نرخ مالکنید و آن را برای بلندمدت )بیشتر از یک سال( نگه میخریداری میبر طبق قوانین مالیاتی، زمانی که شما سهامی را

شویق کنید. این قانون، برای تگیرد، کمتر از نرخ مالیاتی است که برای درآمد معمولی خود پرداخت میگذاری تعلق میبه سود حاصل از این سرمایه

ود، شصورت فعاالنه مدیریت میگذاری که بهحال، زمانی که شما پولتان را در یک صندوق سرمایههای بلندمدت است. گذاریافراد به سرمایه

گذاری بلندمدت به این کار نگاه کنید و پولتان را برای مدتی بیشتر از یک سال در این صندوق باقی گذارید، حتی اگر به چشم یک سرمایهمی

 شوید.بگذارید، بازهم شامل این تخفیف مالیاتی نمی
ii  ای معادل سال بازگشت سرمایه ۳۰گذاری کنند، و هر دو به مدت هزار دالر را سرمایه ۰۰۰زمان باهم مبلغ گذار همبا فرض اینکه دو سرمایه

عنوان مستمری زمان، بهطور همکارمزد بدهند. فرض کنیم که هر دو نفر، به ٪۸و دیگری  ٪۰ها دریافت کنند، اما در این مدت یکی از آن ۲٪

سال زودتر از دیگری  ۰۰کند، های برابر از این صندوق سرمایه کنند. سرمایه فردی که کارمزد بیشتری پرداخت میبازنشستگی شروع به برداشت

تمام خواهد شد.

http://www.financial-planning.com/news/nine-in-10-americans-make-this-401-k-mistake-retirement-scan
http://www.financial-planning.com/news/nine-in-10-americans-make-this-401-k-mistake-retirement-scan


 ؛ فصل چهارم

 مان را نجات دهیماندازِ بازنشستگیچطور پس

 دوست ندارند شما بدانید ۰کا 4۰۰کنندگان طرح چیزهایی که تأمین

برای نخستین بار اجرا شد، به  ۰۰۲4کا، یک ابتکار زیبا بود؛ این طرح که در سال  4۰۰طرح 

بخشی از حقوقمان  و خودکارِ داد که با واریز مستقیممانند من و شما این شانس را میمردم عادی 

ودمان شود، ثروتی برای خهای مالیاتی میانداز بازنشستگی که مشمول معافیتبه یک حساب پس

نظیری! این فرصت به من و شما داده شده بود تا بر روی آینده خودمان چه ایده بی وپا کنیم.دست

مان را بر عهده گذاری کنیم، و خودمان مسئولیت کاملِ رسیدن به آزادی مالی در زندگییهسرما

کا  4۰۰های میلیون نفر از شهروندان آمریکایی، در طرح ۰۰بگیریم. در حال حاضر بیش از 

میلیون آمریکایی  ۱۰اند. برای اینکه یک مقایسه انجام دهید، باید بدانید که تنها مشارکت کرده

کا  4۰۰های تریلیون دالری که در حال حاضر در طرح ۰خانه هستند. با بیش از صاحب

ترین وسیله برای تحقق امنیت مالیِ شهروندان توان آن را مهمگذاری شده است، میسرمایه

 آمریکایی دانست.

۰  401 (k) plan  جازه ها اشود و به آنانداز بازنشستگی است که توسط کارفرمایان، برای کارکنانشان فراهم میکا، یک طرح پس 4۰۰: طرح

گذاری حسابی که در آن سرمایه گذاری کنند. تا زمانی که این پول ازدهد تا بخشی از حقوق دریافتی خود را قبل از کسر مالیات از آن، سرمایهمی

 های بازنشستگی خصوصی در کشورمان در نظرتواند معادل صندوقگیرد. درواقع این طرح، میشده است، برداشته نشود، مالیاتی به آن تعلق نمی

 گرفته شوند.
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دانید این وسط چه اتفاقی رخ داد؟ جایی در میانه مسیر، این رؤیا از مسیرش خارج شد. اما می

های مالی برای تصاحب آن ها دالر پول به سمت این طرح سرازیر شد، شرکتکه تریلیونهنگامی

سرمایه عظیم چنگ و دندان تیز کردند. این، همان چهره زشت خالقیت است! همیشه شیادانی 

اد بگیریم ی بایددهند. به همین دلیل ما هستند که از هیچ فرصتی را برای سوءاستفاده از دست نمی

 چگونه در برابر این شیادان از خودمان محافظت کنیم. که

 4۰۰دهنده طرح های ارائهشاید باورش برایتان سخت باشد، اما تقریباً به مدت سی سال، شرکت

د، کردنهایی که از حساب مشتریانشان کسر میکا، ازنظر قانونی هیچ الزامی به افشای هزینه

ها را ملزم کند تا ، باالخره تصمیم گرفت این شرکتبود که دولت ۸۰۰۸تازه در سال نداشتند! 

کنند، فاش سازند. شما چه صنعت دیگری انداز مشتریانشان کسر میهایی را که از پسریزِ هزینه

کنید که وارد یک  توانید تصوررا سراغ دارید که مشتری، چنین چیزی را تحمل کند؟ می

روید، قیمت ندارند؟ شما حاضرید که به تعطیالت بها برچسب فروشی شوید و ببینید که لباسلباس

و دست شرکت هواپیمایی و هتل را باز بگذارید تا بدون اینکه به شما اطالع دهند، هرچقدر دلشان 

 خواست از حسابتان برداشت کنند؟

قاومت استفاده از این خأل قانونی مهای مالی در برابر وسوسه سوءنیازی به گفتن نیست که شرکت

معلوم نم! کبودند، احترام گذاشتند. شوخی می ها کرده، و به اعتمادی که مشتریانشان به آنکردند

 اند!کرده ها حداکثر سوءاستفاده راکه آن است

وجه! هیچکنید که این مشکل هم برطرف شده است؟ بهشده، خیال میحاال که قانون اصالح

های مالی، برای یاه است. امروزه شرکتمانند یک جعبه س هنوز همکا  4۰۰های سازوکار طرح

کنند که به زبانی گنگ و نامفهوم ای را منتشر میصفحه ۰۰تا  ۳۰هایشان گزارشی انتشار هزینه

نوشته شده است. چقدر جای تعجب دارد که بیشتر افراد حاضر نیستند کل تعطیالت آخر هفته 

رق جای غدهند بهر افراد ترجیح میها گنگ و مبهم کنند! بیشتخود را صرف مطالعه این گزارش
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ر برابر ها دهایی، به کارفرمایشان اعتماد کنند تا از منافع آنهای چنین گزارششدن در پیچیدگی

نا بسته به داللی که در زمین گلف با او آشهم چشمهای مالی دفاع کند. و بیشتر کارفرمایان شرکت

د ها داده است، اعتمانشستگی کارکنانشان به آناند و پیشنهاد خرید این طرح را برای بازشده

هیچ کنند که کا، فکر می 4۰۰کنندگان در طرح از شرکت ٪۱۰کنم که خاطرنشان میکنند. می

ها میزان این هزینه اند که هیچ اطالعی ازها اذعان کردهاز آن ٪۰۸کنند، و پرداخت نمی ایهزینه

کنند؛ انداز شما کسر میها، مبالغ زیادی را از پسطرح ندارند! اما حقیقت این است که بیشتر این

های گزاف مدیریت سرمایه فعاالنه، و بسیار هایی مثل حق کمیسیون فروشنده طرح، هزینههزینه

 دیگر. -و اکثراً پنهان -های اضافیهزینه

خودش زحمت  است، به ۸، که یکی از تحلیلگران ارشد اتاق فکر دِموس۰رابرت هیلتون اسمیت

ای ها طوالنی و پیچیده را بررسی و رمزگشایی کند. او نتیجه تحقیقاتش در مقالهداده تا این گزارش

منتشر  ۳کا 4۰۰های های اضافی و پنهان طرحانداز بازنشستگی:هزینههای پسنشتیِ حساببا عنوان 

فرادی مثل خود او، ا -هااو چه چیزی را کشف کرده است؟ اینکه مشتریان این طرحکرده است. 

 کنند!موردِ مختلف از هزینه اضافی را پرداخت می ۰۱ -من و شما

های آوری را که صندوقهای سرسامفقط برای اینکه قضیه را روشن کنیم، ما در اینجا هزینه

کنند، در نظر کای شما از حسابتان کسر می 4۰۰گذاری مشترکِ حاضر در طرح سرمایه

پرداخت  هاهایتان به این صندوقهزینه باالیی که برای مدیریت فعاالنه سرمایه عالوه بر 4ایم.نگرفته

شما آب  برایدر هرسال  ٪۳۰۰۱تواند تا می فوربزهایی که بر اساس گزارش مجله هزینه -کنیدمی

کای خود بپردازید. این  4۰۰دهنده طرح ای را هم به ارائههای اضافهشما باید هزینه -بخورد!

1 Robert Hiltonsmith 
2 demos think tank 
3 The Retirement Savings Drain: The Hidden & Excessive Costs of 401(k)s 

های کنشگر، ها در جاهای مختلفی ازجمله صندوقدهندگان این طرحکنید، توسط ارائهانداز میکا پس 4۰۰پولی که در حسابِ طرح  4

 شود.گذاری میسرمایه
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های ها هم در دریافت هزینهاگرچه این شرکت -های بیمه هستندندگان، معموالً شرکتدهارائه

 های کنشگر کم ندارند.اضافی از حساب شما، چیزی از صندوق

های خالقانه زیادی برای دور ریختن پولی که در دهندگان، راهانصافاً باید قبول کنیم که این ارائه

ا های اضافه رکنند! این لیست تنها برخی از این هزینهدا میاید، پیانداز کردهکا پس 4۰۰طرح 

های های انجام مبادالت، و هزینههای قانونی، هزینهگذاری، هزینههای سرمایهشود: هزینهشامل می

اضافه « هاهزینه دریافتِ این هزینه»نگهداری از سرمایه شما! چرا یک هزینه جدید تحت عنوان 

 نکنند؟

ها ها این شرکتوجو، چه اطالعاتی را از گزارششوم که باکمی جستزده میمن همیشه شگفت

کننده و پیچیده دیگر اطالعاتی که زیر انبوهی از اطالعات گمراه -توان بیرون کشیدمی

ای آورند. برها چه بالیی بر سر شما میگویند که این شرکتاند، و دقیقاً به شما میشدهمدفون

« ،۸دارایی مدیریت هزینه « »،۰دارایی خالص هزینه »عبارات نامفهومی مثل مثال، شما همیشه با 

ها موجه در این گزارش« ۰هزینه سی.اِی.سی.»یا « 4هزینه اِی.اِم.سی.« »،۳هزینه مربوط به قرارداد»

ه چنان گستاخ بوده ک -های بیمه سرشناسیکی از شرکت -دهندگانشوید. یکی از این ارائهمی

 ؟چه کسیاست. موردنیاز به این لیست اضافه کرده « ۰موردنیاز  درآمد »به نام  یک هزینه جدید

 برای چه؟ برای اینکه مدیرعامل شرکت شما بتواند یک قایق تفریحی بخرد؟

اساس محاسبات که هیلتون اسمیت، یک  خورد؟ برها چقدر برای شما آب میها هزینههمه این

کند، انداز میکا پس 4۰۰از آن را در طرح  ٪۰درآمد دارد و هزار دالر  ۳۰کارگر ساده که ساالنه 

دهد. این مبلغ بیش از درآمد دالر را از دست می ۰۰4،۱۰4های اضافی مبلغ به خاطر این هزینه

1 net asset charge 
2 asset-management charge 
3 contract asset charge 
4 AMC charge 
5 CAC charge 
6 required revenue 
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دالر از  ۸۸۱،۰۰۰دالر درآمد دارد،  ۰۰،۰۰۰و فردی که ساالنه پنج سال این کارگر است! 

 پردازد.کا می 4۰۰دهندگان طرح اش را به ارائهسرمایه

دانید که برای بیشتر افراد، چقدر دشوار است که بخشی از درآمدشان را برای شما بهتر از من می

ه این زنند، بشان میها برای این کار واقعاً از شکم زن و بچهدوران بازنشستگی کنار بگذارند. آن

های اضافی خیلی راحت تمام هزینهامید که در زمان ازکارافتادگی خیالشان راحت باشد. اما این 

کا حتی پا را از این هم  4۰۰های دهندگان طرحکنند. برخی از ارائهزحماتشان را نقش بر آب می

کنند. دریافت می« ۰کارمزدِ فروش»ها، از مشتریانشان گذارند و در هنگام فروش این طرحفراتر می

از هر دالری  ٪۰۰۱۰ایم، ما مشاهده کرده هایی کهیکی از بدترین نمونهحرص و طمع تا چه حد؟ 

 ماند که بخواهید به خدایانیکند. این مثل این میکنید، از شما دریافت میانداز میرا که شما پس

ای را هزینه ساالنه ٪۸کنند، یک پیشکش تقدیم کنید. به این مقدار، ها را اداره میکه این شرکت

بینید که حتی قبل از اینکه از در وارد شوید، نید، و میکنند هم اضافه ککه از شما دریافت می

 رود.تان به باد میاز سرمایه ۱۰۱۰٪

های خیریه کارکنان سازمان کشی مثل معلمان، پرستاران، ومتأسفانه افراد شریف و زحمت

طرحی که برای کارکنان  -هاآن ۸بی 4۰۳برداری هستند، چراکه طرح ترین قربانیان این کالهاصلی

تحت پوشش الیحه اِریسا )الیحه امنیت درآمد  -کا شده است 4۰۰ها، جایگزین طرح این سازمان

گیرد؛ قانونی که حداقل در تئوری، قرار نمی ۳تصویب شد( ۰۰۱4بازنشستگی کارمندان که در سال 

زند که وحقوق کارمندان طراحی شده است. حتی فکرش هم حالم را به هم میبرای حمایت از حق

انصاف چنین توسط دالالنی بیکنند، اینای بهتر میشان را وقف ساختن جامعهادی که زندگیافر

نار توانند با وجدانشان کدانم که این دالالن چگونه میگیرند. واقعاً نمیمورد سوءاستفاده قرار می

1 sales load 
2 403(b) plans 
3 ERISA (The Employee Retirement Income Security Act of 1974) 
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ریانشان پر مشتهایی که از پول احتماالً بر روی بالشت -ها سر راحت به بالین بگذارندبیایند و شب

 شده است.

 «کنید طرح بازنشستگی شما بد است؟ وضعیت معلمان را ببینید،فکر می»ای با عنوان در مقاله

خوبی تایمز منتشر شده بود، گزارشگر این روزنامه، تارا سِیگِل برنارد، بهکه در روزنامه نیویورک

های مالی چندمیلیاردی قرار نشان داده بود که چطور این قشر زحمتکش مورد جور و ستم شرکت

انداز از پس ٪۸سالیانه »شده در این مقاله، عنوان شده بود که گیرند. در یکی از موارد اشارهمی

ها به این از هر مبلغی که آن ٪۰عالوه شود، بهعنوان هزینه مدیریت سرمایه کسر میمعلمان به

رکی گذاری مشتهای سرمایهتازه در این مقاله، به هزینه صندوق...« کنند انداز اضافه میحساب پس

ای نکرده است، که حداقل دهند، اشارهها قرار میها پول مشتریان را در آنکه مدیران این طرح

 شود.هزینه سالیانه می ۰٪

تنها در سال اول. این دیگر یک سوراخ در قایق شما نیست، قسمت  همهزینه آن ٪۰این یعنی 

 طور کامل کنده شده است!عقبی قایق به

ما ش های بازار مالی برای غارت سرمایهدهنده اهمیت آگاهی داشتن از ترفندهمین مسئله، نشان

 طری آگاهاست. دانش و آگاهی، نخستین خط دفاعی شماست. هرچه باشد، تا زمانی که از وجود خ

 توانید در مقابل آن از خودتان محافظت کنید.نباشید، نمی

کا معترض است،  4۰۰های دهندگان طرحبرداری ارائهفرد دیگری که مثل من، نسبت به کاله

اش در شبکه های برنامه هفتگی. او در یکی از قسمت۰کسی نیست جز کمدین سرشناس، جان الیور

HBO  که به بررسی این معضل پرداخته است. هنگامی ،۸الیور جان با امشب پیش، هفته، یعنی

کای خودشان را بررسی کردند، متوجه شدند که  4۰۰اعضای تیم تحقیقِ برنامه او، جزئیاتِ طرح 

هم بدون در نظر گرفتن کند، آنها هزینه دریافت میاز آن ٪۰۰۰۰دهنده این طرح ساالنه ارائه

1 John Oliver 
2 Last Week Tonight With John Oliver 
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ده گذاری کرها سرمایهدهنده پول مشتریانشان را در آنارائههای کنشگری که این هزینه صندوق

هم ظاهر اندک، در بلندمدت رویهای بهاین هزینه»اش توضیح داد که چگونه الیور در برنامهاست. 

ه سوم آن چیزی را ک-شما تقریباً دو»بینید که و تا به خودتان بیایید، می« شوندانباشته می

ها، نهاین هزی»دهد که او به بینندگانش هشدار می« اید.، از دست دادهتوانستید داشته باشیدمی

مانند موریانه هستند؛ اگرچه ممکن است که در ظاهر کوچک باشند و به چشم نیایند، اما اگر فکری 

 «توانند تمام آینده کوفتیِ شما را بخورند.به حالشان نکنید، می

 بازیمیشوم، خط بیاید تو شیر بیاید من برنده می

یک ابزار قدرتمند برای خلق  بایدکا  4۰۰دهد، این است که طرح چیزی که بیشتر مرا آزار می

طور هم خواهد بود. اما متأسفانه، بیشتر این و اگر درست از آن استفاده کنید، همین -ثروت باشد

نیستند، و  لترین اهمیتی برای مشتریانشان قائشوند که کوچکهایی ارائه میها توسط شرکتطرح

، دولت اوباما ۸۰۰۰کنند. در سال ها استفاده میهای آندرازی به داراییاز هر فرصتی برای دست

میلیارد دالر برای  ۰۱ساالنه بیش از « های پنهانیهای مخفی و پرداختهزینه»اعالم کرد که 

ی. پیترز اعالم شهروندانی آمریکایی هزینه به دنبال دارند. وزیر کار دولت اوباما، توماس ا

توانند مانند یک شوند،  میها پنهان میها نامفهوم شرکتهایی که در پس گزارشهزینه»کرد:

 «انداز شهروندان را نابود کنند.بیماری مزمن، پس
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کا را  4۰۰دهندگان طرح قانونی را تصویب کرد که ارائه ، کنگره آمریکا۸۰۰۰در اوایل سال 

پشت  هاینفوذ دستساخت منافع مشتریانشان را در اولویت قرار دهند. متأسفانه، با اعمالملزم می

ایشی شان را از دست داده بودند و تنها جنبه نمپرده، قوانینی که نهایتاً به تصویب رسیدند، اثرگذاری

توانند از شما کمیسیون بگیرند، کا، هنوز هم می 4۰۰های دالالن طرحداشتند. برای مثال، 

های زیادی را تحت قیمت خودشان را به شما بفروشند، و هزینهگذاری گرانهای سرمایهصندوق

 عنوان کارمزد فروش به شما تحمیل کنند. عمالً هیچ تغییری رخ نداده است.

هندگان دها این است که تقریباً تمام ارائهتفادهترین سوءاساگر از من بپرسید، یکی از بزرگ

ند کنگذاری مشترک مبلغی را دریافت میهای سرمایهکا، از صاحبان صندوق 4۰۰سرشناس طرح 

این زد و بندهای قانونی اما کثیف، تقسیم درآمد، ها قرار دهند. تا پول مشتریانشان را در این صندوق

گذاری است، قبل و بعد از تصویب قانون اصالحی توسط کنگرهاین یک بانکِ سرمایه
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د ماند که شما به یک نفر پول بدهیاین قضیه، مثل این میشوند. نامیده می« بهای ورود به بازی»یا 

، به خریدنشان نیست کس دیگری حاضردردنخوری را که هیچتا به فروشگاه برود و کاالهای به

 برای شما خریداری کند.

کای  4۰۰توانید در طرح گذاری که شما میهای سرمایهبسیاری از صندوقشود؟ نتیجه چه می

دهنده ها را انتخاب کنید، تنها به این دلیل در آن فهرست هستند که صاحبانشان به ارائهخودتان آن

ها غالباً مدیریتی ها را وارد فهرست کند! این صندوقاند تا آنطرح شما مبلغی را پرداخت کرده

ی دارند. لقبوندرت عملکرد قابلکنند، و البته بهفعاالنه دارند و هزینه زیادی را از شما دریافت می

هی ای که گاکنند؛ هزینهدر برخی از مواقع، حتی از شما مبلغی را برای کارمزد فروش دریافت می

کنید تا بتوانید در آن رسد و شما در همان ابتدای کار، آن را پرداخت میهم می ٪۳اوقات به 

 گذاری کنید.صندوق سرمایه

گذاری در سهام شاخص های سرمایهندوقکا، تنها ص 4۰۰گذاری در طرح پس چرا هنگام سرمایه

را انتخاب نکنید که هزینه بسیار کمی برای شما دارند؟ سؤال خوبی است! مشکل اینجا است که 

دهند های زیادی دارند، اجازه میکا، تنها به مشتریانی که دارایی 4۰۰دهندگان طرح بیشتر ارائه

ها به که این صندوقب کنند. چرا؟ چونگذاری در سهام شاخص را انتخاهای سرمایهکه صندوق

 ها را از فهرستدهند آنها سود ندارند، پس تا جایی که بتوانند، ترجیح میاندازه کافی برای آن

ه ک شویدمجبور میزیاد احتمالکنید، بهاگر شما برای یک شرکت کوچک کار میحذف کنند. 

های از طرح ٪۰۳درواقع،  گذاری کنید.های کنشگر و پرهزینه سرمایهاندازتان را در صندوقپس

های ها متعلق به شرکتاین طرح ۰میلیون دالر است. ۰هایشان کمتر از کا، مجموع دارایی 4۰۰

ن، دگادهندهد تا با ارائهها اجازه نمیکوچک و متوسطی هستند که قدرت خرید محدودشان، به آن

هم گیرد )درصدی از حقوق ماهیانه کارکنان که رویکا در نظر می 4۰۰گذاری در طرح کارفرما، از طرف کارکنانش مبلغی را برای سرمایه  ۰

 گذاری کنند، و از سود حاصل ازدهنده این طرح سرمایههای موجود در فهرست ارائهاندازشان را در صندوقها بتوانند پسشود(، تا آنانباشته می

 آن، حقوق بازنشستگی دریافت کنند.
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فانه زنی کنند. اگرچه این کامالً غیرمنصگذاری بهتر برای کارکنانشان چانههای سرمایهبر سر گزینه

 های کوچک مجازات شوند.است که افراد برای کار کردن در شرکت

گذاری در سهام های سرمایهکا، امکان انتخاب از میان صندوق 4۰۰دهندگان طرح برخی از ارائه

هی توجکار هزینه قابل کنند، اما معموالً در ازای اینتر هم فراهم میهای کوچکرحشاخص را برای ط

گذاری در یک صندوق شاخص سهام یک شرکت بزرگ بیمه، گزینه سرمایهگیرند. ها میرا از آن

 ٪۰۰۰۲تر هم در نظر گرفته است، اما در عوض سالیانه های کوچکرا برای شرکت ۰۰۰اند پی اس 

این یعنی یک افزایش قیمت است.  ٪۰۰۰۰که هزینه واقعی تنها هم وقتیکند، آنفت میهزینه دریا

 ۸۸،۰۰۰گونه به قضیه نگاه کنید: دوست شما یک ماشین هوندا را به قیمت ایندرصدی!  ۳،۸۰۰

تر و به قیمت گران ٪۳۸۰۰شوید که همان ماشین را دالر خریده است، اما شما مجبور می

 آمدید.های مالی خوشاری کنید! به دنیای شرکتدالر خرید ۱۰۱،۸۰۰

، از شما ۰های سرشناس بیمه، برای خرید یک صندوق شاخص سهام ونگاردیکی دیگر از شرکت

دزدی در روز  -کندهزینه ساالنه از شما دریافت می ٪۰۰۰۰گیرد، و سپس کارمزد فروش می ۳٪

کلفت ای گردناین کار درست مثل این است که عدهدرصدی.  ۰۳۰۰روشن،  یک افزایش قیمت 

ها توجیه صورت کامالً قانونی. تنالحساب بگیرند، البته بهزور از شما حقبه محل کار شما بیایند و به

واهند.خاین پول را می هاآنپول دارید و  شماتواند این باشد که ها برای این کارشان، میاین شرکت

دهند که برای کا به شما این امکان را می 4۰۰دهندگان طرح ارائهدر همین حین، برخی از 

بازکنید، و خودتان تصمیم بگیرید که پولتان « ۸مدیریت شخصی»کا با  4۰۰خودتان یک حساب 

ینه هزهای شاخص سهام کماندازتان را در صندوقتوانید پسگذاری کنید، مثالً میرا کجا سرمایه

یک  کرد. اواست، مگر نه؟ یکی از دوستان من هم همین فکر را می بگذارید. به نظر نقشه خوبی

کا با مدیریت شخصی برای خودش افتتاح کرد، پولش را در شاخص سهام  4۰۰حساب 

1 Vanguard index fund 
2 Self-directed 
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ی های اضافزیر بار این هزینه گذاری نمود، و پیش خودش فکر کرد که موفق شده است ازسرمایه

 دهنده، برای استفاده از حساب با مدیریتشد شرکت ارائهتا اینکه متوجه  و احمقانه شانه خالی کند؛

 خط ،شوممی برنده من بیاید دیگر، شیرعبارتکند! بهاز او هزینه دریافت می ٪۰۰۰شخصی ساالنه 

 بازی.می تو بیاید

برند، دامن کا به کار می 4۰۰های دهندگان طرحهای ناجوانمردانه که ارائهاگرچه این حقه

دهنده نویسم، حداقل پرونده ده ارائهکه من این کتاب را میخودشان را هم گرفته است. اکنون

ها برای ها از آنها در جریان است، چراکه کارکنان این شرکتکا در دادگاه 4۰۰بزرگ طرح 

ترین اند! یکی از بزرگخود شکایت کرده کای 4۰۰های های اضافی از طرحهزینه کسر

کا، برای خاتمه دادن به دو شکایت قانونی از سوی کارکنانش  4۰۰دهنده طرح های ارائهشرکت

کردند، ناچار به پرداخت کا متهم می 4۰۰ های باال در طرحکه این شرکت را به دریافت هزینه

شوید که اید و متوجه میون دالر شد. فکرش را بکنید به یک رستوران رفتهمیلی ۰۸مبلغ 

که نیستند غذاهای سرآشپز آن رستوران را بخورند! وقتی ها و کارکنان آشپزخانه، حاضرخدمتپیش

ها حاضر نیستند که از محصوالتشان استفاده کنند، آیا عاقالنه است که کارکنان خود این شرکت

 نه لبخند بزنیم و کاری نکنیم؟من و شما مؤدبا

کنم، این است که خودم شخصاً تجربه قدر روی این مسئله تأکید مییکی از دالیلی که من این

کا تا چه حد آسان است.  4۰۰های انصافِ طرحدهندگان بیام که افتادن در دام این ارائهکرده

کا مطلع شدم، با  4۰۰های طرح دهندگانکه من از گستردگی چنین اقداماتی توسط ارائههنگامی

 4۰۰هایم تماس گرفتم تا از او در رابطه با جزئیات طرح رئیس بخش منابع انسانی یکی از شرکت

کایی که ما برای کارکنانمان تهیه کرده بودیم، سؤال کنم. این کارکنان برای من مثل خانواده 

 شود.می درستی رفتارها بهخواستم مطمئن شوم که با آنهستند، و می
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ایم، پر است کایی که ما از یک شرکت بزرگ بیمه خریداری کرده 4۰۰زمانی که فهمیدم طرح 

ا های اضافی دیگری رهای باال، و عالوه بر این، هزینهگذاری کنشگر با هزینههای سرمایهاز صندوق

ون یسیکند، و تازه یک حق کمهای مدیریتی از حساب کارکنانمان کسر میتحت عنوان هزینه

ایم، حسابی شوکه شدم! زمانی توجه هم به داللی که این طرح را به ما فروخته پرداخت کردهقابل

هزینه  ٪۸۰۰۱کای شرکت، سالیانه  4۰۰که محاسبه کردیم، متوجه شدیم که برای حساب 

های شود. در بلندمدت، این هزینهای که از جیب کارکنانمان پرداخت میکنیم، هزینهپرداخت می

، از بین اندشان کنار گذاشتهاندازی را که این افراد با زحمت برای آیندهاضافی بخش زیادی از پس

 برد. بعد از آگاهی از این مسئله، از شدت خشم کنترلم را از دست داده بودم.می

راوان، وجوی فتر این مشکل را برطرف کنم. پس از جستحلی گشتم تا هرچه سریعبه دنبال راه

آشنا شدم، مدیرعامل شرکتی به نام اِی.بی.کا )برترین طرح  ۰کی از دوستانم با تام زگِینرتوسط ی

زنید، در ابتدا من اندکی نسبت به او بدبین طور که خودتان حدس می. همان۸کا در آمریکا( 4۰۰

 رحدهنده طهای ارائهاش، باید با سایر شرکتفروشانهبودم. چرا چنین شرکتی، باوجود اسم فخر

کا متفاوت باشد؟ اما زیاد طول نکشید تا متوجه شوم که او حقیقتاً از برخوردی که این صنعت  4۰۰

ت دهد تا اقدامات ناشایسکاری که از دستش بربیاید انجام می با مشتریانش دارد بیزار است، و هر

 4۰۰ای هطور که تام به من توضیح داد، بازار فروش طرحآنها را به چالش بکشد. سایر شرکت

در آن  کسانی چه داند کس واقعاً نمیبرداری است و هیچترین بستر قانونی برای کالهبزرگ»کا، 

 «دهند.دست دارند و چگونه این کار را انجام می

چ گوید که او هیدر نقطه مقابل، عملکرد شرکت ای. بی. کا. کامالً واضح و شفاف است. تام می

گذاری مشترک شود. های سرمایههای کثیف پشت پرده با صندوقای ندارد که وارد بازیعالقه

خواهند محصول نامرغوبشان را به قیمت باالیی های کنشگری که میجای دریافت پول از صندوقبه

1 Tom Zgainer 
2 America’s Best 401k (ABk) 
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، که کندگذاری در شاخص سهام را به مشتریانش عرضه میهای سرمایهروشند، او تنها صندوقبف

فانه است ای منصکه هزینه -کندتر هستند. شرکت تام تنها یک هزینه دریافت میهزینهبسیار کم

حل کامل است که های پنهان نیست.  این یک راهو دیگر نیازی به پرداخت اضافه بها یا هزینه

الالن های باال به دکند و دیگر نیازی به پرداخت حق کمیسیونها را از این میان قطع میت واسطهدس

 نیست.

کایی  4۰۰مجرداینکه از سازوکار شرکت او اطالعت کافی به دست آوردم، با خوشحالی طرح به

 4۰۰رح های کلی طرا که با شرکت قبلی داشتیم فسخ کردم و با شرکت تام قرارداد بستم. هزینه

گذاری و انجام مبادالت، هزینه خدمات مدیریت سرمایه، و هزینه سرمایه که هزینه -کای جدید ما

ای هزینه ٪۸۰۰۱شدت کاهش یافت و در مقابل به -شدها را هم شامل میثبت و نگهداری گزارش

 ٪۱۰ن یعنی پرداختیم. ایدر سال هزینه می ٪۰۰۰۰کردیم، اکنون تنها که در طرح قبلی پرداخت می

میلیون دالر به  ۰جویی باعث بازگشت در بلندمدت، این صرفههای ساالنه. جویی در هزینهصرفه

 ها به لطف وجود تام و شرکتش ممکن شده است.شود، و همه اینجیب کارمندانم می

قدری تحت تأثیر صداقت و درستکاری تام و شرکتش قرار گرفته بودم، که به چند تن از به

ها هم باکمال هایشان را از او تهیه کنند، و آنکای شرکت 4۰۰م هم توصیه کردم که طرح دوستان

 های طرحاز هزینه ٪۰۱طور میانگین کند تا بهشرکت تام به مشتریانش کمک می میل پذیرفتند.

ام تا به تام در مسیر تحقق مأموریتش کمک کنم من تصمیم گرفتهکای خود را کاهش دهند!  4۰۰

ها شهروند زحمتکش آمریکایی را از چنگال انداز بازنشستگی میلیونکنار یکدیگر، پسو در 

هایی که اخالقیهای حریص نجات دهیم. وقت آن فرا رسیده است تا همه باهم، جلوی بیشرکت

ها از کردن دست این شرکت تا این حد در این صنعت رواج یافته است، بایستیم و برای کوتاه

 هایمان تالش کنیم.وادهآینده مالی خان
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ید تواندهید، میوکار هستید و به آینده کارکنانتان اهمیت میاگر شما هم صاحب یک کسب

کای شرکت شما واقعًا  4۰۰سایت، مشاهده کنید که طرح صورت رایگان و از طریق این وببه

این  . از طریق www.ShowMeTheFees.comچقدر برای شما و کارمندانتان هزینه دارد: 

کای خود را مشاهده کنید.  4۰۰های واقعی طرح توانید در عرض چند سایه، هزینهسایت میوب

تر از ها را مشاهده کنند. مهمتوانند یک گام فراتر بروند و ریزِ این هزینهوکارها میصاحبان کسب

کای شرکتتان  4۰۰راحتی محاسبه کنید که با تغییر طرح توانید بهسایت میآن، از طریق این وب

دن گردد. مطمئنم با دیبه یک طرح بهتر، در بلندمدت چه میزان پول به جیب کارمندان شما بازمی

های شرکتتان توانید تنها در عرض چند سال، صدها هزار دالر در هزینهاینکه چقدر راحت می

زده خواهید شد. جویی کنید، شگفتصرفه

، در همین رابطه صحبت ۰م، دکتر کِرِگ اِسپوداکپزشک و دوست خوبچند مدت پیش، با دندان

انداز بازنشستگی خواست مطمئن شود که پسکارمند دارد، می 4۰کردم. او که چیزی در حدود می

خواهم که از شرکت به شود. من نمیهای حریص و طماع به یغما برده نمیها، توسط شرکتآن

مند در کل این صنعت وجود دارند، صورت نظامبهخصوصی در اینجا نام ببرم، چراکه این مشکالت 

کای کارمندان  4۰۰فقط در چند شرکت محدود. اما وقتی کِرِگ، اسم، شرکت بدنامی که طرح و نه

ام را بگیرم. تشخیص من قطعی داد بر زبان آورد، نتوانستم جلوی درهم رفتن قیافهاو را ارائه می

 روزانداخت؛ در غیر این صورت روزبهکند و دور میب را میبود: او باید هرچه زودتر این دندان خرا

 شد.تر میمشکل وخیم

من کرگ را به دوستانم در شرکت ای. بی. کا. معرفی کردم. او همان موقع، گزارش مربوط به 

های پنهان ها سریعاً مشغول یافتن هزینهها ارسال کرد، و آنکایش را برای آن 4۰۰های طرح هزینه

ارش شدند. زمانی که کرگ نتیجه را مشاهده کرد، حسابی شوکه شده بود. مشخص شد در آن گز

اند! اکنون پرداختهدر هرسال برای این طرح افتضاح هزینه می ٪۸۰۰که او و کارکنانش، مجموعاً 

1 Dr. Craig Spodak 
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فهمید چرا داللی که این طرح را به او فروخته بود، نیشش را تا بناگوش باز کرده بود و کرگ می

 جام معامله، به او و تمام کارکنانِ مطبش شیرینی داده بود!پس از ان

کایش را با آن شرکت فسخ کرد، و در  4۰۰از فهمیدن این موضوع، کرگ سریعاً طرح  پس

 عوض به سراغ شرکت تام آمد.

 طورهمان -تر به خودشان بیایندوکارهای کوچک باید هرچه سریعکارفرمایان و صاحبان کسب

 ها و کارکنانشان توسطتا مطمئن شوند که دسترنج تالش آن -کار را کردیمکه من و کرگ این 

تنها کارکنانشان، رود. در غیر این صورت، نهکا به غارت نمی 4۰۰های دهنده طرحهای ارائهشرکت

 انگاری خواهند پرداخت.هم بهای سنگینی برای این سهلبلکه خودشان 

بعدی ما کجاست؟ یک درس مهم دیگر باقی مانده خوب، این فصل هم به پایان رسید. مقصد 

است که باید قبل از اینکه وارد بخش دوم این کتاب، یعنی کتابچه راهنمای بازی شویم، آن را 

ما را در  طرفانه بگیریم تافرابگیریم: از کجا باید در رابطه با مسائل مالی، مشاوره هوشمندانه و بی

 ازد؟مسیر رسیدن به موفقیت مالی جلو بیند

اید که چطور از افتادن در دام فروشندگان و دالالنی که تنها به دنبال پر تاکنون شما یاد گرفته

ر بینید، انتخاب یک مشاوطور که در ادامه میگیری کنید. همانکردن جیب خودشان هستند، پیش

ه مسئولیتش انتخابی ککننده مرز بین فقر و ثروت، و رفاه و تنگدستی باشد. تواند تعییندرست، می

 تنها بر عهده خودتان است.

 توانیم اعتماد کنیم؟خوب، پس بیایید باهم ببینیم که: به چه کسی واقعاً می



 ؛ فصل پنجم

 توان اعتماد کرد؟به چه کسی می

های تجارتحقهپشت پرده   

گیرد، کار دشواری است که آن موضوع را به او که یک نفر برای نفهمیدن موضوعی پول میوقتی

 بفهمانی.

 سینکلر آپتون

نالند که سرشان خیلی شلوغ ها از این میپرسم، بیشتر آناین روزها وقتی از مردم حالشان را می

است. در این زمانه، همه ما بیشتر از همیشه مشغله و گرفتاری داریم. پس جای تعجب ندارد که 

سیر م ها را درشان، از مشاوران مالی کمک بگیرند تا آنعده زیادی برای رسیدگی به مسائل مالی

، تعداد شهروندان ۸۰۰۰تا سال  ۸۰۰۰وخم رسیدن به آزادی مالی راهنمایی کنند. از سال پرپیچ

 4۰درواقع، بیش از کردند، دو برابر شده است. آمریکایی که از خدمات مشاوران مالی استفاده می

ه داشتکنند. و هرچقدر که پول بیشتری درصد از افراد از خدمات یک مشاور مالی استفاده می

از افرادی که  ٪۲۰دهد احتمال بیشتری به دنبال راهنمایی خواهید بود: آمار نشان میباشید، به

 میلیون دالر است، یک مشاور مالی دارند. ۰ثروتشان بیش از 

 و چه کسی سزاوار اعتماد شما است؟ -اطمینان باشداما چطور باید مشاوری پیدا کنید که قابل
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که  تحقیقی که چه تعدادی از افراد، به مشاوران مالی خود اعتماد ندارند! انگیز است واقعاً حیرت

از  ٪۰۰انجام شد، نشان داد که  ۰توسط هیئت رسمی تعیین استانداردهای مالی ۸۰۰۰در سال 

« دهند.مشاوران مالی به منافع شرکتشان بیشتر از منافع مشتریانشان اهمیت می»افراد باور دارند که 

برای اینکه بهتر بتوانید مقایسه کنید،  iافزایش یافته است. ٪۸۰، ۸۰۰۰به سال  این درصد نسبت

اما   iiاست، ٪۸۰ای تنها کنندهباید بدانید که در حال حاضر نرخ مقبولیت کنگره، به طرز ناراحت

تر است. بر اساس نتایج تحقیقات، آمار افرادی که به مؤسسات مالی اعتماد دارند، از این هم پایین

ی توان صنعت دیگرسختی میبه .از شهروندان آمریکایی به مؤسسات مالی اعتماد دارند ٪۰۰ها تن

 جز بازار فروشالبته به -اعتماد باشندرا مثال زد که مشتریانش تا این حد نسبت به آن بی

 دوم.های دستماشین

روز تی هراعتمادی فراگیر شده است؟ خوب، وقتی در صنعگیری این بیچه چیزی باعث شکل

یست نگاهی به لای نخواهد بود. آید، اعتماد کردن به آن صنعت کار سادهرسوایی جدیدی به بار می

های ترین شرکتتا از بزرگ ۰۰و خواهید دید که  بیندازید،  ۸«تاالر شرم»های موجود در شرکت

ها قانونی که علیه آناند برای خاتمه دادن به شکایات ناچار شده ۸۰۰۰تا  ۸۰۰۰ دنیا از سال مالی

ها، چهار بانک در بین این شرکت میلیارد دالر جریمه بپردازند. ۰۱۰۰۰مطرح شده است، مبلغ 

برای  -۰، و وِلز فارگو۰، سیتی گروپ4، جِی. پی. مورگان چِیس۳بانک آف آمریکا -بزرگ آمریکا

اند!دالر جریمه پرداخته میلیارد ۰4۰۰۲4پرونده مختلف،  ۱۲۲به  پایان دادن

1 Certified Financial Planner Board of Standards 
2 Hall of Shame 
3 Bank of America 
4 JPMorgan Chase 
5 Citigroup 
6 Wells Fargo 
7 Settlements 

تا دیگر پرونده به دادگاه نرود. در این حالت، فرد شاکی خیلی  گیردافت مبلغی، شکایتش را پس میدر چنین توافقاتی، طرف شاکی در ازای دری -

تا حدی از لطمه وارد  واندتمی دهد، و طرفی که از او شکایت شده ها هدررسد و نیاز نیست که چند سال از وقتش را در دادگاهزودتر به پول می

 .شودو دیگر ازلحاظ قانونی مجازات نمی جلوگیری نمایداش شدن به وجهه عمومی
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 تاالر شرم

 اندای که پرداختهها و مؤسسات مالی و جریمهاسامی شرکت

مبلغ جریمه پرداختی)میلیارد  تعداد شکایات نام شرکت

 دالر(

 ۱۱۰۰۰ ۳4 بانک آف آمریکا

 4۰۰۰۸ ۸۰ جی. پی. مورگان چیس

 ۰۲۰۳۰ ۰۲ سیتی گروپ

 ۰۰۰۸4 ۰۰ ولز فارگو

 ۲۰۰۰ ۰ ۰بی.ان.پی. پاریباس

 ۰۰۰4 ۲ ۸یو. بی. اس

 ۰۰۰۳ 4 ۳دویچه بانک

 4۰۱۲ ۱ 4مورگان استنلی

 4۰۸۳ ۱ ۰بارکلیز

 ۳۰۱4 4 ۰کردیت سوئیس

 Keefe, Bruyette & Woodsمنبع: 

کند. است که مو بر تنتان سیخ می شرمانهها است، چنان بیداستانی که پشت برخی از این پرونده

 گذشته، تنها مشتی از خروار است:ها در ماه تیترهای روزنامه این چهار مورد از سر

1 BNP Paribas 
2 UBS 
3 Deutsche Bank 
4 Morgan Stanle 
5 Barclays 
6Credit Suisse 
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 « ،۰میلیون دالر برای پایان دادن به شکایت اس. ای. سی. پروب 4۰۰بانک آف آمریکا 

استریت جورنال، شعبه مریل لینچ بانک آف بنا به گزارش روزنامه وال«: کندپرداخت می

ود، ، و برای رسیدن به س«های مشتریانش سوءاستفاده کرده استاز پول و سپرده»آمریکا، 

میلیارد دالر از اموال مشتریانش را در معرض خطر قرار داده است! ۰۲

 «ا از کند تبانکی، جریمه پرداخت میبهره بین کاری نرخگروپ به دنبال دستسیتی

ه تایمز، بانک سیتی گروپ ببر اساس گزارش نیویورک«: مجازات قانونی جلوگیری نماید

میلیون دالر  4۸۰، مبلغ ۸۰۰۸تا  ۸۰۰۱های بانکی در سالکاری نرخ بهره بیندلیل دست

ه سود بیشتر در رسیدن ب»گروپ از انجام این کار، پردازد. هدف سیتیجریمه می

بوده است.« ها و مشتریانشهم به بهای زیان سایر بانکمعامالت، آن

 «گناهکار  ۸کاری نرخ الیبوردادگاه، کارمندان سابق موسسه بارکلیز را به دلیل دست

، سه کارمند سابق موسسه بارکلیز باهمکاری ۳بنا به گزارش یو.اس.ای تودی«: شناخت

ی ها دالر وام بانکرا که برای تعیین نرخ بهره تریلیون یک نرخ مرجع جهانی»یکدیگر، 

!ها دالاااااارفهمیدید چه شد؟ تریلیون« اند.کاری کردهگیرد، دستمورد استناد قرار می

 «میلیون  ۰۲۰ها، های جعلی و سوءاستفاده از آنبانک ولز فارگو، به دلیل افتتاح حساب

اقدام به »تایمز، کارمندان این بانک، رکبر اساس گزارش نیویو«: شوددالر جریمه می

کارت  ۰۰۰،۰۰۰میلیون حساب با استفاده از مشخصات مشتریان و دریافت  ۰۰۰افتتاح 

کارمند را که  ۰،۳۰۰کم ! بانک دستهم بدون رضایت مشتریانآناند، کرده« اعتباری

 در این رسوایی دخالت داشتند، اخراج کرد.

1 SEC Probe 
 .است (London Inter Bank offering Rates)لندن بانکیینبمخفف نرخ بهره پیشنهادی   (LIBOR)نرخ الیبور2

3 USA Today 
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 اندنشان دادهدتان را در دستان افرادی قرار دهید که بارها و بارها توانید آینده مالی خوچطور می

دهند؟ چطور از چنین افرادی منافع خودشان را نسبت به منافع مشتریانشان در اولویت قرار می

 د؟هایتان سوءاستفاده نکننانتظار دارید که به شما دروغ نگویند، شما را فریب ندهند، و از دارایی

 -ترین و معتبرترین فعاالن این صنعت هستندنامترین، خوشجز بزرگها شرکت هرچه باشد، این

کی زمانی طوالنی یگونه بوده است! برای مثال، بانک ولز فارگو برای مدتاین درگذشتهیا حداقل 

ی توسط های جعلحال، به دنبال رسوایی مربوط به افتتاح حسابهای جهان بود. باایناز بهترین بانک

 عامل آن ناچار به استعفا شد.دان این بانک، مدیرکارمن

خصوص که در این صنعت های بهبگذارید کامالً با شما روراست باشم. من افراد خاص یا شرکت

کنم که مدیرعامل ولز فارگو از اقدامات نادرستی که دانم. واقعاً فکر نمیفعال هستند را مقصر نمی

مشاوره مالی بدی؟ ماخوای به ست فهمیدم... تو میربگذار ببینم د
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در شرکت بزرگ تحت مدیریتش در جریان بوده، خبر داشته است؛ از حق نگذریم که نظارت 

هزار کارمند کار بسیار دشواری است. من دوستان و مشتریان بسیاری دارم که در صنعت  ۸۰۰بر 

 -و اکثریت همکارانشان -گویم این افرادمالی مشغول به کار هستند، پس زمانی که به شما می

های درستکاری هستند، حرفم را باور کنید. بیشتر افراد شاغل در صنعت مالی، قلبی حقیقتاً انسان

 ک و نیتی خیرخواهانه دارند.پا

 -ها در سیستمی مشغول به کار هستند که هیچ کنترلی بر روی آن ندارندمشکل اینجاست که آن

گیرد، ای را برای افراد شاغل در آن سیستم در نظر میهای مالی بسیار قویسیستمی که انگیزاننده

، همه کارمندان در این سیستمببرند.  تا تمام تالششان را برای رسیدن به بیشترین سود ممکن به کار

شوند که نخست منافع کارفرمایشان، سپس منافع خودشان، و آخرسر منافع مشتریان را تشویق می

که مگر این -در نظر بگیرند؛ و برای من و شما، این دستورالعمل چیزی جز فاجعه به دنبال ندارد

 توانیم در چنین سیستمی از منافعر میکند، و چطوآگاه باشیم که چطور سیستم علیه ما کار می

 خودمان حمایت کنیم.

 که من از شما سوءاستفاده خواهم کرد!« . . . خیالتان راحت باشد»

قبل از اینکه بخواهیم جلوتر برویم، بهتر است ببینیم که مشاوران مالی در کجای این سیستم قرار 

طور که چیز آنمشغول به کار هستند که هیچها در صنعتی و دقیقاً نقششان چیست. آن -گیرندمی

های مختلفی برای خودشان برگزینند؛ رسد نیست، پس جای تعجب ندارد که اسمبه نظر می

 تر هستند.کنندههایی که یکی از دیگری گمراهاسم
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نام مختلف برای اشاره به مشاوران مالی  ۸۰۰استریت جورنال، بیش از بر اساس گزارش وال

مشاور « »،۳گذاریمشاور سرمایه« »،۸مدیر دارایی« »،۰مشاور مالی»هایی مثل نام وجود دارد،

مشاور خصوصی »که این اسامی به اندازه کافی انحصاری به نظر نرسند( و )درصورتی« ،4دارایی

احترام هستم! من یک متخصص هستم! من قابل»ها همه برای این است که بگویند این.« ۰دارایی

 «وانید به من اعتماد کنید!تمی که البته

از  ٪۰۰جدای از اینکه این افراد خودشان را با چه نامی خطاب کنند، شما باید بدانید که 

ها گر، آندیعبارتکنند، در حقیقت دالل هستند. بهمشاور مالی که در آمریکا فعالیت می ۳۰۰،۰۰۰

 نند.کمیسیون دریافت میبه ازای فروش محصوالت مالی به فروشندگانی مثل من و شما، حق ک

قیمت را به چرا این مسئله اهمیت دارد؟ چراکه دالالن همیشه عالقه دارند که محصوالت گران

گذاری مشترک با مدیریت فعاالنه و کنشگر، های سرمایهشما بفروشند، محصوالتی مثل صندوق

. با ۲گذاریای سرمایه، و یا سبده۱های بازنشستگی و مستمری سالیانه مختلف، طرح۰های عمربیمه

بته کنند، یا حتی بهتر از آن )الها یک کمیسیون فروش دریافت میفروش این محصوالت به شما، آن

 حساب اینکنید، به ای که تا وقتی شما از آن خدمت استفاده های سالیانهها،( پرداختبرای آن

ه مشغول به کار است، باید سالیانشود. داللی که در یک شرکت بزرگ مشاوره مالی دالالن واریز می

کند که این دالالن خودشان را دالر فروش داشته باشد. پس فرقی نمی ۰۰۰،۰۰۰چیزی در حدود 

رای هایشان، بها فروشندگانی هستند که شدیداً از سوی شرکتکنند: آنبا چه اسمی معرفی می

مشاور خصوصی دارایی بنامند، به فشارند. اگر اینکه خودشان را مشاور مالی یا تولید درآمد تحت

ها کمک کند تا به این حداقل فروش دست پیدا کنند، پس چراکه نه؟ اگر اینکه خودشان را آن

1 financial consultants or financial advisors 
2 wealth managers 
3 investment consultants 
4 wealth advisors 
5 private wealth advisors 
6 life insurance 
7 annuity 
8 wrap accounts 



121 

ای تردید به کرد، مطمئن باشید که لحظهها کمک میباز یا پری جادویی بنامند بیشتر به آنشعبده

 دادند. خود راه نمی

ن معنی ای مسلماًوجه. اما هیچهای درستکاری نیستند؟ بهساناین بدان معنی است که این افراد ان

ل احتماها در اولویت نیست. بهکنند، و منافع شما برای آنها برای شما کار نمیدهد که آنرا می

ت، اما قلب اسکند، انسانی درستکار و خوشبسیار زیاد، داللی که خودش را مشاور مالی معرفی می

دهد که برای آن آموزش دیده، یعنی فروش محصوالت و خدمات مالی به من او کاری را انجام می

فروشد، نخست به نفع و شما باید این را در نظر داشته باشید که هر چیزی که او می -و شما

بر خوبی از این قضیه باخمشتریان باتجربه و کارآموخته بهها و مؤسسات مالی خواهد بود. شرکت

ثروتمند، معتقدند که مشاوران  از مشتریان فوق ٪4۸نشان داده است که هستند: نتایج یک تحقیق 

 ها باشند، به فکر فروش محصوالتشان هستند!که به فکر کمک کردن به آنها بیش از آنمالی آن

وقت نباید از یک آرایشگر بپرسید که اصالح الزم گوید که شما هیچوارن بافت به شوخی می

د، انها برای فروش آموزش دیدهدالالن هم آرایشگرانِ بازار مالی هستند. آندارید یا نه. خوب، این 

ند، به فروشنظر از اینکه چیزی که به شما میکنند، صرفو برای انجام این کار پاداش دریافت می

 کنم، اما این قضیه حقیقت دارد.ها را سرزنش نمیدردتان خواهد خورد یا نه! من به این خاطر آن

ؤال کنند، زیر سای که این دالالن را استخدام میهای مالیه من اصالً قصد ندارم که شرکتعالوبه

ها کارهای احمقانه، غیراخالقی و خالف قانون انجام ها را تخریب کنم. آیا این شرکتببرم یا آن

این  نبالها هرگز به دآنذات و شرور نیستند. ها بداحتمال خیلی زیاد. اما این شرکتدهند؟ بهمی

ران دهند که سهامداها تنها کاری را انجام میاند که اقتصاد جهانی را نابود کنند! این شرکتنبوده

یابی به سود بیشتر برای این سهامداران خواهند؛ و آن چیزی نیست جز دستها میو مالکانشان از آن

بیشتر از مشتریان. چنانچه های دهد؟ دریافت هزینهو مالکان. و چه چیزی این سود را افزایش می
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تمال احها  بتوانند با دور زدن قانون و انجام کارهای غیراخالقی به این هدف برسند، بهاین شرکت

 گیرند.خیلی زیاد همین کار را خواهند کرد، چراکه برای انجام این کار پاداش می

 صحبت کردیم، اینها تر درباره آنهای گزافی که پیشممکن است شما خیال کنید آن جریمه

 های بزرگ مالی با پرداختاما شرکتها را ترغیب خواهد کرد تا رفتارشان را اصالح کنند. شرکت

گزد. بانک آف آمریکا برای سوءاستفاده از دارایی مشتریانش ها حتی ککشان هم نمیاین جریمه

، ۸۰۰۰هه اول سال مامیلیون دالر جریمه شد، اما سود همین بانک در سه 4۰4ناچار به پرداخت 

دالر بوده است. واقعاً که چه جریمه کمرشکنی! چیزی کمتر از سود یک هفته  میلیارد ۰۰۳برابر با 

ت و وکار اسهای جزئی تنها بخشی از کسبهای بزرگی، این جریمهاین بانک. برای چنین شرکت

 مثل قبض جریمه رانندگی برای من و شما. -رودمسئله مهمی به شمار نمی

ایی های تبلیغاتی که تصاویر رؤیعوض کردن شیوه کارشان، با ایجاد کمپینجای ها بهن شرکتای

دهند، برندشان را بهبود های بادبانی و قدم زدن در سواحل زیبای کارائیب را نشان میاز قایق

 اها را به شمکنند. چرا من دارم اینبخشند و تصویر مثبتی از خود در ذهن مشتری ایجاد میمی

ایم که به برندها اعتماد کنیم. ما باید این عادت را که ما عادت کرده گویم؟ به این خاطرمی

واهیم از خچیز بنگریم. در غیر این صورت چطور میتر به همهبینانهفراموش کنیم و با نگاهی واقع

 م؟کنیخودمان در برابر این سیستم قدرتمند که تنها به دنبال منافع خودش است، محافظت 

بینم سیستم مالی تا این حد از مسیرش منحرف شده است، خشمگین و ناراحت از اینکه می

یستم از خودتان در برابر این س بتوانیدکند. برای اینکه شوم. اما خشم یا ناراحتی دردی را دوا نمیمی

ت به اگر شما نسبکند. کنید، باید آگاه باشید که سیستم چگونه علیه شما کار می محافظت

اطالع باشید، درواقع در حال ساختن آینده مالی او و نابودی آینده تان بیهای مشاور مالیانگیزه

 خودتان هستید.
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. شما سالمت عبور کنیدگوییم که چطور باید از میان این میدان مین بهدر این فصل ما به شما می

 ا بتوانید دالالن را کنار بگذاریدخواهید آموخت که انواع مختلف مشاوران مالی را تشخیص دهید، ت

منافع شما را نسبت به  ازنظر قانونی موظف استرا انتخاب کنید، فردی که  ۰و یک مشاور معتمد

گذاریم که به کمک منافع خودش در اولویت قرار دهد. همچنین ما معیارهایی را در اختیارتان می

به  ما مناسب است یا نه، البته با توجهخصوص برای شها بتوانید قضاوت کنید که یک مشاور بهآن

دلیل و منطق، و نه بر اساس اینکه نسبت به او احساس خوبی دارید یا نه. هرچه باشد، اگر شما از 

فردی خوشتان بیاید، احتمال اینکه بتواند شما را قانع کند زیاد است، بخصوص اگر او فردی صادق 

حال اشتباه کنند. و  درعین -ند صادق باشندتوانها میباشد. به یاد داشته باشید، انسان

پرسید که اصالً چه نیازی به یک مشاور مالی دارید؟ اگر شما تصمیم شاید دارید از خودتان می

سازی ولچطور در بازی پ تان را مدیریت کنید، این کتاب، و کتاباید که خودتان مسائل مالیگرفته

خود دست  یر درست را بیابید و بتوانید به اهداف مالیبه شما کمک خواهند کرد تا مس استاد شوید

طمینان، اگویم که یک مشاور مالی خوب و قابلام به شما میشخصی پیدا کنید. اما بنا بر تجربه

گذاری، پرداخت مالیات، و انتخاب بیمه مناسب، تواند در رابطه با مسائل مختلفی مثل سرمایهمی

ه دهند کهای جامعی را در اختیار شما قرار میمشاورانی، توصیهکمک زیادی به شما بکند. چنین 

سه اید، به تحقیقی که توسط موسها قیمت گذاشت. اگر هنوز متقاعد نشدهتوان بر روی آنواقعاً نمی

صفحه بعد برای شما آمده است، نگاهی بیندازید. ونگارد صورت گرفته و در

غ ام بوده، و مبلخوب واقعاً یک نقطه عطف در زندگی مالیبرای من، استفاده از راهنمایی مشاوران 

ترین مکنم که از مهزیادی را به جیبم بازگردانده است. من فرد باهوشی هستم، و به خودم افتخار می

اعصاب  گاه خودم یک جراحی مغز وچیزی که با آن سروکار دارم آگاه هستم، اما هیچ اصول هر

 دهم!را انجام نمی

1 fiduciary 
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 قماری که شما در آن بازنده خواهید بود

 درست نیست . . .چیزی در این میان یک

گوید، اما حقیقت را به شما نمی« تمام»آمده است که احساس کنید فردی حال برایتان پیشتابه

دقیقاً نتوانید مشخص کنید که چرا به او اعتماد ندارید و یا اینکه آن فرد چه چیزی را به شما 

برو ک با این احساس روکنید، بدون شوجو میگوید؟ زمانی که برای یافتن مشاوره مالی جستنمی

نافع دهد، واقعًا به فکر ممی« کمک»توانید بفهمید کسی که به شما پیشنهاد خواهید شد. چطور می

 شک دارید؟ اطمینانقابلارزش واقعی یک مشاور خوب و  نسبت به

ده درستی انتخاب شسالمت مالی شما لطمه بزنند، اما مشاورانی که بهتواند به اگرچه انتخاب مشاوران نادرست می

دهد که یک تازگی توسط موسسه ونگارد صورت گرفته، نشان میباشند، مانند طال ارزشمند هستند. یک تحقیق که به

 کند:شاور خوب دقیقاً به چه میزانی برای شما ارزش خلق میم

 ۰۰4۰جویی به میزان ها: صرفهکاهش نرخ هزینه٪

  ۰۰۳۰اصالح سبد سرمایه شما: بهبود عملکرد به میزان٪

 ۰۰۱۰بهبود عملکرد به میزان  های جدید:خرید دارایی٪

 ۰۰۱۰جویی به میزان صرفه های مناسب در طرح بازنشستگی شما:گذاریانتخاب سرمایه٪ 

 :۰۰۰بهبود عملکرد به میزان  کمک به شما در مواقع بحرانی برای اتخاذ تصمیمات درست٪ 

نجا و تازه ما در ایاین یعنی بیش از سه برابر دستمزد یک مشاور مالی باتجربه و ماهر. افزوده! ارزش ٪۳۰۱۰درمجموع: 

 ایم.کنید، محاسبه نکردهچنینی کسب میسایر موارد اینارزشی را که در اثر کاهش مالیات پرداختی و 

 منبع:

Francis M. Kinniry Jr. et al., Putting a Value on Your Value: Quantifying Vanguard Advisor’s Alpha, Vanguard 

Research (September ۸۰۰۰).
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نامند و عناوین مختلفی شما است؟ و با این تعداد زیادی از افراد که خودشان را مشاور مالی می

ی برای حلنید تا بتوانید راهگزینند، چطور باید بفهمید که از کجا شروع کبرای خودشان برمی

 مشکلتان بیابید؟

خواهم این قضیه را تا حد ممکن برای شما ساده برای اینکه شما را از این سردرگمی دربیاورم، می

این  . چیزی که شما باید بفهمید،شونددرواقعیت، همه مشاوران مالی به سه دسته تقسیم میکنم. 

 گیرد:ه دسته قرار مییک از این ساست که مشاورتان در کدام

 ۰یک دالل،

 ۸یک مشاور مستقل،

 ۳و یا یک مشاور دوجانبه. 

های هر یک از این سه دسته را باهم بررسی کنیم تا شما دقیقاً بدانید که با چه حال بیایید ویژگی

 چیزی سروکار دارید.

 دالالن

کار هستند، در این دسته از مشاوران مالی که در آمریکا مشغول به  ٪۰۰طور که قبالً گفتم، همان

رای ها بکنند. آنکند که خودشان را با چه عنوانی معرفی میگیرند، و هیچ فرقی هم نمیقرار می

بزرگ  هایها برای بانککنند. بسیاری از آنفروش محصوالت، کارمزد یا حق کمیسیون دریافت می

که  هاییاز آن مدل شرکت -دکننهای بیمه کار میاستریت، مؤسسات کارگزاری، و یا شرکتوال

 کنند.های ورزشی تبلیغ میاسمشان را در کنار زمین

شما بفروشد، بهترین انتخاب برای  خواهد بهتوانید بفهمید محصولی که یک دالل میچطور می

بگذارید این مسئله را برایتان روشن کنم. دالالن مجبور نیستند که با توجه شما خواهد بود یا نه؟ 

1 broker 
2 independent advisor 
3 dually registered advisor 
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ی ؟ بله، درست متوجه شدید. تنها چیزه شدچ ان، بهترین محصول را به شما توصیه کنند.به نیازت

ها تنها باید باور داشته است. این یعنی آن« ۰سازگاری»ها باید رعایت کنند، استانداردهای که آن

 است.« ۸مناسب»ها کنند، برای آنای که به مشتریانشان میباشند که هر توصیه

است. شما دوست دارید با کسی ازدواج کنید که با شما سازگار  سیار پایینیبسازگاری معیار 

های زکه یک محصول با نیاگمشده خودتان هستید؟ اما ازنظر یک دالل، همین است، یا به دنبال نیمه

 کند.شما سازگار باشد کفایت می

ه پول بیشتری بخصوص، ها، با فروش کاالهای بهمشکل اینجاست که دالالن و کارفرمایان آن

وش ها بسیار پرسودتر از فرهای کنشگر پرهزینه، برای آنزنند. برای مثال، فروش صندوقجیب می

تان کامالً برعکس که این برای شما و خانوادههزینه است، درصورتیهای شاخص سهام کمصندوق

 ه شدید!رسد که منافع شما کامالً باهم در تضاد است، نه؟ درست متوجاست. به نظر می

قبول تبدیل شده باشد؟ باید به شما چه طور ممکن است چنین چیزی به یک استاندارد قابل

بگویم که در بریتانیا، استانداردها به شکلی تعیین شده که تمام مشاوران مالی ازلحاظ قانونی موظف 

و تمام  گونه استکه منافع مشتریانشان را در اولویت قرار دهند. در استرالیا هم اوضاع همین هستند

مشاوران مالی، مشاوران معتمد هستند. پس چرا ازنظر قانونی، متخصصان در آمریکا ملزم به این 

نیستند که منافع مشتریانشان را در اولویت قرار دهند؟ درواقع، در آمریکا هم متخصصان این الزام 

حسابداران رسمی در ایالت جز متخصصان حوزه مالی. دکترها، وکال، و البته به -قانونی را دارند

کنندگانشان را در اولویت قرار متحده، ازنظر قانونی موظف هستند که منافع مشتریان و مراجعه

 شوند!دهند. اما مشاوران مالی مشمول این قانون نمی

های بسیاری صورت گرفته تا این الزام قانونی شامل مشاوران مالی هم بشود. اما در تاکنون تالش

چرا؟  اند.گری و دسیسه جلوی پیشرفت این اقدامات را گرفتههای بازار مالی با البیولهر بار، غ

1 suitability standard 
2 suitable 
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اگر بخواهم با شما روراست باشم، با تصویب چنین قوانینی، درآمد مشاوران مالی و کارفرمایان 

تصور کنید که چقدر برایشان وحشتناک خواهد بود اگر دیگر نتوانند یابد. شدت کاهش میها بهآن

های باال دریافت کنند، و یا تحت قیمتشان را به شما بفروشند و حق کمیسیونحصوالت گرانم

 عناوینی مثل تقسیم درآمد به زد و بند با یکدیگر بپردازند.

تازگی قانونی را تصویب کرده است که مشاوران یک خبر )نسبتاً( خوب این است که وزارت کار به

خصوص، منافع مشتریانشان را در اولویت قرار دهند: عیت بهکند تا در یک موقمالی را ملزم می

سروکار دارند. اما حتی در چنین  ۰های بازنشستگی شخصیکا و یا حساب 4۰۰زمانی که با طرح 

عنوان عالوه، با انتخاب دونالد ترامپ بهبه  iiiمواردی هم خألهای قانونی بسیاری وجود دارد.

ها ن هستند که حتی قبل از اینکه این قوانین جدید جا بیفتند، آنگران به دنبال ایجمهور، البیرئیس

خوانید، ممکن است که آن قوانین حمایتی دیگر که شما این کتاب را میرا تغییر دهند. پس اکنون

 وجود نداشته باشند!

ر توجه است که شما را دگیر و قابلچنان چشمکالم آخر اینکه: در این سیستم، تضاد منافع آن

االن هم با یک دالل که از او دهد. اما ممکن است شما همینپذیری قرار میقعیت بسیار آسیبمو

 وقت چه؟آید و به او اعتماد دارید، در حال همکاری باشید، آنخوشتان می

دهند خوبی انجام میاعتماد که کارشان را بهگویم که پیدا کردن دالالن تیزهوش و قابلمن نمی

یه شدت علاما قمار کردن زمانی که احتماالت بهکنند، غیرممکن است. تأمین میو منافع شما را 

 -ایو حتی قماربازان حرفه -گذارانترین سرمایهموفقای نیست. شما است، کار چندان هوشمندانه

شوند. وقت وارد بازی میها است و آنکنند تا مطمئن شوند که احتماالت به نفع آنهمواره تالش می

با منافع  کنیدکه منافع داللی که با او کار میممکن است احتماالت به نفع شما باشد، وقتیچطور 

ای دانشگاه یِیل، زمانی به من گذاری افسانهشما در تضاد است؟ دیوید سوئنسن، مدیر سرمایه

1 Individual Retirement Account (IRA) 
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 قرار نیستمشاور مالی تو »ات خوشت بیاید، هشدار داد که مهم نیست تو چقدر از مشاور مالی

«ست تو باشد.دو

تونه مشاور مالیم هم باشه؟کی گفته که بهترین دوستم، نمی
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 مشاوران مالی رسمی )مستقل(

-هانفر از آن ۳۰،۰۰۰مشاور مالی که در آمریکا مشغول به کار هستند، تنها  ۳۰۲،۰۳۱از بین 

گذاری )که تحت عنوان مشاوران سرمایه iiiiمشاوران مالی رسمی و معتمد هستند -٪۰۰تقریباً 

درست همانند پزشکان و وکال، این مشاوران هم  شوند.(هم شناخته می ۸یا مشاوران مستقل ۰رسمی

، منافع شما را نسبت به منافع خودشان در همیشه و در هر حالتیدارند که  ازلحاظ قانونی وظیفه

 غریبوگر نه؟ اما در دنیای پیچیده و عجیبرسد، ماولویت قرار دهند. به نظر واضح و شفاف می

 چیز واضح و شفاف نیست.بازارهای مالی، هیچ

گذاری آور هستند، باید بدانید که اگر مشاور سرمایهبرای اینکه بدانید این قوانین تا چه حد الزام

ر هرسمیتان به شما بگوید که امروز صبح سهام شرکت اپل را خریداری کنید، و خودش در بعدازظ

تری بخرد، موظف است که سهام خودش را به شما بدهد! همان روز، سهام اپل را به قیمت پایین

عالوه، قبل از اینکه یک مشاور تصور کنید که از یک دالل بخواهید تا این کار را انجام دهد! به

ما ا شگذاری رسمی بخواهد با شما وارد همکاری شود، باید هرگونه تضاد منافعی را که بسرمایه

. دیگر کنددارد برایتان فاش کند، و کامالً مشخص کند که دستمزدش را از چه طریقی دریافت می

 کاری، و دروغ خبری نخواهد بود!بازی، مخفیاز حقه

اصالً چرا شما باید مشاوری را که ازلحاظ قانونی موظف نیست منافع شما را در اولویت قرار دهد، 

وجود وجه منطقی نیست! بااینهیچچنین کاری بهمی ترجیح دهید؟ گذاری رسبه یک مشاور سرمایه

این  ها از این قضیه آگاه نیستند.دهند! یک دلیلش این است که آنبیشتر افراد این کار را انجام می

دهد که حقیقت که شما در حال مطالعه این کتاب هستید، شما را در زمره افراد محدودی قرار می

بسیاری  دانند. دلیل دیگری کهکسانی که قوانین اصولی این بازی را می -هستند از این موضوع باخبر

گذاری رسمی مانند پرندگان کنند، این است که مشاوران سرمایهاز افراد دالالن را انتخاب می

1 registered investment advisors (RIAs) 
2 independent advisors 
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ر ده ها برخورد کنید، یک دشانس اینکه با یکی از آن -شوندسختی یافت مینادری هستند که به

 است.

ین ترقدر کم است؟ واضحها ایناوران رسمی تا این حد بهتر هستند، پس چرا تعداد آناگر مش

های آن حق کمیسیونکنند. دلیلش این است که دالالن درآمد بسیار بیشتری کسب می

تواند زنند، میآوری که دالالن از طریق فروش محصوالت مالی به من و شما به جیب میسرسام

در نقطه مقابل، مشاوران رسمی اجازه ندارند که کمیسیونِ فروش شد. کننده با بسیار وسوسه

ا کنند، و یها معموالً یک هزینه ثابت را در ازای خدماتشان دریافت میدر عوض، آندریافت کنند. 

 نمایند. این مدل درآمدکنند، طلب میهایی را که برای مشتریانشان مدیریت میدرصدی از دارایی

 برد.ت و بسیاری از تضاد منافع را از بین میتر اسبسیار شفاف

 مشاوران مالی دوجانبه

به نظرم  چیزکه برای نخستین بار، تفاوت بین دالالن و مشاوران رسمی را متوجه شدم، همههنگامی

خواهید که منافع شما را در اولویت قرار رسید! بدون شک شما کسی را میکامالً واضح و شفاف می

ماند و باید با یک مشاور رسمی و معتمد پس به نظرم جای هیچ سؤالی باقی نمیدهد، درست است؟ 

کردم. در آن زمان خیال که ازلحاظ قانونی موظف است منافع مرا در اولویت قرار دهد کار می

ر از آن تکردم که مشاوران مالی مانند طالی ناب هستند، اما بعد متوجه شدم که قضیه پیچیدهمی

 کردم!ن فکر میچیزی است که م

دالل  عنوانعنوان مشاور مستقل و هم بهمشکل اینجا است که: بیشتر این مشاوران رسمی، هم به

 ۸۰،۰۰۰مشاور رسمی فعال در آمریکا،  ۳۰،۰۰۰واقعاً مسخره است، نه؟! درواقع، از کنند. کار می

خورند و هم از آخور. درست کنند، و هم از توبره میها در این منطقه خاکستری فعالیت مینفر از آن

 ٪۰۰۰این یعنی تنها مشاور مالی کامالً معتمد هستند.  ۰۰۰۰متحده، تنها است: در سرتاسر ایاالت
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شوید که چرا یافتن یک مشاور صادق که با شما هیچ تضاد از کل مشاوران مالی. حال متوجه می

 منافعی نداشته باشد، تا این حد دشوار است؟

نوشتم، من یکسره به تعریف و را می سازی استاد شویدچطور در بازی پول که کتابهنگامی

ق پیتر مالوک، از این حقیقت تلخ راجع به پرداختم، تا اینکه از طریتمجید از مشاوران مستقل می

 مشاوران مالی دوجانبه آشنا شدم.

ها کنند، بسیار خشمگین شدم. نخست آنچطور عمل می« مشاوران دوجانبه»که فهمیدم این وقتی

مد، عنوان یک مشاور معتدهند که بهکنند، و به شما اطمینان مینقش یک مشاور مستقل را بازی می

ه با هایی بکنند کموظف هستند که در ازای دریافت هزینه مشخصی به شما توصیه ازلحاظ قانونی

الت گذارند و با فروش محصولحظه بعد، کاله داللی را به سر میمنافعتان در تضاد نیست. و در یک

نند، کها نقش دالل را بازی میکنند. زمانی که آنقیمت به شما، حق کمیسیون دریافت میگران

ر برخی دیگر، دعبارتاظ قانونی موظف نیستند که منافع شما را در اولویت قرار دهند. بهدیگر ازلح

کنند و در برخی مواقع بر اساس منافع خودشان! حاال به نظرتان مواقع بر اساس منافع شما عمل می

 این قضیه تا چه حد ساده و شفاف است؟

ه کالهی بر سر دارند، و چه نقشی را شما چطور باید تشخیص دهید که این افراد در هرلحظه، چ

عنوان کار چهیکنند؟ یک مشاور مستقل یا یک دالل؟ باور کنید که تشخیص این موضوع بهایفا می

بار از یک مشاور مالی پرسیدم که آیا او یک مشاور مستقل است یا نه. او در راحتی نیست. یک

گرانی نیست. سپس از این صحبت کرد چشمان من نگاه کرد و به من اطمینان داد که جای هیچ ن

اعتماد هستند و چقدر بهتر است که با یک مشاور مالی مستقل و معتمد که دالالن تا چه حد غیرقابل

کار کرد. او به من اطمینان داد که منافع ما کامالً در یک راستا هستند، اما بعداً فهمیدم که او درواقع 

کند، و از طریق فروش محصوالت مختلف به مشتریانش، عنوان یک مشاور دوجانبه فعالیت میبه

عنوان یک مشاور معتمد به او کند! او فردی بود که من بههای کالنی دریافت میحق کمیسیون
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 حال، او هیچ قانونیاعتماد کردم، اما با وقاحت تمام در چشمان نگاه کرد و به من دروغ گفت. بااین

 دهند، واقعاًهمیدم این افراد چطور مردم بیچاره را فریب میرا زیر پا نگذاشته بود. زمانی که ف

 عصبانی شدم.

گیرند که اند، و سپس تصمیم میدر حقیقت، بیشتر این مشاوران مالی دوجانبه، در ابتدا دالل بوده

ت گذاری فعالیعنوان یک مشاور رسمی سرمایهدفتر کار و حقوق زیادشان را کنار بگذارند و به

های بیشتری صورت کامالً مستقل فعالیت کنند، تا بتوانند که انتخاباند که بهخواستهمیها کنند. آن

چین دقت گلفقط آن محصوالتی که کارفرمایانشان بهنه -را پیش روی مشتریانشان قرار دهند

 خواستند که کاله سیاه داللی را از سر بردارند و کاله سفید مشاوران رسمیاند. این افراد میکرده

ی را به ها با این کار ریسک بزرگرا بر سر بگذارند تا بتوانند واقعاً به مشتریانشان کمک کنند. آن

اند که درآمد یک مشاور رسمی اصالً کفاف اند، اما سپس متوجه این حقیقت تلخ شدهجان خریده

 ت کنند.عنوان مشاوران مالی دوجانبه فعالیاند که بهدهد و ناچار شدهها را نمیزندگی آن

 اند، چراکه همقلبی هستند، اما بین دو دنیا گیرکردههای خوشدرواقع مشاوران دوجانبه انسان

خواهند درآمد باالیی داشته باشند. این قضیه تقصیر افراد خواهند باشرافت کار کنند، و هم میمی

فروش  ،ترین راه پول درآوردن در آننیست؛ مقصر ساختار معیوب این صنعت است که ساده

شان را قیمت به مشتریان است. باالخره این افراد هم باید بتوانند شکم زن و بچهمحصوالت گران

 سیر کنند.

 اندکی احترام

ائل اید، که در برابر بسیاری از مستا به اینجای کار، شما بسیاری از حقایق کلیدی را یاد گرفته

درواقع فقط دالالن و  از مشاوران مالی، ٪۰۰دانید که کند. شما اکنون میاز شما محافظت می

آورند. شما قیمت به شما، پول درمیفروشندگانی هستند که از طریق فروش محصوالت گران
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ز ها ادانید که آنها ملزم نیستند که منافع شما را در اولویت قرار دهند. شما میدانید که آنمی

ما قیمت را به شما بفروشند. و شصوالت گرانفشار زیادی هستند، تا محسوی کارفرمایانشان تحت

آگاه هستید که اگر بتوانید این دالالن را از معادله حذف کنید، شانستان برای یافتن یک مشاور 

یابد. و شما خبر دارید که همه مشاوران توجهی افزایش میاطمینان به میزان قابلمالی خوب و قابل

د که منافع شونها ناگهان تبدیل به همان دالالنی میاز آن مستقل، باهم برابر نیستند، چراکه بعضی

 گیرند.شما را در نظر نمی

از مشاوران مالی  ٪۰۲دانید که باید مراقب چه چیزهایی باشید. تا این لحظه تقریباً پس اکنون می

؟ مانداند، یعنی همان دالالن و مشاوران دوجانبه. اکنون چه چیزی باقی میاز معادله حذف شده

اند که منافع شما را در مستقل که معتمد هستند و ازلحاظ قانونی، همواره موظف چند هزار مشاور

اولویت قرار دهند. پیدا کردن فردی از میان این چند هزار نفر که با نیازهای شما همخوانی داشته 

 باشد، نباید کار چندان دشواری باشد.

ن حتی زمانی که شما با یک مشاور رسمی باید بااحتیاط پیش بروید. چرا؟ چو هنوزاما 

 معموالً این تضاد منافع به دلیل -کنید، ممکن است تضاد منافع ایجاد شودگذاری کار میسرمایه

محض اینکه شما رویتان را برگردانید، مشاور مالی شما آیند و بهوجود خألهای قانونی به وجود می

ه به جیب بزند. در ادامه به سه حقه رایجی که ممکن است به بهای زیان شما، مقداری پول اضاف

 کنیم:شود، اشاره میدر این بازی به کار گرفته می

 ۰های خصوصیآفت صندوق

فروشند که توسط شرکت خودشان ایجاد ای را به شما میهای خصوصیدالالن معموالً صندوق

 گیرند تا پول را درونیها به کار مچندان زیرکانه است که شرکتشده است. این یک ترفندِ نه

1 Proprietary Funds 
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اش وجود مشتریان خام و ها که الزمهسازی برای شرکتیک ترفند پول -خانواده نگه دارند

تر توان صندوقی با بازدهی بیشتر و یا قیمت ارزانپرسند آیا میها نمیتجربه ایست که از آنبی

ت که هنگام سروکله زدن با ای اسجویانهیافت یا نه. این دقیقاً از جنس همان رفتارهای منفعت

دالالن، باید مراقبش باشید. اما متأسفانه باید به شما بگویم که بسیاری از مشاوران مالی مستقل هم 

 دهد از این نیرنگ استفاده کنند.ها اجازه میاند که به آنای پیدا کردههای پنهانیراه

ها درواقع دو شرکت خواهد نهای مشاوره مستقل به این صورت است: آشیوه کاری این شرکت

گذاری است و به شما در ها یک شرکت مشاوره رسمی سرمایهکنند.، که یکی از آنتأسیس می

، چندین دومدهد. تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد. اما شرکت زمینه امور مالی مشاوره می

طرفانه کند که کامالً بیمیکند. شرکت مشاوره، تظاهر گذاری خصوصی را اداره میصندوق سرمایه

که  دهدقیمتی را به شما پیشنهاد میهای گرانکند، اما در حقیقت آن صندوقشما را راهنمایی می

ترتیب همه سود در شرکتِ مادر اینگردند! واقعاً که محشر است! بهتوسط شرکت دوم اداره می

 ی.جز مشترالبته به -ماند، و این برای همه بهتر استباقی می

 عنوان یک مشاوربار بهدهد: یکنوا دو بار به مشاورش دستمزد میترتیب، مشتری بیاینبه

های گذاری کند، و بار دوم برای هزینهکه او را راهنمایی کرده تا پولش را کجا سرمایه« مستقل»

شود. بیشتر مشتریان حتی ای که توسط زیرشاخه همان شرکتِ مادر اداره میصندوق خصوصی

کنند که متعلق به همان شرکت مشاوره است، وحشان هم خبر ندارد که صندوقی را خریداری میر

کند، زیر سایه دو نام های خصوصی را مدیریت میزیرا شرکت مشاوره و شرکتی که صندوق

 بر ماهر در هنگام کارکردن است؛ اینکنند. این درست مانند تماشای یک جیبمتفاوت فعالیت می

 د.کنیوشمندانه و ماهرانه طراحی و اجرا شده است که شما ناخودآگاه آن را تحسین میحقه چنان ه
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 ایدریافت هزینه اضافی بدون انجام هیچ کار اضافه

دهید یابد: شما به یک مشاور پول میروز بیشتر رواج میهایی است که روزبهاین یکی دیگر از حقه

ار تان را در ازای این کوییم که یک درصد از داراییبگذارید بگ -تا سرمایه شما را مدیریت کند

ن دهد )حتی ممکخصوص را به شما پیشنهاد میدهید. سپس مشاور یک سبد سرمایه بهبه او می

، که این سبد «(XYZسبد سرمایه سری »پرکن برای آن انتخاب کند، مثل است یک اسم دهان

هایتان. این هزینه، از دارایی ٪۰۰۸۰ بگوییم مثالً  -های مربوط به خودش را داردسرمایه هم هزینه

ای است که شما خریداری های موجود در آن سبد سرمایهگذاریهای سرمایهبیشتر از مجموع هزینه

 کنید.می

رمایه کنید: آن سبد ساما شما در ازای دریافت این هزینه اضافه، هیچ خدمت بیشتری دریافت نمی

های مختلفی تشکیل شده است که مشاور شما گذاریاز سرمایه اید،خصوص که خریداری کردهبه

د. گیربرای شما انتخاب کرده، اما این دقیقاً همان کاری است که او برای انجامش از شما پول می

دالر جنس خریداری کنید،  ۰۰۰ماند که شما به یک مغازه بروید، به اندازه این کار مانند این می

 ۸۰بگویند برای اینکه بتوانید این اجناس را از مغازه خارج کنید، باید و در هنگام خروج به شما 

 دالر دیگر بپردازید!

گیرد، دیگر حق ندارد که از شما تان از شما دستمزد میاگر یک مشاور برای مدیریت سرمایه

گیرد. چرا باید برای هزینه دیگری دریافت کند. او کاری را انجام داده که برایش دستمزد می

گذاری و ایجاد یک سبد سرمایه، از شما هزینه اضافی دریافت کند؟ های سرمایهانتخاب آن فرصت

ی ها از همین ناآگاهگویم چرا: زیرا بسیاری از افراد از این قضیه آگاه نیستند و آنمن به شما می

 کنند.سوءاستفاده می
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‹ ۰هزینه مشاوره›اسمش را من اجازه ندارم برای فروش کمیسیون دریافت کنم، پس بهتر است »

 «بگذاریم!

دون کنند، و بگذاری زد و بند میهای سرمایهطور مخفیانه با شرکتبرخی از مشاوران مستقل به

کنند. ها به شما، کمیسیون دریافت میاینکه شما مطلع شوید برای فروش محصوالت این شرکت

ذاری گصندوق یک شرکت سرمایهکند که شیوه کار به این صورت است: مشاور شما توصیه می

خصوص را خریداری کنید. ازنظر قانونی او اجازه ندارد که برای این کار، از آن شرکت مشترک به

کند؟ ساده است! اسم این پولی را که دریافت کار میخصوص کمیسیون دریافت نماید. پس چهبه

 گذارد!کند، چیز دیگری میمی

ا هجای کمیسیون، از آنرود و بهگذاری میشرکت سرمایهپس این مشاور زیرک، به سراغ آن 

 کند، و همهکند. آن شرکت هم با خوشحالی این هزینه را پرداخت میدریافت می« هزینه مشاوره»

اید ردهجز شما، یعنی مشتری، که خیال ککنند. البته بهخوبی و خوشی در کنار یکدیگر زندگی میبه

 ای مثل یکگیریم؟ اگر پرندهای میگیرید. پس چه نتیجهمی طرف راهنماییاز یک مشاور بی

کند که چه اردک راه برود و مانند یک اردک صدا بدهد، پس احتماالً یک اردک است، فرقی نمی

 کند.اسمی بر روی خودش بگذارد. همین قضیه در مورد این دالالن نیز صدق می

1 Consulting Fee 
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 مالی را انتخاب کنید؟با توجه به نیازهایتان، چطور بهترین مشاور 

 را بیابم، قدرش را خواهم دانست. شایستگی در این جنگل، پرنده نایابی است که من هرکجا آن

 ۰سریال هوس آف کاردزفرانسیس آندروود، -

امیدوارم تا االن دیگر برایتان روشن شده باشد که بهترین کار این است که مشاور مستقلی را 

شد و منافع شما را در اولویت قرار دهد. اما چطور باید یک مشاور پیدا کنید که واقعاً معتمد با

 های شما باشد؟خصوص را انتخاب کنید که دقیقاً منطبق با نیازبه

کنید، همه مشاوران مستقل باهم برابر نیستند. اینکه فردی طور که در شکل زیر مشاهده میهمان

د، کافی نیست. فرد موردنظر باید تجربه و مهارت را پیدا کنید که منافع شما را در اولویت قرار ده

 باالیی هم داشته باشد. درواقع فرد موردنظر، باید در گوشه باال و سمت راست ماتریس زیر باشد:

همه مشاوران مستقل باهم برابر نیستند

1FRANK UNDERWOOD, House of Cards 
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خصوص، تجربه و مهارت موردنیاز شما را دارد یا توانید بفهمید که یک مشاور مالی بهچطور می

ار زیر توانید از پنج معیمشاور مالی مستقل که مناسب نیازهای شما باشد، می نه؟ برای انتخاب یک

 کمک بگیرید:

اهید خوشما باید مطمئن شوید فردی که می ها را بررسی کنید.قبل از هر چیز، گواهینامه .۰

د نجا در مورهای الزم برای انجام این کار را دارد. ما در ایاز او مشورت بگیرید، شایستگی

خواهید مشاوره مالی بگیرید، مطمئن کنیم. اگر میپرکن صحبت نمیها و عناوین دهاناسم

ها کمک بگیرید، مدرک خواهید از آنشوید که حداقل یک نفر در آن گروهی که می

CFP داشته باشد. اگر به دنبال مشاوره حقوقی هستید، مطمئن  ۰ریز مالی مجاز()برنامه

گذاری و بازارهای مالی در گروه حضور وکیل متخصص در حوزه سرمایهشوید که یک 

داشته باشد. دنبال راهنمایی در زمینه پرداخت مالیات هستید؟ مطمئن شوید که یک 

در گروه باشد. ۸حسابدار عمومی تأییدشده

کنند که مشاوران شما مهارت و تجربه باالیی داشته باشند، ها تضمین نمیاین گواهینامه

های موردنیاز را دارا هستند. دهند که حداقل شایستگیاما نشان می

کنید، باید چیزی آل، زمانی که شما از خدمات مشاوره مالی استفاده میدر حالت ایده .۸

 یاید.کند، گیرتان بگذاری شما را مشخص میایهبیشتر از فردی که تنها استراتژی سرم

کسی که شما واقعاً احتیاج دارید، فردی است که بتواند در طول سالیان دراز به شما یاد 

هایی مانند وام، مالیات، بیمه و جویی در هزینهتوانید از طریق صرفهمی بدهد که چطور

ه عالوه کسی ک -ود را افزایش دهیدانداز کنید تا در بلندمدت ثروت خغیره، پولتان را پس

در حال حاضر این بر این، بتواند به شما در ساخت و محافظت از میراثتان کمک کند. 

مسئله ممکن است اهمیت چندانی برای شما نداشته باشد، اما در بلندمدت مهم است که 

1 certified financial planner (CFP) 
2 certified public accountant (CPA) 
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وری، ضرهای غیرجویی در پرداخت مالیاتبه این مسائل توجه کنید. برای مثال، با صرفه

اندازتان را افزایش دهید!پس ٪۰۰تا  ٪۳۰توانید می

 شما باید مطمئن شوید که مشاور موردنظر، تجربه کارکردن با افرادی مثل شما را دارد. .۳

آیا او مدرکی دارد که نشان دهد در همکاری با مشتریانی که وضعیتی مشابه وضعیت 

شته است؟ برای مثال، اگر هدف خودش به نمایش گذا اند، عملکرد خوبی ازشما داشته

مینه انداز کنید، به فردی که در زتان پساصلی شما این باشد که برای دوران بازنشستگی

حال، در تحقیقی که توسط بااینهای بازنشستگی متخصص است، احتیاج دارید. طرح

که اند از مشاوران مالی اعتراف کرده ٪4۰انجام شد،  ۰جورنال آف فایننشیال پلنینگ

ای ندارند! شما حاضرید که یک مربی ورزشی را که خودشان هیچ طرح بازنشستگی

هاست ورزش نکرده استخدام کنید، یا از یک مشاور تغذیه که خودش خودش سال

وزن دارد، در مورد خوردن سبزیجات راهنمایی بگیرید؟شدت اضافهبه

هماهنگ باشید، از اهمیت  که شما و مشاورتان ازنظر ذهنیت و طرز فکر با یکدیگراین .4

برای مثال، آیا او معتقد است که از طریق انتخاب سهام تکی یا  زیادی برخوردار است.

تواند در بلندمدت عملکردی بهتر از عملکرد بازار داشته مدیریت کنشگر سرمایه شما، می

یار کم سباشد؟ یا او آگاه است که در بلندمدت شانس اینکه بتواند بازار را مغلوب کند، ب

است، و درنتیجه تمرکزش را بر روی انتخاب یک سبد سرمایه با تنوع مناسب که از 

گذارد؟ برخی از مشاوران، ممکن است است، می شدههای مختلف سهام تشکیلشاخص

اطمینان باشند و همواره منافع شما را در اولویت قرار دهند، اما در مدیریت کامالً قابل

ا شکست توانند بازار رکنند میشگر استفاده کنند چراکه فکر میسرمایه شما از روشی کن

سرعت از دست مشاوری که چنین طرز فکری دارد، فرار دهند. اگر از من بپرسید، باید به

کنید. شاید او واقعاً چنین قابلیتی داشته باشد، اما من شدیداً نسبت به این مسئله تردید 

1 Journal of Financial Planning 
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بین است، و یا دارد به خودش دروغ ازحد خوشاحتمال خیلی زیاد، او بیشدارم. به

گوید.می

در انتها، شما باید مشاوری را پیدا کنید که از او خوشتان بیاید و بتوانید با او ارتباط برقرار  .۰

یک مشاور خوب، شریک و همراه شما در طول سالیان دراز خواهد بود، و شما را در  کنید.

ی مالی در پیش دارید، راهنمایی خواهد کرد. ای که برای رسیدن به آزادمسیر طوالنی

ای است، اما پول برای من یک مسئله کامالً مسلماً رابطه شما با مشاورتان یک رابطه حرفه

طور است، چراکه با اهداف، آرزوها، و آینده شخصی است، و احتماالً برای شما هم همین

یک رابطه خوب داشته باشید، تان گره خورده است. اگر شما با مشاورتان شما و خانواده

مسائل  توانید در مورد اینتر میاز او خوشتان بیاید و بتوانید به او اعتماد کنید، خیلی راحت

 با او صحبت کنید.

 پاداش بزرگ

بیشتر مطالب این فصل، بر روی موانعی متمرکز بود که برای یافتن یک مشاور مالی خوب بر سر 

ای از رفتارهای سودجویانه. از گویی، و مجموعهکاری و دروغ، پنهانراه ما قرار دارد: تضاد منافع

اعتماد که منافع شما را در اولویت قرار دهد، و مهارت و تجربه کردن یک مشاور قابل اینکه پیدا

دهد عملی کند، تا این حد دشوار است، را که به شما می هاییوعدهکافی داشته باشد تا بتواند 

د؟ جای تعجب ندارد که بسیاری از مردم، دست از تالش برای یافتن چنین ایزده نشدهحیرت

 شان را مدیریت کنند!گیرند خودشان مسائل مالیکشند و تصمیم میمشاوری می

اما بگذارید این را به شما بگویم؛ اگر بتوانید از سد تمام این موانع عبور کنید، و یک مشاور مالی 

چیز به اندازه پاداش بزرگی در انتظار شما خواهد بود. برای اکثر افراد، هیچمطمئن و باتجربه بیابید، 

های بازارهای ها و پیچیدگیکاریهای یک فرد باهوش و مطمئن که با ریزهاستفاده از راهنمایی
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یک، به شان تأثیر مثبت بگذارد. یک مشاور مالی درجهتواند بر روی آینده مالیمالی آشناست، نمی

تصوری به شما کمک خواهد کرد تا به آزادی مالی برسید، اهدافتان را مشخص کنید، قابلطرز غیر

تا  کندخصوص به شما کمک میبه -و در مسیر درست برای رسیدن به این اهداف باقی بمانید

های درستی بگیرید. کمک گرفتن از یک مشاور مالی خوب، احتمال هنگام نوسانات بازار، تصمیم

 دهد.افتان را تا حد بسیار زیادی افزایش میرسیدن به اهد

شود، به مشتریانش چنین که توسط دوست خوبم پیتر مالوک اداره می ۰شرکت کرییتیو پلنینگ

ام هایی است که من در زندگیدهد. پیتر یکی از درستکارترین انسانای را ارائه میخدمات مشاوره

این کتاب هم به من کمک کرده است. او موفق شده  ام، و در نوشتنافتخار آشنایی با او را داشته

اوره است. یک گروه مش های مختلف تشکیل شدهشرکتی بسازد که از بهترین متخصصان حوزه

ائل، ها را در رابطه با تمام مسشود تا آننظیر به هر یک از مشتریان این شرکت اختصاص داده میبی

گذاری و مدیریت امالک و مستغالت، راهنمایی کنند. هزینه از وام و بیمه و مالیات گرفته، تا سرمایه

طور میانگین( به ازای یک در سال )به ٪۰استفاده از خدمات این شرکت چقدر است؟ کمتر از 

 گروه کامل از مشاوران متخصص.

ممکن است فکر کنید که این خدمات مختص افرادی است که ثروت زیادی دارند، اما پیتر و 

دهند. بنا به درخواست من، او یک واحد ویژه میلیونرها و میلیاردرها مشاوره نمیگروهش تنها به 

شدن قرار دارند و مجموع  ایجاد کرده است تا به مشتریانی که در ابتدای مسیر ثروتمند

 ای اراده دهد.دالر است، خدمات مشاوره ۰۰۰،۰۰۰هایشان حداقل دارایی

شویق کنم که از خدمات این شرکت استفاده کنید، کنم که قصد ندارم شما را تمن تأکید می

ا گذاری رمدیره آن هستم و ریاست بخش روانشناسی سرمایهاگرچه خودم یکی از اعضای هیئت

در این شرکت بر عهده دارم. هدف من تنها این است که به شما کمک کنم تا بتوانید مشاوری را 

1 Creative Planning 
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ین مشاور کند که اک کند، و هیچ فرقی نمیپیدا کنید که به شما در مسیر رسیدن به موفقیت کم

تواند به شما چنین خدماتی ارائه کند، شناسید که میچه کسی باشد. اگر شما کس دیگری را می

دانم که پیدا کردن یک مشاور مالی خبره و باتجربه که شخصه میخیلی هم خوب است. اما من به

 چه حد دشوار است.اطمینان باشد و بتوان به او اعتماد کرد، تا قابل

 هفت سؤال کلیدی که باید از هر مشاوری بپرسید

ن اید، ایتوانید اطمینان حاصل کنید که مشاور درست را انتخاب کردههایی که مییکی از راه

االن هم یک مشاور مالی دارید، بازهم مهم است است که از او چند سؤال کلیدی بپرسید. اگر همین

از او بپرسید. پرسیدن این سؤاالت، به شما کمک خواهد کرد تا هرگونه  که این سؤاالت کلیدی را

ای است هها چیزتضاد منافع و نگرانی را که ممکن است متوجه آن نشده باشید، کشف کنید. این

ام را در دستان کسی قرار دهم، در مورد او بدانم: دوست دارم قبل از اینکه آینده مالی منکه 

اگر پاسخ مشاورتان به این سؤال منفی گذاری هستید؟ سمی سرمایهآیا شما یک مشاور ر .۰

خش کنید. اگر پاس باشد، او یک دالل است. پس به او یک لبخند بزنید و از او خداحافظی

مثبت باشد، پس بر اساس قانون موظف است که منافع شما را نسبت به منافع خودش در 

ن مشاور معتمد، تنها یک کاله بر سر دارد یا اولویت قرار دهد. اما هنوز باید بفهمید که ای

دو کاله.

ثبت اگر پاسخ م آیا شما )یا شرکت شما( با یک دالل یا شرکت کارگزاری ارتباط دارید؟ .۸

عنوان هتواند بباشد، شما با یک مشاور دوجانبه سروکار دارید. فردی که ازلحاظ قانونی، می

خصوص را های بهگذاریکند که سرمایهیک دالل عمل کند و معموالً منافعش ایجاب می

به شما پیشنهاد کند. یک راه ساده برای تشخیص این موضوع، این است که سری به 

سایت مشاور خود بزنید، یا نگاهی به پایین کارت ویزیتش بیندازید؛ اگر وبانتهای 
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را « SIPCو  FIRNAشود، عضو توسط شرکت )اسم شرکت( ضمانت می»جمالتی مثل 

عنوان یک دالل هم فعالیت مشاهده کردید، به این معنی است که مشاور شما اجازه دارد به

هید!تان را نجات دکند. پس فرار کنید! زندگی

ارائه  ۸های با مدیریت مجزایا حساب ۰های مشارکتی خصوصیآیا شرکت شما صندوق .۳

شما به دنبال شنیدن یک نه قاطع هستید. اگر پاسخ مشاور شما به این سؤال دهد؟ می

تند ها به دنبال این هسپولتان باشید. احتماالً آن مثبت بود، پس چهارچشمی مراقب کیف

قیمت به شما، سود کالنی به جیب بزنند.گرانکه از طریق این محصوالت 

 خصوص، پاداشگذاری بهآیا شرکت شما، از هیچ طرف سومی برای پیشنهاد یک سرمایه .4

شما حتماً باید این سؤال را بپرسید. چرا؟ چون شما باید کند؟ و کارمزد دریافت می

خصوص به شما، بههای گذاریمطمئن شوید که مشاورتان برای پیشنهاد کردن سرمایه

ای ندارد.هیچ انگیزه پنهانی

کند تا پاسخ این سؤال، به شما کمک میگذاری چیست؟ فلسفه شما در رابطه با سرمایه .۰

صوص خهای بهتواند از طریق انتخاب سهام شرکتکند که میبفهمید مشاورتان فکر می

ندمدت، چنین رویکردی و مدیریت فعاالنه سرمایه شما، بازار را شکست دهد یا نه. در بل

 افتوارن بیا ری دالیو منجر به زیان شما خواهد شد، مگر اینکه مشاورتان یک نابغه مانند 

گونه نیست.زیاد ایناحتمالباشد. بین خودمان بماند، اما به

گذاری و مدیریت سرمایه، چه خدمات مالی دیگری ارائه های سرمایهجز استراتژیبه .۰

ای از زندگی قرار دارید، ممکن است راهنمایی اینکه در چه مرحلهبا توجه به دهید؟ می

ان طور که سنتهایتان تنها چیزی باشد که به آن احتیاج دارید. اما همینگذاریدر سرمایه

تر یابد، مسائل مالی شما هم معموالً پیچیدههایتان افزایش میشود و داراییبیشتر می

ای مخارج تحصیل فرزندانتان در آینده فکری بکنید، شوند: ممکن است شما بخواهید برمی

1 Proprietary Mutual Funds 
2 Separately Managed Accounts 



144 

انداز بازنشستگی انتخاب کنید، و یا امالک و مستغالتتان را مدیریت کنید. یک طرح پس

ندانی آید، تجربه چگذاری پیش میکه بحثی فراتر از سرمایهبیشتر مشاوران مالی وقتی

در رابطه با پرداخت مالیات به شما ها ازنظر قانونی اجازه ندارند که ندارند. و بیشتر آن

 آل، شما به مشاوری احتیاج دارید که بتواند در زمینه مالیاتمشاوره بدهند. در حالت ایده

های اضافی جلوگیری نمایید.شما را راهنمایی کند، تا از این طریق از پرداخت هزینه

رف طباید ازیک گذاری رسمی، همیشهیک مشاور سرمایه شود؟پول من کجا نگهداری می .۱

نگهداری پول و سرمایه شما استفاده کند. برای مثال، مؤسسات  ۰عنوان متولیسوم به

ای دارند که مشاورتان همگی بازوهای اجرایی 4، و تی.دی. آمریترِید۳، شواب۸فیدلیتی

ها بگذارد تا در محیطی امن و مطمئن، از آن نگهداری تواند سرمایه شما را نزد آنمی

ازه دهید که به او اجنامه با اختیارات محدود میسپس شما به مشاورتان، یک وکالت کنند.

تواند پول و سرمایتان را از عنوان نمیهیچهایتان را مدیریت کند، اما بهدهد داراییمی

خبر خوب این است که اگر روزی تصمیم  حسابی که نزد این متولیان دارید، خارج کند.

نها هایتان را تغییر دهید. ترا اخراج کنید، نیازی نیست که حسابگرفتید که مشاورتان 

تان را به دست یک مشاور جدید بسپارید، بدون اینکه کافی است که مدیریت سرمایه

مانند  بردارانیاین سیستم همچنین از شما در برابر کالهالزم باشد نگران چیزی باشید. 

 کند.محافظت می ۰برنی مادوف

1 custodian 
2 Fidelity 
3 Schwab 
4 TD Ameritrade 
5 Bernie Madoff 

میلیارد دالر  ۰۰در حدود چیزی سال  ۰۰در مدت ، ترفند پونزی مالی جهان است که با استفاده از بردارکاله ینتربزرگاو  -

 .کرد یبردارکاله

(، سودهایی را به بردارکاله) بردارانه است که در آن فرد یا شرکت سرمایه پذیرگذاری کالهیک نوع سرمایه (Ponzi Scheme) پانزی ترفند   

ادی اقتص هایفعالیتقانونی در  گذاریسرمایهشود، بجای اینکه از گذاران بعدی تأمین میکه از پول سرمایه کندمیگذاران پرداخت سرمایه

ترغیب  هاگذاریسرمایهسودهای باالتر از سایر  را با وعده گذارانسرمایه معموالً هاطرحباشد. سرمایه پذیران در این  مدهآدستبه

.شودمی پرداخت مدتکوتاه صورتبه هم معموالً. است ریسک کم و باثبات خیلی هم و است باال غیرعادی طوربه هم طرفی از که سودهایی ، کنندمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
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 فقیت به پایان رسید!مأموریت با مو

این کتاب، یعنی کتابچه قوانین، مطالب زیادی را با شما در میان گذاشتیم که در  ۰در بخش 

مسیر رسیدن به موفقیت مالی، راهنمای شما خواهند بود. بیایید باهم قوانین مهمی را که تا اینجا 

 اید، مرور کنیم:آموخته

در  گذاری کنید، ورت بلندمدت سرمایهصوشما یاد گرفتید که چقدر بهتر است که به

زمان آشفتگی بازار، آرامش خودتان را حفظ کنید تا از گرفتن تصمیماتی که بعداً موجب 

شوند، جلوگیری نمایید.پشیمانی شما می

گذاری کنشگر، در ازای عملکرد ضعیفشان از های سرمایهشما آموختید که بیشتر صندوق

های کنند، و بهتر است که پولتان را در صندوقمیهای باالیی دریافت شما هزینه

گذاری در سهام شاخص بگذارید.سرمایه

های اضافه، در بلندمدت چه تأثیر ویرانگری خواهند شما متوجه شدید که پرداخت هزینه

تان را نابود خواهند سروصدا آینده مالی شما و خانوادهخیلی بی داشت، و مانند موریانه،

کرد.

ت، شما یاد گرفتید که چطور یک مشاور مالی مستقل پیدا کنید که واقعاً شایسته و درنهای

خوبی در مسیر رسیدن به اهدافتان شما را یاری دهد.اعتماد شما باشد، و به

دانند اید واقعًا میاید، به جمع معدود افرادی پیوستهحال که شما کتابچه قوانین را مطالعه کرده

 وید!اید که وارد بازی شاید، آمادهکنند. حال که قوانین را فراگرفتهکار میهای مالی چگونه سیستم

بدنام شد. پانزی این روش را اختراع نکرده  ۰۰۸۰برای استفاده از این ترفند در است که  چارلز پانزی این نوع فعالیت برگرفته از اسم آقاینام    

قانونی  امالًکشناخته شد. طرح اولیه آقای پانزی  متحدهایاالتبود اما فعالیت او چنان پولی را به خود جذب کرد که اولین موردی بود که در سرتاسر 

کار گذاران قبلی بگذاران را جهت پرداخت به سرمایهپول سرمایه زودیبه هرچندالمللی بود، بین یک نوع کوپن زمانهم خریدوفروشو بر اساس 

.گرفت
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ازد ساین کتاب، کتابچه راهنمای بازی شما خواهد بود. مطالعه این بخش، شما را قادر می ۸بخش 

کتاب، من  ۰تان را در دست بگیرید. در فصل که خودتان وارد عمل شوید و کنترل زندگی مالی

کنند، با ها استفاده میگیری از آنگذاران دنیا برای تصمیمدین را که بهترین سرمایهچهار اصل بنیا

وسیله ایجاد یک سبد سرمایه گیرید که چطور به، شما یاد می۱گذارم. در فصل شما در میان می

 «خرس را شکست دهید.»هایتان محافظت کنید و بتوانید متنوع، در زمان سقوط بازار از دارایی

ترین و مهم -«تان غلبه کنیدچطور بر دشمن درونی»دهم که ، به شما یاد می۲در فصل  سپس،

ن ام، با شما در میاسال، در رابطه با روانشناسی خلق ثروت فراگرفته 4۰رازهایی را که در طول این 

 گذارم.می

که برای رسیدن  دهدای را در اختیار شما قرار میاین کتابچه راهنمای بازی، دانش و ابزار عملی

یابد؟ هایتان جریان میکنید که قدرت در رگبه آزادی مالی به آن احتیاج دارید! احساس می
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زیرا اکنون زمان این رسیده است که خودتان فرمان را به دست  -صفحات بعد را مطالعه کنید

 بگیرید و وارد بازی شوید . . .

x “  Participant Trust and Engagement Study,” National Association of Retirement Plan Participants )2112( , 
www.ireachcontent.com/news-releases/consumer-trust-in-financial-institutions-hits-an-all-time-low-
161266171.html 
xi “Congressional Job Approval Ratings Trend (1974–Present),” Gallup.com 

xiiگیرد و از گیرید، احتماالً در مقطعی از فرآیند کاری با شما تماس میاگر شما از یک دالل برای یافتن طرح بازنشستگی مناسب خود کمک می

( را امضا کنید. ممکن است آن دالل best interest contract exemption) BICEیا « قرارداد معافیت از اولویت منافع»خواهد که یک شما می

رح توانید طکند. شما با امضای این برگه، میهای شما را محدود میای را تصویب کرده است که انتخابدولت قانون مسخره»ه شما بگوید که ب

 لطفاً»د که گوینها دارند به شما میگول این حرفشان را نخورید. درواقع آن« های خیلی بیشتری انتخاب کنید.بازنشستگی خودتان را از بین طرح

 «این برگه را امضا کنید تا من بتوانم آن طرحی را به شما بفروشم که برای من و شرکتم بیشترین سود را دارد!
xiii  مشخصات این ( افراد در سازمان مدیریت اعتبارات اساسیFidelity Institutional Asset Managementبه )گذاری عنوان مشاوران سرمایه

 رسمی ثبت شده است.



 ؛بخش دوم

 کتابچه راهنمای بازی
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 ؛فصل ششم

 چهار اصل بنیادی 

 توانند راهنمای شما، میگذاریهای مربوط به سرمایهگیریکه در تمام تصمیم چهار اصل کلیدی

 باشند.

 !واقعاً سادهساده کنیم. تا آنجا که ممکن است بیایید قضیه را 

 گذار شرکت اپلاستیو جابز، بنیان-

هرکسی ممکن است شانس بیاورد و در التاری برنده شود. و دقیقاً به همین شکل، هرکسی ممکن 

خواهید که به است گهگاه سهامی را انتخاب کند که ارزشش چند برابر شود. اما اگر شما می

یزی که چشتر از شانس احتیاج خواهید داشت. دست پیدا کنید، به چیزی بی پایدارموفقیت مالی 

ام، این است که من درنتیجه چهار دهه مطالعه و تحقیق در مورد افراد موفق متوجه آن شده

ین اند. اخاطر شانس و اقبال به آن جایگاه نرسیده های مختلف، تنها بهترین افراد در حوزهموفق

ت به اند، و کارها را نسبهای متفاوتی کمک گرفتهاستراتژیاند، از افراد باورهای متفاوتی داشته

 اند.ای متفاوت انجام دادهدیگران، با شیوه

ام، چه این حوزه یک ازدواج شاد و موفق ای از زندگی مشاهده کردهمن این قضیه را در هر حوزه

های م برای دههانداقرن به طول انجامیده است، یا کاهش وزن و حفظ تناسبباشد که بیش از نیم

 وکار چند میلیارد دالری.متوالی، و یا ساخت یک کسب

 گیرند شناساییکار میکه اهمیت دارد، این است که الگوهایی را که این افراد موفق به چیزی

کنیم، و به کمک این الگوها مدلی بسازیم که راهنمای ما در مسیر رسیدن به موفقیت باشد. کتابچه 
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وجه به همین الگوها نگاشته شده است، تا به شما کمک کند که به موفقیت دست راهنمای بازی، با ت

 پیدا کنید.

حلی برای مشکالت مالی مردم آغاز کردم، به مطالعه و که من سفرم را جهت یافتن راههنگامی

نفر از  ۰۰از  ترین افراد در این حوزه پرداختم، و درنهایت موفق شدم که با بیشبررسی موفق

نکه چه ای -ها را کشف کنمهای دنیای مالی مصاحبه کنم. من مصمم بودم که راز موفقیت آنافسانه

یر سؤالی که بیشتر از همه ذهنم را درگها به این نتایج درخشان شده است. چیزی باعث دستیابی آن

 کرده بود، این بود: چه الگوهایی در میان همه این افراد مشترک است؟

متوجه شدم، یافتن پاسخی برای این سؤال کار بسیار مشکلی بود. مشکل طور که خیلی زود همان

 های بسیار متفاوتی برای خلق ثروت استفادهاینجاست که هرکدام از این نوابغ دنیای مالی، از شیوه

، از درکی که نسبت به مسائل کالن اقتصادی دارد، برای ۰کنند. برای مثال، پائول تودُر جونزمی

ی های عمومی و خصوصکند. وارن بافت در شرکتت در دنیای تجارت استفاده میرسیدن به موفقی

دهد. کارل آیکان به های بلندمدت انجام میگذاریکه یک مزیت رقابتی پایدار دارند، سرمایه

رود که عملکرد ضعیفی دارند، و با اعمال تغییراتی در نحوه مدیریت، وکارهایی میسراغ کسب

دهد. چیزی که مسلم است، این است که مسیرهای زیادی برای را ارتقا می هاعملکرد این شرکت

رسیدن به موفقیت وجود دارد. درنتیجه، یافتن الگوهای مشترکی در بین این افراد، چالش بسیار 

 دشواری بود!

ام، و آن چیزی اما در طول هفت سال گذشته، من کاری را انجام دادم که همیشه عاشق آن بوده

یافتن یک مسئله پیچیده و دشوار، و شکاندن آن به اصول ساده و بنیادی که افرادی مثل نیست جز 

ها استفاده کنند. خوب، در طول این هفت سال من چه چیزی را راحتی از آنمن و شما بتوانند به

ند، کنهایی که این افراد برای خلق ثروت استفاده میمن متوجه شدم اگرچه روشکشف کردم؟ 

1 Paul Tudor Jones 
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ها هایشان از آنگیریها در تصمیمنوع است، اما چهار اصل کلیدی وجود دارد که همه آنبسیار مت

ها نامم. این چهر الگوی مشترک که من آنکنند، من این اصول را، چهار اصل بنیادی میاستفاده می

زادی آ توانند تأثیر به سزایی در دستیابی شما بهکنم، میرا در ادامه این فصل برای شما تشریح می

 مالی داشته باشند.

ن چهار که من ایآید که قبالً گفتم پیچیدگی، دشمن اقدامات مؤثر است؟ خوب، وقتییادتان می

در ها که بدیهی هستند! چقاین»اصل را برای شما بازگو کنم، ممکن است شما با خودتان بگویید 

 و باید بگویم که کامالً حق با شماست!« ساده است!

دانش بدون  .کار بگیریدبهها را این اصول ساده و بدیهی کافی نیست. شما باید آن تندانساما تنها 

جهت مسائل را پیچیده کنم، تا در پایان کار خواهم که بیخود و بیمن نمیعمل هیچ ارزشی ندارد. 

من  دفبکنید. ه کارچهها دردنخور گیر بیفتید و ندانید که با آنشما در میان کوهی از اطالعات به

های پیچیده سردرگم کنم. این اصول بنیادین، به شکلی خالصه و این نیست که شما را با بحث

گیرید و کار بها را بهاند، تا شما بتوانید بالفاصله آنفهم برای شما بیان شدهبسیار ساده و قابل

 تان مشاهده کنید!تأثیراتشان را در زندگی مالی
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العاده ارزشمندی را در اختیار بنیادی در کنار یکدیگر، چهارچوب فوقاستفاده از این چهار اصل 

گیری کنیم. هر هایمان تصمیمگذاریتوانیم به کمک آن، در مورد سرمایهدهد که میما قرار می

خواهم کنم، میگذاری صحبت میام در رابطه با یک فرصت سرمایهزمان که من با مشاور مالی

طور دید تا حد امکان با این چهار معیار همخوانی داشته باشد. اگر اینمطمئن شوم که آن فرصت ج

 ای به آن فرصت ندارم.نباشد، پس من عالقه

فید این اطالعات م»کنم؟ زیرا اینکه با خودم بگویم باره سختگیری میچرا من تا این حد دراین

هترین بنوان کافی نیست. عهیچبه« ها را به ذهن بسپارمکنم که آنو کاربردی هستند؛ سعی می

ی کنند. این اصول چنان اهمیتاز این چهار اصل پیروی می دقتبهگذاران کسانی هستند که سرمایه

ا را پایه هها نفس بکشید و زندگی کنید، و آنسازی کنید، با آن ها را درونیدارند که شما باید آن
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 طورکنید. اگر بخواهم بهاتخاذ می و اساس تمامی تصمیماتی قرار دهید که در زندگی مالی خود

 خالصه بگویم، این چهار اصل بنیادی باید در قلب تمام تصمیمات مالی شما حضور داشته باشند.

 پولتان را از دست ندهید: ۰اصل بنیادین شماره 

وانم تچطور می»گذار باید دائماً از خودش بپرسد، این است که:سرمایه نخستین سؤالی که هر

ممکن است این سؤال به نظر شما عجیب بیاید. هرچه باشد، « ام بشوم؟دست رفتن سرمایه مانع از

ر باید دربیاورم؟ چطو توانم پولچطور می»کنیم:بیشتر ما بر روی نقطه مقابل این سؤال تمرکز می

« به بیشترین میزان سود دست پیدا کنم و در این بازی برنده شوم؟

توانند کنند که چطور میمواره قبل از هر چیز دیگری به این فکر میگذاران، هاما بهترین سرمایه

اند: هرچقدر ها یک اصل ساده اما حیاتی را درک کرده. چرا؟ چون آناز شکست جلوگیری کنند

 شود.تر میکه پول بیشتری از دست بدهید، برگشتن به نقطه شروع سخت

اید! های ریاضی دبیرستان نشستهسر کالسخواهم کاری کنم که شما احساس کنید دوباره بر نمی

لحظه مکث کنیم و باهم ببینیم که از دست دادن پول، چه تأثیر مخربی اما ارزشش را دارد که یک

 ٪۰۰گذاری اشتباه،یک سرمایه بر زندگی مالی شما خواهد گذاشت. فرض کنیم که شما به خاطر

اد تا دوباره به نقطه اول بازگردید؟ بیشتر افر تان را از دست بدهید. چقدر باید سود کنیداز سرمایه

 ها کامالً در اشتباه هستند.. اما آن٪۰۰گویند می

گذاری کرده دالر از پولتان را سرمایه ۰۰۰،۰۰۰تر به مسئله بیندازیم. اگر شما بیایید نگاهی دقیق

اگر شما روی این ماند. دالر دیگر برایتان باقی می ۰۰،۰۰۰آن را از دست بدهید،  ٪۰۰باشید و 

دالر دیگر  ۸۰،۰۰۰دالر. هنوز  ۱۰،۰۰۰شود تان میکنید، مجموع سرمایه سود ٪۰۰دالر،  ۰۰،۰۰۰

 کم دارید تا تازه به نقطه شروع برسید.
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و  را جبران نمایید. ٪۰۰کسب کنید تا بتوانید یک زیان  ٪۰۰۰درواقع، شما باید سودی معادل 

این اصل، جمله معروف وارن بافت را در مورد دو قانون  برد.یتنهایی، یک دهه زمان مهمین کار به

وقت پولتان را از دست ندهید. : هیچ۰قانون شماره »دهد:خوبی توضیح میگذاری بهنخست سرمایه

 «را فراموش نکنید. ۰: هرگز قانون شماره ۸قانون شماره 

ت دادن پول حساس هستند. ای هم به همین اندازه نسبت به از دسگذاران افسانهسایر سرمایه

باید  ترین چیزی کهمهم»برای مثال، دوست بسیار خوبم، پائول تودُر جونز زمانی به من گفت که: 

تر از حمله است . . . تو برابر بااهمیت ۰۰گذاری بدانم، این است که دفاع در رابطه با بازی سرمایه

 «ات را از دست ندهی.باید همواره مراقب باشی که سرمایه

تان محافظت کنید؟ برای شروع، شما باید بدانید که توانید از سرمایهاما درواقعیت چطور می

ی حاضر های تلویزیونبینی هستند. آن متخصصانی که در برنامهپیشبازارهای مالی کامالً غیرقابل

ن یترموفقکنند که از آینده بازار خبر دارند، شیادانی بیش نیستند! شوند و تظاهر میمی

تواند همیشه آینده بازارهای مالی را کس نمیدانند هیچگذاران، کسانی هستند که میسرمایه

بینی کند. زمانی که این را در ذهن داشته باشند، همواره برای مقابله با اتفاقات درستی پیشبه

 وشو به این نکته توجه خواهند کرد که هرچقدر هم که باه -غیرمنتظره آمادگی خواهند داشت

 ها هم ممکن است اشتباه کنند.باشند، آن

میلیارد دالر برای  4۰گوید که او می فوربز مجلهبرای مثال رِی دالیو را در نظر بگیرید. 

گذاری پوشش ریسک بیشتر از هر صندوق سرمایه -گذارانش سود کسب کرده استسرمایه

زنند! میلیارد دالر تخمین می ۰۰۰۰های او را دیگری در طول تاریخ. کارشناسان ارزش خالص دارایی

ام، اما تاکنون فردی به باهوشی او ام مالقات کردهنظیر زیادی در طول زندگیهای بیمن با انسان

ر هایش، این نکته را در نظگیریبار به من گفت که او همواره در تصمیموجود، او یکام. بااینندیده

تر خواهد بود و در جهتی حرکت خواهد کرد که او شگیرد که گاهی اوقات بازار از او باهومی
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اش، و درنتیجه اتفاقی که آن را انتظارش را نداشته است. او این درس را در ابتدای مسیر شغلی

 نامد، یاد گرفته است.می« اشترین تجربه زندگیتلخ»

ود و مشغول گذار مشغول به کار شده بعنوان یک سرمایه، زمانی که رِی تازه به۰۰۱۰در سال 

د، درنتیجه کر جمهور نیکسون، قابلیت تبدیل دالر به طال را لغووفن کار بود، رئیسیادگیری فوت

اندازه ارزش کاغذی که بر روی آن چاپ شده بود، کاهش این تصمیم، ارزش مستقیم دالر به

 اند که ارزششناخته، مطمئن بودهگذاری مییافت. رِی و تمام افرادی که او در صنعت سرمایهمی

بازار سهام به دنبال این تصمیم تاریخی سقوط خواهد کرد. اما در عمل چه اتفاقی رخ داده بود؟ 

از آب  بینی او کامالً غلطای افزایش یافته بود! درست است. پیشسابقهطور بیارزش بازار سهام به

زی که چی»گفت: بود. او می تضاد درآمده بود و منطق او و سایر متخصصان، کامالً با منطق بازار در

هایم کس از آینده بازار خبر ندارد، پس من باید سرمایهمن از آن تجربه آموختم، این بود که هیچ

هایم اشتباه از آب در آمدند، مشکلی برایم پیش بینیرا به نحوی مدیریت کنم که حتی اگر پیش

 «نیاید.

هایمان را وش کنیم: ما باید همواره داراییاین درسی است که من و شما هرگز نباید آن را فرام

باه در مواقعی که اشت حتیهای مختلف اختصاص دهیم که مطمئن شویم گذاریبه نحوی به سرمایه

 «.آیدمشکلی برایمان پیش نمی»کنیم، می

درواقع عبارت است از ایجاد یک سبد سرمایه متنوع، که از ترکیب مناسب  ۰هاتخصیص دارایی

که ریسک شما را حداقل و سودتان نحویگذاری مختلف ایجاد شده باشد، بههای سرمایهفرصت

 را حداکثر نماید.

1 asset allocation 
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راحتی کنم که بهمن به دنبال پریدن از روی موانع دو متری نیستم: من موانع کوتاهی را پیدا می

 ها عبور کنم.توانم از آنب

 وارن بافت-

ما در کنیم. اتفصیل صحبت میهای تخصیص دارایی بهکاریما در فصل بعد، در رابطه یا ریزه

 هاتظرهانتظار غیرمنحاضر، مهم است که شما این نکته را به خاطر داشته باشید: ما باید همیشه  حال

که  علتاینای پنهان شویم و بهاز ترس گوشه را داشته باشیم. آیا این بدان معناست که باید

مان ما فقط باید به نحوی داراییوجه. هیچچیز نامشخص است، دست به هیچ کاری نزنیم؟ بههمه

 د.نشده، مشکلی برایمان ایجاد نشوبینیگذاری کنیم که در صورت بروز اتفاقات پیشرا سرمایه

گذاران در هنگام ایجاد حباب در بازار، به علت رمایهدانید، بسیاری از سخوبی میطور که بههمان

چیز ها به خیال اینکه همهشوند. آنناپذیری میهای جبرانازحدشان متحمل زیانبینی بیشخوش

ی شوند. افرادمهابا وارد بازی میگذارند و بیروز بهتر از قبل خواهد شد، احتیاط را کنار میروزبه

دانند می خوبیگذارانی مانند باگل، بافت، و دالیو، بهسرمایه د، یعنیشونکه در بلندمدت موفق می

بینی است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. پس این افراد، هرگز پیشکه آینده کامالً غیرقابل

های متنوع، خودشان را گذاری در داراییگیرند و همواره از طریق سرمایهها را نادیده نمیریسک

 کنند.بدترین اتفاقات آماده میبرای مقابله با 

ازحد دان هستم، و نه یک تحلیلگر بازارهای مالی! اما به نظرم این تأکید بیشمن نه یک اقتصاد

 تان در برابر هرگونه پیشامدآید انجام دهید تا از سرمایهبرای اینکه هر کاری از دستتان برمی

رهای مالی، تأکیدی منطقی و بجا است. ما در ناگواری محافظت کنید، با توجه به شرایط امروز بازا

سرعت در حال تغییر است. چیز بهتر شده، و همهکنیم که از همیشه غیرمنتظرهجهانی زندگی می

ارند که گذها، تأثیراتی بر روی بازارهای مالی میگرایانه برخی از دولتهای اقتصادی افراطسیاست
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در  طور که هاوارد مارکسبینی کند. همانها را پیشندرستی نتیجه آتواند بههیچ متخصصی نمی

چیز نامعلوم کنید که همهزمانی که شما در جهانی زندگی می»به من گفت،  ۸۰۰۰اواخر سال 

ها بسیار اندک است، قبل از اینکه هر تصمیم ها، بازدهی آناست، و در مقایسه با قیمت باالی دارایی

گذاری های اخیر در شرکت سرمایهستورالعملی که او در سالد« بگیرید، باید اندکی مکث کنید.

. است« پیشروی بااحتیاط»کار گرفته است، ، به۰تری کپیتال منیجمنتاش، اوکمیلیارد دالری ۰۰۰

گذاری هستیم. ما تمام ما دائماً در حال سرمایه»دهد:گونه توضیح میاو این استراتژی را این

کنیم، اما در تمام گذاری میحالی سرمایهکنیم. ما با خوشمیگذاری مان را سرمایهدارایی

«کنیم.هایمان همواره نهایت احتیاط را لحاظ میخرید

ام؟ من تا این حد نسبت به کار گرفتهام بهرا در زندگی« شکست نخوردن»من چطور این اصل 

وقت یک فرصت هیچ»گویم:حساس هستم، که همیشه به مشاورم میاز دست ندادن پولم ایده 

گذاری را با من مطرح نکن، مگر اینکه از قبل راهی برای مقابله با شکست در آن سرمایه

 «های ناشی از آن پیدا کرده باشی.گذاری و حداقل کردن زیانسرمایه

 سود به زیانِ نامتقارن باشید: به دنبال نسبت ۸اصل بنیادین شماره 

های بر اساس سخنان حکیمانه گذشتگان، برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ، شما باید ریسک

گذاران، کسانی هستند که گرفتار این افسانه، یعنی بزرگ را به جان بخرید. اما بهترین سرمایه

هایی گذاران به دنبال شکار فرصتدر عوض، این سرمایهشوند. ریسک باال برای بازدهی باال نمی

افت تر، پاداشی که شما دریها نامتقارن است؛ به بیان سادهگردند که نسبتِ سود به زیان در آنمی

ذاران موفق، گشوید بیشتر باشد. این سرمایهمراتب از ریسکی که متقبل میخواهید کرد، باید به

1 Oaktree Capital Management 
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ند. این رهمواره به دنبال این هستند که با کمترین ریسک ممکن، بیشترین بازدهی را به دست بیاو

 کند.ها را از سایرین متمایز میدقیقاً همان چیزی است که آن

های گیری در مورد فرصتام که پائول تودُر جونز، برای تصمیممن از نزدیک مشاهده کرده

ها که من نقش مربی او را بر کند. در آن زماناستفاده می« قانون پنج به یک»گذاری از سرمایه

من به ازای هر یک دالری که ریسک »عهده داشتم، او این قانون را به این شکل برایم توضیح داد:

وانم که به تدالری را دارم. با استفاده از قانون پنج به یک، می ۰کنم، انتظار دریافت پاداشی می

ق کنم، حتی اگر یک احمقانون استفاده می عالوه، تا زمانی که  از ایندست پیدا کنم. به ٪۸۰سود 

«دهم.از مواقع اشتباه کنم، بازهم چیزی از دست نمی ٪۲۰معنا باشم و در تمامبه

ها تنهایی سوار شو. من سالنه پسرم، ممنون. خودت به«: توجهریسک قابل»

 است که سوار این قطار هستم.
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 نگذاری مختلف بکند، که هرکدام از ایچطور چنین چیزی ممکن است؟ اگر پائول پنج سرمایه

ست ها کامالً با شکگذاریدالر باشند، و چهارتا از این سرمایهها به ارزش یک میلیون گذاریسرمایه

 گذاری به نتیجه برسددهد. اما اگر پنجمین سرمایهمواجه شوند، او چهار میلیون دالر را از دست می

 به دست آورده است.اش را دوباره و او پنج میلیون دالر به دست آورد، او تمام سرمایه اولیه

از این پنج  دوتادرواقعیت، درصد موفقیت پائول بسیار بیشتر از این است! تصور کنید که تنها 

. این اش پنج برابر بشودطور که پائول انتظار داشت، سرمایهگذاری به نتیجه برسد و همانسرمایه

یلیون دالر افزایش یافته است. م ۰۰میلیون دالری که پائول در ابتدای کار داشت، اکنون به  ۰یعنی 

از مواقع تصمیم اشتباهی گرفته، پولش دو برابر شده  ٪۰۰دیگر، حتی باوجودی که او عبارتبه

 است!

کارگیری قانون پنج به یک، او توانسته در این بازی برنده شود، حتی باوجود برخی اشتباهات با به

 گریزناپذیری که در این مسیر مرتکب شده است.

. مسلماً آل پائول استتر بررسی کنیم: پنج به یک، نرخ بازدهی ایدهگذارید مسئله را دقیقحال ب

که  شودتواند همیشه به این میزان از بازدهی دست پیدا کند. در برخی مواقع، او مجبور میاو نمی

ال دنب ای که اهمیت دارد، این است که او همواره بهکند. مسئلهیک کار میبهبا نرخ بازدهی سه

رسیدن به بیشترین سود ممکن همراه با کمترین ریسک است. 

یکی دیگر از دوستانم که خیلی در مورد نسبت سود به زیان نامتقارن حساس است، کسی نیست 

. ریچارد که بر مدیریت بیش از چهارصد ۸، سِر ریچارد برَنسون۰گذار ویرجین گروپجز بنیان

 کردن و هیجان هم یک کارآفرین باانگیزه است، عاشق خطرشرکت نظارت دارد، عالوه بر اینکه 

شود. از سفر به دور دنیا با بالن گرفته، تا عبور عنوان فردی ماجراجو شناخته میجا بههست در همه

های جدید و مهیج از کانال انگلیس سوار بر یک هواپیمای برقی، او همواره به دنبال ماجراجویی

1 Virgin Group 
2 Sir Richard Branson 
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 پذیر دارد. اما در رابطه با مسائل مالی، اود شخصیتی بسیار ریسکبینید که ریچاراست! پس می

 استاد کم کردن ریسک است.

خطوط هواپیمایی ویرجین را تأسیس  ۰۰۲4بگذارید برایتان یک مثال بزنم: زمانی که او در سال 

و  دخواست با یک شرکت بزرگ، قدرتمننمود، تنها با پنج فروند هواپیما کارش را آغاز کرد. او می

خواهی که یک اگر می»بار به شوخی گفت:وارد رقابت شود. او یک ۰جاافتاده، یعنی بریتیش اِیروِیز

رد بیشتر اما ریچا« میلیونر شوی، با یک میلیارد دالر شروع کن و یک خطوط هواپیمایی تأسیس کن!

وافق به این تاز یک سال را صرف مذاکره با شرکت فروشنده هواپیماها کرده بود، و توانسته بود 

هواپیما را  پنج اش نگرفت و طرحش با شکست مواجه شد، آننظیر دست پیدا کند که اگر نقشهبی

هایش شد که ریسک او بسیار کاهش یابد، و در عوض فرصتاز او پس بگیرند. این کار باعث می

یی پذیری باالرسد که کارآفرینان ریسکطور به نظر میدر ظاهر این»گوید:نامحدود باشد! او می

که  ام، این استوکارم به آن توجه کردهترین نکاتی که من همیشه در کسبدارند، اما یکی از مهم

 «ریسک را تا حد ممکن کاهش دهم.

هایم با این الگوی ذهنی در مورد نسبت نامتقارن سود به زیان را، بارها و بارها در مصاحبه

ام. برای مثال، کارل آیکان را در نظر بگیرید. ارزش هگذاران موفق و سرشناس مشاهده کردسرمایه

، به او تایمروی جلد مجله  میلیارد دالر برآورد شده است، و بر ۰۱های او بیش از خالص دارایی

بوده،  ٪۳۰تاکنون  ۰۰۰۲از سال  اند.او فردی است که نرخ سود مرکبشرا داده« ارباب دنیا»لقب 

گذاری در کارل کسی است که با سرمایه iiiهم بهتر است. وارن بافت ٪۸۰و این حتی از نرخ 

سته ثروت ها، توانو سپس اعمال تغییرات مدیریتی در آن اند،هایی که عملکرد ضعیفی داشتهشرکت

عظیمی برای خودش خلق کند. ممکن است به نظر برسد که ریسک این کار خیلی زیاد است، و 

 ماند.مایه میکردن با چندین میلیارد دالر سر مثل قمار

1 British Airways 
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بار زند. او یکگدار به آب نمیگاه بیگیرد و هیچاما کارل همیشه تمام احتماالت را در نظر می

. چنین نیستاندازیم، اما درواقع اینرسد که ما پول زیادی را به خطر میبه نظر می»به من گفت:

ها نسبت به این ریسکشود. اما شما باید شناخت کاملی چیز به ریسک و پاداش مربوط میهمه

تر مردم شود. بیشصورت موفقیت چه پاداشی نصیبتان می طور بدانید که درداشته باشید، و همین

ت گویم، اما محاسباکنند که ریسک این کار خیلی بیشتر از آن چیزی است که من میخیال می

 «ها در اشتباه هستند.گویند و آنریاضی دروغ نمی

ارد پائول تودُر جونز، ریچ -گذاران موفق و ثروتمندکر و رفتار این سرمایهالگویی را که در طرز ف

های کامالً متفاوتی اگرچه این افراد از روشکنید؟ وجود دارد مشاهده می -برنسون، و کارل آیکان

ها در تالش هستند که تا حد امکان ریسک را کنند، اما همه آنبرای خلق ثروتشان استفاده می

 بازدهی را حداکثر نمایند. کاهش دهند و

کنم که شما بخواهید یک خط هواپیمایی جدید تأسیس کنید، و یا کنترل شرکتی را من فکر نمی

ی توانید این الگوی ذهنی را در زندگبه دست بگیرید و مدیریتش را دگرگون کنید. پس چطور می

 کار ببرید؟مالی خود به

نسبت سود به زیان نامتقارن دست پیدا کرد،  شود بههایی که از طریق آن مییکی از راه

ر که بازا اند. زمانیگذاری شدههایی که کمتر از میزان واقعی ارزشگذاری بر روی داراییسرمایه

 هایتوانید این فرصتراحتی میراکد است و اکثریت مردم بدبین و ناامید هستند، شما به

صل بعد خواهید دید، اصالح بازار و بازارهای خرسی، طور که در فهمانگذاری را پیدا کنید. سرمایه

را در  ۸۰۰۲ها بحران مالی سالکنند. نظیری را برای شما فراهم میگذاری بیهای سرمایهفرصت

کردند که دنیا به آخر رسیده است. اما اگر شما ذهنیت نظر بگیرید. در آن زمان، همه خیال می

اهده ای را مشالعادههای فوقکردید، فرصتافتان نگاه میدرستی داشتید و با چشمانی باز به اطر

 کشید!العاده انتظارتان را میچرخاندید، یک معامله فوقکردید! هر طرف که سر میمی
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اران گذها به کمترین میزان خود رسیدند، بسیاری از سرمایه، قیمت۸۰۰۰زمانی که در ماه مارس 

ها را تقریبًا ترین شرکتتوانستید سهام بزرگه شما میچنان نسبت به آینده دلسرد شده بودند ک

سنت به ازای هر سهم  ۰۱مفت بخرید. برای مثال، قیمت سهام سیتی گروپ به رقم باورنکردنی 

دالر بود! عمالً خرید قسمتی از آن شرکت،  ۰۱که زمانی قیمت هر سهم آن رسیده بود، درحالی

ن هزینه داشت. اما حقیقتی که بسیاری از افراد از آن غافل بانک برایتا کمتر از دریافت پول از عابر

 ها خیلیرسد، و گاهی اوقات فصلهستند، این است: همواره به دنبال یک زمستان، بهار از راه می

 ۰۱کنند. تنها در عرض پنج ماه، قیمت هر سهم از کنید، تغییر میتر ازآنچه شما خیال میسریع

 گذاران.برای سرمایه ٪۰۰۰یعنی یک بازده  دالر رسید، و این ۰سِنت به 

مثل وارن بافت، در زمان وقوع بازارهای  ۰گذاران ارزشیدقیقاً به همین خاطر است که سرمایه

یمتی کند که با قها فراهم میکنند. آشفتگی بازار این فرصت را برای آنخرسی حسابی سود می

ها را خریداری کنند و از این طریق، ریسک ها، آنتر از ارزش واقعی سهام شرکتبسیار پایین

 گذاری خود را حداقل کنند و در عوض به سودهای کالنی دست بیایند.سرمایه

های بزرگی گذاری در شرکتکار را کرد. او با سرمایه دقیقاً همین ۸۰۰۲بافت در زمان بحران 

ست شد، توانپایینی معامله می، که سهامشان با قیمت بسیار ۳و جنرال الکتریک ۸مثل گلدمن ساکس

ها را از گذاریبه سود زیادی دست پیدا کند. تازه او از طریقی اتخاذ تدابیری، ریسک این سرمایه

اش را در سهام ممتاز شرکت گلدمن میلیارد دالر از سرمایه ۰این هم کمتر کرد. برای مثال، او 

ود ها باال بروند، سبود تا دوباره قیمت گذاری کرد، که در همان زمانی که او منتظرساکس سرمایه

پرداخت!در سال را به او می ٪۰۰تضمینی

کنید که کمتر گذاری است که در آن شما سهامی را خریداری می( یک استراتژی سرمایهValue investing) ارزشی گذاریسرمایه1

 وارن .کردند گذاریپایه ۰۰۸۲ سال در دود دیوید و گراهام بن را ارزشی گذاریسرمایهاند. گذاری شدهشان قیمتاز ارزش واقعی

. است بوده گراهام بن شاگرد ،آمریکایی بزرگ دارسرمایه ،بافت
2 Goldman Sachs 
3 General Electric 
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بینند. های منفی آن را میشوند که تنها جنبهزده میبیشتر مردم چنان در زمان سقوط بازار وحشت

 رد.عنوان شکست نخواهد خوهیچکند که بهاما بافِت با استفاده از همین فرصت، اطمینان حاصل می

 گردد!چیز به نسبت سود به زیان نامتقارن بازمیازهم همهب

 بازده مالیاتی باشد : حواستان به۳اصل بنیادین شماره 

تواند چیزی در حدود های اضافه میباره صحبت کردیم، پرداخت مالیاتطور که قبالً دراینهمان

گذاری مشترک غالباً های سرمایهعالوه، صندوقگذاری شما را کاهش دهد. بهاز بازده سرمایه ۳۰٪

ر ر نظکنند، و این واقعیت را ددریافت می سودِ قبل از کسر مالیاتکارمزدشان را با توجه به 

تنها سودی که اهمیت دارد، سودی است که بعد از پرداخت مالیات برای شما باقی گیرند: نمی

 ماند.می

گر از کنند )تازه اهایشان نگاه میگذاریوقتی مردم بدون در نظر گرفتن مالیات به سود سرمایه

ت قریباً مثل این اسدهند! این کار تپوشی کنیم،( درواقع خودشان را فریب میها چشمسایر هزینه

 که یادتان نیست چند دوناتام، درحالیخوبی رژیمم را رعایت کردهکه با خودتان بگویید امروز به

 اید.کرده خوردهزمینی سرخو یک ظرف پر از سیب

شود. پس بیایید این گذاری، فریب دادن خودتان برایتان گران تمام میدر دنیای سرمایه

پرده با واقعیت رودررو شویم! اگر شما درآمد باالیی کنار بگذاریم و بیهای بیهوده را خوشیدل

از درآمدتان را صرف پرداخت مالیات کنید.  ٪۰۰تا  داشته باشید، ممکن است در حال حاضر

از یک سال از زمان خرید آن بفروشید، همین نرخ  کمترگذاری را در مدتی که یک سرمایههنگامی

پردازید، شامل سود حاصل از این معامله هم ی درآمد معمولی خود میآور که برامالیات سرسام

 گردد. منصفانه نیست، مگر نه؟می
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رخ دارید، مشمول نهایتان را برای مدتی بیش از یک سال نگهگذارینقطه مقابل، اگر سرمایه در

است، که نسبت به نرخ  ٪۸۰شوند. این نرخ در حال حاضر های بلندمدت میگذاریمالیات سرمایه

زمان کمتر است. به همین سادگی و با افزایش مدت بسیارمالیات درآمد عادی شما 

 طور چشمگیری کاهش دهید.توانید مالیات پرداختی خود را بهایتان، شما میهگذاریسرمایه

اما چنانچه تأثیر مالیات را نادیده بگیرید، بهای سنگینی از این بابت خواهید پرداخت. بیایید فرض 

در سال دریافت  ٪۲اید و سودی معادل گذاری کردهکنیم شما در یک صندوق مشترک سرمایه

در سال باشد، چیزی که برایتان باقی  ٪۸کنیم فقط ها که فرض میکسر هزینهکنید. بعد از می

اید، مرتباً گذاری کردهسود ساالنه است. اگر صندوق مشترکی که در آن سرمایه ٪۰ماند می

 ٪۰دهند،( درنتیجه آن های کنشگر انجام میهایش را معاوضه کند )کاری که بیشتر صندوقدارایی

پس  iiگیرد.آید و نرخ مالیات درآمد معمولی شما به آن تعلق میحساب میهمدت ب، سود کوتاه

 ٪۰اگر شما در ایالتی مثل کالیفرنیا یا نیویورک زندگی کنید و درآمد نسبتاً باالیی داشته باشید، 

سود ساالنه! با این نرخ  ٪۳شود، و این یعنی تنها سود ساالنه شما بعد از پرداخت مالیات نصف می

برابر شود. اما شما باید تأثیر تورم را هم در نظر بگیرید.  کشد تا پولتان دوسال طول می ۸4سود، 

خواهد بود. با این نرخ سود،  ٪۰در سال باشد، سود واقعی شما تنها  ٪۸اگر فرض کنیم نرخ تورم 

 سالگی بازنشست شوید. ۰۸۰توانید در سن شما می

الن بازنشسته شوم، و با خیال راحت بقیه عمرم را اتوانم همینانداز دارم که میقدر پسآن

 بخورم و بخوابم. مشکل اینجاست که باید تا آخر هفته دیگر بمیرم.

قدر اهمیت دارد؟ هایتان، اینگذاریحاال متوجه شدید که چرا توجه به بازده مالیاتی در سرمایه

ام، در یک ویژگی باهم اشتراک هام دیدحرف را باور کنید، تمام افراد ثروتمندی که در طول زندگی

شان، نسبت به پرداخت مالیات بسیار هوشمندانه عمل دارند: چه خود این افراد و چه مشاوران مالی

کنند. چیزی که اهمیت دارد، این است می کسب دانند که مهم نیست چقدر سودها میآنکنند! می
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ه آید. پولی کحساب میزی است که واقعاً به. این آن چیدارندنگهتوانند که چقدر از آن سود را می

گذاری کنند، و یا آن را به افراد نیازمند هدیه توانند آن را خرج کنند، دوباره آن را سرمایهواقعاً می

 دهند.

ی ندارد اخالقی هیچ ایراد که نگران مسائل اخالقی هستید، باید به شما بگویم که ازنظردرصورتی

 قول معروف از قاضیای قانونی، مالیات کمتری پرداخت کنید. یک نقلهکه با استفاده از شیوه

هرکسی مجاز است امورش را به نحوی مدیریت »گوید:هست که می ۰بیلینگز لرند هندسرشناس، 

خص از آن چیزی که در قانون مش کند که تا حد امکان مالیات کمتری بپردازد . . . هیچ فردی بیشتر

 «نیست. شده است، به جامعه بدهکار

که در  هاییترین مزیتن مالقات کردم، او به من گفت یکی از بزرگزمانی که با دیوید سوئنس

گذاری برای دانشگاه یِیل داشته، این بوده است که دانشگاه یک موسسه غیرانتفاعی سرمایه

است. اما تکلیف بقیه ما که ناچاریم مالیاتمان  معافشود و درنتیجه از پرداخت مالیات محسوب می

گذاری کنشگر نروید، های سرمایهعنوان سمت صندوقهیچرا بپردازیم چیست؟ نخست، به

طور که دیوید به من گفت، یکی از هایی که نسبت گردش مالی باالیی دارند. همانمخصوصاً آن

ها حداقل میزان ، این است که آنهای سهام شاخصگذاری در صندوقهای متعدد سرمایهمزیت

 یابد. اینشدت کاهش میپردازید، بهمالیاتی که شما می»دهند، و درنتیجه معامالت را انجام می

 های مشترک، این استگذاری در صندوقترین مشکالت سرمایهیکی از اساسیخیلی اهمیت دارد. 

 کنند که انگار پرداخت مالیات اهمیتیها به شکلی رفتار میکه تقریباً تمام مدیران این صندوق

 «طور نیست. درواقع پرداخت مالیات مسئله بسیار مهمی است.ندارد. اما این

طور که او مشغول صحبت بود، من متوجه نگرانی عمیقی در وجودش شدم، و فهمیدم واقعًا همان

یر تأث»کرد:یهایش را درک کنند. او تأکید ممصمم است که به مردم کمک کند تا اهمیت حرف

1 Billings Learned Hand 
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گذارد، خود گویای اهمیت شما می هایگذاریبسزایی که پرداخت مالیات بر روی بازده سرمایه

 «ید.کنند تا مالیت کمتری بپردازای است که به شما کمک میگذاریهای سرمایهاستفاده از فرصت

لیاتی های ماتخفیف های استفاده ازطور نیست؟ همه ما از روشرسد، اینبه نظر که خیلی واضح می

های بازنشستگی شخصی مطلع هستیم. و کا و یا حساب 4۰۰های گذاری در طرحنظیر سرمایه

ده کنید. اما اگر تاکنون حداکثر استفاها استفاده میاالن هم از برخی از این فرصتاحتماالً شما همین

 را انجام دهید!اید، اکنون زمانش رسیده است که این کار ها نکردهرا از این فرصت

از کتاب  ۰۰۰توانید به فصل خواهید که اطالعات بیشتری در این زمینه کسب کنید، میاگر می

مراجعه نمایید. به خاطر داشته باشید که یکی از مشکالت  سازی استاد شویدچطور در بازی پول

مربوط به پرداخت های ها در حوزهتان، این است که آنعنوان مشاور مالیهمکاری با یک دالل به

توانند شما را در این زمینه راهنمایی کنند. حتی بسیاری از مشاوران مالیات تخصصی ندارند، و نمی

هم یک متخصص مالیاتی در تیمشان ندارند. به همین خاطر، برای شما بهتر  گذاری رسمیسرمایه

ابدار عمومی عنوان مشاور مای خود همکاری کنید که حداقل یک حساست که با شرکتی به

باشند، و درنتیجه در تصمیماتشان بازده مالیاتی را در نظر  تأییدشده در بین کارمندانشان داشته

 بگیرند.

کار گرفتم. این شیوه نگرش نسبت به مالیات، کامالً بر من درسی را که دیوید به من آموخت به

ری، من گذافرصت سرمایهگذاری من تاثیرگذاشته است. مسلماً برای ارزیابی یک شیوه سرمایه

کنم. چنین کاری یک اشتباه مهلک است. نخستین چیزی که به نمی آغازکار را با موضوع مالیات 

ام محافظت کنم و جلوی از دست رفتن توانم از سرمایهکنم، این است که چطور میآن توجه می

ن فرصت شوم پاداشی که آ کنم تا مطمئنپولم را بگیرم. بعدازآن، نسبت سود به زیان را بررسی می

، قبل از اینکه هرگونه تصمیمی از این مراحل بعدهمراه دارد، از ریسکش بیشتر است.  برایم به
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وانم راهی تگذاری چگونه است؟ آیا میبازده مالیاتی این فرصت سرمایه»پرسم بگیرم، از خودم می

 «پرداخت کنم؟ کمتریبیابم که مالیات 

وقات در ایالت کالیفرنیا ساکن هستم و به دلیل نرخ باالی مالیات در این که من بیشتر اازآنجایی

ازحد به مسئله بازده ماند، بیشسنت برایم باقی می ۳۲ایالت، از هر یک دالر درآمدی که دارم تنها 

که مشمول چنین نرخ مالیات سنگینی بشوید، خیلی زود نسبت به کنم. هنگامیمالیاتی دقت می

ام آن چیزی که واقعاً اهمیت مالیات اضافه حساس خواهید شد! من یاد گرفته پرداخت هرگونه

 ماند.دارد، این است که بعد از پرداخت حق دولت چقدر پول برایم می

 کند، اولین سؤالی که ازگذاری پرسود با من صحبت میهرزمان که فردی از یک فرصت سرمایه

نه، :»دهد کهدر بیشتر مواقع آن فرد پاسخ می« یی؟گورا می خالصآیا سود »پرسم این است:او می

اما آن چیزی که واقعاً اهمیت دارد، سودی است « شود.است و مالیات از آن کسر می کلیاین سود 

ماند، یعنی همان سود خالص. هدف من و شما همواره که بعد از پرداخت مالیات برای شما باقی می

 کثر کنیم.باید این باشد که سود خالصمان را حدا

بگذارید یک مثال برای شما بزنم تا این سه اصل را باهم در عمل ببینیم. شرکت کرییتیو پلننینگ، 

گذاری آن را بر عهده دارم، گاهی به برخی از جایی که من ریاست واحد روانشناسیِ سرمایه

دهد. این نوع از شراکت که را پیشنهاد می ۰مشتریان خاص خود، شراکت محدودِ ویژه )ام. ال. پی(

صورت عمومی در بازارهای مالی قابل خریدوفروش است، یک راه ساده را پیش پای افراد قرار به

های انرژی مانند خطوط انتقال نفت و گاز، دهد تا از این طریق بتوانند در زیرساختمی

که یک میلیاردر  ۸ت خوبم تی. بون پیکنزگذاری کنند. پس از اطالع از این موضوع، با دوسسرمایه

در حال حاضر نظرت در مورد » فعال در صنعت نفت و گاز است تماس گرفتم و از او پرسیدم:

 «های ام. ال. پی. چیست؟طرح

1 master limited partnership (MLP) 
2 T. Boone Pickens 
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ین شدت پایها بههای انرژی، قیمت این طرحاو به من گفت که به دنبال افت شدید قیمت حامل

کاهش یافت. بسیاری از  ٪۱۰، قیمت نفت ۸۰۰۰یل سال تا اوا ۸۰۰4آمده است. از سال 

های ام. ها، یک خبر بسیار بد برای صاحبان طرحگذاران گمان کردند که این سقوط قیمتسرمایه

اند که تنها مشتریانش گذاری کردههایی سرمایهها بر روی زیرساختال. پی. خواهد بود، چراکه آن

ار وضعشان بسی -های این طرحیا حداقل بهترین-ام.ال.پی. های های نفتی هستند. اما طرحشرکت

فتی های نکنند. دلیل این امر این است که شرکتبهتر از آن است که بسیاری از افراد فکر می

کنند، و هزینه ثابتی را برای های ام.ال.پی. منعقد میمعموالً قراردادهای بلندمدتی را با شرکت

ها یک جریان نقدینگی ثابت و دهند. درنتیجه، این طرحها میآن هایشان بهاستفاده از زیرساخت

 ای پرداخت کنند.شود به شرکایشان سودهای سخاوتمندانهاطمینان دارند که موجب میقابل

های ام.ال.پی. روی افزایش یا کاهش قیمت نفت طور که بون توضیح داد، شما با خرید طرحهمان

های انتقال نفت و گاز، شما بیشتر مانند یکی از صاحبان خط لولهعنوان کنید. بهو گاز قمار نمی

از نفت و گ شوند. هر اتفاقی هم که برای قیمتمالکان کازینو هستید که درهرصورت برنده می

کنار کشور انتقال داده شوند تا چرخ صنایع های انرژی باید به گوشهبیفتد، درهرصورت این حامل

های ام.ال.پی. شما همواره درآمد ثابتی عنوان یکی از شرکای طرحو به مختلف از حرکت بازنایستد.

 خواهید داشت!

های ام.ال.پی. در حقیقت خبر خوبی برای سقوط قیمت طرح با توجه به این توضیحات، خبر

های ام.ال.پی. با گذاران باتجربه بود. چرا؟ زیرا به دنبال کاهش قیمت نفت و گاز، طرحسرمایه

ها، رین طرحتشدند و حتی قیمت برخی از باکیفیتشان معامله میتر از ارزشش واقعینقیمتی پایی

 کاهش یافته بود. ۰۰٪

شدند و سود ساالنه دالر خریدوفروش می ۰۰۰های ام.ال.پی. به قیمت هر سهم در گذشته طرح

ها قیمت که. وقتی٪۰گذاری با سود سالیانه این یعنی یک فرصت سرمایه -دالر بود ۰سهم  هر
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دالر در  ۰شد، اما همچنان دالر خریدوفروش می ۰۰کاهش یافت، اکنون هر سهم با قیمت  ۰۰٪

در سال  ٪۰۰گذاری به داد. در این حالت، سود این فرصت سرمایهسال به دارندگانش سود می

ای لیانهایابد! ممکن است به نظر زیاد نیاید، اما در وضعیتی که اوراق قرضه بانکی سود سافزایش می

عالوه، وقتی قیمت بهخیلی هم خوب است.  ٪۰۰پردازند، یا کمتر به دارندگانشان می ٪۸معادل 

ام.ال.پی. به مقدار قبل برگردد، شما سود بیشتری هم خواهید کرد!

 های ام.ال.پی. و مطابقت آن با سهگذاری در طرحخوب، بیایید نگاهی بیندازیم به فرصت سرمایه

 ایم:تاکنون بیان کرده اصل بنیادی که

قدری افت کرده بود که های ام.ال.پی. بههای انرژی و طرحقیمت حامل شکست نخوردن. .۰

« غول نفتی»ها دور از ذهن بود. متخصصان این حوزه، مانند احتمال کاهش بیشتر قیمت

دت کاهش شها، تولید نفت و گاز بهگفتند که به دلیل سقوط قیمتتی. بون پیکنز، می

ها دوباره باال خواهند رفت. فته است، و درنتیجه کاهش عرضه این محصوالت، قیمتیا

باوجود این قضیه، احتمال از دست دادن پولتان بسیار کم بود.

طور که گفتیم، احتمال از دست دادن پولتان و درنتیجه همان نسبت سود به زیان نامتقارن. .۸

 های انرژی دوباره باالگذاری بسیار کم بود. اما احتمال اینکه قیمت حاملریسک سرمایه

نظر از توجه برای شما. عالوه بر این، صرفقابل برود خیلی زیاد بود و این یعنی یک سود

کردید. سود سالیانه دریافت می ٪۰۰یفتد، شما اینکه چه اتفاقی برای قیمت نفت و گاز ب

هم بدون هیچ ریسکی خوشحال خواهم سود آن ٪۰۰شخصه از دریافت همین من که به

بود.

ن که سیاست دولت آمریکا بر ایبهترین قسمت ماجرا اینجا است: ازآنجایی بازده مالیاتی. .۳

های ام.ال.پی. مشمول طرحهای انرژی حمایت کند، است که از تولید و توزیع داخلی حامل

گذاری از درآمد حاصل از سرمایه ٪۲۰درنتیجه، تا شوند. های مالیاتی زیادی میتخفیف

سود سالیانه دریافت کنید، سود  ٪۰۰پس اگر شما  ها معاف از مالیات است.در این طرح
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ها مشمول در سال. خیلی خوب است، مگر نه؟ اگر این طرح ٪۲شود خالص شما می

دازید پر، همان نرخ مالیاتی که برای درآمد معمولی خود میشدندنمیهای مالیاتی تخفیف

از درآمدشان  ٪۰۰گرفت. و درنتیجه افرادی که درآمد باالیی داشتند و ها تعلق میبه آن

 ٪۰۰شد. تفاوت چقدر است؟ سود سالیانه نصیبشان می ٪۰دادند، تنها را بابت مالیات می

 رود. این همان مفهوم بازده مالیاتی است.شما می که به جیب پول بیشتر

های ام.ال.پی. برای همه مناسب بعد برای شما توضیح خواهد داد، طرح طور که پیتر در فصلهمان

کنیم. اما هدف من در اینجا، روشن کردن ها را به شما پیشنهاد نمیطور خاص آنو ما هم به -نیستند

یا همان سودی که بعد از پرداخت مالیات  نرخ سود خالصبه مسئله دیگری است: با توجه کردن 

 تر به آزادی مالی دست پیدا کنید.توانید خیلی سریعماند، شما میبرای شما باقی می

توان فرصتی یافت که نسبت سود به زیان عالوه، با این مثال شما متوجه شدید که همواره میبه

ید و ذهنیت درستی داشته باشید. در این صورت، حتمًا آن نامتقارن باشد؛ فقط باید خوب نگاه کن

گذاری شده شان قیمتکنید که کمتر از ارزش واقعیای را پیدا میگذاریهای سرمایهفرصت

 باشند.

و درنهایت، بازده مالیاتی به شما کمک خواهد کرد که تأثیر بیشتری برجهان پیرامونتان بگذارید، 

هایتان را به دولت محول کنید، خودتان مورد نحوه خرج کردن پولگیری در جای اینکه تصمیمو به

ای کار کنید! زمانی که پولتان را صرف حمایت از کارهای خیریههایتان چهتصمیم بگیرید که با پول

دهند، زندگی بسیار پربارتری خواهید داشت. من تاکنون کنید که به شما امید و انگیزه میمی

ده غذای مجانی را در بین افراد نیازمند توزیع کنم، و تصمیم دارم که به وع ۸۰۰،۰۰۰ام توانسته

میلیون وعده غذایی برسانم. همچنین من کمک موسسه خیره فیدینگ آمریکا، این عدد را به یک

کنم و از طریق نفر در هندوستان، آب آشامیدنی بهداشتی تأمین می ۸۰۰،۰۰۰در هرروز، برای 
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ام هزار کودک را از بردگی جنسی نجات توانسته ۰یشن آندرگروند ریل رودهمکاری با سازمان اُپِرِ

آمده از پرداخت بهینه دستها تنها بخش کوچکی از کارهایی است که من با پول بهاین  iiiدهم.

 ام انجام دهم.مالیات، توانسته

 هایتان را در یک سبد نگذاریدمرغ: همه تخم4اصل بنیادین شماره 

تر حال کلیدیتر و درعینگذاری، از همه بدیهیچهارمین و آخرین اصل از اصول بنیادین سرمایه

بد هایمان را در یک سمرغدانیم که نباید تمام تخمگذاری. تقریباً همه ما میاست: تنوع در سرمایه

 ن مالکیل،به آن تفاوت زیادی وجود دارد. بروتو عمل کردنبگذاریم. اما بین آگاهی از چیزی و 

گذاری بار به من گفت که برای ایجاد تنوع در سرمایهیکی از اساتید دانشگاه پرینستون یک

 صورت مؤثر، چهار روش اساسی وجود دارد:به

ثل ها مهایتان را در یک دسته از داراییهمه پول های مختلف دارایی.تنوع در بین دسته .۰

نید.گذاری نکامالک، سهام، یا اوراق قرضه سرمایه

ری گذاها سرمایهخواهید در یک دسته از داراییزمانی که می تنوع در یک دسته دارایی. .۸

خصوص قمار نکنید. مثالً هنگام تان را روی یک دارایی بهکنید، تمام سرمایه

تان مثل سهام شرکت اپل، یا یک گذاری در بازار سهام، تنها سهام موردعالقهسرمایه

 طرح ام.ال.پی. را نخرید.

ای زندگی ما در زمانه کنار جهان.تنوع در بازارها، کشورها، و ارزهای رایج در گوشه .۳

کنیم که یک اقتصاد جهانی بر آن حاکم است، پس اینکه بخواهیم تنها در کشور می

گذاری کنیم، اشتباه بزرگی خواهد بود.خودمان سرمایه

1 Operation Underground Railroad (OUR) 
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موقع  شما هرگز نخواهید فهمید که زمان درست برای خرید چیزی چه تنوع در زمان. .4

گذاری کنید، ها روی چیزی سرمایهها و سالتدریج و در طول ماهاست. اما اگر شما به

هایتان را کاهش داده و بازده خود را افزایش گذاریدر بلندمدت ریسک سرمایه

دهید. می

است  ام، اهمیت زیادی برای این مسئله قائل بودهگذار موفقی که من با او مصاحبه کردههر سرمایه

هایش تنوع ببخشد، تا از این طریق هم ریسکش را گذاریکه به بهترین شکل ممکن به سرمایه

کنم من فکر می»بار به من گفت: کاهش دهد و هم سودش را بیشتر کند. پائول تودُر جونز یک

« ت.هایش اسگذاری باید انجم دهد، تنوع بخشیدن به سبد سرمایهترین کاری که هر سرمایهمهم

، و بسیاری از سوئنسندیوید  هایی که با جک باگل، وارن بافت، هاوارد مارکس،در مصاحبه

 ها هم  روی این مسئله تأکید کردند.ام، همگی آنگذاران موفق دیگر انجام دادهسرمایه

ا هستیم، من تمام ههای نسل دودوما دوتا آخرین بازمانده کهازآنجایی

منقرض نشویم. وقتیکام تا هایمان را در این سبد امن گذاشتهتخم
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که خود این اصل بدیهی به نظر برسد، اما عمل کردن به آن مسئله کامالً متفاوتی  ممکن است

قدری اهمیت دارد که ما بیشتر است! این کار نیاز به تجربه و مهارت زیادی دارد. این موضوع به

 کسی که به -ایم. دوست و همکار خوبم پیتر مالوکمباحث فصل بعد را به آن اختصاص داده

در فصل  -را پشت سر بگذارند ۸۰۰۰و  ۸۰۰۲های سالمت بحران سالکرد تا بهمشتریانش کمک 

 هایتان را انجام دهید و یک سبدتوانید تخصیص داراییدهد که چطور میبعد برای شما توضیح می

 ای که برای تمام فصول مناسب باشد.سرمایه متنوع ایجاد کنید. سبد سرمایه

م کارش ها ه، اما یک سبد سرمایه متنوع حتی در بدترین زمانآمیز بیایدممکن است به نظر اغراق

را  ۸۰۰۰تا پایان سال  ۸۰۰۰گذاران آمریکایی، از ابتدای سال دهد. سرمایهخوبی انجام میرا به

باوجود  ۰۰۰نامند، زیرا در طول این دهه، ارزش شاخص سهام اس اند پی می« ۰رفتهدهه ازدست»

گذاران باهوش نگاهشان را به چیزی  تغییری نکرد. اما سرمایهنوسانات زیادی که داشت، عمالً

خریدن »ای که تحت عنوان های آمریکایی دوخته بودند. در مقالهترین شرکتفراتر از سهام بزرگ

منتشر  استریت جورنالوالدر  ۸به قلم برت مالکیل« داشتن هنوز هم یک استراتژی برنده استو نگه

سبدی که شامل سهام  -او به توضیح این مسئله پرداخت که یک سبد سرمایه متنوعشد، 

های نوظهور، اوراق قرضه، و امالک و های خارجی و بازارهای آمریکایی، سهام شرکتشرکت

کرده گذاران میسود خوبی را نصیب سرمایه ۸۰۰۰تا  ۸۰۰۰های حتی در بین سال -مستغالت بود

گذاری اولیه دالر سرمایه ۰۰۰،۰۰۰گذاران با دهد که سرمایهدر این مقاله توضیح می است. برت

نهایی  به سرمایه ۸۰۰۰تا انتهای سال  ۸۰۰۰اند از ابتدای سال توانستهدر چنین سبدی، می

 رفته!هم در دهه ازدستسود سالیانه، آن ٪۰۰۱دالری دست پیدا کنند. این یعنی  ۰۰۰،۲۰۰

و چیزی که امروز داغ است،  شود،چیز در یک چرخه دائمی تکرار میکه همه مشکل اینجاست

و با اطمینان به ت»بار به من هشدار داد:طور که رِی دالیو یکناگهان تبدیل به یخ خواهد شد. همان

1 Lost decade 
2 Burt Malkiel 
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د رسگذاری کنی، باالخره روزی از راه میای( که سرمایهگویم، بر روی هر چیزی )دسته داراییمی

توانید تصور کنید که همه سرمایه شما در آن می« از پولت را از دست بدهی. ٪۱۰تا  ٪۰۰که 

شبه قرار داشته باشد، و شما با وحشت تماشا کنید که دسترنج تمام عمرتان یک دسته دارایی

گذاری، شما را در برابر چنین کابوسی بیمه خواهد کرد. شما با خاکستر شود؟ تنوع در سرمایه

 دهید، سود بیشتری نیز به دستتنها ریسک خود را کاهش میبد سرمایه متنوع، نهداشتن یک س

موفقیت  رسد که این کار بههم بدون اینکه بخواهید هزینه بیشتری بپردازید. به نظر میآورید، آنمی

 شما کمک خواهد کرد، موافق نیستید؟

 یتان وجود دارد، که من در کتابهاگذاریهای مختلفی برای تنوع بخشیدن به سرمایهمسلماً روش

یح ام. در آن کتاب، من دقیقاً توضها را بیان کردهتفصیل آنبه سازی استاد شویدچطور در بازی پول

خصیص ، چگونه باید تسوئنسنام که بر طبق توصیه افرادی مثل ری دالیو، جک باگل، و دیوید داده

ا توانند ببار به من گفت که چطور افراد مییکهایتان را انجام دهید. برای مثال، دیوید دارایی

از « واقعاً مهم»ای که در شش دسته هزینههای شاخص سهام کمگذاشتن پولشان در صندوق

، امالک و ۳، بازارهای نوظهور۸المللیهای بین، سهام شرکت۰های آمریکاییسهام شرکت -هادارایی

کنند، به یک سبد گذاری میسرمایه -۰از تورم، و اوراق مصون ۰، اوراق قرضه بلندمدت4مستغالت

سرمایه متنوع دست پیدا کنند. او همچنین درصد دقیقی را که بهتر است در هریک از این شش 

گذاری کرد، با من در میان گذاشت.دسته سرمایه

ت گیرد، توانسته اسکار میهایش بهفردی که در تخصیص داراییری دالیو هم با روش منحصربه

گیری کاهش دهد. من این شانس را داشتم که به هایش را به نحو چشمگذاریسرمایه ریسک

1 US stocks 
2 International stocks 
3 Emerging-market stocks 
4 Real estate investment trusts (REITs) 
5 Long-term US treasuries 
6 Treasury inflation-protected securities (TIPs) 
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برگزار شد،  ۸۰۰۰که در پایان سال  ۰هود اینوستورزسخنرانی دوست خوبم، رِی، در اجالس رابین

اش را با جمعی از گذاریترین اسرار روش سرمایهگوش کنم. او در این سخنرانی یکی از بزرگ

فرصت  ۰۰زمان در شما همرمز کار اینجاست که »گذاران جهان در میان گذاشت:یهبهترین سرما

 «گذاری کنید.که کامالً از یکدیگر مستقل هستند، سرمایه -نه لزوماً عالی -خوب

ا جهت بگردد که همهای جذابی برمیگذاری بر روی داراییچیز به سرمایهدیگر، همهعبارتبه

ین رمز رسیدن به موفقیت و بقا در بازارهای مالی است. خود ری این ا کنند.یکدیگر حرکت نمی

های مختلف، اوراق قرضه، طال، کاالهای مصرفی، گذاری بر روی سهام شرکتکار را با سرمایه

ری معتقد است که با گذاشتن دهد. های مالی انجام میامالک و مستغالت، و انواع دیگر دارایی

گذاری مستقل از هم، شما قادر خواهید بود که ریسک کلی ایهفرصت سرم ۰۰هایتان در پول

نسبت سود به زیانتان را پنج برابر افزایش دهید. »و « کمتر کنید، ٪۲۰»هایتان را گذاریسرمایه

 «آورید.درنتیجه، سود بیشتری هم به دست می

اده کنید. ستفهایتان اخصوص برای تخصیص داراییکنم که از یک روش بهمن به شما توصیه نمی

های زیادی برای ایجاد یک سبد سرمایه متنوع وجود دارد و هرکس با توجه به شرایطی که روش

دارد، باید روش مناسب خودش را پیدا کند. چیزی که من تالش دارم تا به شما بگویم این است 

ی در ل کلیدعنوان یکی از اصوگذاران موفق، ایجاد یک سبد سرمایه متنوع را بهکه تمام سرمایه

فراد های این اکنند. اگر شما هم به توصیهگذاری قبول دارند و روی این مسئله تأکید میسرمایه

هایتان را در یک سبد نگذارید، برای مقابله با هر پیشامدی آماده خواهید مرغعمل کنید و همه تخم

 جلو گام بردارید.نفس بیشتری روبهتوانید با اعتمادبهبود و می

1 Robin Hood Investors Conference 
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 اده حرکت باشید!آم

ون جزو اید. شما اکنسازی از بسیاری از افراد دیگر پیشی گرفتهاالن هم شما در بازی پولتا همین

رک ها را دهستند و واقعاً آن گذاری آشناگروه کوچکی هستید که با چهار اصل بنیادی در سرمایه

رز بگیرید، احتمال موفقیتتان به طکار هایتان بهگیریکنند. اگر شما این اصول را در تصمیممی

 یابد!باورنکردنی افزایش می

صل پردازیم. در فها میدر فصل بعدی کتاب، ما بیشتر به مبحث مهم و حساس تخصیص دارایی

ه دارید، فردی کبعد، پیتر مالوک به شما توضیح خواهد داد که چطور با توجه به نیازهای منحصربه

طور خاص برای شما و نیازهایتان طراحی تان استفاده کنید که بههایاز روشی در تخصیص دارایی

های او، شما یاد خواهید گرفت که برای خودتان یک سبد شده باشد. به کمک تجربه و راهنمایی

های ازاردانیم که بهای پیش رو مصون بمانید. همه ما میسرمایه متنوع ایجاد کنید تا در برابر طوفان

گذاران عمرشان را در ترس از این اتفاق افتند. بیشتر سرمایهتفاق میطور مرتب اخرسی به

گیرید که چطور از فصل زمستان به بهترین شکل استفاده زودی یاد میگذرانند. اما شما بهمی

 !لذت ببریدو از آن  -کنید

رس خبه جنگ هایمان را برداریم و پس با من و پیتر همراه باشید. وقت آن رسیده است که سالح

 !برویم

xiv   بر اساس گزارش مجلهkiplinger's personal finance 

xv  ۰۳۰ر داخلی، های کنشگهای ویلیام هاردینگ، تحلیلگر مالی روزنامه مورنینگ استار، میانگین نسبت گردش مالی برای صندوقبر طبق گفته٪

کنند.هایشان را معاوضه میها تمام داراییدر کمتر از یک سال، این صندوق است. این یعنی
xvi  متخصصان در زمینه مبارزه با قاچاق کودکان تشکیل شده است که مصمم هستند تا  ترینایحرفهاپریشن آندر گروند ریل رود، از گروهی از

اق چدهند که باندهای قاتشکیل می به بردگی کودکان پایان دهند. اعضای این گروه را نیروهای سابق سیا، نِیوی سیلز، و نیروهای ویژه نظامی

کنند.ها را متالشی میکودکان را شناسایی کرده و آن



 ؛ فصل هفتم

 خرس را شکست دهید

 های مالی و سقوط بازار، برای زودتر رسیدن به آزادی مالی بهره ببرید.چگونه از بحران

به معنای غلبه بر آن است. یک فرد شجاع ام که شهامت به معنی نترسیدن نیست، بلکه من آموخته

 کند.ترسد، بلکه کسی است که باوجود ترسش تصمیم درست را اتخاذ میکسی نیست که نمی

 نلسون ماندال-

 مسیر رسیدن به شهامت

ی یک معاینه عمومی معمول -سال داشتم، برای انجام آزمایش ساالنه نزد پزشکم رفتم ۳۰که وقتی

گواهینامه خلبانی بالگردم الزم بود. چند روز بعد، دکترم چندین پیام بر روی تلفنم که برای تمدید 

گذاشت و از من خواست که با او تماس بگیرم. در آن زمان سرم حسابی شلوغ بود و وقت صحبت 

خوابم شب که به خانه برگشتم، دیدم که دستیارم یادداشتی را به در اتاقکردن با او را نداشتم. یک

 «گوید که مسئله بسیار مهمی است.با دکترتان تماس بگیرید. او می حتماً»نده است:چسبا

توانید تصور کنید که در آن لحظه چه افکاری به سرم هجوم آوردند. من همیشه مراقب می

مده توانست پیش آام، و در آن زمان هیچ مشکل خاصی نداشتم. پس چه مشکلی میام بودهسالمتی

من زیاد »گفتم:کند. با خودم میاوقاتی، افکار ناخوشایندی به ذهن انسان خطور میباشد؟ در چنین 
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رویم اثر گذاشته باشد. ممکن است سرطان  کنم. شاید تشعشعات هواپیما بربا هواپیما سفر می

 «گرفته باشم؟ یعنی قرار است بمیرم؟

بیدار  که م. اما صبح بعدوجور کردم و توانستم اندکی بخواببه هر سختی که بود، خودم را جمع

شدم، احساس ترس و وحشت وجودم را در بر گرفته بود. با دکترم تماس گرفتم، و او به من گفت 

 «تر تحت عمل جراحی قرار بگیرید.یک تومور در مغز شما وجود دارد و باید هرچه سریع»که:

که  دکترم« هستید؟قدر مطمئن کنید؟ از کجا ایندر مورد چه صحبت می»زبانم بند آمده بود:

فرد بسیار رکی بود، گفت که در نتایج آزمایش خونم مقدار زیادی هورمون رشد مشاهده شده 

ی سالگ ۰۱است. فهمیدن این موضوع کار دشواری نبود، چراکه قد من دو متر است و فقط در سن 

، باعث زمیپوفینزدیکی غده همتر قد کشیدم. اما او اطمینان داشت که وجود یک تومور در سانتی ۸۰

تر خودم را ترشح این میزان از هورمون رشد در بدنم شده است. او از من خواست که هرچه سریع

 به بیمارستان برسانم و برای جراحی آماده شوم.

ر به جنوب فرانسه سف مالقات با سرنوشتقرار بود که برای تدریس در یک دوره از سمینارهای 

رفتم؟ عجب سرنوشتی! به کردم و زیر تیغ جراحی میرا رها می کنم. اما حاال باید همه کارهایم

حرف دکترم اعتنایی نکردم و به جنوب فرانسه رفتم تا در آن سمینار تدریس کنم. پس از اتمام 

اما استراحت کنم. ۰سمینار، به ایتالیا سفر کردم تا چند روزی را در یک دهکده زیبا به اسم پورتوفینو

ام. خیلی زود کردم که فرد دیگری شدهو وحشت به سراغم آمد. احساس میدر آنجا دوباره ترس 

 بر سرم آمده بود؟ بالییرنجیدم. چه پاافتاده میشدم و به خاطر مسائل پیشعصبانی می

توانستم مطمئن باشم. مادرم چیز نمیام را در محیطی گذرانده بودم که از هیچمن دوران کودکی

ر او داد. اگدست می شد و کنترلش را ازسر مسائل کوچک عصبی مییک معتاد بود و همیشه بر 

ریخت تا باال صابون در حلقم میقدر آبگویم، آنکرد که من در مورد موضوعی دروغ میحس می

1 portofino 
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کوبید. از آن زمان تاکنون، من تمام عمرم را صرف آموزش و یا سرم را محکم به دیوار می -بیاورم

، به اطمینان و یستچیز مشخص و قطعی ندر جهانی که هیچو تمرین برای این کرده بودم که 

کردم که دنیا روی سرم قطعیت دست پیدا کنم. اما حاال جهانم زیرورو شده بود، و احساس می

ترین که حتی پاسخ ابتداییشود از چیزی اطمینان حاصل کنم، وقتیخراب شده است. آخر چطور می

 «من قرار است بمیرم یا زنده بمانم؟»دانم:سؤال را نمی

اند. ام را به من بازگردخواهم که سالمتیروم و از خداوند میده پورتوفینو میبه کلیسایی در دهک

سختی حلی برای این مشکلم بیابم. چند روز بعد بهگیرم که به خانه برگردم و راهسپس تصمیم می

گذشت. به یاد دارم زمانی که از دستگاه ام.آر.آی بیرون آمدم، متصدی دستگاه نگاهی به تصویر 

ت که قطعاً یک توده در مغزم وجود دارد، اما جزئیات بیشتر را باید از پزشکم جویا شوم. کرد و گف

ساعت دیگر صبر کنم تا او را ببینم. اآلن دیگر مطمئن  ۸4شلوغ بود و من مجبور شدم  دکترم سرش

 دانستم که وضعیتم تا چه حد وخیم است.بودم که مشکلم جدی است، اما هنوز نمی

مالقات کردم تا نتیجه ام.آر.آی را برایم تفسیر کند. او به من گفت که در تصویر  باالخره با دکتر

طور رسد که این غده بهوضوح مشخص است که یک غده در مغزم وجود دارد، اما به نظر میبه

م ام به چشای در سالمتیتر شده است. هیچ نشانه منفیها کوچکآسایی در طول این سالمعجزه

متر هم رشد نکرده بودم. پس چه نیازی به سالگی تاکنون، حتی یک سانتی ۰۱سن  خورد و ازنمی

تواند جراحی بود؟ اما دکترم به من هشدار داد که وجود این میزان از هورمون رشد در خونم، می

درک »ام را به خطر بیندازد و باعث به وجود آمدن مشکالت قلبی شود. او به من گفت که:سالمتی

 «اما ما باید هرچه زودتر شما را به اتاق عمل ببریم. ترسید،ز جراحی میکنم که امی

ترین خطری که وجود داشت این جز خطر مرگ، بزرگشد؟ بهاما اثرات جانبی جراحی چه می

ریزم صدمه ببینند، و من دیگر هرگز به این سطح از انرژی نرسم. این بهایی بود غدد درونبود که 

شان ردازم. هدف من در زندگی این بود که به دیگران کمک کنم تا زندگیکه من حاضر نبودم بپ
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گفتم، را بهتر کنند، و برای انجام این کار نیاز به انرژی و اشتیاق زیادی داشتم. مدام با خودم می

ام را دنبال کنم چه؟ برای اینکه بهتر متوجه شرایط اگر بعد از انجام عمل دیگر نتوانم هدف زندگی

کنند و این نفر شرکت می ۰۰۰۰۰های من، نزدیک به اید بدانید که در هر یک از همایششوید، ب

شود. در جهان امروز، بیشتر روز برگزار می 4انجامد که در طول ساعت به طول می ۰۰ها همایش

دالر هزینه  میلیون ۳۰۰ساعته که برای ساخت آن  ۳مردم حتی حاضر نیستند که تا آخر یک فیلم 

ت، در سالن سینما بنشینند! پس بدون صرف مقدار زیادی انرژی، امکان ندارد که بتوانم شده اس

لکه شان سر نرود، بتنها حوصلههایم خلق کنم که نهکنندگان در همایشای را برای شرکتتجربه

 شان متحول شده است.بعد از اتمام جلسه احساس کنند که زندگی

« مانی.توانی مطمئن باشی که زنده مینمیعمل جراحی،  بدون»دکتر خیلی قاطع به من گفت که:

 خواستم که نظر یک دکتر دیگر را هم بشنوم.اما من می

ره ریز وقت مالقات بگیرم. او دوبااز طریق دوستانم، توانستم از یک متخصص سرشناس غدد درون

ود. ای بالعادهوقمغزم را اسکن کرد و سپس مرا نشان تا نتیجه را برایم تفسیر کند. او مرد ف

کردم. او گفت که من اش را حس میام متفاوت بود و همدردیبرخوردش کامالً با پزشک قبلی

نیازی به جراحی ندارم، چراکه ریسکش خیلی زیاد است. در عوض، او به من توصیه کرد که سالی 

ارو ریق کنم. دبه سوئد سفر کنم تا یک داروی جدید را که در مراحل آزمایشی است، تز دو مرتبه

هنوز توسط وزارت بهداشت آمریکا تأیید نشده بود، اما دکتر اطمینان داشت که تزریق آن، جلوی 

 رشد تومورم را خواهد گرفت و اثرت منفی هورمون رشد را خنثی خواهد کرد.

قصاب »که به او گفتم پزشک قبلی اصرار داشت که باید جراحی شوم، او خندید و گفت:وقتی

خواهد که دیگران را عمل کند، و من هم خواهد نان بپزد، جراح میقصابی کند، نانوا میخواهد می

حرفش درست بود. همه ما دوست داریم کاری را که « های شیمیایی بدهم!خواهم که به تو دارومی

در انجام آن مهارت داریم انجام دهیم، تا به اطمینان برسیم. مشکل اینجا بود که استفاده از این 
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کرد خوبی درک میام تأثیرات منفی بگذارد. این دکتر بهتوانست بر روی سطح انرژیدارو هم می

ی که ترستو مانند سامسون هستی، و می»گفت:قدر برایم اهمیت دارد. او میکه چرا این مسئله این

 «اگر موهایت را کوتاه کنیم، قدرتت را از دست بدهی!

نه عمل جراحی، و نه استفاده از دارو. او  -افتدچه اتفاقی میاز او پرسیدم که اگر کاری نکنم، 

 «داند.کس نمیدانم. هیچمن نمی»پاسخ داد که:

 «پس برای چه باید دارو مصرف کنم؟»پرسیدم:

 «ه.مانی یا نباشی که زنده می مطمئنتوانی نمیبرای اینکه اگر دارو مصرف نکنی، »او گفت:

سال  ۰4چیز برایم مشخص بود. در طول همه کردم ونمیاما اکنون دیگر احساس سردرگمی 

ی یا جراح ام نداشتم. پس چرا اکنون باید با عملگذشته، من هیچ مشکلی در رابطه با سالمتی

ام را به خطر بیندازم؟ من نزد چندین دکتر دیگر هم رفتم، مصرف یک داروی آزمایشی، سالمتی

ون رشد در خ درست است که سطح هورمونتونی،»ت:تا باالخره کسی را پیدا کردم که به من گف

تو خیلی باال است، اما این مسئله تاکنون هیچ اثر منفی بر روی سالمتی تو نگذاشته است. درواقع، 

شناسم را می ایایسازان حرفهتر بهبود بیابد. من بدنشود که بدنت خیلی سریعاین مسئله باعث می

 «صورت رایگان داری!د تا چیزی را داشته باشند که تو آن را بهکننهزینه می دالر ۰۸۰۰که ماهی 

 بار، آزمایشدرنهایت، من تصمیم گرفتم که در این مورد کاری نکنم و فقط هر چند سال یک

طر دانستم، اما با آن تصمیم از ختر نشده باشد. در زمان نمیبدهم تا مطمئن شوم که وضعیتم وخیم

بهداشت آمریکا چند سال بعد استفاده از آن دارو را ممنوع اعالم مرگ نجات پیدا کردم: وزارت 

شود. داد که مصرف این دارو باعث بروز سرطان در بیماران میکرد، چراکه مطالعات نشان می

خواست به من کک کند، اما اگر به توصیه او گوش داده بااینکه نیت آن دکتر خوب بود و تنها می

 بود شود.ام نابودم، ممکن بود زندگی
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گذرد، و من هنوز هم آن تومور را در مغزم سال از آن زمان می ۸۰دانید چیست؟ اکنون و می

ام به وجود نیامده است و زندگی بسیار خوبی دارم. در طول این مدت، هیچ مشکلی برای سالمتی

هتری ندگی بها انسان کمک کنم تا زام که به میلیونعالوه، من در این مدت توانستهام. بهداشته

ها همه به این خاطر ممکن شد که من در مقابله با شرایط نامطمئن، خودم را برای خود بسازند. این

دادم، و یا کورکورانه و بدون در نظر گرفتن ازحد واکنش نشان میناپذیر کردم. اگر من بیشتزلزل

ن یا یک قسمت از مغزم کردم، اکنوهایم،  از توصیه هر یک از آن پزشکان پیروی میهمه انتخاب

را از دست داده بودم، یا سرطان گرفته بودم، و یا مرده بودم. اگر برای رسیدن به اطمینان به 

شد. در عوض، من اطمینان را در درون خودم بار میتکیه کرده بودم، نتیجه نهایی فاجعه دیگران

 یافتم، باوجوداینکه شرایط بیرونی هیچ تغییری نکرده بود.

طور ممکن آیا امکان دارد که من فردا به خاطر توموری که در مغزم است، بمیرم؟ بله. همین

ام را حال، من زندگیتکه شوم. باایناست که در حین عبور از خیابان زیر یک کامیون بروم و تکه

 کنم، بلکه با امیدواری نسبت بهبا نگرانی در مورد اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد خراب نمی

ای است که تنها ناپذیر شوید، اما این هدیهتوانید تزلزلشما هم میدهم. آینده به راهم ادامه می

 -تان در میان باشدترین مسائل زندگیکه پای مهموقتی توانید به خودتان بدهید.خودتان می

ودتان جز خشما نباید بر روی کسی به -تانتان، و مسائل مالیتان، سرنوشتتان، سالمتیخانواده

کار کنید. استفاده از راهنمایی و مشورت افراد متخصص خیلی حساب کنید تا به شما بگوید که چه

ه توانید کخوب است، اما در آخر این شما هستید که باید تصمیم نهایی را بگیرید. شما نمی

یا  قکند که آن فرد چقدر صادرا به دستان فرد دیگری بسپارید، هیچ فرقی نمی سرنوشتتان

 بامهارت باشد.

گذاری است، این داستان را برای شما تعریف چرا من دارم در کتابی که راجع به پول و سرمایه

مسائلی وجود دارند که  همیشهکنم؟ چون شما باید این نکته مهم را بفهمید که در زندگی، می

ن را وقت پولتاکه هیچ خواهید مطمئن شویداگر میها اطمینان حاصل کنید. توانید در مورد آننمی
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 -دارید و هرگز وارد بازارهای مالی نشویدصورت نقد نگهدهید، بهتر است که آن را بهاز دست نمی

اما اگر چنین کاری را انجام دهید، هیچ شانسی برای رسیدن به آزادی مالی نخواهید داشت. 

برای رسیدن به اطمینان ها همواره بهای سنگینی ما انسان»گوید:طور که وارن بافت میهمان

 «۰پردازیم.می

وانند توجود، بسیاری از افراد از ریسک کردن در بازارهای مالی گریزان هستند، چراکه نمیبااین

، میانگین ارزش بازار سهام در آمریکا ۸۰۰۲قرار گرفتن در شرایط نامطمئن را تحمل کنند. در سال 

ها بود(. تحقیقی که پنج سال کاهش در قیمت ٪۰۰بازار شاهد  ۸۰۰۰سقوط کرد )و تا سال  ۳۱٪

از شهروندان آمریکایی به خاطر  ٪44انجام شد، نشان داد که  ۸بعد توسط پرودنشال فایننشیال

گذاری در بازارهای مالی دارند، هنوز از سرمایه ۸۰۰۲وحشتی که از خاطره سقوط بازار در سال 

نسل  از ٪۰۰انجام شد، نشان داد که تقریباً  ۸۰۰۰کنند. یک تحقیق دیگر که در سال اجتناب می

اند، نسبت به بازارهای مالی را به چشم دیده ۸۰۰۰و  ۸۰۰۲های جوانی که بحران مالی سال

از  ٪4۰اعتماد هستند. بر اساس نتایج این تحقیق، بسیاری از جوانان آمریکایی بیش از بی

 دارند!صورت نقدی نگه میاندازشان را بهپس

گذاری که پیش رویشان قرار دارد استفاده های سرمایهبینم نسل جوان از فرصتمی از اینکه

برای اینکه اگر شما تمام عمرتان با ترس و دلهره زندگی کنید، حتی  آید.کنند، قلبم به درد مینمی

قبل از اینکه بازی را شروع کنید، یک بازنده هستید. اگر به حدی بترسید که نتوانید ریسک انجام 

یر طور که شکسپهمانخواهید به موفقیت دست پیدا کنید؟ هیچ کاری را قبول کنید، چطور می

«میرد، اما یک فرد بزدل هزاران بار.بار مییک فرد شجاع تنها یک»گوید:می

ن کنم که بدون در نظر گرفتچیز را برایتان مشخص کنم: من به شما توصیه نمیبگذارید یک

یم ام تصمخواستم در مورد سالمتیریسک کنید! من هم زمانی که میمالحظگی شرایط و با بی

1 We pay a high price for certeainty. 
2 Prudential Financial 
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بی درک خوبگیرم، ابتدا با متخصصان زیادی مشورت کردم و نظرشان را جویا شدم، تا شرایط را به

ازه دهم اما نه اینکه به فرد دیگری اج -ها یک تصمیم درست بگیرمکنم و بتوانم با توجه به واقعیت

جای من تصمیم بگیرد. من بعدازاینکه اش، بهایهای حرفهداوریسات و یا پیشکه با توجه به احسا

قضیه را سنجیدم، یک تصمیم آگاهانه  های مختلفکردم و همه جنبه خوبی بررسیشرایط را به

گرفتم، به شکلی که احتماالت به نفع من باشند. طی کردن این فرآیند، به من این اجازه را داد که 

 ناپذیر برسم.مطمئن، به اطمینان خاطری تزلزلدر شرایطی نا

در  بینی کنید کهپیش توانیدنمیوقت شما هیچگذاری هم، داستان همین است. در مورد سرمایه

آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما این عدم اطمینان، نباید باعث شود که دست روی دست بگذارید 

مدت، شما از طریق آموزش دیدن، مطالعه الگوهای تغییرات بازار در بلندو هیچ کاری نکنید. 

گذاران موفق، و اتخاذ یک تصمیم منطقی که بر اساس درک درستی استفاده از تجربیات سرمایه

ه وارن طور کتوانید کنترل شرایط را در دست بگیرید. هماناز اصول بازار به آن رسیده باشید، می

 «کنید.کار میسک ناشی از این است که شما ندانید دارید چهری»گوید: بافت می

 طورکند، همانداریم: مسلماً در آینده بازار بازهم سقوط می اطمینانچیز هست که ما از آن یک

داده است. اما آیا این بدان معنی است که ما باید از ترس فلج شویم و که درگذشته این اتفاق رخ

اینکه احتمال دارد آسیب ببینیم؟ باور کنید من هم زمانی که در مورد  کاری نکنیم، به خاطر هیچ

سال گذشته است و در تمام این  ۸۰ام فهمیدم، حسابی ترسیده بودم. اما از آن زمان تومور مغزی

ام. آیا داشتن شهامت به این معنی است که مدت، من در صحت و تندرستی کامل زندگی کرده

علوم است که نه! شهامت داشتن به این معنا است که در زمانی که هیچ ترسی نداشته باشید؟ م

رسد و همه ، بازهم تصمیم درستی بگیرید. پس دفعه بعد که یک بازار خرسی از راه میایدترسیده

بی را خواهم که مطالگیرند، من از شما میشوند و تصمیمات اشتباه میاطرافیانتان از ترس فلج می

داشته باشید. شهامت داشتن در مواجهه با  شهامتاید به یاد بیاورید و هکه در این کتاب آموخت

 شرایط نامطمئن، ازنظر مالی برای شما پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت.
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کنند، شما پس از درواقع، درحالی که دیگران همیشه با ترس از بازارهای خرسی زندگی می

ای شما تواند بهترین فرصت برد به ظاهر ترسناک، میگیرید که این پیشاممطالعه این فصل یاد می

ته چیز به حراج گذاشباشد تا زودتر به آزادی مالی دست پیدا کنید. چرا؟ چون در چنین مواقعی همه

اید و ناگهان متوجه تصور کنید که همواره در آرزوی داشتن یک ماشین فراری بوده شود!می

لماً نه! کنید؟ مسیمت بخرید. آیا از این بابت وحشت میتوانید یکی را با نصف قشوید که میمی

گذارند، دهد و مردم همه سهام باارزششان را به حراج میحال، زمانی که بازار خرسی رخ میبااین

کنند که انگار یک فاجعه رخ داده است! شما باید بدانید که بازارهای بیشتر مردم جوری رفتار می

گذاری هستند. اگر شما خونسردی خودتان را حفظ کنید، ایهخرسی یک فرصت عالی برای سرم

ا تر به ازادی مالی استفاده کنید. اگر شمهایی برای رسیدن خیلی سریعتوانید از چنین فرصتمی

بتوانید در درون خودتان به اطمینان دست دست پیدا کنید، آنگاه برای وقوع بازارهای خرسی، 

 مشتاقانه لحظه شماری خواهید کرد.
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دهم، تا برای شما توضیح دهد که اکنون قلم را به دست دوست و همکار خوبم پیتر مالوک می

را به بهترین شکل  ۸۰۰۰و  ۸۰۰۲های چگونه او و شرکتش، کرییتیو پلنینگ، بحران مالی سال

ا العاده عملکردش فخر بفروشد، امپشت سر گذاشتند. پیتر دوست ندارد که در مورد نتایج فوق

د این را به شما بگویم که او چنان استادانه بحران مالی اخیر را پشت سر گذاشت که بگذاری

میلیارد  ۰۰۲به بیش از  ۸۰۰۲میلیون دالر در سال  ۰۰۰های تحت مدیریت شرکتش، از دارایی

 -افزایش یافت، بدون اینکه بخواهد مبلغی را صرف تبلیغات و بازاریابی بکند ۸۰۰۰دالر در سال 

کند. برای میلیارد دالر از سرمایه مشتریان نظارت می ۸۸اضر، او بر مدیریت بیش از و در حال ح

معرفی او و شرکتش، چه چیز باالتر از اینکه شرکت کرییتیو پلنینگ تنها شرکتی است که توانسته 

 ب کند.کس بارونزبرای سه سال متوالی، عنوان برترین شرکت مشاوره مالی مستقل را از دید مجله 

توانید خودتان را برای مقابله با بازارهای خرسی آماده به شما نشان خواهد داد که چطور می پیتر

طور که او برایتان توضیح خواهد داد، نخستین کار ها نهایت استفاده را ببرید. همانکنید و از آن

شد. ااین است که یک سبد سرمایه متنوع برای خودتان ایجاد کنید که برای تمام فصول مناسب ب

هایتان را انجام دهید، و به کمک دانشی که در دهد که چطور تخصیص داراییاو به شما یاد می

وقت، زمانی که همه اختیارتان خواهد گذاشت، شما دیگر چیزی برای ترسیدن نخواهید داشت. آن

 د!یتوانید محکم و مطمئن سر جایتان بایستید و خرس را شکست دهکنند، شما میاز ترس فرار می
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 برای مقابله با خرس آماده شوید

 به قلم پیتر مالوک

کنم: زمانی که دیگران هایم از یک قانون ساده پیروی میگذاریمن همیشه برای سرمایه

زده هستند، من و زمانی که دیگران وحشت حریص هستند، من بااحتیاط گام بر خواهم داشت،

 زده هستند.همه مردم وحشت حریص خواهم بود. و بدون شک، در حال حاضر

، در پاسخ به سؤال خبرنگاران در رابطه با اینکه چرا در شرایط کنونی ۸۰۰۲وارن بافت؛ اکتبر -

 ها است.او مشغول خرید سهام شرکت بازار،

 ۰چشم طوفان

واحد سقوط کرد. این  ۱۱۱ ۸میالدی، میانگین صنعتی داو جونز ۸۰۰۲سپتامبر سال  ۸۰در تاریخ 

تریلیون دالر ثروت  ۰۰۸روزه در تمام طول تاریخ بود و باعث بر باد رفتن ترین سقوط یکبزرگ

دهنده میزان ترس و وحشت در میان در بازار آمریکا، که نشان ۳شاخص نگرانی شد. درهمان روز،

ان مالی ترین بحردنبال بزرگ گذاران است، به باالترین سطح خود در طول تاریخ رسید. بهسرمایه

، میانگین ارزش بازار سهام بیش از ۸۰۰۰مارس سال  ۰، تا تاریخ 4آمریکا پس از رکود بزرگ

 کاهش یافت. ۰۰٪

 هایهای زیادی ورشکست شدند، صندوقعیار بود. بانکهای یک طوفان تمامها همه نشانهاین

، و درنتیجه این طوفان، برخی از گذاری موفق و پرآوازه زیادی به زمین خوردندسرمایه

چشم طوفان، ناحیهای است با هوای نسبتًا صاف و آرام که در میانه طوفانهای شدید گرمسیری ایجاد میشود. 1

2 Dow Jones Industrial Average 
3 VIX index 
4 Great Depression 
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گذاران در بازار آمریکا، شهرت و اعتبار خود را کامالً از دست دادند. ترین سرمایهسرشناس

 چراکه در -ای من استوجود، این دوران متالطم و پرهیاهو، یکی از نقاط روشن کارنامه حرفهبااین

سالمت گ، موفق شد که مشتریانش را بهآن زمان، شرکت مدیریت سرمایه من، یعنی کرییتیو پلنین

 تنها ضرر و زیانیها را به نحوی مدیریت کند که نههای آناز میان این طوفان خارج کند، و سرمایه

 نکنند، بلکه درنتیجه رشد دوباره بازار، سود زیادی هم عایدشان شود.

که به یک درس اساسی تونی از من خواسته است تا این داستان را با شما در میان بگذارم، چرا

 گیرید، بازارهایکه می تصمیماتیبا توجه به  که در این کتاب مطرح شده است، ارتباط دارد:

، اگر تصمیمات اشتباهی بگیریدتوانند بهترین و یا بدترین زمان برای شما باشند. خرسی می

اتفاق ازنظر مالی  عمل کردند، این ۸۰۰۰و  ۸۰۰۲مالی  طور که بیشتر مردم در زمان بحرانهمان

 ها عقبها یا حتی دههو شما را در مسیر رسیدن به آزادی مالی، سالبار خواهد بود برای شما فاجعه

طور که شرکت من و تمام مشتریانش چنین خواهد انداخت. اما اگر تصمیمات درستی بگیرید، همان

تا  یداز این فرصت استفاده کن توانیدتنها چیزی برای ترسیدن نخواهید داشت، بلکه میکردند، نه

 خیلی زودتر به آزادی مالی دست پیدا کنید.

های که بسیاری از کشتیکشتی ما چطور توانست با سالمت از میان طوفان عبور کند، درحالی

ا قبل هدیگر در اعماق تاریک دریا مدفون شدند؟ نخست اینکه ما در کشتی بهتری بودیم! مدت

ه شدانستیم آسمان تا همیاز وقوع این بحران مالی، ما برای مقابله با آن آماده شده بودیم، چراکه می

دانست که این بازار خرسی کس نمیصاف نخواهد ماند و بروز طوفان یک اتفاق حتمی است. هیچ

ادامه خواهد  چه مدتیآن چقدر خواهد بود، و یا اینکه برای  شدت از راه خواهد رسید، یا چه زمانی

تقریباً سال گذشته،  ۰۰۰طور که شما هم در فصل دوم این کتاب آموختید، در طول یافت. اما همان

بار این اتفاق رخ داده و یک بازار خرسی از راه رسیده است. این بدان معنا نیست هر سه سال یک

که شما باید از ترس مخفی شوید، بلکه به این معنی است که باید خودتان را برای مقابله با آن 

 آماده کنید.
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ه ، دو راهکار کلی برای مقابلتفصیل برایتان توضیح خواهم دادطور که در ادامه این فصل بههمان

به  -درستی انجام دهیدهایتان را بهبا سقوط بازار وجود دارد. نخست، شما باید تخصیص دارایی

ق گذاری کنید؛ ازجمله بازار سهام، اوراها سرمایههای متنوع داراییتر، باید پولتان را دستهبیان ساده

که شما باید همیشه برای بروز چنین شرایطی آماده قرضه، امالک و مستغالت، و بازار طال. دوم این

ها انداز برای روز مبادا کنار گذاشته باشید(، تا در زمان پایین آمدن قیمتباشید )و مقداری پس

هایتان نشوید. این کار درست مانند این است که هنگام رفتن به دریا، با مجبور به فروش دارایی

سالمت به های خرسیازنظر من، برای اینکه بتوانید از بازاربرید. خودتان جلیقه نجات و آذوقه کافی ب

 از قضیه است. ٪۰۰عبور کنید، داشتن آمادگی 

دیگر چیست؟ اینکه بتوانید در زمان طوفان، احساساتتان را کنترل کنید. بیشتر مردم  ٪۰۰آن 

اید، ن را تجربه کردهطور که خودتان هم ایهای خونسردی هستند، اما همانکنند که انسانخیال می

جا را حفظ خونسردی در هنگام سقوط بازارهای مالی، و در شرایطی که ترس و وحشت همه

 دهد چرا داشتن یکفراگرفته، کار بسیار دشواری است. این یکی از دالیلی است که نشان می

.تواند به شما کمک کندمشاور مالی باتجربه که سرد و گرم بازار را چشیده باشد، می

یک مزیت که مشتریان ما از آن برخوردار بودند، این بود که ما از قبل زمان زیادی را صرف 

ها آگاه بودند که زده نشوند. آنها کرده بودیم، تا در زمان سقوط بازار وحشتآموزش دادن آن

هایشان به این صورت انجام شده است، و اینکه سبد سرمایه متنوعی که در تخصیص دارایی چرا

ها در برابر نوسانات بازار محافظت خواهد کرد. مانند این است که دکترتان ایم از آننار هم ساختهک

از قبل به شما هشدار داده باشد که مصرف یک دارو ممکن است کمی حالتان را به هم بزند؛ 

نین وز چکنید، و از زمانی که کامالً از برنمی دهد، شما وحشتکه این اتفاق رخ میدرنتیجه وقتی

 کنید!خیلی بهتر با آن برخورد می اتفاقی غافلگیر شوید،
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ها از ما وجود، برخی از مشتریان به اطمینان خاطر بیشتری نیاز داشتند. آنحتی بااین

های قبلی نباید سهاممان را بفروشیم و پولمان را نقد کنیم؟ این سقوط بازار با سقوط»پرسیدند:می

مه که چهار کل»انداخت:قول معروف سر جان تمپلتون میمرا به یاد نقلاین سؤال « متفاوت نیست؟

.« کنداین بار فرق میگذاری بسیار برای شما هزینه خواهند داشت، این هستند؛ در دنیای سرمایه

ایطی که کند! در شرکنند که این بار با گذشته فرق میفکر می همیشهدر هنگام سقوط بازار، مردم 

پرسند که آیا واقعاً رسد، مردم از خودشان میها به گوششان میوشایندی از رسانههرروز اخبار ناخ

 آمده است که دیگر قابل درست شدنیا اینکه این بار مشکلی پیش -بازار دوباره سرپا خواهد شد

 نیست.

حده متکردم که هر بازار خرسی که در طول تاریخ ایاالتمن مرتباً به مشتریانمان یادآوری می

رقی اند. فها دوباره باال رفتهوجود آمده است، نهایتاً به یک بازار گاوی تبدیل شده، و قیمت به

کننده به نظر برسند، مسلمًا این بار هم فرقی با دفعات قبلی نخواهد کند که اخبار چقدر ناامیدنمی

ای خوکی در النزهای قرن بیستم نگاهی بیندازید: شیوع آنفوداشت. فقط به برخی از فجایع و بحران

 استریتمیلیون نفر در سراسر جهان شد؛ بحران مالی در وال ۰۰که باعث مرگ بیش از  ۰۰۰۲سال 

، که به دنبال آن رکود بزرگ اتفاق افتاد؛ وقوع دو جنگ جهانی و بسیاری ۰۰۸۰در سال 

 ب؛ رسوایی واترگیت که موجفارسخلیجهای نظامی دیگر ازجمله جنگ ویتنام و جنگ درگیری

عالوه تعداد زیادی بازار خرسی و ترس و وحشتی جمهور نیکسون وادار به استعفا شود؛ بهشد رئیس

ر دها ایجاد شد. به نظر شما اوضاع بازار سهام در چنین قرن پرآشوبی چگونه بود؟ که به دنبال آن

 حد افزایش یافت.وا ۰۰،4۰۱واحد به  ۰۰ای از وقفهطور بیقرن بیستم، میانگین صنعتی داو جونز، به
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بیش از یک قرن تجربه، شما باید همواره این را به خاطر داشته باشید: ممکن است که  با توجه به

 هیچمدت شرایط وخیم به نظر برسد، اما نهایتاً بازار سهام دوباره اوج خواهد گرفت و در کوتاه

ید؟ شده و آشکار قمار کنباره وجود ندارد. چرا شما باید برخالف این الگوی ثابتدراین استثنایی

ناپذیری برسم، و امیدوارم به کند تا به آرامش ذهنیِ تزلزلاین دورنمای تاریخی، به من کمک می

دهند، های آینده رخ میها و دههای که در سالهای مالیشما هم کمک کند تا در طول بحران

تان را حفظ کنید و چشمتان به پاداشی باشد که پس از تمام شدن آن بحران در مواره خونسردیه

 انتظار شما خواهد بود.

ر یابد. برای مثال، تمپلتون دتا ابد ادامه نمی هرگزدانند که زمستان گذاران میبهترین سرمایه

های آمریکایی در طول ت شرکتقیمگذاری در سهام ارزانسرمایه اش را باایابتدا ثروت افسانه
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، گذاریها گفت که به نظرش بهترین زمان برای سرمایهجنگ جهانی دوم به دست آورد. او بعد

ا به هایشان رو همه دارایی« جو حاکم بر بازار بیشتر از همیشه بدبینانه است،»هنگامی است که 

به دنبال تحریم نفتی اعراب و  و زمانی که بازار ۰۰۱4اند. وارن بافت هم در سال حراج گذاشته

همه  گذاری کرد. زمانی کهرسوایی واترگیت حسابی سقوط کرده بود، تا آنجا که توانست سرمایه

 زفوربجا را در بر گرفته بود، او در مصاحبه با مجله و یأس همه زده شده بودند و ناامیدیوحشت

 «دن است.گذاری و ثروتمند شاکنون زمان مناسبی برای سرمایه»گفت: 

هایشان دانم اصالً کار آسانی نیست که در زمان آشفتگی بازار، وقتی همه در حال فروش داراییمی

های بیشتری بخرید. اما معموالً خیلی زود پاداش این کارتان را خواهید هستند، شما بخواهید دارایی

ود در آن دهه رسید، ترین میزان خبه پایین ۰۰۰، شاخص سهام اس اند پی ۰۰۱4گرفت. در اکتبر 

، زمانی که تورم از کنترل خارج ۰۰۲۸باال رفت. در آگوست  ٪۳۲ماه دوباره  ۰۸اما تنها در عرض 

 -شدت کاهش یافتدوباره به ۰۰۰شده بود، ارزش شاخص اس اند پی  ٪۸۰بهره  شده بود و نرخ

گذارانی که ایهتوانید تصور کنید که سرمباال رفت. می ٪۰۰و بازهم تنها در عرض یک سال، 

ی ها چه احساسزده شده بودند و سهامشان را فروخته بودند، پس از باال رفتن دوباره قیمتوحشت

ه بودند ها متحمل شدتنها نتوانستند زیانی را که درنتیجه کاهش ناگهانی قیمتها نهاند؟ آنداشته

از دست دادند. این بهای  ها را همجبران کنند، بلکه فرصت بهره بردن از افزایش دوباره قیمت

تسلیم شدن در برابر ترس است.

از راه رسید، من مصمم بودم که بیشترین استفاده  ۸۰۰۲زمانی که یک بازار خرسی دیگر در سال 

ن بودم شود، اما مطمئدانستم که بازار دوباره کی سرپا میوجه نمیهیچرا از این فرصت بکنم. من به

روند. در اوج نقطه اوج این بحران، من به مشتریانمان این پیغام را دادم: ها باال میقیمت باالخرهکه 

د . . ها در این سطح پایین باقی بماننگاه در طول تاریخ سابقه نداشته است که قیمتتاکنون هیچ»

 شودپاشد، و یا بازار دوباره سرپا میکلی فرومیتواند رخ دهد: یا کشور آمریکا به. تنها دو اتفاق می
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ه، بندی کردگذاری که روی نخستین پیشامد شرطروند. و تاکنون هر سرمایهها باال میو قیمت

 «شرطش را باخته است.

دیم. گذاری کردر طول بحران، ما تا آنجا که توانستیم از طرف مشتریانمان در بازار سهام سرمایه

داری استفاده کردیم تا در نههای مطمئنی مانند اوراق قرضه خزاما از سود حاصل از فروش دارایی

های کوچک و بزرگ آمریکایی، بازار هایی که ارزششان پایین آمده بود، نظیر سهام شرکتدارایی

های جای اینکه بر روی شرکتگذاری کنیم. بهالمللی، و بازارهای نوظهور سرمایهسهام بین

ه در این شرایط بازار که داد کخصوص قمار کنیم، سهام شاخص خریدیم که به ما امکان میبه

وپا شدت افت کرده بودند، با کمترین هزینه یک سبد سهام متنوع برای خودمان دستها بهقیمت

 کنیم.

ترین حد خود ها به پایینکه قیمت ۸۰۰۰نتیجه این کار چه شد؟ خوب، بعد از ماه مارس سال 

در افزایش یافت.  ٪۰۰۰۰تنها در عرض یک سال   ۰۰۰رسیدند، ارزش شاخص سهام اس اند پی

باال رفت، تا تأییدی باشد بر این باور ما که بازارهای خرسی، ٪۰۱۲طول پنج سال، این شاخص سهام 

وشتن که من در حال نگذارانی هستند که دیدی بلندمدت دارند. اکنونبهترین فرصت برای سرمایه

افزایش  ٪۸۰۰، ۸۰۰۰ر سال ترین سطح خود داین متن هستم، ارزش میانگین بازار نسبت به پایین

 یافته است.

گویم زده بودند. من باافتخار میزنید، مشتریان ما بسیار هیجانطور که خودتان هم حدس میهمان

رک کس کشتی را تکه مشتریانمان در طول بحران مالی با شرکت  ما باقی ماندند و تقریباً هیچ

تصمیم   دی نصیبشان شد. یکی از دو نفری کهنکرد. و مسلماً درنتیجه این تصمیم، سود بسیار زیا

گرفته بود از استراتژی ما پیروی نکند، مشتری جدیدی بود که در فاصله بسیار کوتاهی قبل از وقع 

ورد. خهایش، انبوهی از امالک و مستغالت به چشم میبحران به سراغ ما آمده بود و در سبد دارایی

بازار  تنهایی در زمان سقوطهایش تنوع ببخشد و همین امر بهما به او کمک کردیم تا به سبد دارایی
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که بازار سهام شدت کاهش داد. اما هنگامیمسکن، کمک زیادی به او کرد و ضرر و زیانش را به

 سقوط کرد، او نتوانست بر ترسش غلبه کند و تمام سهامش را فروخت.

ن ها شروع به باال رفتآن زمان، قیمت را جویا شوم. در یک سال بعد با او تماس گرفتم تا احوالش

کرد که دوباره در بازار سهام زده منتظر بود و جرأت نمیکرده بودند، اما او همچنان وحشت

در انتظار است و به همین خاطر، فرصت  هنوزگذاری کند. تا آنجا که من خبر دارم، او سرمایه

طور که تونی قبالً گفته بود، ز دست داد. همانکلی اسال اخیر را به ۱استفاده از رشد بازار سهام در 

 پردازیم.ها بهای سنگینی برای رسیدن به اطمینان میگاهی اوقات ما انسان

مشتری دیگری که در حین بحران شرکت کرییتیو پلنینگ را ترک کرد، حسابی تحت تأثیر جو 

های متخصصانی که در برنامهها قرار گرفته بود. او از یکی از کننده رسانهمنفی و اخبار ناامید

 ٪۰۰بینی کنند، شنیده بود که ارزش بازار سهام تا شوند تا آینده بازار را پیشتلویزیونی حاضر می

کاهش خواهد یافت. شنیدن این حرف حسابی او را ترسانده بود و دخترش هم به این ترس دامن 

بسیاری از کارمندانش نابغه کرد، جایی که زده بود. دختر او در شرکت گلدمن ساکس کار می

ارهای زودی بازچندان باهوشش توانسته بود او را متقاعد کند که بههستند. اما یکی از همکاران نه

های او اعتماد مالی سقوط خواهد کرد و طال تنها دارایی باارزش خواهد شد. پدرش هم که به حرف

با خرید طال حسابی ضرر کرد. چند کرده بود، در بدترین زمان ممکن تمام سهامش را فروخت و 

سرعت در حال افزایش بودند، اما او ها در بازار سهام بهماه بعد که با او صحبت کردم، قیمت

ترسید که دیگر برای بازگشتن به بازار سهام دیر شده باشد. او درنتیجه این اتفاق، کامالً افسرده می

 شده بود و امیدش را از دست داده بود.

کند، اما این دو مشتری قبلی شرکت ما به خاطر تصمیمات گفتن این مسئله مرا ناراحت می

شدت ضرر کردند و ثروت زیادی را از عجوالنه و نادرستی که در زمان سقوط بازار گرفتند، به

 ها غلبه کند.ها به احساساتشان اجازه دادند که بر آندست دادند. چرا این اتفاق افتاد؟ چون آن
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اران گذترین اشتباهاتی که سرمایههای پیشگیری از رایجفصل بعدی کتاب، ما درباره راه در

ای لهاما قبل از آن، بیایید به مسئکنیم. شوند، صحبت میدرنتیجه مسائل روانشناسی مرتکب می

ماده آ بعدیتوانید برای بازار خرسی بپردازیم که به همان اندازه اهمیت دارد: اینکه شما چطور می

هایتان را به نحوی انجام دهید که ریسکتان را کاهش دهید و بازده شوید و تخصیص دارایی

آموختن این مسئله به شما کمک خواهد کرد تا در هر شرایطی  تان را بیشتر کنید.گذاریسرمایه

 ها با خیال راحت بخوابید.شب ورا افزایش دهید،  بتوانید از ثروتتان محافظت کنید و آن

 دستورالعمل موفقیت

ترین گوید که داشتن یک سبد سرمایه متنوع، مهم، برنده جایزه نوبل اقتصاد، می۰هری مارکوویتز

توانید یک سبد سرمایه متنوع داشته باشید؟ با گذاری است. خوب، چطور میمسئله در سرمایه

بریم و توضیح مختصری م میها را ناهای مختلفی از دارایی که در ادامه آنگذاری در دستهسرمایه

 هایگوییم که چطور از کنار هم قرار دادن این داراییازآن، به شما میدهیم. پسدر مورد هر یک می

مختلف، برای خودتان یک سبد سرمایه متنوع ایجاد کنید تا هم ریسکتان کمتر شود و هم بازده 

بد هتر است که باهم ببینیم چرا سبیشتری به دست بیاورید. اما قبل از وارد شدن به آن بحث، ب

 ها باشد.های مختلف داراییسرمایه باید شامل دسته

ام دعوت بیایید با یک آزمایش فرضی ساده شروع کنیم. تصور کنید که من چند مهمان را به خانه

ا، ضق ام عبور کنند. دست بردهم تا از خیابان روبروی خانهها یک دالر میام. به هرکدام از آنکرده

ندرت ماشینی عبور کنم و از خیابان مقابل منزلم بهمن در یک محله آرام و خلوت زندگی می

آوردن پول مفت است و همه آن را قبول  مثابه به دستکند. در این حالت، پیشنهاد من بهمی

اب خها بگویم که این بار حق انتکنند. اما اگر من همین آزمایش را دوباره تکرار کنم و به آنمی

1 Harry Markowitz 
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ام عبور کنند، و یا به ازای توانند به ازای دریافت یک دالر از خیابان روبروی خانهدارند: یا می

کس عبور از دریافت همان یک دالر، از یک بزرگراه چهار بانده و شلوغ عبور کنند. مسلماً هیچ

دالر پیشنهاد  ۰۰،۰۰۰دالر یا  ۰۰۰۰کند. اما اگر برای عبور از بزرگراه، بزرگراه را انتخاب نمی

ها را ترغیب کنم تا از آن بزرگراه از آن یکیتوانم وقت چه؟ باالخره در یک نقطه، میبدهم، آن

 عبور کند!

چیزی که سعی دارم به شما نشان دهم، رابطه میان ریسک و پاداش است. ریسک آسیب دیدن 

د باال رفتن ریسک، پاداش هم بایو اینکه همراه با  -در هنگام عبور از خیابان خلوت و بزرگراه شلوغ

ی قبول ای که شما برابه آن پاداش اضافه افزایش بیابد تا افراد حاضر به پذیرش آن ریسک شوند.

ا های شمکه متخصصان تخصیص داراییهنگامی گویند.می ۰کنید، صرف ریسکریسک دریافت می

نند. هرچقدر که ریسک کها را مشخص میدهند، صرف ریسک هر یک از داراییرا انجام می

شود. گذار هم بیشتر میگذاری بر روی یک دارایی بیشتر باشد، سود مورد انتظار سرمایهسرمایه

عنوان یک مشاور مالی، وظیفه من این است که برای مشتریانم یک سبد سرمایه متنوع ایجاد به

از انجام این کار چیست؟ هدف ها به وجود آمده باشد. های مختلف داراییکنم که از ترکیب دسته

تا بتوانید بین بازده مورد انتظارتان و ریسکی که حاضرید قبول کنید، به یک تعادل دست پیدا کنید. 

 دهد تا بدون اینکهمزیت ایجاد یک سبد سرمایه متنوع در این است که به شما این امکان را می

پذیر مکانچطور چنین چیزی اریسک بیشتری را متقبل شوید، سود بیشتری به دست کسب کنید. 

راستا با یکدیگر حرکت های مختلف دارایی، معموالً همکه ارزش دسته است؟ به این خاطر

سقوط کرد، اما در همان زمان ارزش  ٪۳۲، شاخص سهام اس اند پی ۸۰۰۲کنند. در سال نمی

ام داشتید و هم افزایش یافت. درنتیجه، اگر در سبد سرمایه خود هم سه ٪۰۰۸4اوراق قرضه معتبر

1 risk premium 
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ال بازده شما حو درعین -شدنسبت به حالتی که فقط سهام داشتید، ریسکتان کمتر می اوراق قرضه،

 شد.بیشتر می

ها در سبد توانید با ترکیب آنهایی که میترین داراییحال بیایید باهم نگاهی بیندازیم به اصلی

 تر به آزادی مالی برسید.سرمایه خود، خیلی سریع

 امسه

خریدن سهام مانند خرید بلیت التاری نیست. با خرید یک شرکت، شما درواقع مالک بخشی از 

شوید و در سود و زیانش شریک خواهید بود. ارزش سهام شما بر اساس عملکرد آن شرکت می

 یابد. همچنین بسیاری ازبینی میزان سودآوری آن در آینده، افزایش یا کاهش میشرکت و پیش

 ها ازکنند که سهم آنماهه، سودی را به صاحبان سهام پرداخت میر پایان هر دوره سهها دشرکت

ز کننده به یکی اگذاری در بازار سهام، درواقع شما از یک مصرفسود آن شرکت است. با سرمایه

کنندگان شوید. اگر یک گوشی آیفون بخرید، شما یکی از مصرفوکارها تبدیل میصاحبان کسب

رکت اپل خواهید بود؛ اما اگر سهام شرکت اپل را بخرید، شما به جمع صاحبان شرکت محصوالت ش

 گیرد.و بخشی از درآمد آینده شرکت به شما تعلق می -پیوندیداپل می

گذاری کرده است، باید چه انتظاری داشته باشید؟ عنوان فردی که در بازار سهام سرمایهبه

توانیم حدس )خیلی( خوبی در اما با مشاهده گذشته می بینی آینده غیرممکن است،اگرچه پیش

بر اساس تاریخچه بازار سهام آمریکا، در طول یک قرن گذشته افرادی که در مورد آینده بزنیم. 

اما این  اند.در سال سود کسب کرده ٪۰۰تا  ٪۰طور متوسط اند، بهگذاری کردهاین بازار سرمایه

کننده باشند، چراکه بازار سهام در طول این مسیر نوسانات بسیار زیادی را توانند گمراهاعداد می

در هر چند سال، امری کامالً طبیعی  ٪۰۰تا  ٪۸۰ها به میزان پشت سر گذاشته است. سقوط قیمت

گاه ید از این حقیقت آشما با کند.بار، بازار سهام سقوط میطور میانگین، هر چهار سال یکبهاست. 
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و درنتیجه ترس خود اشتباهات نادرستی اتخاذ نکنید.  -باشید تا در زمان وقوع آن شوکه نشوید

 حال، شما باید بدانید که بازار سهام، در سه سال از یک دوره چهارساله سودآور است.درعین

که « متخصصانی»حتی آن بینی کرد، و توان بازار سهام را پیشعنوان نمیهیچمدت، بهدر کوتاه

توانند آینده بازار را پیشگویی کنند، از تغییرات بازار در آینده خبر ندارند! در کنند میادعا می

کاهش یافت. اما  ٪۰۰طور ناگهانی به ۰۰۰، ارزش شاخص سهام اس اند پی ۸۰۰۰ژانویه سال 

 ها به همان سرعتی که پایین آمده بودند، دوباره باال رفتند.قیمت

گذاران آمریکایی، در پاسخ به تونی که از او ترین سرمایهچرا؟ هاوارد مارکس، یکی از محترم

ن کاهش ای برای ایکنندهراستش را بخواهی هیچ دلیلی قانع»همین سؤال را پرسیده بود، گفته بود:

ود ها وجطور که هیچ دلیل خوبی برای باال رفتن دوباره قیمتها وجود نداشت. هماندر قیمت

 «نداشت.

در طول دهنده رشد اقتصادی نخواهد بود. چیز بهتر از بازار سهام، نشاناما در بلندمدت، هیچ

ه یابد. درنتیجکنند، و میزان بازدهی نیروی کار افزایش میزمان، جمعیت و اقتصاد هردو رشد می

 یابد.افزایش میها شوند و درنتیجه، قیمت سهام آنوکارها پرسودتر میاین رشد اقتصادی، کسب

همه رغم آنطور که در قرن بیستم، علیبه همین دلیل، بازار همیشه در بلندمدت رشد خواهد. همان

ذاری گبینید که چرا سرمایهجنگ و بحران و سقوط، بازهم ارزش بازار سهام افزایش یافت. حال می

 بلندمدت در بازار سهام به سود شما خواهد بود؟

، او در روزنامه ۸۰۰۲بهتر از وارن بافت درک نکرده است. در اکتبر  کس این مسئله راهیچ

هم در شرایطی که همه ای نوشت و مردم را به خرید سهام تشویق کرد. آنمقاله تایمزنیویورک

ریخته بود، و هر ورز همشدت بهمردم در حال فروش سهامشان بودند، وضعیت بازارهای مالی به

رسید. وارن بافت در آن مقاله نوشته نده بیشتری به گوش میکناخبار ترسناک و نگران

روزهای نخستین جنگ جهانی دوم را به یاد بیاورید. در آن زمان، اوضاع در آمریکا، اروپا و »بود:
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ترین میزان خود رسید، ارزش بازار به پایین ۰۰4۸شدت وخیم بود. در آپریل سایر نقاط جهان به

رایط جنگ به نفع متفقین ورق بخورد. دوباره، در اوایل دهه هشتاد یعنی درست قبل از اینکه ش

کرد و اقتصاد درگیر میالدی، زمان مناسب برای خرید سهام آن هنگامی بود که تورم سرسام می

ذار است. گطور خالصه بخواهم بگویم، اخبار بد بهترین دوست یک سرمایهبهمشکالت متعدد بود. 

انید که بخشی از آینده روشن آمریکا را با قیمتی بسیار کم خریداری تودر چنین شرایطی، شما می

 «کنید. مطمئن باشید که در بلندمدت، اخبار مربوط به بازار سهام خوب خواهد بود.

ربوط در بلندمدت، اخبار م»کنم که این جمله را همیشه در ذهنتان داشته باشید:به شما توصیه می

اگر شما این نکته را درک کنید، به شما کمک خواهد کرد که « به بازار سهام خوب خواهد بود.

ناپذیر باقی بمانید، و درنهایت به ثروت زیادی دست پیدا ها تزلزلصبور باشید، در مواجهه با بحران

 کنید.

باشید که  خوب، پس نقش سهام در سبد سرمایه شما چه خواهد بود؟ اگر شما اعتقاد داشته

یابد، پس منطقی است که بخش مناسبی سال آینده بهبود می ۰۰ا در وکارهوضعیت اقتصاد و کسب

ساله، بازار همیشه رشد  ۰۰های معموالً در دورهاز سبد سرمایه خود را به سهام اختصاص دهید. 

تحقیقی که توسط موسسه حال، هیچ تضمینی برای این امر وجود ندارد. کند. اما بااینمی

طور ، به۰۰۳۲تا  ۰۰۸۰های د، نشان داد که در بازه سالانجام ش ۰گذاری بلک راکسرمایه

پایین آمده است. خبر خوب چیست؟ اینکه در همان  ٪۰میانگین ارزش بازار سهام در هرسال، 

تحقیق، نشان داده شد که به دنبال این ده سال، بازار سهام به مدت دو دهه کامل سودآوری داشت 

 ها دوباره باال رفتند.و قیمت

چالش اصلی اینجا است که برای مدت کافی در بازار بمانید تا بتوانید به پاداشتان برسید. البته، 

بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد، این است که در طول یک بازار خرسی طوالنی، مجبور به 

1 BlackRock 
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توانید از مبتال شدن به چنین سرنوشتی جلوگیری کنید؟ برای فروش سهامتان شوید. چطور می

ید تالش کنید تا آنجا که ممکن است زیر بار قرض نروید، و بیشتر از چیزی که درآمد با شروع،

ی پذیری قرار بگیرید. سعشود که در موقعیت آسیبزیرا این کارها باعث می -دارید، خرج نکنید

زمان  وقت مجبور نشوید که درنجات برای روز مبادا داشته باشید، تا هیچ کنید که همیشه یک چتر

هایی که برای ساخت این چتر نجات وجود ها، سهامتان را بفروشید. یکی از راهآمدن قیمت پایین

 گذاری در اوراق قرضه است.دارد، سرمایه

 اوراق قرضه

کنید، درواقع دارید پولتان را به یک دولت، شرکت، و که شما اوراق قرضه را خریداری میوقتی

دهید. صنعت مالی عاشق این است که مسائل ساده را پیچیده جلوه یا هر نهاد دیگری قرض می

اید. اگر شما به دولت دهد. اوراق قرضه، درواقع سند قرضی است که شما به یک نهاد دیگر داده

گویند. اگر به یک شهر یا شهرستان پول قرض می ۰داریاوراق قرضه خزانهل قرض بدهید، به آن پو

. اگر به یک شرکت مثل ماکروسافت پول قرض ۸اوراق قرضه شهرداریشود بدهید، اسمش می

ر دهید که اعتباتر پول قرض می. و زمانی که به شرکتی کوچک۳اوراق قرضه شرکتیشود بدهید، می

گویند. این هم از این! حاال شما با انواع می 4بنجل یاریسک  اوراق قرضه پرارد، به آن کمتری د

 اید.مختلف اوراق قرضه آشنا شده

کنید؟ خوب بستگی دارد. قرض دادن پول در ازای قرض دادن این پول، چقدر سود دریافت می

ا که نتواند پول شما ربه دولت آمریکا سود بسیار کمی برای شما خواهد داشت، زیرا ریسک این

برگرداند خیلی کم است. قرض دادن پول به دولت ونزوئال )کشوری که نرخ تورم آن در سال 

1 Treasury bond 
2 municipal bond 
3 corporate bond 
4 high-yield bond or junk bond 
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بوده است(، ریسک خیلی بیشتری دارد پس سود دریافتی هم باید خیلی بیشتر باشد.  ٪۱۰۰گذشته 

از شما  گردد به سبک و سنگین کردن ریسک و پاداش. دولت آمریکاچیز برمیدوباره، همه

خواهد که در یک روز آفتابی از یک خیابان خلوت در اطراف شهر عبور کنید، اما دولت ونزوئال می

انی هم با چشموآمد عبور کنید، آنخواهد که در یک شب طوفانی، از یک بزرگراه پررفتاز شما می

 بسته.

سه با دولت احتمال اینکه یک شرکت در بازپرداخت قروضش با مشکل مواجه شود، در مقای

آمریکا بیشتر است، پس قاعدتاً باید سود بیشتری هم به خریداران اوراق قرضه خود بپردازد. 

تر باشد و اعتبار کمتری داشته باشد، سود پرداختی هم باید بیشتر شود. هرچقدر که شرکت کوچک

ی مثل های مختلف را با عبارات، ریسک خرید اوراق قرضه شرکت۰مؤسساتی مانند مؤسسه مودی

«Aaa » و«Baa3 »کنند.مشخص می 

زمان این نظر داشته باشید، مدت در کنار ریسک اوراق قرضه، عامل مهم دیگری که باید در

پرداخت  ٪۰۰۲ساله، سود سالیانه  ۰۰قرض است. دولت آمریکا در حال حاضر برای یک قرض

خواهد بود.  ٪۸۰4انه شما بدهید، سود سالی سال به دولت قرض ۳۰کند. اگر همان پول را برای می

اده است: کنید، بسیار ستر، سود بیشتر دریافت میمدتهای طوالنیدلیل اینکه شما برای دادن قرض

 ها ریسک بیشتری دارند.این قرض

کنند؟ برای شروع، باید بگویم که خرید اوراق قرضه اصالً چرا مردم اوراق قرضه را خریداری می

ت گیرنده ازنظر قانونی موظف اسیار کمتری دارد، چراکه طرف قرضنسبت به خرید سهام رسید بس

 که پول شما را بازگرداند. اگر شما یک اوراق قرضه را تا زمان سررسید آن نگه دارید، طرف مقابل

مگر اینکه طرف  -شده را به شما بازگرداندموظف است که پول شما به همراه تمام سود مشخص

1 Moody 
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حساب ریسک به جهت، اوراق قرضه یک دارایی کمست شود. ازاینمنتشرکننده اوراق قرضه ورشک

 آید.می

کار، مثل افراد گذاران محافظهخوب، جایگاه اوراق قرضه در سبد سرمایه شما چیست؟ سرمایه

توانند نوسانات بازار سهام را تحمل کنند، ممکن است تصمیم بگیرند بازنشسته یا کسانی که نمی

گذارانی که خرید اوراق قرضه نمایند. سرمایه خود را صرف که بخش زیادی از سرمایه

بر شان را به خرید اوراق قرضه معتتوانند درصد کمتری از سرمایهپذیری بیشتری دارند، میریسک

وقت به مشکل نقدینگی برنخورند و مجبور اختصاص دهند، تا در طول دو تا هفت سال آینده هیچ

ها، سهامشان را بفروشند. سهامداران جسورتر هم ممکن است متنشوند که در زمان پایین بودن قی

که شان را صرف خرید اوراق قرضه معتبر کنند، تا در زمان سقوط بازار و هنگامیبخشی از سرمایه

را در  فروشند، اوراق قرضه خود را به پول نقد تبدیل کنند و آنمی افراد سهامشان را با قیمت کمی

این دقیقاً همان کاری بود که شرکت کرییتیو پلنینگ در زمان اری نمایند. گذبازار سهام سرمایه

وقوع بحران مالی انجام داد: ما بخشی از اوراق قرضه مشتریانمان را فروختیم تا از پول حاصل از 

قیمت استفاده کنیم و از این طریق، بعد از تمام شدن بحران و باال رفتن آن، برای خرید سهام ارزان

 ها، سود خوبی کسب کنیم.قیمتدوباره 

وغریب امروز، بسیاری از افراد تمایلی به تنها یک مشکل وجود دارد: در شرایط اقتصادی عجیب

خرید اوراق قرضه ندارند. سود این اوراق در حال حاضر بسیار کم است، درنتیجه شما در ازای 

ت خصوص اخیراً که وزارهکنید. بشوید، پاداش بسیار اندکی دریافت میریسکی که متقبل می

ترین میزان در طول تاریخ کاهش داده است. اش را به پایینداری آمریکا، سود اوراق قرضهخزانه

تازگی اقدام به فروش تر است: دولت ایتالیا، بهها، اوضاع حتی از این هم عجیبسوی آبدر آن

ه شدید! اگر شما پولتان را به کرده است. درست متوج ٪۸۰۲ساله با سود سالیانه  ۰۰اوراق قرضه 

در سال  ٪۸۰۲شانس باشید که قدر خوشبه این دولت قرض بدهید، ممکن است آن قرننیممدت 
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که دولت این کشور که در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار دارد، با آن هم درصورتی-سود کنید

 .توانید انجام دهیدمیهایی است که شما بندیمشکلی مواجه نشود. و این یکی از بدترین شرط

صورت نقد نگه دارید، هیچ سودی عایدتان مشکل اینجاست که این روزها، اگر پولتان را به

دهید. حداقل با خرید اوراق شود. درواقع، در اثر تورم بخشی از ثروتتان را هم از دست مینمی

اضر بازار اوراق قرضه توجه به این شرایط، در حال ح درآمد خواهید داشت. با اندکیشما قرضه، 

 گذاران ندارد.جذابیت چندانی برای سرمایه

 های جایگزینگذاریسرمایه

اری دالمللی و نگهجز خرید سهام، اوراق قرضه، و یا خرید ارزهای بینگذاری دیگری بههر سرمایه

خاصی های آید. از داراییحساب میهای جایگزین بهگذاریصورت نقدی، جزء سرمایهها بهآن

ون قیمت که توسط پابلو پیکاسو کشیده شده باشد گرفته، تا کلکسیمانند یک تابلوی نقاشی گران

کنید. اما هدف ما در اینجا این ای که خریداری میهای قدیمی و ارزشمند، و یا قایق تفریحیماشین

ر مورد م و دگذاری جایگزین تمرکز کنیهای سرمایهترین فرصتترین و مهماست که بر روی رایج

 ها حرف بزنیم.آن

های جایگزین، قابلیت گذاریقبل از هر چیز باید به شما هشدار بدهم که: بیشتر سرمایه

ها تعلق ها دشوار است(، مالیات زیادی به آنتر، فروش آن)به بیان ساده ۰نقدشوندگی پایینی دارند

ها را جذاب دو ویژگی است که آن ها باال است.  اگرچه،های نگهداری از آنگیرد، و هزینهمی

ها هیچ ربطی به کند: ممکن است )در برخی مواقع( سود زیادی عاید شما کنند؛ و ارزش آنمی

توجهی توانند ریسک شما را به میزان قابلتغییر ارزش در بازار سهام یا اوراق قرضه ندارد، پس می

1 illiquid assets 
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های خالص کند، ارزش کل دارایی سقوط ٪۰۰کاهش بدهند. برای مثال، اگر ارزش بازار سهام 

 اید. هایتان را در یک سبد نگذاشتهمرغشود، زیرا همه تخمکم نمی ٪۰۰شما 

ه شخصه طرفدار سهای جایگزین؛ من بهگذاریبیایید نگاهی بیندازیم به پنج مورد از سرمایه

 آید:مورد اول هستم و از دو مورد آخر خوشم نمی

 من مطمئن هستم که همه شما افرادی را  ۰ک و مستغالت.گذاری امالهای سرمایهصندوق

در قاند. اما همه ما آنگذاری در بازار مسکن سود خوبی به جیب زدهشناسید که با سرمایهمی

لم را در دهم که پوپول نداریم که بتوانیم خانه یا آپارتمان بخریم. به همین دلیل، من ترجیح می

ها، این امکان را به شما م. این صندوقگذاری امالک و مستغالت بگذارهای سرمایهصندوق

ای که دارید، بتوانید بر روی بازار امالک سرمایه دهند که با کمترین هزینه، و با هر میزانمی

رف ها، به نمایندگی از طگذاری کنید و به سبد سرمایه خود تنوع ببخشید. این صندوقسرمایه

های اداری، ها، برجهای مسکونی، آپارتمانانهها، اقدام به خرید خآن مشتریانشان و با سرمایه

ای دهشکنند. با این کار، شما عالوه بر درآمد تضمیندست میهای فروش و امالکی ازاینمجتمع

ها هم سهیم آورید، در سود حاصل از افزایش قیمت آنکه از اجاره آن امالک به دست می

شوید.می

 گذاری خصوصی، از پول مشتریانشان سرمایه هایصندوق ۸گذاری خصوصی.های سرمایهصندوق

کنند و سپس از طریق اعمال استفاده می ۳برای خرید همه یا بخشی از یک شرکت خصوصی

ها، و حداقل کردن مالیات پرداختی، عملکرد آن تغییراتی در ساختار آن شرکت، کاهش هزینه

ت ا شرکت بهبودیافته را با قیمهاش بیشتر شود. درنهایت، آنبخشند تا سودآوریرا بهبود می

اری گذسرمایه ها: یک صندوقگذاری در این صندوقفروشند. مزیت سرمایهخیلی باالتری می

ای اداره شود، عالوه بر اینکه به سبد سرمایه شما خصوصی که توسط افراد متخصص و باتجربه

1 Real Estate Investment Trusts 
2 Private Equity Funds 

عمومی عرضه نشده است و سهامداران آن افراد محدودی هستند. صورتبهشرکتی که سهامش 7
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ها: گذاری در این صندوقتواند سود زیادی هم نصیبتان کند. ایراد سرمایهبخشد، میتنوع می

کنند. ها پایین است، ریسک نسبتاً باالیی دارند، و هزینه زیادی دریافت میقابلیت نقدشوندگی آن

ر یکی از ده ایم تا بتوانیم دایم استفاده کردهدر شرکت کرییتیو پلنینگ، ما از روابطی که داشته

ها آن ای کهنیم. حداقل سرمایهگذاری کگذاری خصوصی برتر در کشور سرمایهصندوق سرمایه

میلیون  ۰توانند با حداقل سرمایه میلیون دالر است، اما مشتریان ما می ۰۰کنند، معموالً قبول می

ذاری گبینید، همه افراد امکان سرمایهطور که میگذاری کنند. هماندالر، در این صندوق سرمایه

تواند ارزش های این حوزه، میصندوق ر بهترینگذاری دها را ندارند، اما سرمایهدر این صندوق

پردازید داشته باشد و سود خوبی عایدتان کند.ها میهزینه باالیی را که به آن

 های ام.ال.پی. هستم. شخصه یکی از طرفداران طرحمن به ۰..)پی .ال .ام (ویژه محدودِ شراکت

های های ام.ال.پی. بر روی زیرساختطور که تونی در فصل قبل برایتان توضیح داد، طرحهمان

کنند، و در بازارهای عمومی گذاری میازجمله خطوط انتقال نفت و گاز سرمایه صنعت انرژی،

م، دهیها را به برخی از مشتریانمان پیشنهاد میین طرحگذاری در اشوند. ما سرمایهمعامله می

کنند که مشمول چراکه هم ریسک پایینی دارند، و هم درآمد خوبی به شما پرداخت می

شود. البته این طرح برای همه مناسب نیست )مخصوصاً اگر شما جوان های مالیاتی هم میمعافیت

گذارانی از داشته باشید(، اما برای سرمایهاندباشید و یا در یک حساب بازنشستگی شخصی پس

آلی است.کنند، انتخاب ایدههای زیادی پرداخت میسال است و مالیات ۰۰که سنشان بیشتر از 

 .های اقتصادیآل در برابر بحرانمنزله یک پناهگاه ایدهبرای برخی از مردم، طال به بازار طال 

پاشی اقتصاد جهانی، طال تنها چیزی خواهد بود است. این افراد معتقد هستند که در صورت فرو

، کندماند. نظر من چیست؟ خرید طال هیچ درآمدی برای شما ایجاد نمیکه همچنان باارزش می

بار طور که وارن بافت یکعالوه یک عنصر حیاتی نیست و بیشتر جنبه زینتی دارد. همانو به

کشند تا طال را از زیر خاک زحمت میعده زیادی در آفریقا یا هر گوشه دیگر جهان »گفت:

1 Master Limited Partnerships 
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کنیم و آن را دوباره زیر کنیم، گودال دیگری حفر میبیرون بکشند. سپس ما آن را ذوب می

دهیم تا اطراف آن نگهبانی بدهند. نگهداری طال ای پول میکنیم. بعد هم به عدهخاک دفن می

کند.موضوع را درک میای ندارد و هرکس که اندکی هوش داشته باشد، این هیچ فایده

 در  ۰گذاری حفظ ارزش(.های سرمایهگذاری پوشش ریسک )صندوقهای سرمایهصندوق

گذاری پوشش ریسک هیچ جایی در سبد سرمایه های سرمایهشرکت کرییتیو پلنینگ، صندوق

رد اند که در بلندمدت عملکها توانستهما ندارند. چرا؟ چون تنها درصد بسیار کمی از این صندوق

نند. کگذاری جدیدی قبول نمیها دیگر سرمایههای آنو بهترین -قبولی از خود ارائه دهندقابل

گیرد، ها تعلق میهای باالیی دارند، مالیات زیادی به آنها این است که هزینهمشکل این صندوق

. دمدیریت ریسکشان ضعیف است، عملکردشان شفاف نیست، و قابلیت نقدشوندگی پایینی دارن

هزینه ساالنه  ٪۸از اینکه چه عملکردی داشته باشند، از شما  نظرها صرفبیشتر این صندوق

شود. در مقابل از سودی که قبل از پرداخت مالیات نصیبتان می ٪۸۰عالوه کنند، بهدریافت می

، میانگین سود این ۸۰۰۰تا سال  ۸۰۰۰کنند؟ خوب، از سال کار میهای گزاف چهاین هزینه

کمتر بوده است. از دید من،  ۰۰۰ها همواره از بازده شاخص سهام اس اند پی وقصند

که ها بیشتر از اینای نیست، چراکه آنها انتخاب چندان هوشمندانهگذاری در این صندوقسرمایه

رسانند.مشتریانشان را ثروتمند کنند، به جیب صاحبانشان سود می

1 hedge funds 
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هایتان بیابیددارایی فرد خود را برای تخصیصروش منحصربه

دانید که برای این کار، چه اید، و میکه از اهمیت ایجاد یک سبد سرمایه متنوع آگاه شدهاکنون

گذاری کنید، وقت آن توانید سرمایههای مختلفی از دارایی میهایی دارید و در چه دستهانتخاب

 این است که برای تخصیصفرد خودتان را بیابید. حقیقت رسیده است که ترکیب منحصربه

وجود، بسیاری از مشاوران جامع که برای همه مناسب باشد وجود ندارد. بااین ها، یک روشدارایی

به برای العمل مشامالی، بدون در نظر گرفتن شرایط و نیازهای متفاوت مشتریانشان، از یک دستور

یک فرد گیاهخوار استیک بگذارید، این کار مانند این است که جلوی کنند. ها استفاده میهمه آن

 و یا به کسی که عاشق گوشت است، ساالد بروکلی بدهید.

این است که با توجه به سن افراد، درصد اوراق قرضه را در سبد  –اما نادرست  -یک روش رایج

از سبد سرمایه  ٪۰۰سال سن داشته باشید،  ۰۰ها مشخص کنند. برای مثال، اگر شما سرمایه آن

ت، واقعی درای ساده است. باید اوراق قرضه تشکیل دهد. ازنظر من، این روش به طرز احمقانهشما را 

ین یک باالخره بساختار سبد سرمایه شما، باید با نیازها و اهداف فردی شما مطابقت داشته باشد. 

ند انداز کخواهد برای تأمین هزینه دانشگاه فرزندانش پسساله سرپرست خانوار که می ۰۰مادر 

اش را فروخته است و وکار چند میلیون دالریتازگی کسبساله که به ۰۰و یک کارآفرین 

که های زیادی وجود دارد. اینجا بگذارد، تفاوتخواهد که یک میراث بشردوستانه از خودش بهمی

 ها نسخه یکسانی برایشان بپیچیم، اصالً منطقی نیست!به خاطر تشابه سنی آن

ایج دیگر این است که ساختار سبد سرمایه افراد را با توجه به میزان های ریکی از روش

ا چه کند تا مشخص شود که تها تعیین کنند. هر مشتری یک پرسشنامه را پر میپذیری آنریسک

اشید یا پذیر بگذار ریسکریسک را دارد. سپس با توجه به اینکه شما یک سرمایه حد توان تحمل

فروشند. ازنظر من، این روش شده را به شما مید سرمایه از پیش آمادهکار، یک سبفردی محافظه

گیرد. اگر شما فرد هم به اندازه روش قبلی نادرست است، چون بازهم نیازهای شما را نادیده می
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هام باشد گذاری سنگین در بازار سگریزی باشید، اما تنها شانستان برای بازنشستگی سرمایهریسک

ای که پر از اوراق قرضه باشد، تنها منجر به ناامیدی شما خواهد سبد سرمایهچه؟ در این صورت 

 شد.

به نظر من، سؤال واقعی که شما هایتان را انجام دهید؟ تخصیص دارایی بایدبا این اوصاف، چطور 

ا های مختلف، احتمال شمچه ترکیبی از داراییتان باید به آن پاسخ دهید، این است: و مشاور مالی

دیگر، ارتعببهکند؟ باشید، حداکثر می بایدبرای رسیدن از جایی که امروز هستید به جایی که را 

 مشخص شده باشد. فردتاننیازهای منحصربهساختار سبد سرمایه شما باید با توجه به 

درستی متوجه شود که شما اکنون در چه شرایطی قرار تان باید بهدر نخستین گام، مشاور مالی

انداز کنید، و توانید که پسخواهید و میهرماه چقدر از درآمدتان را می )نقطه شروع(، دردارید 

ه این کدرنهایت به چقدر پول احتیاج دارید، و چه زمانی به آن احتیاج دارید )نقطه مقصد(. هنگامی

ایتان پشما باید یک راهکار مخصوص خودتان را پیش  درستی شناسایی شدند، مشاور مالینیازها به

از  تنهایی و بدون کمک گرفتنقرار دهد، تا به شما کمک کند که به اهدافتان برسید. آیا شما به

ی یک توجه به اینکه حت طور است. اما باآیید؟ مطمئناً همینمییک فرد متخصص از پس این کار بر

مکی ر راهنمایی و کباری به همراه داشته باشد، شما باید از هتواند نتایج فاجعهاشتباه کوچک می

است، مگر  ایتوانید استفاده کنید. پس کمک گرفتن از یک مشاور مالی تصمیم هوشمندانهکه می

 اینکه شما کامالً نسبت به این مسائل آگاهی داشته باشید.

سال بعد بازنشست شوید، به  ۰۰درهرصورت، بیایید فرض کنیم که شما برای اینکه بتوانید در 

تان با توجه به این نیاز و خواسته احتیاج دارید. ممکن است مشاور مالی ٪۱ه سود متوسط سالیان

مانده را روی باقی ٪۸۰را در بازار سهام و  تاناز دارایی ٪۱۰شما، به این نتیجه برسد که باید 

سال سن داشته باشید  4۰گذاری کنید. اصالً مهم نیست که شما در حال حاضر اوراق قرضه سرمایه

هایتان کند تخصیص داراییاست که مشخص می نیازهای شمال. به یاد داشته باشید: این سا ۰۰یا 
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ازاینکه مشاور مالی شما، آن ترکیبی را که برای شما. پس سنباید به چه صورتی انجام شود، نه 

د توانیرسیدن به نیازهایتان مناسب است تعیین کرد، آنگاه باید باهم صحبت کنید و ببینید که آیا می

ز ریسک آن میزان ا توانیدنمیبا ریسکی که این سبد سرمایه به همراه دارد کنار بیایید یا نه. اگر 

تواند تر بگیرید و مشاورتان هم میاندکی هدفتان را دست پایین توانیدرا تحمل کنید، آنگاه می

شده الحصترکیب سبد سرمایه شما را به نحوی بازطراحی کند که با ریسک کمتری به آن هدف ا

 دست پیدا کنید.

یک مشاور مالی کاربلد و باتجربه، ترکیب سبد سرمایه شما را مختص خودتان و با توجه به نیازها 

فرض کنید که شما برای یک شرکت کند. فردی که دارید مشخص میشرایط مالی منحصربه و

. مشاور ایداری کردهگذاندازتان را در سهام همان شرکت سرمایهکنید و بیشتر پسنفتی کار می

کند که مطمئن شوید نوسانات بازار انرژی هایتان را اصالح میمالی شما به نحوی تخصیص دارایی

 های شما نخواهد گذاشت.تأثیر زیادی بر ارزش خالص دارایی

های فرد برای خودتان طراحی کنید تا مالیاتمسئله مهم دیگر، این است که یک برنامه منحصربه

فرض کنید که شما در حال حاضر یک سبد سرمایه دارید و آن را به ما حداقل شود. پرداختی ش

ها گوید که این شکل از تخصیص داراییدهید. او به شما میمشاور مالی جدیدتان نشان می

کند. در تان را توصیه میعنوان مناسب شما نیست و ایجاد یک تغییر کلی در ساختار سرمایههیچبه

هایتان خوب گذاریآل ممکن است حق با او باشد. اما اگر تاکنون بازده سرمایههیک دنیای اید

علق آمده تدستها مجبور شوید مالیات سنگینی را که به این سود بهبوده باشد و با فروش آن

وقت چه؟ یک مشاور مالی ماهر و باتجربه، نخست تأثیر مالیاتی را که درنتیجه گیرد بپردازید، آنمی

غییر جای اعمال یک تکند. درنتیجه، ممکن است بههایتان باید بپردازید محاسبه میداراییفروش 

مثاًل  -دهدتان پیشنهاد بتر را در ساختار سرمایهکلی و ناگهانی، یک تغییر تدریجی و بسیار آهسته

 نید.ک هایتان استفادهگذاریتان برای تنوع بخشیدن به سرمایههای ماهیانهاندازاینکه از پس
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مسئله مهم این است که شما یک مشاور مالی را پیدا کنید که به اندازه کافی تجربه و مهارت 

ای مختص نیازهای شما برایتان طراحی کند. در امر تخصیص داشته باشد تا بتواند سبد سرمایه

این . شتعنوان نتایج خوبی به دنبال نخواهد داهیچها، تجویز یک نسخه کلی برای همه، بهدارایی

آرتروز  بهترین داروی»کار مثل این است که برای سرماخوردگی نزد دکتر بروید و او به شما بگوید:

 «کنم.در دنیا را برایتان تجویز می

 هااصول کلیدی در تخصیص دارایی

ص اصل کلیدی را در رابطه با نحوه تخصی خواهم چندقبل از اینکه این فصل را به پایان ببریم، می

ن از هایتاگیریها را در ذهن داشته باشید و در تصمیمهایتان به شما یاد بدهم تا همواره آنیدارای

ها پایبند ها اصولی هستند که ما همواره در شرکت کرییتیو پلنینگ به آنکمک بگیرید. این هاآن

فانی و طو سالمت از روزهای آفتابیکنند تا بههستیم، و من اطمینان دارم که به شما هم کمک می

 عبور کنید!

 بگذارید با توضیح این کند.ها میزان بازدهی سرمایه شما را مشخص مینحوه تخصیص دارایی .۰

ترین عاملی که میزان سوددهی سرمایه شما را تعیین اصل ساده و بدیهی شروع کنیم: مهم

م ابنابراین، انتخاب یک ترکیب درست از سههایتان است. کند، نحوه تخصیص داراییمی

تان، های جایگزین در سبد سرمایهگذاریهای مختلف، اوراق قرضه، و سایر سرمایهشرکت

بی را هر ترکی کنید.گذاری اتخاذ میترین تصمیمی خواهد بود که شما در رابطه با سرمایهمهم

 هایتان را در یک سبد نگذاشته باشیدمرغکنید، حتماً مطمئن شوید که همه تخمکه انتخاب می

درستی انجام گذاری کرده باشید. اگر این کار را بههای مختلف دارایی، سرمایهر دستهو د

یابد و هم تحت هر شرایطی سود خوبی به دست دهید، هم ریسکتان تا حد زیادی کاهش می

آورید.می
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گذاری نکنید.هایتان را در یک بازار خاص سرمایهوقت تمام دارایینکته اخالقی: هیچ

نگ، در شرکت کرییتیو پلنیعنوان هسته مرکزی سبد سرمایه خود قرار دهید. را بهشاخص سهام  .۸

ایه سبد سرم مرکزی هستهعنوان کنیم. ما بهگذاری خاص استفاده میما از یک شیوه سرمایه

نیم، و کالمللی را انتخاب میهای آمریکایی و بینگذاری در سهام شرکتمشتریانمان، سرمایه

گزینیم. علت انتخاب شاخص سهام این است که با کمترین اخص سهام را برمیبرای این کار، ش

صرفه است، و در بلندمدت دهد، ازنظر مالیاتی بههزینه، تنوع باالیی را در اختیار شما قرار می

نوع، ما ت های کنشگر بیشتر است. برای دست یافتن به حداکثربازده آن از بازده اکثر صندوق

های مختلف صنعت فعال هستند های مختلف که در بخشسهام انواع شرکتخواهیم که در می

های کوچک. با چنین های متوسط، و شرکتهای بزرگ، شرکتگذاری کنیم: شرکتسرمایه

 های فناوریگستردگی و تنوع باالیی، شما از ریسک سقوط یک بخش از بازار )مثالً سهام شرکت

د توانیگذاری در شاخص سهام، شما مید ماند. با سرمایهها( مصون خواهیمحور، و یا سهام بانک

های تهای اضافه و یا مالیااز رشد کلی بازار سهام در بلندمدت لذت ببرید، بدون اینکه به هزینه

های سبد غیرضروری اجازه دهید تا سود خالص شما را کاهش دهند. برای سایر بخش

کنیم.ها صحبت میدر ادامه راجع به آن های بیشتری وجود دارد کهتان، انتخابسرمایه

آمدن خواهید که در زمان پایین وجه نمیهیچشما به همیشه یک چتر نجات داشته باشید. .۳

ها در بازار، مجبور به فروش سهامتان شوید. پس باید همیشه یک چتر نجات مالی برای قیمت

کند. ما در شرکت کرییتیو خودتان داشته باشید تا در هنگام سقوط بازار از شما محافظت 

انند های دیگری مگذاری در داراییکنیم که مشتریانمان از سرمایهپلنینگ اطمینان حاصل می

گذاری امالک و مستغالت، به اندازه کافی های سرمایههای ام.ال.پی. و صندوقاوراق قرضه، طرح

وه، عالخود نشوند. به درآمد کسب کنند تا در زمان سقوط بازار سهام، مجبور به فروش سهام

در اوراق قرضه  بریم: مثالً همها هم تا آنجا که بتوانیم تنوع را باال میما در این دسته از دارایی

عالوه، کنیم، و هم در اوراق قرضه شهرداری و شرکتی. بهگذاری میداری سرمایهخزانه
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کنند، را که درآمدزایی می هاییتوانیم بخشی از داراییکه ارزش سهام سقوط کند، میدرصورتی

ول فروشیم( و از پها میبفروشیم )معموالً به دلیل قابلیت نقدشوندگی باالی اوراق قرضه، آن

ی از تنها دیگر ترسقیمت استفاده کنیم. با این کار نهحاصل از این کار برای خرید سهام ارزان

کنیم.خرس نداریم،بلکه به آن به چشم یک دوست نگاه می

خواهیم که درآمد هفت ما از مشتریانمان می آل،در حالت ایده ن هفت سال را رعایت کنید.قانو .4

نخورده باقی های ام.ال.پی. را دستهای درآمدزا نظیر اوراق قرضه و طرحگذاریسال از سرمایه

مدت مشتریانمان را توانیم مخارج کوتاهبگذارند. با این کار، در زمان سقوط بازار سهام می

د وقت چه بایسال را کنار بگذارید، آن مین کنیم. اما اگر شما این نتوانید که درآمد چندتأ

کم آن را باال ببرید. مثالً ممکن است تر شروع کنید و کمکرد؟ بهتر است با یک هدف ساده

و  -تدریجها و بهگذاریماه از درآمد این سرمایه ۰یا  ۳انداز کردن درآمد شما با هدف پس

 سال برسد. اگر به نظرتان آن را افزایش دهید تا به میزان درآمد هفت -ل سالیان متمادیدر طو

العاده تئودور جانسون را برایتان تعریف کنم. یکی از داستان فوق آید، بگذاریدغیرممکن می

دالر در سال دستمزد  ۰4۰۰۰کارگران شرکت یو.پی.اس. که در تمام عمرش هرگز بیشتر از 

ها را در سهام شرکتی که در کرد و آنانداز میاز هر چک حقوقش را پس ٪۸۰ گرفت. اونمی

سالگی،  ۰۰کرد. با همین کار، او توانست که تا سن گذاری میآن مشغول به کار بود، سرمایه

گیریم، این است: درسی که ما از این داستان میمیلیون دالر را جمع کند!  ۱۰بر ثروتی بالغ

کردن منظم و با برنامه را که با تأثیر سود مرکب در  اندازگیز پسانهرگز قدرت شگفت

کم نگیرید. بلندمدت همراه گردد، دست

در هسته مرکزی سبد سرمایه مشتریان ما، شاخص تر را هم امتحان کنید. های پرریسکفرصت .۰

ز توانید امیسهام قرار دارد که سودی برابر سود میانگین بازار خواهد داشت. اما در کنار آن، 

گذار های دیگری استفاده کنید تا سودتان را افزایش دهید. برای مثال، یک سرمایهاستراتژی
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تری که بازده بیشتری دارد، های پرریسکاش را در فرصتتواند بخشی از داراییمی

گذاری خصوصی.های سرمایهگذاری کند؛ مثل صندوقسرمایه

طور من معتقد هستم که شما باید بهه خود را تنظیم کنید. هر از چند وقتی، دوباره سبد سرمای .۰

ید تان نظم دهدوباره به سبد سرمایه -بار در هرسالمثالً یک –مرتب و با یک برنامه مشخص

محض هایتان انطباق دهید. در شرکت کرییتیو پلنینگ، ما بهرا با نحوه اولیه تخصیص داراییو آن 

ا کنیم و منتظر انتهای فصل یآید، اقدام میگذاری مناسب پیش میاینکه یک فرصت سرمایه

ین صورت است: تصور کنید که در ابتدا ساختار سبد سرمایه شما مانیم. شیوه کار به اسال نمی

یابد اوراق قرضه تشکیل شده است.؛ سپس ارزش بازار سهام کاهش می ٪4۰سهام و  ٪۰۰از 

مانده را اوراق باقی ٪۰۰از ارزش آن را سهام و  ٪4۰کند که و ترکیب سبد به نحوی تغییر می

ز طریق فروش اوراق قرضه و خرید سهام، دوباره دهد. در این حالت شما اقرضه تشکیل می

 طور که بروتون مالکیل، استادهمانکنید. خود را مطابق نسبت اولیه تنظیم می سبد سرمایه

الش گذاران ناموفق افرادی هستند که تسرمایه»بار به تونی گفته بود:دانشگاه پرینستون یک

ت بفروشند و چیزی را بخرند که قیمتش کنند چیزی را که قیمتش در حال پایین آمدن اسمی

ها در سبد سرمایه این است که شما یکی از فواید تنظیم دوباره نسبت« رو به افزایش است.

کنید که قیمت هایی را خریداری میدهید، و از این طریق داراییخالف این کار را انجام می

ه این کار، سود خوبی به دست شان است. مطمئن باشید که درنتیجها کمتر از ارزش واقعیآن

 آورید.می

 کالم آخر

نید. ک سالمت از دل طوفان عبورتوانید که بههای این فصل عمل نمایید، میاگر شما به توصیه

ه کننده بکند و تنها اخبار بد و نگرانشدت نوسان میهایی خواهد بود که بازار بهمسلماً زمان
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 هایتان را به نحو درستیراحت باشد که تخصیص دارایی رسد. اما اگر شما خیالتانگوشتان می

 اید، دیگر نگران چیزی خواهید بود.انجام داده

در فصل دوم کتاب شما آموختید که هیچ دلیلی ندارد که بخواهید از اصالح بازار بترسید، و 

دق هم صامیدوارم که با مطالعه این فصل فهمیده باشید که همین مسئله در مورد بازارهای خرسی 

های بسیار پایینی در کند. درواقع، در زمان سقوط بازار شما این فرصت را دارید که با قیمتمی

از برگشتن شرایط به حالت طبیعی، سود بسیار زیادی به  گذاری کنید تا پسبازار سهام سرمایه

نگین هر میا طورجیب بزنید و در مسیر رسیدن به آزادی مالی جلو بیفتید. درواقع این خرس که به

ز قبل به شرطی که ا -تواند بهترین دوست شما باشدشود، میاش پیدا میبار سروکلهسه سال یک

های مالی، همیشه فرصت بسیار مناسبی برای برای مقابله با آن آماده شده باشید! درواقع بحران

کسب سودهای کالن هستند. 

تفاوت زیادی وجود دارد. برای اینکه بهتر  کردن دانید، بین دانستن و عملطور که میاما همان

منظورم را درک کنید، مشتری سابق شرکت ما را به یاد بیاورید که باوجود آگاهی داشتن از تمام 

این مسائل، در زمان بحران اجازه داد که ترسش بر او غلبه کند و با فروش سهامش و خریدن طال، 

ه خاطر داشته باشید اگر تسلیم ترستان شوید، بخش زیادی از ثروتش را از دست داد. شما هم ب

های توانید مطمئن شوید که در زمان بروز بحرانچطور می عاقبتی بهتر از او نخواهید داشت. پس

 توانید بر اعصابتان مسلط بمانید احساساتتان را مهار کنید؟مالی، می

دهد، تا مطمئن تان توضیح میگذاری را برایدر فصل بعد، تونی مسائل روانشناسی مربوط به سرمایه

کب ای را که اکثر افراد مرت -پیشگیریو کامالً قابل –شود که در زمان بحران، شما اشتباهات رایج 

شود، تنها یک مانع حقیقی بر سر زودی متوجه میطور که بهشوید. همانشوند، مرتکب نمیمی

جز: خود شما!  رسیدن شما به آزادی مالی وجود دارد، و آن مانع چیزی نیست



215 

تواند که چیز نمیتوانید دشمن درونتان را ساکت کنید، دیگر هیچزمانی که یاد بگیرید چطور می

 سد راه شما شود.



بخش سوم؛ 

 روانشناسی ثروت
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 فصل هشتم؛ 

 کردن دشمن درونساکت 

هاهای پیشگیری از آنشوند، و راهگذاران مرتکب میشش اشتباهی که اکثر سرمایه  

 خود اوست. -ترین دشمنشو حتی بزرگ -گذارترین مشکل یک سرمایهبزرگ

 بافتو مربی وارن  گذار هوشمندسرمایه، نویسنده کتاب ۰بنجامین گراهام-

را پشت سر گذاشتید و اکنون دانشی را که برای رسیدن تبریک! شما دو بخش نخست این کتاب 

 اید.ناپذیری واقعی نیاز دارید، کسب کردهبه تزلزل

ند ترس اید که شما را از باید که باید به چه مسائلی توجه کنید، حقایقی را آموختهگرفته شما یاد

. ایدگذاری آشنا شدهههای برنده در سرمایکنند، و با استراتژیاصالحات و سقوط بازار رها می

اور توانید یک مشاید که چطور میاید و فهمیدههای پنهان مطلع شدههمچنین از تأثیر مخرب هزینه

شود که شما نسبت به سایر افراد یک برتری ها، باعث میمالی معتمد و شایسته بیابید. همه این

طمئن، ذهنتان را صاف و آرام نگه باشید و در مواجهه با شرایط ترسناک و نام العاده داشتهفوق

 اید!گرفتهیاد  دارید. شما اکنون مسیر رسیدن به آزادی مالی را

تواند کارها را خراب اید، چه چیزی میاما باید از شما بپرسم . . . باوجود همه مطالبی که آموخته

 کند؟

1 BENJAMIN GRAHAM 
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 ید!خود شما هستبلکه کنم: این عامل مخرب، یک عامل بیرونی نیست. یک راهنمایی به شما می

ترین مانعی که بر سر راه رسیدن شما به آزادی مالی قرار دارد، ذهن خودتان درست است. بزرگ

است. قصد ندارم که به شما توهین کنم! اما مشکل اینجا است که ذهن انسان به نحوی تکامل یافته 

ید همه تواند. شما میترین تصمیمات را بگیرگذاری، احمقانهکه در مورد مسائل مربوط به سرمایه

گذاری کنید، هزینه سرمایههای شاخص سهام کمدر صندوق -درستی انجام دهیدکارها را به

ها و مالیات را حداقل کنید، و با هوشمندی تمام به سبد سرمایه خود تنوع ببخشید. اما اگر هزینه

 ه بای شوید که در رابطویرانگر-نتوانید ذهنتان را مهار کنید، ممکن است قربانی تصمیمات خود

 کنید.مسائل مالی اتخاذ می

از  -ای از زندگیتر است. در هر حوزهاز الگویی بسیار کلی درواقع، این تنها یک بخش کوچک

ئل ای، مساکردن فرزندان، مسائل شغلی و زندگی حرفه روابط عاطفی و ازدواج گرفته، تا بزرگ

ترین را داریم که بزرگ طور ذاتی این کششما به -مربوط به سالمتی و تندرستی، و مسائل مالی

 تکامل یافته که از درد دوری دشمن خودمان باشیم. مشکل اینجا است که ساختار مغز ما به نحوی

رویم که هرچه زودتر به ما پاداش طور غریزی، ما به دنبال چیزی میکند و به دنبال لذت باشد. به

 تند.ترین تصمیمات نیسهمیشه هوشمندانه هایی،نتخاببدهد. نیازی به گفتن نیست که چنین ا

 نظیری برای اتخاذ تصمیمات نادرست در رابطه با مسائل مالی دارد.درواقع، مغز ما استعداد بی

شوند که باعث می -یا نقطه کور -طور که در ادامه خواهیم گفت، تعدادی سوگیری ذهنیهمان

مات منطقی بگیریم. این تقصیر ما نیست و جزئی از طبیعت گذاری، تصمیما نتوانیم در مورد سرمایه

 طور تکامل یافته است.انسان است. درواقع، ذهن ما در طول هزاران سال این

خواهیم بینش و ابزاری را در اختیارتان قرار بدهیم که به شما کمک کند تا در این فصل، ما می

هایی که تاکنون سد راه بسیاری از افراد برای های ذهنی پیشگیری کنید. داماز افتادن در این دام

 اند.رسیدن به آزادی مالی شده
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بگذارید یک مثال از این موانع روانشناسی رایج بزنم که احتماالً همه ما با آن برخورد خواهیم 

اند که همان بخشی از مغز که در مواجهه تازگی متوجه شدهشناسی بهکرد. دانشمندان علم عصب

شود، مسئول واکنش نشان دادن به ضرر و کنند، وارد عمل میجان ما را تهدید می با خطرات که

لحظه به این مسئله فکر کنید. تصور کنید که شما یک انسان غارنشین های مالی است. یکزیان

ا شوید. مغز شمآسا رودررو میاید. ناگهان با یک ببر غولهستید و برای شکار به جنگل رفته

رار فرستد که یا بجنگید و یا فهای اضطراری میدهد و به بدن شما پیغامنشان می سرعت واکنشبه

کنید و دارید تا از خودتان محافظت کنید، و یا فرار میکنید. شما یک تکه سنگ و یا نیزه را برمی

شوید. در تاریکی یک غار مخفی می

هایتان را ادی از داراییاست، و شما فردی هستید که بخش زی ۸۰۰۲حال تصور کنید که سال 

ند. کشود و بازار سهام سقوط میاید. بحران مالی جهانی آغاز میگذاری کردهدر بازار سهام سرمایه

دهید، و تا آنجا که به او مربوط است، این شود که دارید پولتان را از دست میمغزتان متوجه می

خواهد شما را کند مین را تهدید میتاآسایی است که زندگیبحران مالی معادل همان ببر غول

 برای شامش بخورد.

ها افتد؟ آژیر قرمز! همان مکانیسم دفاعی که برای هزاران سال، جان انسانخوب، چه اتفاقی می

دهد که جانتان درخطر است. ممکن شود و مغزتان به شما پیام میرا نجات داده است، فعال می

صمیم در زمان مواجهه با سقوط بازار، خرید سهام بیشتر با ترین تاست شما بدانید که هوشمندانه

دهد که همه سهامتان را بفروشید، پولتان را نقد کنید قیمتی ارزان است. اما مغزتان به شما پیغام می

تر از یک غار است( تا زمانی که این خطر از بین و زیر تختتان پنهان شوید )که مسلماً خیلی راحت

ند! دههایی کار اشتباه را انجام میگذاران در چنین زمانرد که اکثر سرمایهبرود. جای تعجب ندا

های مالی این یک تأثیر منفی ناخواسته از مکانیسم دفاعی مغر انسان است. ما در زمان وقوع بحران

 است. مرگ حتمیشویم، چون مغزمان باور دارد که سقوط مالی ما، به معنای زده میوحشت
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 کنیم.اهمیت دارد، واقعیت نیست، بلکه برداشتی است که ما از آن میو آن چیزی که 

باورهای ما، مسئول صدور فرمان به سیستم عصبی ما هستند. باورهای ما چیزی نیستند جز 

رهایمان دهند. اگر باوها یقین داریم و درنتیجه به رفتارهایمان شکل میدرستی آناحساساتی که به

توانند توانند بیشترین کمک را به ما بکنند. اما باورهای نادرست می، میدرستی مدیریت کنیمرا به

 ناپذیری به ما بزنند. خوب چاره چیست؟منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست شوند و لطمات جبران

توانیم مکانیسم دفاعی مغزمان را که برای هزاران از ما در برابر خطرات مختلف ما چطور می

ور بزنیم و در مواجهه با سقوط بازار )یا یک ببر گرسنه( محکم سر جایمان محافظت کرده است، د

 بایستیم؟

ز ای اممکن است به نظر خیلی ساده بیاید، اما تمام آن چیزی که بدان احتیاج داریم، مجموعه

تا بتوانیم تأثیرات مخرب  -نظام ساده چک کردن و برقراری تعادل -مند استراهکارهای نظام

تنهایی که دانستن بهمان را خنثی کنیم و یا آن را به حداقل برسانیم. اما ازآنجاییکشی مغزسیم

د این قابلیت منصورت نظاملیست باید نوعی کنترل درونی باشد. شما باید بهکافی نیست، این چک

از این راهکارها پیروی کنید.  همواره را به دست آورید که

اری به دنبال بتوانند نتایج فاجعهایی که خطاهای انسانی میدر نظر بگیرید، ج صنعت هواپیمایی را

روی از یک رویه صحیح پی هموارههای هواپیمایی، این امر حیاتی است که داشته باشند. برای شرکت

 لیست، ریسکمند، و تهیه یک سری چکها با اجرای یک مجموعه از راهکارهای نظامکنند. پس آن

خلبان را در نظر بگیرید که رسانند. برای مثال، نقش کمکداقل میبروز خطاهای انسانی را به ح

ها ترین وظایفش بررسی و دوباره چک کردن مواردی است که ممکن است خلبان آنیکی از مهم

تواند خطا را به میزان زیادی کاهش داده و را فراموش کرده باشد، و همین چک کردن دوباره می

قش خلبان تنها این نیست که در صورت بروز مشکل برای خلبان، جان عده زیادی را نجات دهد. ن

نظر دوم  گیری پیش بیاید، او یککنترل هواپیما را در دست بگیرد، بلکه هرگاه که نیاز به تصمیم
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ها تاکنون چند هزار ساعت پرواز کرده باشند و چقدر باتجربه عالوه، مهم نیست که آندهد. بهمی

کنند تا در طول های جزئی و مهمی نظارت میلیستان دائماً بر چکخلبخلبان و کمک -باشند

 ند.رسمسیر، امنیت سرنشینان هواپیما را تأمین کنند و مطمئن شوند که سالم به مقصد می

آید، ممکن است که دیگر مسئله مرگ و زندگی مطرح گذاری پیش میکه پای سرمایهوقتی

ایج توانند نتآیند، میرنتیجه خطاهای انسانی به وجود مینباشد، اما هنوز هم اشتباهات مالی که د

توانید این را از افرادی بپرسید که در طول بحران مالی باری به دنبال داشته باشند. میفاجعه

ند، آمدهای دانشگاه فرزندانشان برنمیشان را از دست دادند، یا دیگر از عهده پرداخت هزینهخانه

گذاران هم بازنشستگی را از سرشان بیرون کنند. به همین دلیل، سرمایهو یا مجبور شدند که فکر 

ها در برابر خطاهای انسانی که ممکن است ای پیروی کنند که از آنها و قوانین سادهباید از رویه

 مرتکب شوند، محافظت کند.

 دانید درست استکار کنید، و کاری را انجام دهید که میبدانید که باید چه

که از نیازشان به این راهکارهای کنترلی ساده خبر دارند،  گذاران کسانی هستندبهترین سرمایه

هایشان گیریدانند که هرچقدر هم باهوش و بااستعداد باشند، بازهم ممکن است در تصمیمزیرا می

نیست، بلکه  یکاف کار کننددانستنِ اینکه باید چهخوبی آگاه هستند که تنها ها بهاشتباه کنند! آن

. و اینجاست که آن راهکارهای ساده و هایشان عمل کنندبه دانستهبرای رسیدن به موفقیت، باید 

 شوند.مند وارد عمل مینظام

عنوان مربی در کنار پائول تودر جونز بودم، همواره به این مسئله وچند سالی که بهدر طول بیست

روز کنیم، تا او بتواند به بهترین شکل تصمیماتی را که توجه داشتیم که دائماً این راهکارها را به

ها مطمئن شود. درواقع، زمانی که برای نخستین بار با پائول گیرد ارزیابی کند و از درستی آنمی

گذاری در تمام تاریخ را انجام داده ترین معامالت سرمایهتازگی یکی از بزرگمالقات کردم، او به
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زمانی که تنها در ارز  -ببرد ۰۰۱۲سال  ۰استفاده را از بازار دوشنبه سیاه بود و توانسته بود نهایت

را  ٪۸۰۰شد که در آن سال، سود باورنکردنی  سقوط کرد. پائول موفق ٪۸۸یک روز، ارزش بازار 

یکی  -برای مشتریانش کسب کند. اما بعدازاین موفقیت چشمگیر، او زیادی از خودش مطمئن شد

کنیم. نتیجه این غرور چه شد؟ یر که در ادامه راجع به آن بیشتر صحبت میهای ذهنی فراگاز دام

ها پایبند مانده بود، ها همواره به آنای که در طول این سالهای حیاتیاو در پیروی از رویه

 انگاری کرد.سهل

نوان عبرای اصالح این سوگیری ذهنی، من تالش کردم تا به او نشان دهم که چطور رفتارش به

گذار تغییر کرده است. به این منظور، من با شرکای پائول مالقات کردم )که شامل ک سرمایهی

(، با ۸گذاران در طول تاریخ بودند؛ افرادی مثل استنلی دراکن میلرترین سرمایهبرخی از بزرگ

م. دهای موفق قبلی او را بازنگری کرگذاریهای مربوط به سرمایههمکارانش مصاحبه نمودم، و فیلم

با توجه به درک عمیقی که از انجام این کارها به دست آوردم، به پائول کمک کردم تا یک 

کرد تا قبل ای از معیارهای ساده که به او کمک میمجموعه لیست برای خودش درست کند:چک

 گیرد.از انجام هر معامله، مطمئن شود که تصمیم اشتباهی نمی

 گذاری )یا معامله(، پائول باید بهکه قبل از انجام هر سرمایه برای مثال، نخستین معیار این بود

به این معنی که هرکسی حاضر نیست این  -است معامله دشواررسید که این یک این باور قلبی می

معامله را انجام دهد. 

عنوان معیار دوم، او خودش را متعهد کرده بود که قبل از انجام هر معامله مطمئن شود که به

ت سود نسب» پرسید: نسبت سود به زیان نامتقارن است. برای تشخیص این موضوع، از خودش می

توانم در ازای کمترین ریسک، بیشترین سود را یک است؟ آیا میبهیک است؟ پنجبهبه زیان سه

ن در سومی« های آن چیست؟دست بیاورم؟ این معامله چه پاداشی برایم خواهد داشت و ریسکبه 

1 Black Monday 
2 Stanley Druckenmiller 
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ها گذاران کجا است؟ چه زمانی قیمتنقطه خروج سایر سرمایه» پرسید: او از خودش میمرحله،

سپس با توجه به بینشی که از « کشند؟ها پایشان را پس میشوند که آنقدر زیاد یا کم میآن

کرد: قیمتی که به ازای نقطه ورود خودش را مشخص میآورد،ادن به این سؤال به دست میپاسخ د

کرد. درنهایت، او برای خودش یک استراتژی خروج طراحی گذاری میآن او اقدام به سرمایه

 هایش درست نبودند، قبل از اینکه دیر شود بتواند خودش را نجات دهد.بینیکرد تا اگر پیشمی

مشاهده است، چیست؟ نقطه مشترک تمامی این ه در این رویه ساده اما حیاتی قابلالگویی ک

پرسید تا باورها و از خودش می هموارهساده است که پائول  سؤاالتای از معیارها، مجموعه

دیدگاهش را نسبت به هر موقعیت بسنجد و مطمئن شود که قبل از گرفتن هر تصمیمی، همه جوانب 

 افتد.های ذهنی نمیاست و در دام سوگیریرا در نظر گرفته 

داد، چیزی نظیری را در اختیار پائول قرار میلیست بیحالی که پرسیدن این سؤاالت، چکو درعین

نها هرحال، یک رویه تاو به پیروی از آن بود. به متعهد ماندن شد این رویه عملی باشد،که باعث می

ار ک آن استفاده کنید! برای اینکه مطمئن شوم که او این در صورتی کارآمد خواهد بود که شما از

طور واضح ای بنویسد و بهدهد، از او درخواست کردم تا به کلیه اعضای گروهش نامهرا انجام می

ها بگوید که قبل از اینکه با او هماهنگ شوند و این سؤاالت را از او بپرسند، هیچ به آن

این یک معامله دشوار است؟ آیا نسبت سود به زیان آن  آیا»ای انجام ندهند:گذاریسرمایه

نامتقارن است؟ آیا این نسبت پنج به یک است یا سه به یک؟ نقطه ورود کجاست؟ چه زمانی باید 

 «گذاری خارج شویم؟از این سرمایه

ها تأکید کرده بودیم که بعد از زنگ آغاز حتی برای اینکه پا را یک قدم فراتر بگذاریم، به آن

ها اجازه نداشتند دیگر، آنعبارته کار بازار سهام، هیچ خریدوفروش جدیدی را انجام ندهند. بهب

ه در هایی ککنند. چرا؟ چون پائول متوجه شده بود که بیشتر اوقات، معامله که در طول روز معامله
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 ود که او سهامشگیرند، و باعث میدهد، تحت تأثیر واکنش او به بازار قرار میآن زمان انجام می

 تری به دیگری بفروشد.قیمت آن روز را بخرد و آن را به قیمت ارزانگران

گذاران بزرگ و موفقی مثل پائول، این حقیقت بنیادین را درک بینید، سرمایهطور که میهمان

تواند عامل شکست شما هم تواند باعث موفقیت شما باشد، میطور که میذهن شما همان اند:کرده

کنید، اینکه مطمئن شوید در مسیر هدفتان حرکت می کارگیری یک رویه کنترلی برایشود، پس بهب

لیست ساده درست کنیم تا خواهیم که باهم یک چکامری حیاتی است. در ادامه این فصل، ما می

های ذهنمان نیفتیم و با اطمینان به سمت موفقیت مالی در کند که در دام سوگیریبه ما کمک 

 ندمدت گام برداریم.بل

 دانش و آگاهی ٪۸۰درصد روانشناسی،  ۲۰

های ترین افراد مطالعه کردم؛ افرادی که در حوزهبرای مدت چهار دهه، من در مورد زندگی موفق

وکار، تحصیالت، ورزش، پزشکی، و صنعت سرگرمی، جز گذاری، کسبمختلفی ازجمله سرمایه

از موفقیت مربوط  ٪۲۰زندگی این افراد، من متوجه شدم که ها بودند. درنتیجه مطالعه ترینموفق

 های افراد است.ها و استعدادباقیمانده مربوط به توانایی ٪۸۰به مسائل روانشناسی است، و تنها 

گذاری، مبحثی بسیار غنی و پیچیده است. درواقع، با توجه به اهمیتی که این روانشناسی سرمایه

ایجاد شده است تا به بررسی « اقتصاد رفتاری»هی به نام مسئله دارد، یک رشته دانشگا

 گذاران غیرمنطقی رفتارشوند سرمایهبپردازد که باعث میای های شناختی و احساسیسوگیری

ترین شوند که افراد مرتکب برخی از پرهزینههای ذهنی، اغلب باعث میاین سوگیری ۰کنند.

مدت از مثل تالش برای شکست دادن بازار در کوتاهگذاری شوند؛ اشتباهاتی اشتباهات سرمایه

، به ریچارد تیلر، استاد دانشگاه شیکاگو، که از سرآمدان علم اقتصاد ۸۰۰۱جالب است بدانید که جایزه نوبل اقتصاد در سال  اتفاقاً  ۰

 اقتصادی دریافت کرد. رفتارشناسی زمینه در هایشتالش دلیل تعلق گرفت. او این جایزه ارزشمند را به رفتاری است
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رفتن نظر گ گذاری کردن بدون دربینی زمان مناسب برای خریدوفروش سهام، سرمایهطریق پیش

 شان.ها، و تنوع نبخشیدن به سبد سرمایهتأثیر واقعی هزینه

این فصل، به بررسی داریم! در ادامه  چیز را کوتاه و ساده نگههدف ما در اینجا این است که همه

ترین موانعی که برای رسیدن به آزادی مالی بر سر راه شما قرار دارد، یعنی خطاهای یکی از بزرگ

دهیم که چطور از افتادن در دام اشتباهات رایج پردازیم و به شما یاد میذهنی و روانشناسی می

 نید.افتند، پیشگیری کگذاری که به خاطر خطاهای ذهنی اتفاق میسرمایه

خودت  توانیهایت آشنا باشی، میاگر تو با محدودیت»بار به من گفت:طور که رِی دالیو یکهمان

خبر هایت بیها تطبیق دهی و راهی برای رسیدن به موفقیت بیابی. اما اگر از محدودیترا با آن

وانید تمند، شما میمهای نظاها و رویهبا ایجاد راهکار« باشی، مطمئن باش که به تو لطمه خواهند زد.

های ذهن انسان، بهترین تصمیمات را بگیرید و مانند بهترین که با توجه به این محدودیت

 گذاران دنیا عمل کنید.سرمایه

 راستا با باورهای خودتان است؛: اینکه به دنبال نظراتی باشید که هم۰اشتباه شماره 

 کنند.از نظرات مخالف استقبال میگذاران افرادی هستند که همواره بهترین سرمایه 

و رقابت بین هیالری  ۸۰۰۰مطمئن هستم که شما هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال 

ن اید. اما هرگز برایتاداغ سیاسی با دوستانتان شده« هایمناظره»کلینتون و دونالد ترامپ، وارد 

و همه افراد از قبل تصمیمشان را  -دوگوها اصالً مناظره نیستنپیش آمد که حس کنید این گفت

ها اند؟ طرفداران ترامپ از هیالری بیزار بودند، و برعکس. این احساسات به حدی در آنگرفته

 ۰ها را تغییر دهد! تواند نظر آننمی چیزرسید هیچقوی بود که به نظر می

 شد.مشابه همین مورد، در زمان انتخابات ریاست جمهوری اخیر در کشور خودمان هم مشاهده می  ۰
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بسیاری از مردم، تنها  شود.های جمعی تشدید میاین خطای ذهنی از طریق رسانه در جهان امروز،

ه به کند؛ و اخباری کها صحبت میکنند که مطابق میل آنهای تلویزیونی را انتخاب میآن شبکه

نتیجه؟ معمواًل  ۰شود.ها فیلتر میبوک و سایر رسانهرسد، بیشتر از همیشه توسط فیسگوشمان می

و دائماً انعکاس صدای خودمان  رسد که ما در یک تاالر بزرگ و خالی هستیم،طور به نظر میاین

 شنویم.را می

بود. یک خطای ذهنی که « ۸سوگیری تأیید»یک نمونه عالی از تأثیر  ۸۰۰۰انتخابات سال 

ها اهمیت بیند و به آندرنتیجه آن، انسان تنها نظرات موافق ادراکات و باورهای خودش را می

ز شنیدن نظراتی که با باورهایمان در شود که ما ادهد. این سوگیری ذهنی باعث میبیشتری می

شان بگیریم. اهمیت جلوه دهیم و نادیدهها را کماجتناب کنیم، یا آن تضاد است،

 گذار، سوگیری تأیید یک خطای ذهنی مهلک است.برای یک سرمایه

گذاری که درگذشته فرض کنید که شما به سهام یک شرکت خاص و یا یک صندوق سرمایه

مند هستید. مغز شما به نحوی داشته و سود خوبی نصیبتان کرده است، عالقهعملکرد خوبی 

گذاری در این سهام کشی شده است تا به دنبال اطالعاتی بگردد که شما را به سرمایهسیم

حق  دهندکنند. هرچه باشد، مغز ما عاشق یافتن شواهدی است که نشان میخصوص تشویق میبه

 کنند!ما را تأیید میو هوش و ذکاوت  -با ما است

کنند که بر باورهایشان صحه گذاران معموالً اخباری را برای خواندن و شنیدن انتخاب میسرمایه

صورت گیرند. مغز ما بهها در تضاد است، نادیده میگذارد، و اخباری را که با نظرات آنمی

تند. اما اگر شرایط عوض شود و راستا با عقاید ما هسگردد که همناخودآگاه به دنبال اطالعاتی می

حتوای کنید، مبوک یا اینستاگرام، با توجه به اینکه شما چه مطالبی را دنبال میهای اجتماعی امروزی مثل فیسدر بسیاری از شبکه  ۰

شود که تنها نظرات موافق خودتان را بشنوید، و از نظراتی که با شما مخالف گیرد و همین امر باعث میمشابهی در اختیار شما قرار می

 هستند غافل شوید.
2 confirmation bias 
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وقت چه؟ ذهن ما چقدر سهامی که درگذشته برای ما سودآوری خوبی داشته است سقوط کند، آن

 آمادگی این را دارد که اشتباهش را بپذیرد و دیدگاهش را تغییر دهد؟

تعصب م پذیری دارید که نظرتان را تغییر دهید، و یا نصبت به باورهایتانقدر انعطافآیا شما آن

 هستید؟

در مواجهه با یکی از مشتریان جدید شرکتش مشاهده کرده بود. آن  پیتر مالوک این پدیده را

گذاری بر روی سهام یک شرکت بیوتکنولوژی، سود خوبی نصیبش مشتری درگذشته با سرمایه

 گذاریهمیلیون دالر از ثروتش را در سهام این شرکت سرمای ۰۰شده بود و در حال حاضر، بیشتر از 

کنند که به کرده بود. پیتر و گروهش در شرکت کرییتیو پلنینگ، به این مشتری جدید توصیه می

قت اش کاهش بیاید. باوجود موافگذاریاش تنوع بیشتری ببخشد تا ریسک سرمایهسبد سرمایه

 کند کهشود و اصرار میاولیه، پس از مدتی آن خانم از فروش سهامش در آن شرکت منصرف می

د. یابدر آینده، بازهم ارزش سهامش افزایش می مطمئن استشناسد و خوبی میاین شرکت را به

ه گذاری در این سهام بود کگویید. سرمایهبرایم مهم نیست که شما چه می»گوید:او به پیتر می

 «باعث شد من به اینجا برسم!

خانم را تغییر دهند و او را متقاعد کنند تا نظر این ماه بعد تالش می پیتر و گروهش در طول چهار

هکار نیست. ها بدهای آنبخشی را شروع کند، اما این مشتری گوشش به توصیهکنند که فرایند تنوع

پای آن میلیون دالر به ۰شود و این اشتباه، درست در همان زمان، ارزش سهام آن شرکت نصف می

شد که بخشی از سهام د که بازهم حاضر نمیخورد. او چنان از این مسئله ناراحت بوخانم آب می

هایش تنوع بدهد و پاهایش را در یک کفش کرده بود که قیمت آن شرکت را بفروشد تا به دارایی

این سهام دوباره باال خواهد رفت، هرچند که این اتفاق هرگز رخ نداد. اگر آن خانم به توصیه 

بود که باورهای نادرستش را اصالح کند،  هوشمندانه پیتر و گروهش گوش کرده بود، و حاضرشده

 احتمال بسیار زیاد اکنون در مسیر رسیدن به آزادی مالیِ مطلق قرار داشت.به
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 نتیجهدر. گویندمی«  موهبت اثر» آن به که است ذهنی هایسوگیری از دیگر یکی هم این درواقع،

ش است ارزشی بیشتر از ارز نخودشا به متعلق که سهامی برای گذارانسرمایه ذهنی، سوگیری این

شود که در برابر فروش سهامشان و خرید سهامی شوند! همین مسئله باعث میواقعی آن قائل می

گذاری که عملکرد بهتری داشته باشد، مقاومت کنند. در حقیقت، اینکه بخواهید به یک سرمایه

شق کور اند، عاز قدیم گفته طور کهای نیست. همانخاطر پیدا کنید، هرگز تصمیم هوشمندانهتعلق

 هایتان نشوید.گذاریعنوان عاشق سرمایههیچاست! مراقب باشید که به

 حل: سؤاالت بهتری بپرسید، و افراد باصالحیتی را پیدا کنید که با نظر شما مخالف هستندراه

د و با توجه هستنپذیر ها هم در برابر سوگیری تأیید آسیبدانند که آنگذاران، میبهترین سرمایه

دهند تا از افتادن در دام این سوگیری ذهنی کاری از دستشان بربیاید انجام می به این مسئله، هر

که با نظر  ای بگردیدپیشگیری کنند. کلید موفقیت در این است که به دنبال نظرات کارشناسی

د. شما باید شما مخالفت کن گردید که باشما در تضاد هستند. مسلماً شما تنها به دنبال یک نفر نمی

فردی را بیابید که تجربه، مهرت، دانش، و ذکاوت کافی را داشته باشد و برای نظراتش دالیل 

 ای ارائه دهد. به یاد داشته باشید که ارزش نظرات همه افراد، باهم برابر نیست.کنندهقانع

اش، ساله ۰۳دائماً با شریک  کرده است. او وارن بافت بهتر از هر فرد دیگری این موضوع را درک

شود. چارلی، یک اندیشمند نابغه و سرشناس کند و نظرات او را جویا میمشورت می ۰چارلی مانگر

منتشر کرد، اذعان کرده بود که چارلی  ۸۰۰4ای که وارن بافت در سال است. در گزارش سالیانه

یر دهد و از اش را تغیگذاریتژی سرمایهتنهایی توانسته است که او را متقاعد کند تا استرامانگر به

 جای خریدبه»تر استفاده کند. او به وارن بافت پیشنهاد کرده بود که:یک روش هوشمندانه

 «وکارهای عالی با قیمت خوب باش.وکارهای خوب با قیمت عالی، به دنبال خرید کسبکسب

1 Charlie Munger 
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ت صراحت اعالم کرده اسبه -ریخگذار در طول تاترین سرمایهبزرگ -دیگر، وارن بافتعبارتبه

رسیده  داشته، به موفقیت« منطقی انکارناپذیر»های شریکش، که که به خاطر گوش دادن به توصیه

دادن به نظرات موافق و نادیده گرفتن نظرات  است. اگر ما هم بتوانیم به تمایلمان برای گوش

 مخالف غلبه کنیم، پاداش بزرگی در انتظارمان خواهد بود!

های دالیو هم یکی دیگر از افرادی است که با وسواس خاصی به دنبال نظرات و دیدگاهری 

در بازار سهام، احتمال اینکه تصمیم اشتباهی بگیری، »بار به من گفت که:گردد. او یکمختلف می

ام که پیدا کردن افرادی که با نظرات من مخالف هستند و خیلی زیاد است. اما من متوجه شده

هایشان دارند، تا حد بسیار زیادی درصد خطا را کاهش ن به منطقی که پشت حرفگوش داد

طور که ری به من توضیح آن« تواند کمک زیادی به ما بکند.دهد . . . مخالفت هوشمندانه میمی

« دانم؟چیزی را نمی من چه»ترین سؤال که همه ما باید از خودمان بپرسیم این است:داد، کلیدی

ها و نظراتشان احترام قائلید )در حالت گذار، پیدا کردن افرادی که برای آنک سرمایهعنوان یبه

ها سابقه باشد(، و پرسیدن سؤاالتی از آنتواند یک مشاور مالی باتجربه و خوشآل، این فرد میایده

ود خ دانید کشف کنید، بسیار به سودتان خواهد بود.کند تا مسائلی را که نمیکه به شما کمک می

گذاری مهم بگیرم، با دوستانی که نظراتشان با نظر من، هر زمان که بخواهم یک تصمیم سرمایه

. من برای ۰، پیتر گوبرکنم؛ دوستانی مثل رفیق خوبم و کارآفرین نابغهمن مخالف است مشورت می

م؟ نکجای کار ممکن است اشتباه ک»پرسم: دهم که چه فکری دارم، و سپس میها توضیح میآن

ست رخ ای ممکن انشدهبینیبینم؟ معایب این تصمیم چیست؟ چه اتفاقات پیشچه چیزی را نمی

، پرسیدن سؤاالتی مثل این« ام، با چه فرد دیگری باید صحبت کنم؟دهد؟ و برای افزایش آگاهی

 کند تا در دام سوگیری تأیید نیفتم و تصمیم اشتباهی نگیرم.به من کمک می

1 Peter Guber 
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 در آینده هم ادامه خواهد یافت؛: این فرض غلط که روند کنونی، ۸اشتباه شماره 

 ند؟دهگذاری نادرست انجام میگذاران، دقیقاً در بدترین زمان، یک سرمایهچرا بیشتر سرمایه

ود، تواند مرتکب شگذار میاشتباهاتی که یک سرمایه -ترینو خطرناک -ترینیکی از متداول

که یک نی در آینده هم ادامه خواهد یافت. معموالً، هنگامیاین است که فرض کند روند کنو

اکنش ازحد وآید، بیشهایش غلط از آب درمیبینیکند و بعد پیشگذار چنین تصوری میسرمایه

کند که تا قبل از این، اطمینان داشت که درست دهد و کامالً برخالف جهتی حرکت مینشان می

 است.

رخ  ۸۰۰۰جمهوری ای است که در زمان انتخابات ریاست، پدیدهنظیر از این قضیهیک مثال بی

توجهی ها پیشتاز بود، با اختالف آرای قابلداد. همه انتظار داشتند هیالری کلینتون که در نظرسنجی

برنده این رقابت شود. در ظهر روز انتخابات، متخصصان در سراسر کشور شانس او را برای پیروزی 

کلی دگرگون شده بود، و همان د. اما تا ساعت هشت شب، شرایط بهکردنبینی میپیش ۰۰٪

که نتایج انتخابات مشخص کردند. هنگامیبینی میپیش ٪۰۰متخصصان شانس پیروزی ترامپ را 

ها در مورد آینده ناگهان نقش بر های آنزده شدند، چراکه پیشگوییگذاران وحشتشد، سرمایه

 ۰۰۰به این اتفاق واکنش نشان داد و شاخص داو جونز بیشتر از شدت نسبت آب شده بود. بازار به

 واحد سقوط کرد.

 ۳۰۰ازقضا، فردای همان روز بازار شروع به حرکت در جهت مخالف کرد و شاخص داو جونز 

کم داشتند خودشان را با این واقعیت جدید وفق گذاران کمواحد افزایش یافت، چراکه سرمایه

مایی مخالفان ترامپ بعد از چند هفته فروکش کرد. در حال حاضر که من دادند. تجمع و راهپیمی

برای سومین  ۰۰۰، شاخص اس اند پی ۸۰۰۰مشغول نوشتن این کتاب هستم، یعنی در دسامبر 

کند و به باالترین میزان خودش در تمام طول تاریخ روز متوالی است که یک رکورد جدید ثبت می

نز برای یازدهمین مرتبه در این ماه به باالترین میزان خودش رسیده رسد. میانگین صنعتی داو جومی
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افزایش  ٪۰گذرد، ای که از اتمام انتخابات میهفته ۱است، و میانگین ارزش بازار سهام، در طول 

 یافته است!

گویم، کاماًل گذاران در حال حاضر چه احساسی دارند؟ من به شما میکنید که سرمایهفکر می

شنوید که بازار در حال صعود است، سخت است که حال هستند! زمانی که شما میشاد و خوش

بینید که تان را بگیرید! شاید نگاهی به سبد سرمایه خود بیندازید و از اینکه میجلوی خوشحالی

ینید، بطور که مینسبت به همیشه ارزشش بیشتر شده است، احساس شادی و شعف کنید. همان

 زندگی زیباست!

دانیم که بازار در آینده به کدام سو کس دیگری نمیاما باید به شما بگویم که نه من، و نه هیچ

گذاران بزرگ از این مسئله آگاه هستند و در که همه سرمایه طورخواهد رفت! همان

 م. دربه شما بگوی با اطمینانتوانم چیز را میگیرند. اما یکهایشان آن را در نظر میگیریتصمیم

 ها اینکنند که روزهای سخت هم از راه خواهد رسید. آنهایی، بیشتر مردم فراموش میچنین زمان

کنند که اوضاع تا ابد به همین منوال بینند و پیش خودشان خیال میشرایط آرام و مساعد را می

کنند ر میطور که در زمان سقوط بازار، فکروز بهتر خواهد شد! همانچیز روزبهخواهد ماند و همه

طور که وارن بافت شود. همانچیز دیگر مانند گذشته نمیکه اوضاع تا ابد بد خواهد ماند و هیچ

 «گذاران همیشه عادت دارند که فکر کنند روند کنونی تا ابد ادامه خواهد یافت.سرمایه»گوید:می

ارد. در علم دلیل این امر چیست؟ درواقع، برای این طرز فکر یک اصالح روانشناسی وجود د

گرایی به این گویند. سوگیری تازهمی« ۰گراییسوگیری تازه»روانشناسی، به این الگوی ذهنی غلط، 

وزن بیشتری  اندتازگی رخ دادهبینی آینده،  به اتفاقاتی که بهمعنی است که ما در ذهنمان برای پیش

کنیم که روزهای بدی هم از راه که بازار حرکت رو به باال دارد، ما فراموش میدهیم. هنگامیمی

1 recency bias 
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رسد که دیگر هرگز روزهای خوب را طور به نظرمان میخواهند رسید، و در زمان سقوط بازار، این

 نخواهیم دید!

های مالی مرتباً دانید، فصلطور که خودتان هم میساز است؟ چون همانچرا این مسئله مشکل

ه دنبال بازارهای گاوی، بازارهای خرسی از راه نیست. ب چیز همیشگیدر حال تغییر هستند و هیچ

رسند و نهایتاً بازارهای خرسی جای خودشان را به بازارهای گاوی خواهند داد. باور کنید شما می

ان در کند که زمستخواهد آن فردی باشید که در طول یک تابستان طوالنی، فراموش میدلتان نمی

راه است. 

های زودگذر و افکار عمومی پیروی های جاری و مداز رویه کارهای بزرگ، توسط افرادی که

 شوند.کنند، محقق نمیمی

 ۰کرواک جک-

ترین اقتصاددانان ام. او که یکی از سرشناسانجام داده ۸ای با هری مارکویتزتازگی مصاحبهمن به

این  برنده جایزه نوبل شده است.« ۳نظریه سبد سرمایه مدرن»جهان است، برای مطرح کردن 

ها و کاهش هایی است که ما امروزه برای تخصیص دارایینظریه، پایه و اساس بسیاری از روش

 ۲۰بریم. هری در زمینه مسائل مالی یک نابغه است و با کار میهایمان بهگذاریریسک سرمایه

 سال سن، سرد و گرم بازار را چشیده و تجربیات زیادی کسب کرده است. در مالقاتی که با او

 ل کردم.شویم، از او سؤاگذاری که بیشتر ما مرتکب آن میترین اشتباه سرمایهداشتم، در مورد رایج

ند، این شوگذاران کوچک مرتکب میترین اشتباهی که سرمایهبزرگ»او در پاسخ به من گفت:

ا ابد ت هاکنند، با این فرض که قیمتها اقدام به خرید سهام میاست که در زمان باال رفتن قیمت

1 JACK KEROUAC 
2 Harry Markowitz 
3 modern portfolio theory 
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کنند اوضاع فروشند، چراکه خیال میها سهامشان را میو در زمان سقوط قیمت -باال خواهد رفت

 «طور خواهد ماند.همیشه همین

کنند که گذاران گمان میتر است. سرمایهدرواقع، این رفتار بخشی از یک الگوی بسیار گسترده

ها دائماً در این دام ذهنی گرفتار یافت. آنروند کنونی بازار تا ابد به همین شکل ادامه خواهد 

روند که در حال حاضر حرکت رو به رشدی دارد و اصالً شوند و برای خرید به سراغ سهامی میمی

طور ادامه پیدا نکند. همان کنند که ممکن است این روند صعودی در آیندهبه این نکته توجه نمی

مردم « خرند!اال رفتن باشد، مردم آن را میچیزی که ارزشش در حال ب هر»گفت:که هری می

به  ۳های درخشان، تا ابد در آسمان باقی ماند. اما در فصل  این کتابکنند که این ستارهگمان می

ی ! حتماً آن تحقیقزیاد، برندگان امروز، بازندگان فردا خواهند بوداحتمالبهشما هشدار دادیم که 

استار ذاری پرداخته بود که ده سال پیش از موسسه مورنینگگصندوق سرمایه ۸4۲را که به بررسی 

ین آمده، در مدت ادستکرده بودند، به خاطر دارید. بر اساس نتایج به نشان پنج ستاره دریافت

فظ ستاره را ح صندوق توانسته بودند که همچنان نشان پنج چهارصندوق، تنها  ۸4۲ده سال، از آن 

 کنند!

اند، به هایی را که در چند سال اخیر عملکرد مثبتی داشتهماً صندوقوجود، دالالن دائبااین

عد با های بکنند، در سالها عمل میکنند، و مشتریانی که به توصیه آنمشتریانشان توصیه می

گذاران عادت دارند که شوند. خیلی از سرمایهها ناامید میمشاهده عملکرد ضعیف این صندوق

چیزی عایدشان شود که از سود هیچرد جشن بشوند. این کار باعث میدرست در پایان مراسم وا

بار دیوید سوئنسن به زیبایی این مطلب را برایم ها سهیم شوند. یکنشود و در عوض، در تمام زیان

ها نها در آافراد عموماً تمایل دارند که با توجه به عملکرد اخیر صندوق»بیان کرد،و به من گفت:

ن که ایروند، و هنگامیها میها به طمع رسیدن به سود سراغ این صندوقنند. آنگذاری کسرمایه

های ها با قیمتشوند. درنتیجه، آنها خارج میکند، بالفاصله از آنها عملکردشان افت میصندوق
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ر و شود، ضرفروشند، و تنها چیزی که در این میان عایدشان میخرند و به قیمتی ارزان میباال می

 «ان است.زی

چیز را بفروشید، سبد سرمایه خود را دوباره ها همهجای اینکه با پایین آمدن قیمتحل: بهراه

 تنظیم کنید

دهند، این است که با توجه به اهداف بلندمدت گذاران دنیا انجام میترین سرمایهکاری که بزرگ

زه ها باشد، و اجاگیری راهنمای آنکنند تا در زمان تصمیمخود، فهرستی از قوانین ساده تهیه می

ی اها غلبه کند. شما هم بهتر است که هرچه زودتر یک لیست برندهد که احساساتشان بر آن

هرستی که . فهایتان را تضمین کندگذاریلیست که موفقیت سرمایهیک چک -خودتان تهیه کنید

گذار چیست، در طول مسیر باید مراقب چه چیزهایی عنوان یک سرمایهمشخص کند هدف شما به

تماد ه او اعبا فردی که ب سالمت به مقصدتان برسید. این برنامه مسیر راتوانید بهباشید، و چطور می

تواند یک مشاور مالی شایسته و باصالحیت آل، این فرد میدر حالت ایده -دارید در میان بگذارید

شود که شما هرگز از قوانین گیرد و مطمئن میخلبان را بر عهده میباشد. این فرد، نقش کمک

ان در بخلافتید. داشتن یک کمکتان نمیهای ذهنیکنید، و در دام سوگیریخودتان تخطی نمی

تری مسائل را ببینید و مطمئن شوید که در طول کنید تا با دید واضحدنیای مالی، به شما کمک می

 کنید!مسیر، به کوه برخورد نمی

لیست کارآمد، این است که در همان ابتدای کار ترین کارها برای ایجاد یک چکیکی از مهم

و با توجه به هدفی که دارید، دقیقاً  مشخص کنید ساختار سبد سرمایه شما چگونه خواهد بود،

های گذاریو سرمایه هایتان را به سهام، اوراق قرضه،خواهید چه درصدی از داراییبدانید که می

اگر شما از همان ابتدا این مسئله را روشن نکنید، با تغییر شرایط  iiiiجایگزین اختصاص دهید.

هایی جای اینکه به تخصیص داراییگیری، بهکند و در زمان تصمیمحال و هوای شما هم تغییر می

کنید. اگر به که در بلندمدت برای شما مناسب است پایبند بمانید، با توجه به احساساتتان عمل می
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های خاطر داشته باشید، قباًل هم به شما گفتم که یکی از راهکارها برای مقابله با این سوگیری

 ت. تنظیم دوباره سبد در هرسال اس احساسی،

بار به زیبایی و با مثالی ساده این مسئله را برایم توضیح این به چه معنا است؟ هری مارکویتز، یک

آن  ٪4۰آن سهام و  ٪۰۰کند که گذار در ابتدا سبدی ایجاد میداد. فرض کنید که یک سرمایه

ییر کند غاوراق قرضه است. ممکن است ارزش بازار سهام افزایش یابد و ترکیب سبد او به شکلی ت

را  آن را اوراق قرضه. درنتیجه او باید سهامش ٪۳۰آن را سهام تشکیل داده باشد و  ٪۱۰که 

گفت که این کار بفروشد و اوراق قرضه بخرد، تا ساختار سبد دوباره مثل اولش شود. هری می

 «با قیمت پایین بخرید و با قیمت باال بفروشید.»طور خودکار شود که شما بهباعث می

 ازحد به خودتان؛: اطمینان بیش۳اشتباه شماره 

ها و دانش خود را دست باال بگیرید، منجر به یک فاجعه بین باشید: اینکه بخواهید تواناییواقع

 شود!می

شوم، اما بگذارید سه سؤال از شما بپرسم. آیا شما راننده ببخشید که وارد مسائل خصوصی می

ران ای هستید؟ نگقیافهکنید؟ آیا فرد خوشتان خوب عمل میخوبی هستید؟ آیا در روابط عاطفی

 توانید پاسخ این سؤاالت را نزد خودتان نگه دارید!نباشید! می

ای ربط این بود که به نکته مهمی اشاره کنم. نکتهظاهر بیدلیل من برای پرسیدن این سؤاالت به

تمایل که باور کنند ازآنچه واقعیت دارد، ها تواند برای آینده مالی شما حیاتی باشد: انسانکه می

تواند خطرناک باشد. در علم روانشناسی، به این تمایل و تر( هستند؛ و این میبهتر )یا باهوش

ازحد به تر، ما همیشه بیشبه بیان ساده« ازحد.اطمینان بیش» گویند سوگیری ذهنی می

گیریم. می کنیم و خودمان را دست باالهایمان اعتماد میتوانایی
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از  ازحد انجام شده است. برای مثال، یکیمطالعات بسیاری در رابطه با تأثیرات منفی اعتماد بیش

فرمانشان از میانگین افراد از رانندگان جوان، باور دارند که دست ٪۰۳این مطالعات نشان داد که 

از میانگین همکارانشان،  از اساتید دانشگاه معتقد بودند که ٪۰4بهتر است. در یک مطالعه دیگر، 

آموزان باور داشتند که از بیشتر از دانش ٪۱۰کنند. حتی در یک مطالعه دیگر، بهتر تدریس می

ها اعتراف کرده بودند که در از آن ٪۰۰که هم درحالیهایشان درستکارتر هستند، آنهمکالسی

ار هرگز ک»وچکی هستیم که اند. همه ما در ذهنمان جز آن گروه کامتحانات سال قبل تقلب کرده

 .«شوندای مرتکب نمیغیراخالقی

سوتا که اندازد. یک شهر خیالی در ایلت مینهمی ۰ها مرا به یاد داستان دریاچه ووبگونهمه این

جایی که تمام زنانش قوی هستند، »است،  ۸وپرداخته ذهن یک نویسنده به نام گریسون کیلورساخته

 «تر از کودکان سایر شهرها هستند.هایش باهوشقیافه هستند، و تمام بچهتمام مردانش خوش

شود؟ در بسیاری از ازحد از خودش مطمئن میگذار بیششود که یک سرمایهخوب، چه می

ایی گذاری بسیار استثنایهکند که یک فرصت سرمها را متقاعد میآن« متخصص»موارد، یک فرد 

که  شوندهای دیگر بیشتر خواهد بود، و باعث میگذاریپیدا شده است که سودش از همه سرمایه

در  دیگر، توانایی یک فردعبارتازحد به خودش شود. بهاشتیاق آن فرد تبدیل به اطمینان بیش

کند. ور میلهکننده فرد دیگری را شعازحد و گمراهفروشندگی، آتش اطمینان بیش

 شان، بسیار موفق هستند، و همینطورکلی در زندگیوکارشان و یا بهبرخی از افراد در اداره کسب

طور که گذار هم موفق خواهند بود. اما همانعنوان یک سرمایهشود که فکر کنند بهمسئله باعث می

رسد، بسیار دا به نظر میگذاری از آن چیزی که در ابتاید، سرمایهشما هم تاکنون متوجه شده

تر و دشوارتر است. پیچیده

1 Lake Wobegon 
2 Garrison Keillor 
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باربر  ازحد قرار داشته باشند؟ بردآیا افراد به خصوصی هستند که بیشتر در معرض اطمینان بیش

کنند، و ترنس اودین، که هر دو از اساتید دانشگاهی هستند و دروس اقتصادی و مالی را تدریس می

گذار را در طول پنج سال بررسی کردند و به نتایج ار سرمایههز ۳۰در یک تحقیق، رفتار بیش از 

ر از گذاری در میان باشد، آقایان بیشتها متوجه شدند که وقتی پای سرمایهجالبی دست یافتند. آن

بیشتر از زنان معامله  ٪4۰مردان شوند! درواقع، ازحد به خودشان میها گرفتار اطمینان بیشخانم

کمتر شود! وقتی شما  ٪۸۰۰۰شوند که سود خالصشان در هرسال ر باعث می، و با این کاکنندمی

د، گیرد، به این عدد اضافه کنیها تعلق میها و مالیاتی را که به آنوانتقالهای باالی این نقلهزینه

 بار باشد.تواند فاجعهخواهید دید که انجام معامالت زیادی می

بیشتری برای شما خواهد  د وجود دارد که حتی هزینهازحاما یک نمونه دیگر از اطمینان بیش

های های تلویزیونی یا شبکهداشت؛ این باور خطرناک که شما )و یا هر متخصصی که در برنامه

ینی بدرستی پیشتوانید آینده بازارهای مالی را بهدهد( میاجتماعی در مورد آینده بازار نظر می

ترین همبینی کنید، متوانید آینده را پیشاگر شما نمی»فت: بار به من گکنید. هاوارد مارکس یک

بینی ی پیشدرستتوانید آینده را بهدانید که نمیچیز این است که به این مسئله اذعان کنید. اگر می

 «دهید، پس حتماً قصد نابود کردن خودتان را دارید.کنید و بازهم این کار را انجام می

 به خودتان دروغ نگوییدبین باشید، حل: واقعراه

ازحد، این است که جلوی آینه بایستید و از خودتان های مقابله با اطمینان بیشیکی از بهترین راه

دهد تا گذاران برتری خاصی دارم که به من امکان میآیا من واقعاً نسبت به بقیه سرمایه»بپرسید:

یک  برای مثال، -باشید داشته مگر در حالتی که شما یک قابلیت سری« بازار را شکست دهم؟

ی گذارانشود سرمایهوتحلیل اطالعات مهم، که باعث میآوری و تجزیهالعاده در جمعتوانایی فوق

ید اصالً منطقی نیست که خیال کن -مانند هاوارد مارکس، وارن بافت و ری دالیو از بقیه متمایز شوند

 بازار داشته باشید.توانید در بلندمدت، عملکردی بهتر از میانگین می
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کار کنید؟ ساده است! همان کاری را انجام دهید که هاوارد، وارن، جک باگل، دیوید پس باید چه

هزینه کنند: در یک صندوق شاخص سهام کمای توصیه میگذاران افسانهسوئنسن و بقیه سرمایه

هی شود که شما بازدمی گذاری کنید، و تحت هیچ شرایطی آن را رها نکنید. این کار باعثسرمایه

سرمایه،  های سنگین مدیریتبرابر با میانگین بازار کسب کنید، بدون اینکه مجبور باشید هزینه

ارزش  توانیداگر شما نمی»های گزاف بپردازید. به قول هاوارد:ها، و مالیاتوانتقالهزینه اضافی نقل

 ان را کاهش دهید، و در شاخص سهامهایتبیشتری خلق کنید، پس بهترین کار این است که هزینه

 «گذاری کنید.سرمایه

گذاری در شاخص سهام، عالوه بر اینکه هزینه بسیار کمی هستند، یک تنوع های سرمایهصندوق

کنند که خود این، یک الیه محافظ دیگر در برابر اطمینان باال در سبد سرمایه شما ایجاد می

خصوص، دانید کدام دارایی بهه این معنا است که شما نمیبخشی بازحد است. هرچه باشد، تنوعبیش

کدام سهام یا اوراق قرضه، و یا بازار کدام کشور بیشترین سودآوری را خواهد داشت. درنتیجه یک 

 خرید!تکه از هرکدام را می

با اعتراف کردن به اینکه شما نسبت به دیگران برتری خاصی ندارید، تناقض بزرگ این است: 

گذارانی ! چطور؟ چون شما نتایج بسیار بهتری از آن سرمایهگیریدری از افراد دیگر پیشی میاز بسیا

ا شکست توانند بازار رکنند که میازحد به خودشان اطمینان دارند و فکر میکنید که بیشکسب می

اهی بترین اشتگفتن به خودتان پرهزینه گذاری در میان باشد، دروغکه پای سرمایهوقتیدهند. 

 توانید مرتکب شوید!است که می



239 

 : حرص و طمع، و قمار کردن؛4اشتباه شماره 

دریج و تشوند که بهکننده است، اما درنهایت افرادی پیروز می شبه ثروتمند شدن وسوسهیک

 بروند. آهسته پیش

واقع در ایالت کالیفرنیا و در  ۰نشین شهر مارینا دل ری ساله بودم، در منطقه مرفه ۰۰که وقتی

ه هایم بمجاورت سواحل اقیانوس آرام، یک اتاق اجاره کرده بودم. یک روز که برای گرفتن لباس

بودم، یک کرونیک رولز رویس کروک مقابل پایم توقف کرد و یک خانم  شویی رفتهیک خشک

توانستم از او چشم بردارم! او هم اختیار به او زل زده بودم و نمیجوان و زیبا از آن پیاده شد. بی

شویی آمده بود. باهم مشغول صحبت شدیم و من در مورد شغل هایش از خشکبرای گرفتن لباس

اش از او سؤال کردم. او به من گفت که شوهرش در بازار سهام مشغول به کار است و او و خانواده

ای کامالً مشخص است. هیچ توصیه:»اخیراً معامالت بسیار پرسودی انجام داده است. به او گفتم

 «برای من ندارید؟

هام او اسم یک س« راستش را بخواهی، یک پیشنهاد بسیار خوب برای تو دارم.»او در جوابم گفت:

 کردم که این، یک هدیهو من احساس می -سرعت در حال باال رفتن بودرا به من داد که قیمتش به

 ۳۰۰۰شدم! پس من تمام ن، که قطعاً در آن برنده میبندی مطمئاز طرف خداوند است! یک شرط

میلیون دالر بود، برداشتم و همه آن را روی سهام  ۳اندازم را که در آن موقع برایم معادل دالر پس

شدت سقوط کرد! زنید که چه اتفاقی افتاد؟ ارزش آن سهام بهآن شرکت قمار کردم. حدس می

ردم. کدر آن زمان واقعاً احساس حماقت می

 های بسیارگذاری، حرص و طمع ویژگیمن از آن تجربه دردناک آموختم که در رابطه با سرمایه

تواند حسابی به ضررم تمام شود. همه ما تمایل شبه ثروتمند شدن، میخطرناکی هستند و رؤیای یک

فقیت، وترین زمان ممکن، بیشترین سود را کسب کنیم. اما برای رسیدن به مداریم که در کوتاه

1 Marina del Rey 
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ی ترهایی که سود کمتر اما مطمئنگذاریهای بلندمدت انجام دهیم. سرمایهگذاریباید سرمایه

بهترین کنند. شوند و ما را ثروتمند میهم جمع میتدریج رویدارند و همین سودهای اندک به

اما  .گذاری، کسب سودهای پایدار در بلندمدت استاستراتژی برای برنده شدن در بازی سرمایه

د انگیز باشد، خصوصاً زمانی که شما تصور کنیتواند بسیار وسوسهشبه پولدار شدن میرؤیای یک

 تر از شما در حال ثروتمند شدن هستند!سایر افراد سریع

تایج تواند نمشکل اینجا است که رسیدن به سودهای آنچنانی، ریسک خیلی زیادی هم دارد، و می

رین تطور که در فصل شش در موردش صحبت کردیم، مهمباشد. همانباری به همراه داشته فاجعه

د! آن دست ندهن گذاران این است که شکست نخورند و پولشان را ازمسئله برای بهترین سرمایه

زیان کنید، برای جبران  ٪۰۰گذاری محاسبات ریاضی را به یاد دارید؟ وقتی شما در یک سرمایه

 ها باید تالش کنید تا تازه به نقطه شروع برسید.و این یعنی سال -سود احتیاج دارید ٪۰۰۰آن به 

ئله خوبی متوجه این مسها بهمتأسفانه، تمایل به قمار کردن در وجود همه ما هست. صاحبان کازینو

ده که ما برنکنند: هنگامیضعف طبیعی و روانی ما حداکثر استفاده را میاند و از این نقطهشده

نظیر را شود که یک احساس بیشیمیایی به نام اندورفین در بدنمان ترشح می شویم، یک مادهمی

خواهد که بازهم به بازی ادامه بدهیم؛ حتی زمانی که بازنده کند و دلمان میدر ما ایجاد می

ا نظیر رخواهیم دوباره آن احساس بیشویم، دوست نداریم دست از بازی بکشیم، چراکه میمی

ند که دانخوبی میعالوه درد عاطفی شکست خوردن را التیام دهیم. کازینوها بهتجربه کنیم، و به

های زده نگه دارند و با تعارف کردن نوشیدنیچطور با تزریق اکسیژن اضافی به هوا، ما را هیجان

هرحال، هرچه ما بیشتر بازی کنیم، مان را کاهش دهند! بهالکلی رایگان، قدرت بازدارندگی ذهنی

 شوند.یشتر برنده میها بآن

ها دوست دارند که مشتریانشان ها ندارد! کارگزاریاستریت هم تفاوت چندانی با کازینووال

کنند می ها تالشکنند افزایش بیابد. آنها دریافت میهرچه بیشتر معامله کنند، تا کارمزدی که آن
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 اطالعاتی که قرار است به شما کمک هزینه، در کنار ارائهتا از طریق تبلیغ معامالت رایگان و یا کم

کند تا سهام درست را انتخاب کنید و برنده شوید، شما را وسوسه کنند که وارد این بازی شوید. 

ظاهری  استریتهای والکنید این تصادفی است که سایت این کارگزاریبله، درست است! فکر می

ها زن، و صداهای مهیج در تمام این سایتهای سبز و قرمز، تصاویر چشمکشبیه کازینو دارد، و رنگ

 است که شما را ترغیب به قمار کردن کند! ها برای این طراحی شدهخورند؟ همه اینبه چشم می

کنند که بازارهای مالی، تنها یک کازینوی بسیار بزرگ ها این احساس را به شما منتقل میرسانه

ا اینکه فریب چنین تبلیغاتی رلدار شدن! شبه پودردسر و سریع برای یک یک راه کم -هستند

شان را با قمار کردن بر روی سهام داغ، بخورید، بسیار ساده است، و بسیاری از افراد همه زندگی

دهند. و همه درپی، از دست میصورت پیانجام معامالت متعدد، و ورود به بازار و خروج از آن به

 ر قمار است!این کارها، ناشی از میل ما به برنده شدن د

گذاری کردن در بلندمدت مدت و سرمایهصورت کوتاهشما باید بدانید که بین قمار کردن به

شوند، قصد قمار کردن وارد بازارهای مالی میهای بسیار زیادی وجود دارد. افرادی که بهتفاوت

ها متثر نوسانات قیشوند و در اگذارانی که با برنامه وارد بازار میبه شکستند، اما سرمایهمحکوم

 استریت بهزنند، در بلندمدت و به کمک قدرت سود مرکب، قطعاً برنده خواهند شد. والجا نمی

ما ش برای برنده شدندنبال این است که شما را وسوسه کند تا معامالت بیشتری انجام دهید، اما 

طور که داشته باشید، همانبه یاد باید صبور باشید و به مدت چند دهه در این بازی باقی بمانید. 

ن را گیرد و آصبر و عجول میبازار سهام بستری است که پول را از افراد کم»گوید،وارن بافت می

 «دهد.به افراد صبور و بردبار می

گذاری، مانند یک مسابقه ماراتون است، نه دو حل: همیشه به یاد داشته باشید که سرمایهراه

 سرعت



242 

توانید که در عمل، قمارباز درونتان را ساکت کنید و خودتان را ور میچطسؤال مهم این است: 

 گذار صبور باشید؟وادار کنید که یک سرمایه

 ۰گذار ارزشی برجسته، گای اسپیریکی از افرادی که تأکید زیادی روی این سؤال دارد، سرمایه

گوید که ش میشود و خوداست. گای به مدت بیست سال است که در سمینارهای من حاضر می

های گذاران الگوبرداری کند. او با الگوبرداری از شیوهام تا از بهترین سرمایهمن به او انگیزه داده

، ۸۰۰۲گذاری بلندمدت وارن بافت، توانسته است به موفقیت چشمگیری برسد. در سال سرمایه

ه اهدا کردند، فقط برای دالر را به یک خیری ۰۰۰،۰۰۰گای به همراه یکی دیگر از دوستانش، مبلغ 

 اینکه بتوانند با وارن بافت نهار بخورند!

گذاران ترین موانعی که برای رسیدن به موفقیت بر سر راه بیشتر سرمایهازنظر گای، یکی از بزرگ

های گذاریها را به سرمایهقرار دارد، این است که حواسشان پرت سروصداهایی شود که آن

ورت صشود که نتوانند به. گوش دادن به این سروصداها، باعث میکنندمدت تشویق میکوتاه

ها دائمًا گذاری کنند و از معجزه سود مرکب استفاده نمایند. برای مثال، آنبلندمدت سرمایه

های امهکه در برن« متخصصانی»های کنند، و به صحبتهایشان را بررسی میگذاریعملکرد سرمایه

رروز زمانی که شما ه»گوید:دهند. گای میکنند، گوش میبینی میپیش تلویزیونی آینده بازار را

غزتان کنید، متان را از طریق کامپیوترتان دنبال میگذاریهای بازار سهام و عملکرد سرمایهقیمت

صورت یک اعتیاد دربیاید و تواند بهدهید. این کار میرا به ترشح هماهنگی اندورفین عادت می

مدت بزنید. مراقب باشید که در چنین دامی گرفتار ند که دست به قمارهای کوتاهشما را وسوسه ک

 «نشوید!

نید، از گوش بررسی نک عملکرد سبد سرمایه خود رابار سالی یککند که بیشتر از گای توصیه می

های دادن به اخبار مربوط به بازارهای مالی خودداری کنید، و تمام تحقیقاتی را که توسط شرکت

1 Guy Spier 
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 ها این است که شما را برای قمارچون تنها هدف آن شود نادیده بگیرید،استریت انجام میوال

کردن وسوسه کنند، نه اینکه از سر خیرخواهی دانششان را با شما در میان بگذارند! او 

شد، وتحلیل اطالعات مربوط به بازار بارسد قصدشان تجزیهبیشتر اخباری که به نظر می»گوید:می

اند که افراد را ترغیب و به خریدوفروش سهام و انجام معامالت واقع به این منظور طراحی شدهدر

آورند. استریت با افزایش حجم معامالت سود بیشتری به دست میهای والبیشتر کنند، زیرا شرکت

 «د.یکند، باید آن را نادیده بگیرسهام می اگر دیدید که اخباری شما را ترغیب به خرید و فروش

که  هایی را مطالعه کنیمجای گوش دادن به چنین اخباری، کتابکند که بهگای به ما توصیه می

ما  گذارد، وگذاران بزرگی مانند وارن بافت و جک باگل را در اختیار ما میتجربه و دانش سرمایه

. کندآشنا می برند،کار میهای بلندمدت خود بهگذاریهایی که این افراد در سرمایهرا با روش

ه و کنندجای پر کردن مغزتان با اطالعات گمراهبه»نتیجه گوش دادن به این توصیه چیست؟ 

ان یک عنوکنند تا بهکنید که به شما کمک میدردنخور، شما ذهنتان را با افکاری تغذیه میبه

 «گذار بلندمدت به موفقیت برسید.سرمایه

 نه بمانید؛: اینکه بخواهید در خا۰اشتباه شماره 

 هایشانگذاران همیشه نزدیک خانهپس چرا بیشتر سرمایه -دنیا جای بسیار بزرگی است

 مانند؟می

صورت ذاتی تمایل دارند که در منطقه امنشان بمانند. اگر شما در آمریکا زندگی ها بههمه انسان

 تحان کردن غذاهایکرده را به امزمینی سرخزیاد خوردن یک چیزبرگر با سیباحتمالبه کنید،

 جای کشفدهید که بهزیاد شما ترجیح میاحتمالطور، بهدهید. همینعجیب و خارجی ترجیح می

تان سر بزنید و برای بنزین همیشگیکنید، به پمپتان خرید جاهای جدید، از مغازه موردعالقه

د. ایخوردن قهوه به همان کافه آشنایی بروید که قبالً بارها به آنجا رفته
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گذاری هم داستان به همین شکل است. بیشتر افراد تمایل دارند که بر روی در مورد سرمایه

شناسند. در علم خوبی میگذاری کنند که برایشان آشنا است و آن را بههمان چیزی سرمایه

گویند. این یک سوگیری شناختی است می« ۰سوگیری آشناگرایی»روانشناسی به این تمایل ذاتی، 

برخی  و حتی -گذاری کنندشود بیشتر مردم تنها در بازارهای کشور خودشان سرمایهاعث میکه ب

شان را صرف خرید سهام شرکت و یا صنعتی کنند که در آن مشغول به کار مواقع بیشتر دارایی

 هستند.

در مورد نیاکان غارنشین ما، این تمایل ذهنی یک استراتژی مناسب برای بقا بوده است. در آن 

پرداختید، چه شدید و در اعماق جنگل به ماجراجویی میدوران، اگر شما زیاد از غارتان دور می

کرد؟ اما در جهان امروز، دانست که چه خطراتی در کمینتان بود و جانتان را تهدید میکسی می

ش هتنها برای شما خطرناک نیست، بلکه ریسک شما را هم کاگذاری در بازارهای جهانی نهسرمایه

زمان کنند و ممکن است همدهد، چراکه بازارهای کشورهای مختلف، دقیقاً مشابه هم تغییر نمیمی

یابد، ارزش بازار یک کشور دیگر باال برود. که ارزش بازار کشوری کاهش می

حتی اگر آن کشور، وطن شما  -گذاری کنیدتان را در یک کشور سرمایهشما نباید تمام دارایی

هایشان را در بازارهای داخلی از دارایی ٪۰۲گذاران ژاپنی میالدی، سرمایه ۲۰اخر دهه باشد. در او

ها کرد، و به نظر گذاری کرده بودند. در اوایل دهه هشتاد، این کار سود زیادی نصیب آنسرمایه

بازار این کشور  ۰۰۲۰گذاری است. اما در سال رسید که ژاپن بهترین کشور برای سرمایهمی

نگشته است.  همه سال هنوز هم ارزش بازار به نقطه اوجش بازکرد، و پس از گذشت اینسقوط 

 خصوص ممکن است برایتان رخ دهد!گذاری در یک کشور بهاین اتفاقی است که با سرمایه

استار صورت گرفت، نشان داد که توسط موسسه مورنینگ ۸۰۰۳یک تحقیق که در پایان سال 

گذاری گذاران آمریکایی در بازار سهام داخلی سرمایههای سرمایهز دارایی( ا٪۱۳چهارم)تقریباً سه

1 home bias 
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ها در حال، آمریکاییاست. بااین ٪4۰شده است. سهم بازار آمریکا از بازارهای جهانی، تنها 

رسودی های پدهند و کمتر در بازارهایشان وزن بسیار بیشتری به بازار داخلی میتخصیص دارایی

 کنند. گذاری میتانیا، آلمان، چین و هند سرمایهمانند بازار بری

نگرند! نیستند که به سایر نقاط جهان با دیده تردید می گذاران آمریکاییدرواقع، این تنها سرمایه

اند که از پیشگامان حوزه اقتصاد رفتاری هستند، تحقیقی انجام داده ۰ریچارد تالر و کس سانستاین

هایشان را در بازارهای از دارایی ٪4۲طور میانگین ان سوئدی بهگذاردهد سرمایهکه نشان می

 ٪۰باوجوداینکه سهم بازار سوئد از بازارهای مالی جهانی تنها  -کنندگذاری میداخلی سرمایه

از  ٪۰کند، تنها گذار منطقی که در کشور آمریکا و یا ژاپن زندگی مییک سرمایه»است:

ی گذار سوئدکند. آیا این برای یک سرمایهگذاری میئد سرمایههایش را در بازار سهام سودارایی

 «گذاری کند؟ مسلماً نه.برابرِ این مقدار را در بازار سهام این کشور سرمایه 4۲منطقی است که 

 حل: افق نگاهتان را گسترش دهیدراه

بد سرمایه ه ستنها باید بهای قبل هم گفتیم که شما نهساده است. ما در فصل بسیاراین یک اصل 

های مختلف دارایی تنوع ببخشید، بلکه باید ازنظر جغرافیایی هم آن را گسترده خود ازنظر دسته

گذاری کنید. بهتر است در مورد تخصیص کنید و پولتان را در کشورهای مختلف سرمایه

خواهید یهایتان در مقیاس جهانی، با یک مشاور مالی صحبت کنید. وقتی تصمیم گرفتید که مدارایی

چه درصدی از سرمایه خود را در بازارهای داخلی نگه دارید و چه درصدی را در بازارهای خارجی 

هایتان یگذارلیستی که برای موفقیت در سرمایهگذاری کنید، باید این نسبت را در چکسرمایه

ها خشاز این ب گذاری در هر یکاید، بنویسید. همچنین باید دالیلی را که برای سرمایهدرست کرده

اید، بر روی کاغذ یادداشت کنید. از این طریق، هر زمان که بخشی از مدنظر قرار داده

1 Cass Sunstein 
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ید به توانهایتان عملکرد نامناسبی داشت و وسوسه شدید که آن را بفروشید، میگذاریسرمایه

 اید. گذاری کردهها سرمایهخودتان یادآوری کنید که چرا از ابتدا بر روی آن

شاور مالی خوب به شما کمک خواهد کرد تا دیدی بلندمدت داشته باشید و از افتادن در یک م

شوند، خودداری کنید. هری مدت که از جو حاکم بر بازار متأثر میهای کوتاهگذاریدام سرمایه

 در چند سال»بار به من گفت، گذاری دارد، یکمارکویتز که تجربه زیادی در رابطه با سرمایه

رسد متحده عملکرد بهتری نسبت به بازارهای اروپایی داشته است . . . و به نظر میبازار ایاالتاخیر، 

اند و رشدشان متوقف شده است. اما مطمئن باش که شرایط همیشه که بازارهای نوظهور طلسم شده

 «کند.گونه نخواهد ماند و اوضاع باالخره تغییر میاین

دهید، بلکه بازده تنها ریسک خود را کاهش میلمللی، نهابخشی در سطح بیناز طریق تنوع

در آمریکا « رفتهدهه ازدست»شود. به یاد دارید که در مورد گذاری شما هم بیشتر میسرمایه

 ٪۰۰4تنها  ۰۰۰که شاخص سهام اس اند پی  ۸۰۰۰تا  ۸۰۰۰های همان بازه سال صحبت کردیم؟

ها قسمت شده بود( داشت؟ در آن بازه مداران شرکتسود سالیانه )با احتساب سودی که بین سها

رشد داشتند.  ٪۰۰۰۸بود، و بازارهای نوظهور سالیانه  ٪۳۰۰زمانی، میانگین سوددهی بازارهای جهانی 

ا رفته تنهگذاری کرده بودند، آن دهه ازدستدرنتیجه، برای افرادی که در سطح جهانی سرمایه

 آزادی مالی بود. گیر کوچک در مسیر رسیدن به یک سرعت

 گریزی؛نگری و زیان  : منفی۰اشتباه شماره 

به حرفش گوش  -زده کندمغز شما تمایل دارد که در زمان آشفتگی بازار شما را وحشت

 ندهید!

آورند. ها است که تجربیات منفی را بهتر از تجربیات مثبت خود به خاطر میاین در سرشت انسان

های گذشته که اجداد ما در غار گویند. در زمانمی« نگریمنفی سوگیری»به این تمایل ذهنی، 
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ها را نجات بدهد. همین ویژگی ذهنی توانست جان آنکردند، این سوگیری ذهنی میزندگی می

کرد تا به خاطر بسپارند که آتش سوزاننده است، برخی از انواع ها کمک میها بود که به آنانسان

ت. در ای استادن با جانوری که هیکلش دو برابر ما است، کار احمقانهگیاهان سمی هستند،  و دراف

بار تواند بسیار به ما کمک کند: اگر شما هم یکخاطر سپردن تجربیات منفی می جهان امروز هم به

سالگرد ازدواجتان را فراموش کرده باشید و به مدت یک هفته هر شب روی کاناپه خوابیده باشید، 

 شوید!اشتباه را مرتکب نمیهرگز دوباره این 

یم، تأثیر گیرگذاری میتواند بر تصمیماتی که در مورد سرمایهنگری چطور میاما سوگیری منفی

دانید، اصالحات بازار و بازارهای خرسی طور که میبگذارد؟ ممنون که این سؤال را پرسیدید! همان

تاکنون،  ۰۰۰۰طور متوسط، از سال ید: بهبه یاد داشته باشدهند. اتفاقاتی هستند که مرتباً رخ می

اند. مرتبه رخ داده است، و بازارهای خرسی هم هر سه تا پنج سال از راه رسیدهاصالح بازار سالی یک

را تجربه کرده باشید، و مانند بسیاری از  ۸۰۰۰و  ۸۰۰۲های اگر شما هم بازار خرسی سال

 ها اینرا از دست داده باشید، مسلماً به این زودیهایتان گذاران، بیش از نیمی از داراییسرمایه

 تجربه تلخ را از یاد نخواهید برد!

های انتظار اصالح بازار و بازارگذاران، مشتاقانه چشمدانیم که بهترین سرمایهاکنون، من و شما می

ین امطمئن هستم که شود. چیز به حراج گذاشته میهایی همهخرسی هستند، چراکه در چنین زمان

زده هستند، شما حریص زمانی که همه وحشت»گفت جمله وارن بافت را به یاد دارید که می

اید سِر جان تمپلتون ثروتش را در چه زمانی به طور اطمینان دارم که فراموش نکردههمین« باشید.

 زمانی که یأس و ناامیدی به بیشترین حد خود رسیده»به یاد آوردید؟ درست است.  -دست آورد

به نظرم تا اآلن دیگر نیمه هشیار و منطقی ذهن شما متوجه شده باشد که سقوط بازار، یک « بود.

گذاری و خلق ثروت در بلندمدت است و نباید از آن بترسید! اما سوگیری فرصت عالی برای سرمایه

ن راگذاشود که بیشتر سرمایهها وجود دارد، باعث مینگری که در ذهن ناخودآگاه انسانمنفی

 هایشان عمل کنند.نتوانند بر اساس دانسته
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آورد و چرا؟ چون در هنگام آشفتگی بازار، مغز ما تمام آن تجربیات ناخوشایند را به یاد می

کند. درواقع، یک قسمت از مغز به نام آمیگدال در چنین گیری را برای ما دشوار میتصمیم

دن های ترس را به سرتاسر بکند و سیگنالصورت یک سیستم هشدار طبیعی عمل میهایی بهزمان

ث باع تواند خاطرات تلخ ما را زنده کند ومی کند! حتی یک اصالح جزئی در بازار،ما مخابره می

ها ترسیم این کاهش جزئی در قیمتازحد نسبت به آن واکنش نشان دهیم، چراکه میشود که بیش

در طول بازارهای خرسی، همین ترس باعث  عالوه،منجر به یک سقوط بزرگ در بازار شود. به

 یابد!شود پیش خودمان فکر کنیم که وضعیت بازار هرگز بهبود نمیمی

 ۸و آموس تورسکی ۰های دنیل کانمنشود. دو روانشناس به نامتازه شرایط از این بدتر هم می

ه درنتیجه کسب و زیان مالی، دو برابر لذتی است ک اند که درد روانی حاصل از ضررنشان داده

 اند.نامیده« ۳گریزیزیان»ها این پدیده ذهنی را کنیم. آنسود تجربه می

گذاران دردناک هستند که باعث قدری برای سرمایههای مالی بهمشکل اینجا است که زیان

رای مثال، بها برای پیشگیری از احتمال ضرر و زیان، دست به اقدامات غیرمنطقی بزنند! شوند آنمی

رین کنند، و این بدتکنند، بسیاری از افراد اقدام به فروش سهامشان میانی که بازار سقوط میزم

 قیمت، سود زیادی کسب کنند.توانند با خرید سهام ارزانزمانی که می -زمان برای این کار است

سشان ترها بر آن کند، این است کهگذاران موفق را از سایرین جدا مییکی از دالیلی که سرمایه

هفته آخر  ۰۰برای مثال هاوارد مارکس را در نظر بگیرید. در کنند. در زمان آشفتگی بازار غلبه می

، اشگذاری، زمانی که بازار در خال فروپاشی بود، او به من گفت که شرکت سرمایه۸۰۰۲سال 

کنند. ری میگذادر بزار سهام سرمایه میلیون دالر ۰۰۰هر هفته تری کپیتال منیجمنت یعنی اوک

گذاری جدید انجام هفته متوالی، هر هفته نیم میلیون دالر سرمایه ۰۰ها به مدت درست است! آن

کردند که پایان دنیا از راه رسیده است! هم در زمانی که بسیاری از افراد گمان میدادند، آنمی

1 Daniel Kahneman 
2 Amos Tversky 
3 loss aversion 
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حال آتش زدن به اند  در زده شدهکامالً مشخص بود که همه مردم وحشت»هاوارد به من گفت:

 «هایشان هستند. چنین مواقعی، بهترین زمان برای خرید است.دارایی

نظیر یهای بهاوارد و گروهش توانستند که با حفظ خونسردی خود در زمان آشفتگی بازار، فرصت

گذاری را شکار کنند و از این طریق، با تمام شدن زمستان و از راه  رسیدن بهار، میلیاردها سرمایه

ت خواستند مانند بقیه تسلیم ترس و وحشها هم میدالر سود برای مشتریانشان کسب کنند. اگر آن

 توانستند به چنین موفقیتی دست پیدا کنند!هرگز نمی شوند،

 حل: آمادگی قبلی، کلید موفقیت استراه

 کستبرای ش آماده شدننکنید، پس در حال  آمادهاگر خودتان را برای مقابله با مشکالت 

 هستید.

 بنجامین فرانکلین-

هایتان باخبر باشید. زمانی که بدانیم در برابر سوگیری ضعفقبل از هر چیز، شما باید از نقطه

نیم. توانیم با این تمایالت روانی مقابله کپذیر هستیم، آنگاه مینگری و زیان گریزی آسیبمنفی 

ابله حلی برای آن بیابید! اما برای مقتوانید راههرچه باشد، تا شما از وجود مشکلی آگاه نباشید، نمی

توانید انجام دهید؟ کار میریخته، چههمبا ترستان در شرایط آشفته و به

ش است که با موفقیت به بسیاری از مشتریان خواندید، پیتر مالوک توانسته ۱طور که در فصل همان

 یکی از دالیل موفقیت او این بوده استکمک کند تا در شرایط بحرانی به ترس خود غلبه کنند. 

که قبل از بروز بحران، مشتریانش را از احتمال وقوع یک بازار خرسی آگاه کرده بود، پس هنگام 

زده نشدند. او به مشتریانش توضیح داده بود که برای هر دسته ها غافلگیر یا وحشتسقوط بازار، آن
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فاقی افتاده است، تا به مشتریانش کمک کند که برای ها در طول بازار خرسی قبلی، چه اتاز دارایی

 رو، یک آمادگی ذهنی پیدا کنند.اتفاقات پیشِ

شده دارد، دانستند که پیتر برای بهره بردن از این آشفتگی یک برنامه حسابها همچنین میآن

، سود قیمتتری مانند اوراق قرضه و خرید سهام ارزانهای مطمئنخواهد با فروش داراییو می

داده  گذارانمان توضیحما فرایند کار را برای سرمایه»گفت:ها کسب کند. پیتر میخوبی برای آن

دانستند که باید انتظار چه چیزی را داشته باشند. همین امر باعث شد که ها دقیقاً میبودیم، و آن

دیگر، عبارتهب« ارند.های بازار را پشت سر بگذها با اطمینان و خونسردی خیلی بیشتری، آشفتگیآن

ت که از این اس -شودو ترسی که درنتیجه آن ایجاد می -بهترین راه برای مواجهه با آشفتگی بازار

قبل برای وقوع آن آماده شویم. 

 ترین اقداماتی که باید برایباره صحبت کردیم، یکی از ضروریتفصیل دراینطور که بههمان

صورت مناسب است. با چنین کاری، هایتان به، تخصیص داراییمقابله با سقوط بازار انجام دهید

گذاری در هر دسته از توانید دالیل سرمایهدهید، میعالوه بر اینکه ریسک خود را کاهش می

ها را بنویسید، تا هر زمان که عملکرد ضعیفی داشتند، با خواندن این دالیل به یاد بیاورید دارایی

گذاری کردید و حتی اگر این عملکرد ضعیف چندین ها سرمایهدارایی که چرا از ابتدا بر روی آن

گذاران، ها مقاومت کنید. بسیاری از سرمایهسال به طول انجامید، بتوانید در برابر  وسوسه فروش آن

دهند و چنان درگیر اتفاقاتی که در حال رخ دادن است در هنگام طوفان ایمانشان را از دست می

ید با توانتوانند دید بلندمدت خود را حفظ کنند. اما در چنین شرایطی، شما میشوند که نمیمی

ها، چطور به شما در رسیدن گذاریها به یا بیاورید که هریک از این سرمایهخواندن این یادداشت

 به اهداف بلندمدتتان کمک خواهند کرد.

نند. ند تا احساساتشان را مهار کگذاران کمک شایانی بکتواند به سرمایهتنهایی میهمین کار به

ها هایتان متناسب با آنتا زمانی که اهداف بلندمدت شما تغییر نکرده باشد، و تخصیص دارایی
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انجام شده باشد، شما دلیلی برای نگرانی نخواهید داشت و تنها باید صبر کنید تا 

 هایتان به ثمر بنشینند.گذاریسرمایه

ها و های دشوار، بر ترسه بتواند به شما کمک کند تا در زمانهمچنین داشتن یک مشاور مالی ک

هایتان غلبه کنید، و استراتژی بلندمدتی را که بدون در نظر گرفتن احساسات زودگذر بر نگرانی

 تواند بسیار مفید باشد.اید به یادتان بیاورد، میسر آن توافق کرده

توانند از تنهایی هم می. بیشتر خلبانان بهاین قضیه درست مثل پرواز کردن در میان طوفان است

رد! به تر خواهد کمراتب سادهخلبان باتجربه کار را بهمیان طوفان عبور کنند، اما حضور یک کمک

 شود.کند و نظرشان را جویا مییاد داشته باشید: حتی وارن بافت هم با دیگران مشورت می

 افسار ذهنتان را در دست بگیرید

ها توانید که از خودتان در برابر آناید، بهتر میاین الگوهای ذهنی ویرانگر آگاه شدهکه از اکنون

محافظت کنید. با توجه به اینکه ما انسان هستیم، طبیعی است که هرازگاهی مرتکب یک اشتباه 

ها صحبت کردیم، بخشی از ای که در این فصل در مورد آنهای ذهنیشویم. هرچه باشد، الگو

فاعی ذهن ما است که برای هزاران سال به اجداد ما کمک کرده است تا در برابر خطراتی ساختار د

که در محیط پیرامونشان وجود داشته، از خودشان مراقبت کنند و زنده بمانند؛ پس ما هرگز 

که  قرار نیست»گوید، طور که گای اسپیر میها را حذف کنیم. اما همانکلی آنتوانیم که بهنمی

انگیزی تواند نتایج شگفتو نقص شویم. حتی ایجاد یک بهبود کوچک در رفتارهایمان می عیببی

 «به همراه داشته باشد.

توانند تأثیر زیادی بر روی نتیجه نهایی ترین تغییرات میگذاری کوچکچرا؟ چون در سرمایه

سود مرکب، تأثیر درصد در سال افزایش پیدا کند، به کمک قدرت  ۳یا  ۸بگذارند. اگر بازده شما 

مندی که ما در این فصل بیان آن در طول چند دهه باورنکردنی خواهد بود. راهکارهای ساده و نظام
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اران گذای که بیشتر سرمایهکردیم، به شما کمک خواهند کرد تا از اشتباهات رایج و پرهزینه

 شوند، در امان بمانید.مرتکب می

ده، به شما کمک خواهند کرد که با دیدی بلندمدت های سابرای مثال، این قوانین و رویه

گذاری خود را کاهش های سرمایههزینه گذاری کنید؛ تعداد مبادالت کمتری انجام دهید؛سرمایه

دهید؛ با ذهنی بازتر به نظراتی که مخالف باورهایتان است گوش کنید؛ ریسک خود را با 

توانند در زمان سقوط بازار هایی که میر ترسگذاری در بازارهای جهانی کاهش دهید؛ و بسرمایه

شما را از مسیر درست منحرف کنند، فائق آیید. آیا قرار است که شما هیچ اشتباهی مرتکب نشوید؟ 

یر طور است! و همین مسئله تأثنه. اما آیا نسبت به قبل عملکرد بهتری خواهید داشت؟ قطعاً همین

اهد گذاشت و به شما کمک خواهد کرد تا خیلی زودتر بسیار زیادی بر روی زندگی مالی شما خو

 به آزادی مالی برسید!

ای که بر سر اید، و هم با موانع روانشناسیحال که هم دانش و آگاهی الزم را به دست آورده

گذار به موفقیت چشمگیری دست عنوان یک سرمایهتوانید بهاید، میراهتان قرار دارد آشنا شده

توانید افسار ذهنتان را در دست بگیرید و با دیدی دانید که چطور میشما می پیدا کنید. اکنون

ت نهایاید، بیهای موفقی انجام دهید. دانشی که اکنون به دست آوردهگذاریبلندمدت، سرمایه

بیایید  کند. پستان تضمین میارزشمند است و دستیابی به آزادی مالی مطلق را برای شما و خانواده

 رسیم.ب ثروتی حقیقی و ماندگارتوانیم به برویم تا ببینیم که چطور می فصل آخر به سراغ

iiii  سازی استاد چطور در بازی پولاز کتاب  4۰۰توانید به فصل های بیشتری در این زمینه احتیاج دارید، میاگر شما به راهنمایی

هایتان را انجام دهید و درصد مناسب برای هر داراییقدم تخصیص بهدر آنجا ما به شما کمک خواهیم کرد تا قدممراجعه کنید. شوید 

 ها در سبد سرمایه خود را بیابید.دسته از دارایی



 فصل نهم؛

 ثروت حقیقی 

ترین تصمیمی که باید در زندگی بگیریدمهم  

از خداوند به خاطر فرصت دیگری که به من داده »خودتان بگوییدخیزید، با هرروز که از خواب برمی

 «است سپاسگزارم، زندگی من باارزش است، و قصد ندارم که آن را هدر بدهم.

 ۰داالیی الما-

ا اگر شوم. اماگر این کتاب به شما کمک کند تا به آزادی مالی برسید، من بسیار خوشحال می

باشد. چرا نه؟ چون داشتن ثروت ازنظر مالی،  کافیکه این کنم راستش را بخواهید، من فکر نمی

 کند که شما انسان ثروتمندی خواهید بود.تضمین نمی

ار های قبلی یاد گرفتید، ابزطور که شما هم در فصلتواند پول به دست بیاورد. همانهرکسی می

ر شما از اصل سود مرکب و اصولی که برای این کار نیاز دارید، واقعاً ساده هستند. برای مثال، اگ

ید، و هایتان تنوع بدهطور هوشمندانه به داراییاستفاده کنید، برای بلندمدت در بازار بمانید، به

هایتان را تا حد امکان پایین نگه دارید، احتمال اینکه بتوانید به آزادی مالی برسید، بسیار هزینه

 زیاد است.

.شودمی داده تبت بودائیان دینی رهبر به که است الما لقبی داالیی1
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وقت چه؟ بسیاری کردید، آناحساس خوشبختی نمی هنوز هماما اگر به آزادی مالی رسیدید و 

به  افتد وکنند تا پولدار شوند. اما زمانی که این اتفاق میاز مردم بیشتر عمرشان را تالش می

فم و حر« همه زحمت کشیدم فقط برای همین؟آن همین؟»گویند:رسند، با خودشان میهدفشان می

 بازهم احساس شادمانی و خوشبختی نکنید، به این معنی را باور کنید، اگر شما به هدفتان برسید و

 تان تباه شده است!است که زندگی

ه شان این نیست کپرورانند، درواقع هدف اصلیکه مردم رؤیای ثروتمند شدن را در سر میوقتی

ها نقش بسته است! چیزی چند میلیون قطعه کاغذ داشته باشند که عکس افراد مرده بر روی آن

مثال،  دهیم. برایها را به پول ارتباط میحقیقتاً به دنبال آن هستیم، احساساتی است که آنکه ما 

ها دست پیدا کنیم، و یا توانیم به آنای که باور داریم با پول میاحساس آزادی، امنیت، و راحتی

دنبال  هدیگر، این احساسات خوب است که ما بعبارتشادی حاصل از تقسیم آن پول با دیگران. به

 آن هستیم، نه خود پول.

های درستی از پولتان استفاده کنید، راهاهمیت جلوه دهم. اگر شما بهمن قصد ندارم که پول را کم

روت ثاما  توانید زندگی خودتان و عزیزانتان را زیباتر کنید.زیادی وجود دارد که از طریق آن می

ثروت حقیقی، یک امر احساسی، باشید.  ربطی به این ندارد که شما چقدر پول داشته حقیقی

نیاز باشید اما هنوز هم ازنظر عاطفی در روانشناسی و روحانی است. اگر شما ازنظر مالی کامالً بی

 همه پول و دارایی چیست؟رنج و عذاب باشید، پس فایده آن

ه ا بای و تکراری رهای کلیشهکنم و حرفممکن است احساس کنید که دارم شما را موعظه می

برسید، حرفی از  مالیتوانید به ثروت دهم! اما اگر در کنار آموزش اینکه چطور میخوردتان می

توانم خودم را ببخشم. خوشبختانه، نیازی نیست که شما نزنم، نمی حقیقیرازهای رسیدن به ثروت 

توانید ا میمبین این دو یکی را انتخاب کنید! پس مطالعه این فصل، خودتان متوجه خواهید شد که ش
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هم ازنظر مالی ثروتمند باشید، و هم ازنظر احساسی. و این همان ثروت حقیقی است که باید به 

 دنبالش باشید!

ترین قسمت این کتاب است. چرا؟ چون شما پس از خواندن آن ازنظر من، این فصل مهم

. همین ن را متحول کنیدتاتوانید تمام آیندهدر امروز، می یک تصمیم سادهآموزید که با گرفتن می

و  ،آرامش خاطر، شادیتواند برای شما می -اگر همیشه به آن پایبند بمانید -یک تصمیم ساده

هتر از بینند. اما بها حتی در خوابشان هم نمیای را به ارمغان بیاورد که بیشتر انسانحقیقیثروت 

رید که چند ده سال به انتظار همه این است که شما برای رسیدن به این ثروت حقیقی، نیاز ندا

 الفاصلهبتوانید که تان قرار دهید، میبنشینید. اگر شما همین یک تصمیم ساده را مبنای زندگی

 ثروتمند شوید!

ند و به کلی دگرگون کحقیقت این است که همین تصمیم ساده، توانسته است که زندگی مرا به

اگر آماده هستید، با من همراه  ان بگذارم. پسخواهم که آن را با شما هم در میهمین دلیل، می

 کنار هم این سفر را به پایان برسانیم! باشید تا در

 یک زندگی رؤیایی

ها کمک کنم تا رؤیاهایشان را به واقعیت ام که به انسانام را صرف این کردهمن تمام زندگی

ام و با مردم زیادی از سرتاسر دنیا صحبت کشور سفر کرده ۰۰۰بدل کنند. تاکنون به بیش از 

که  ددانیشان به دنبال چه چیزی هستند؟ و میام که حقیقتاً در زندگیها پرسیدهام و از آنکرده

 های دیگر متفاوتها و باورهای هر فرهنگی با فرهنگام؟ ارزشاز این تجربیات، چه چیزی فهمیده

ها مشترک های بنیادین وجود دارد که در بین همه انسانسری نیازهای و خواسته اما یکاست، 

ها انانس کنار دنیا متوجه شدم، این است که همه ماچیزی که من در طول سفرهایم به گوشهاست. 

هستیم. رؤیایی  یک زندگیبه دنبال 
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ها، این به معنی داشتن یک خانه زیبا با یک حیاط بزرگ است. برای بعضی برای برخی از انسان

دیگر، این یعنی داشتن فرزندان خوب. برای برخی، این یعنی نوشتن یک کتاب یا آهنگ موفق. 

ها، ار چند میلیارد دالری. و برای بعضی از انسانوکاندازی یک کسببرای برخی دیگر، این یعنی راه

دیگر، رسیدن به یک زندگی رؤیایی به معنی این نیست عبارتاین یعنی نزدیک شدن به خداوند. به

بلکه به معنای این است که ما تالش کنیم تا به تعریفی که که ما رؤیای دیگران را زندگی کنیم. 

پیدا کنیم.  ای داریم، دستخودمان از چنین زندگی

ز توانید فاصله بین جایی که امروتوانید به چنین چیزی دست پیدا کنید؟ چطور میاما چطور می

خواهید باشید را پرکنید؟ پاسخ این است: شما باید دو مهارت کامالً متفاوت هستید و جایی که می

 را کسب کنید.

 دانش رسیدن به موفقیت

ای نامم. در هر حوزهمی« دانش رسیدن به موفقیت»ا نخستین مهارت، چیزی است که من آن ر

کنید یها سرپیچی مای وجود دارد که شما یا از آناز زندگی، برای رسیدن به موفقیت قوانین نانوشته

یدن کنید(. برای مثال، برای رسکنید )و پاداش دریافت میها پیروی میشوید( و یا از آن)و تنبیه می

یک سری قوانین کلی وجود دارد. همه ما ازلحاظ جسمی باهم متفاوت به سالمتی و تندرستی، 

روی ها پیهستیم. اما یک سری قوانین بنیادی وجود دارد که برای رسیدن به سالمتی باید از آن

ها را نادیده بگیریم، تاوانش را خواهیم داد. کنیم و اگر آن

د های قبلی یاد گرفتیکه در فصلدر دنیای مالی هم داستان به همین شکل است. به چیزهایی 

ه و کنند که با مطالعگذاران همگی از الگوهای مشابهی پیروی میترین سرمایهفکر کنید. موفق

آید، توانید به موفقیت مالی دست پیدا کنید. به نظر بدیهی میتان، میها در زندگیکارگیری آنبه
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مشابه  توانید محصولیکارند، میفراد موفق مینه؟ اگر شما هم همان بذرهایی را بکارید که بیشتر ا

 سازی استاد شوید. توانید در بازی پولمی ها برداشت کنید. از این طریق شمامحصول آن

آید، سه گام اساسی وجود دارد که با برداشتن زمانی که بحث دانش رسیدن به موفقیت پیش می

تی تان به موفقیورید. تاکنون شده در زندگیخواهید، به دست آتوانید هر چیزی را که میها میآن

ده رسید؟ شاید این موفقیت، رسیدن به کسی بودست پیدا کنید که زمانی به نظرتان غیرممکن می

ار موفق وکاندازی یک کسباید. شاید یافتن یک شغل رؤیایی یا راهاست که مخفیانه عاشق بوده

ی اید. به این فکر کنید که چطور رؤیایرا داشته بوده است. و یا خرید اتومبیلی که همیشه آرزویش

رسید، به یک واقعیت در زندگی شما تبدیل شد؟ با نگاه کردن به که زمانی غیرممکن به نظر می

شوید که برای رسیدن به موفقیت، باید سه گام اساسی را پشت سر بگذارید. این قضیه، متوجه می

ه یاد داشته . بکنید تمرکزها ، این است که بر روی آنهایتاننخستین گام برای رسیدن به خواسته

مرکز کنید ای متشوید. وقتی تمام فکرتان را روی مسئلهباشید: به هر چیزی که فکر کنید، همان می

که برایتان واقعاً اهمیت دارد، و روز و شب به آن فکر کنید، این تمرکز یک نیاز درونی را در شما 

سازد تا به چیزی که زمانی سوزاند و شما را قادر میتشی وجودتان را میکنند که مانند آایجاد می

یجه دهد، این است: درنترسید، دست پیدا کنید. اتفاقی که در حقیقت رخ میغیرممکن به نظر می

شود و توجهتان را تحریک می ۰ایساز شبکهاین نیاز درونی، قسمتی از مغز شما به نام دستگاه فعال

 نماید.ه بتواند در مسیر رسیدن به موفقیت به شما کمک کند، جلب میبه هر چیزی ک

 دومین گام این است که رؤیاهایتان را دنبال کنید و دائماً دست به انجام کارهای بزرگ بزنید.

کنند. ها تالش نمیبسیاری از مردم رؤیاهای بزرگی در سر دارند، اما هرگز برای رسیدن به آن

، شما باید دست به انجام کارهای بزرگ بزنید و سختی و دشواری این کارها برای اینکه موفق شوید

تنهایی کافی نیست. شما باید مؤثرترین استراتژی برای انجام را به جان بخرید. اما تالش کردن به

1 reticular activating system 
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ید. ترین روش را بیابهایتان را تغییر دهید تا زمانی که مناسبآن کار را پیدا کنید، و دائماً روش

توانید با الگوبرداری از سایر افراد موفق، به این فرایند سرعت ببخشید، اما فراموش نکنید یشما م

توانید به موفقیت برسید و باید از خودتان هم اندکی خالقیت به خرج که هرگز با تقلیدِ صرف نمی

یر این در غ توانید تجربیاتی را کهدهید. با مطالعه الگوهای رفتاری و عملکرد افراد موفق، شما می

کشیدید، در مدت کوتاهی به دست آورید. ها زحمت میصورت برای به دست آوردنشان باید سال

د گذاران موفقی مانناین دقیقاً همان کاری بود که ما با مطالعه و بررسی الگوهای رفتاری سرمایه

 وارن بافت، ری دالیو، جک باگل، و دیوید سوئنسن، قصد انجامش را داشتیم.

ین بگذارید ا خواهیم، بخشندگی است.ن گام برای رسیدن به هر چیزی که در زندگی میسومی

 تان بخشنده باشید، به ثروت و موفقیت بیشتریرا به شما بگویم: هرچقدر که بیشتر در زندگی

ر زندگی تواند بکنید! من هنوز هم از مشاهده تأثیری که بخشندگی و شکرگزاری میدست پیدا می

کار بگیرید تان را بهشوم. مسلماً برای رسیدن به اهدافتان، باید تمام تالشزده میما بگذارد، شگفت

آید انجام دهید. اما همیشه چیزهایی خواهند بود که شما هیچ و هر کاری را که از دستتان برمی

گذارند و برخی دیگر آن را خدا ها ندارید. برخی از افراد اسمش را شانس میکنترلی بر روی آن

بر  زاری، تأثیری باورنکردنیام که بخشندگی و شکرگنامند. اما من شخصاً این را تجربه کردهمی

ما خواهند گذاشت و ما را در رسیدن به موفقیت یاری خواهند داد.  زندگی

اید. اکنون شما با سه گام اساسی که برای دستیابی به موفقیت باید پشت سر بگذارید، آشنا شده

ک موفقیت، به ی نظیر، عالوه بر مهارت رسیدن بهالعاده و بیاما برای رسیدن به یک زندگی خارق

هنر رسیدن به »مهارت دیگر هم احتیاج دارید که به همان میزان اهمیت دارد. من این مهارت را 

 نامم.می« خوشبختی
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 هنر رسیدن به رضایت خاطر

 -کردم تا دانش رسیدن به موفقیت را به دست بیاورموقفه تالش میبه مدت چندین دهه، من بی

توانند بر جهان پیرامونش سلطه پیدا کنند، و به مردم کمک ها چطور میبرای اینکه یاد بگیرم انسان

ود باور مام وجاما اکنون، با تای که دارند برسند و رؤیاهایشان را محقق کنند. کنم تا به هر خواسته

تر است. چرا؟ چون اگر شما بر دنیای هم مهمدارم که هنر رسیدن به رضایت خاطر، حتی از آن

خواهید به را در دست بگیرید، چطور می درونتانمسلط شوید، اما نتوانید کنترل دنیای  پیرامونتان

یار مهارت بسخوشبختی برسید؟ برای همین است که به نظر من، هنر رسیدن به رضایت خاطر، 

 تری است.مهم

 میلیون دالری ۲۱نقاشی 

 ها از یک زندگی رؤیایی داریم، با یکدیگر متفاوتطور که قبالً هم گفتم، تعریفی که ما انسانهمان

شود، احتماالً با چیزی که باعث رضایت دیگر، چیزی که باعث رضایت خاطر شما میبیاناست. به

نهایت متفاوت هستند! های ما بیاست. نیازها و خواستهشود متفاوت خاطر فرد دیگری می

اد گذراندم، اتفاقی افتنشدنی را میکه به همراه دوست عزیزم استیو وین یک روز فراموشهنگامی

که باعث شد من این قضیه را کامالً درک کنم. 

دست  .چند سال پیش، استیو در روزش تولدش با من تماس گرفت و از من پرسید که کجا هستم

بودیم. استیو از من  ۰مان در سان ولی واقع در ایالت آیداهوهای ییالقیبر قضا، هردوی ما در خانه

ی، وقتی به اینجا برس»دعوت کرد تا به خانه او بروم و کمی باهم وقت بگذرانیم.  او به من گفت:

ی بود بال این نقاشدهم. نزدیک به یک دهه است که چشمم دننظیر را به تو نشان میاین نقاشی بی

1 Sun Valley, Idaho 
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میلیون دالر  ۲۱آن را به قیمت که دو روز پیش برگزار شد، ۰و باالخره توانستم در مزایده سوتبی

 «بخرم!

ؤیای ها رتوانید تصور کنید که من چقدر برای دیدن این گنجینه ارزشمند که دوستم مدتمی

هنری مربوط به دوران  زده بودم؟ من در ذهنم یک شاهکارآن را در سرش داشته است، هیجان

های لندن و پاریس دیده بودم. هایی که در موزهکردم؛ چیزی شبیه آن نقاشیرنسانس را تصور می

دانید که با چه چیزی مواجه شدم؟ نقاشی یک مربع بزرگ که به منزل استیو رسیدم، میاما وقتی

صد » نداختم و به شوخی گفتم،بینم باور کنم. نگاهی به آن اتوانستم چیزی را که مینارنجی! نمی

توانم در کمتر از یک ساعت یک وقت میدالر پول به من بده تا یک قوطی رنگ نارنجی بخرم، آن

اگرچه استیو چندان از شوخی من خوشش نیامد. ظاهراً آن تابلو یکی از « کپی از روی آن بکشم!

 بود. ۸ترین شاهکارهای هنری نقاش سرشناس، مارک روتکوبزرگ

دهنده خوبی نشانمن قصدم از تعریف کردن این داستان برای شما چه بود؟ این داستان به خوب

ها رؤیاهای کامالً متفاوتی در سر داریم و برای رسیدن به رضایت این واقعیت بود که ما انسان

 نخاطر، به دنبال چیزهای متفاوتی هستیم. در زمینه هنر، دانش و اطالعات استیو بسیار بیشتر از م

وبی خهنری را به توانست که عمق زیبایی و احساسات موجود در آن اثرخاطر او می است، و به همین

 تر، چیزیدرک کند، و در آن چیزی را مشاهده کند که من قادر به دیدنش نبودم. به بیان ساده

نری هکه از دید یک نفر یک مربع نارنجی بر روی بومی سفید است، از دید فردی دیگر یک اثر 

 میلیون دالری است! ۲۱

های متفاوتی داریم، اما در رابطه با رسیدن به رضایت خاطر، الگوهای اگرچه ما نیازها و خواسته

ید، یابی به رضایت خاطر هستها وجود دارند. پس اگر شما به دنبال دستمشترکی بین همه ما انسان

 در این مسیر شما را یاری دهند؟توانند ای وجود دارند که میچه اصول و الگوهای رفتاری

1 Sotheby 
2 Mark Rothko 
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در این جهان، هر چیزی یا در حال رشد کردن است و یا اصل اول: شما باید دائماً پیشرفت کنید. 

. کندوکارها و هر چیز دیگری صدق میدر حال زوال. این قضیه در رابطه با روابط عاطفی، کسب

هم  شوید؛ هیچ فرقیناامیدی میاگر شما نتوانید که پیشرفت کنید، دچار احساس سرخوردگی و 

را به  توانم اینکند که چند میلیون ثروت در حساب بانکی خود داشته باشید. درواقع من مینمی

 شما بگویم که راز رسیدن به خوشبختی یک کلمه است: پیشرفت.

رگز ه هایتان را به دیگران نبخشید،چیز از داراییاگر شما هیچاصل دوم: شما باید بخشنده باشید. 

طور که وینستون چرچیل طور کامل تجربه کنید. همانبودن را بهتوانید که احساس زندهنمی

ی بخشید، زندگمانید، اما با چیزی که میآورید، زنده میشما با چیزی که به دست می»گوید:می

ها رسم، آنپها میترین جنبه زندگی آنبخشهرگاه که من از افراد در رابطه با رضایت« ۰کنید.می

ا مکنند. ذات حقیقی انسان خودخواه نیست. هایشان با دیگران صحبت میمعموالً از تقسیم داشته

یم. هایمان را با دیگران قسمت کنها ذاتاً موجوداتی سخاوتمند هستیم و تمایل داریم که داشتهانسان

که به رضایت خاطر حقیقی توانیم مان پاسخ ندهیم، هرگز نمیتا زمانی که ما به این نیاز درونی

برسیم. 

طور بد نیست این حقیقت آشکار را به خودمان یادآوری کنیم که ثروتمند شدن ازنظر مالی، همین

ال دانید، بیشتر مردم به دنبطور که خودتان هم خوب می. هماننیستکلید رسیدن به رضایت خاطر 

ادی، شتواند د یک معجون جادویی میکنند که پول ماننغلط فکر میروند، چون بهکسب ثروت می

ود. در شتنهایی هرگز باعث خوشبختی شما نمیها بیاورد. اما پول بهرا به زندگی آن ارزشو معنا 

ام، و با چشمان خودم طول سالیان متمادی، من قسمت زیادی وقتم را با افراد میلیاردر گذرانده

ان کنند که حقیقتاً دلم برایشاحساس بیچارگی میشان قدری در زندگیها بهام که برخی از آندیده

1 You make a living by what you get. You make a life by what you give. 
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سوزد. احساس خوشبختی یک احساس درونی است و اگر شما آن را در درونتان احساس نکنید، می

 توانند آن را برای شما به ارمغان بیاورند. های دنیا هم نمیهمه ثروت

د آن چیزی تواندهد. پول تنها میها را تغییر تواند ذات حقیقی انسانبه یاد داشته باشید: پول نمی

تر نماید: اگر شما انسان خسیسی باشید، حتی اگر پول زیادی هم داشته باشید را که هستید، برجسته

ادی که پول زیباز خسیس خواهید بود؛ اما اگر شما انسانی بخشنده و سخاوتمند باشید، هنگامی

 ببخشید.توانید پول بیشتری را هم به دیگران داشته باشید، می

ای چطور؟ خوب، اگر موفقیت شما در شغلتان بتواند احساس پیشرفت و بخششی موفقیت حرفه

را که همه ما برای رسیدن به خوشبختی و رضایت خاطر به آن احتیاج داریم، برای شما به ارمغان 

ز د که هرگایبسیاری را دیده« موفق»بیاورد، این عالی است. اما من اطمینان دارم که شما هم افراد 

رواقع، د چه موفقیتی است؟ دیگر اینکنند. خوب پس خوشحال نیستند و احساس رضایت خاطر نمی

من حقیقتاً باور دارم که موفقیت بدون احساس رضایت خاطر دیگر موفقیت نیست، بلکه یک 

 عیار است.شکست تمام

بیایید باهم یک مثال خوب از این قضیه را ببینیم. 

 یک گنجینه ملی

، ما کسی را از دست دادیم که به نظر من یک گنجینه ملی بود: بازیگر و کمدین ۸۰۰4ر سال د

کنندگان در سمینارهایم های اخیر، من بارها و بارها با شرکت. در طول سال۰معروف، رابین ولیامز

ین راب چند نفر از شما عاشق»ام: ها پرسیدهام، و از آندرباره این مرد بزرگ و نابغه صحبت کرده

و « اید.فقط اگر عاشق او بوده -آمده دستتان را بلند نکنیدویلیامز بودید؟ اگر از او خوشتان می

1  Robin Williams : مرده شاعران انجمنو  جومانجی هایی مثلبازیگر فیلم.
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یو از لندن گرفته تا لیما، و از توک -پرسیدمبود؟ هرجایی که این سؤال را می دانید که نتیجه چهمی

 کردند. از حاضرین دستشان را بلند می ٪۰۲چیزی در حدود  -تا تورنتو

طور است. او کارش را از صفر شروع کرد. اما سپس یا رابین ولیامز فرد موفقی بود؟ قطعًا همینآ

خواهد در یک سریال تلویزیونی نقش اول را ایفا کند، و این کار را انجام داد. تصمیم گرفت که می

صمیم داد. تای را تشکیل خواهد، و چنین خانوادهبعدازآن، او تصمیم گرفت که یک خانواده زیبا می

قدر پول دربیاورد که در تمام عمرش هم نتواند آن را خرج کند، و به این خواهد آنگرفت که می

اش هم جامه عمل پوشاند. سپس تصمیم گرفت که یک ستاره سینمایی شود، و به این خواسته

 هخواهد برای بازی در یک فیلم جدی جایزاش هم دست پیدا کرد. تصمیم گرفت که میخواسته

اش هم برسد! او به معنای واقعی کلمه مردی بود که اسکار بگیرد، و توانست که به این خواسته

هایش دست یافته بود. چیز داشت، و به تمام اهداف و خواستههمه

آویز کرد و مردم سرتاسر جهان را در بهت و حیرت فرو برد. اما ناگهان خودش را حلق

ها نفری را که حقیقتاً عاشقش بودند، ترک آویخت و میلیون او خودش را در خانه خودش به دار

کرد. از آن بدتر، او همسرش و فرزندانش را با قلبی شکسته و چشمانی گریان تنها گذاشت. 

کنم، یک درس ساده را کننده و وحشتناک فکر میکه من به این ماجرای ناراحتهنگامی

 چیز ندارید.خاطر نداشته باشید، هیچ تان احساس رضایتآموزم: اگر شما در زندگیمی

رابین ویلیامز به چیزهای بسیار زیادی دست یافته بود که فرهنگ امروز جامعه ارزش زیادی 

 اشچیزهایی که در زندگی ها قائل است: چیزهایی مثل شهرت و ثروت. اما ظاهراً همه اینبرای آن

کرد که از رنج و عذاب بود، و تالش میداشت، هرگز برایش کافی نبودند. او برای چند دهه در 

اش مقابله کند. در اواخر عمرش، او به یک طریق مصرف الکل و مواد مخدر با این احساس درونی

تازگی در مبتال شده بود. همسرش سوزان به ۰برنده عصبی به نام دمانس لوی بادی بیماری تحلیل

1 Dementia with Lewy Body 
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رابین بر اثر این بیماری »ست، اعالم کرده:انجام داده ا ۰نورولوژییک مصاحبه که با مجله پزشکی 

توانید تصور کنید او داد و خودش هم از این موضوع آگاه بود. آیا میداشت عقلش را از دست می

 «شد؟دهد، چه درد و عذابی را متحمل میدید دارد مشاعرش را از دست میاز اینکه می

د مردی که باوجو -دادها اهمیت مینسانرابین ویلیامز مرد بسیار خوبی بود و عمیقاً به دیگر ا

مدتش با اعتیاد، افسردگی، و بیماری، بسیار بخشنده و سخاوتمند بود و چیزهای زیادی مبارزه طوالنی

ر را ها نفرا به مردم سرتاسر دنیا هدیه داده بود. اما درنهایت، و بااینکه او توانسته بود میلیون

بدهد، اما نتوانست خودش را خوشحال کند و به رضایت  ها هدیهخوشحال کند و شادی را به آن

 خاطر برسد.

اندازد که مهمانداران هواپیما همیشه به مسافران این قضیه مرا به یاد این هشدار ایمنی می

در مواقع اضطراری، حتماً قبل از اینکه بخواهید به دیگران کمک کنید، ماسک اکسیژن »گویند:می

، رسدشنوید، به نظر خودخواهانه مینخست که این جمله را می« ید.را روی صورت خودتان بگذار

بینید که این حرف کامالً منطقی است: اگر نخست به خودتان اما اگر اندکی به آن فکر کنید، می

 خواهید به دیگران کمک کنید؟کمک نکنید، چطور می

مسئله نیستم که شما قبول دارم که داستان رابین ولیامز یک مورد خاص است، و نگران این 

حتی برخی از  -امهای ثروتمند زیادی را دیدهبخواهید دست به خودکشی بزنید. اما من انسان

شان احساس شادی و وجه در زندگیهیچکه به -مردم جهان« ترینموفق»و « ثروتمندترین»

ها ه آناش باند؛ احساساتی که حق طبیعی هر انسانی است که در زندگیرضایت خاطر نداشته

خواهم که شما بتوانید این احساس شادی و رضایت خاطر را همین امروز در زندگی برسد. من می

وقت کسی به ما یاد نداده است که چطور باید خوشحال خودتان تجربه کنید. اما متأسفانه هیچ

 باشیم.

1 Neurology 
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 مسئله این است -رنج کشیدن یا نکشیدن

 شود.یزی که بیندیشد، همان میهایش است. به هر چانسان ماحصل اندیشه

 ماهاتما گاندی-   

بگذارید داستانی را در رابطه با خودم برایتان تعریف کنم. در طول دو سال گذشته، من مشغول 

به دنبال رشد و توسعه فردی خودم هستم، و به  ام. من همیشهانگیز بودهیک سفر ذهنی شگفت

 .کنمهای جدیدی از آگاهی بررسی میهای مختلف را برای رسیدن به سطحهمین خاطر دائماً ایده

بزنم. او هم  ۰چند سال پیش به هندوستان سفر کرده بودم تا سری به دوست عزیزم کریشناجی

مند است. تواند به یک زندگی رؤیایی دست بیابد، عالقهمانند من به این سؤال که انسان چطور می

 سرشار از»توانند به یک حالت دهم که چطور میها است به دیگران یاد میداند که من سالاو می

د خواهید دست پیدا کنیتوانید به هر چیزی که میبرسند: یک حالت اوج که در آن شما می« انرژی

که شما در یک حالت و روابط شما سرشار از شور و اشتیاق خواهند بود. در نقطه مقابل، هنگامی

شود، یکنید، ذهنتان تنبل مقرار داشته باشید، همواره احساس خستگی فیزیکی می« کمبود انرژی»

 جانید!رنو همواره نگران و ناامید هستید و اطرافیانتان را از خودتان می

« های دیگری انتخاب کنی؟شود اگر برای توصیف این دو حالت اسمچه می»دوستم به من گفت، 

طور که او برایم توضیح داد، شما در هرلحظه در یکی از این دو حالت خواهید بود. شما یا در همان

حالت کمبود  بنامیم، و یا در« حالت زیبا»توانیم آن را حالت سرشار از انرژی قرار دارید که می

 «حالت رنج و عذاب»توانیم آن را انرژی )که بارزترین ویژگی آن درد و رنج درونی است( که می

اش این است که همواره در یک حالت زیبا زندگی کند، بنامیم. او به من گفت هدف روحانی

 نظر از اینکه چه اتفاقی برایش رخ داده است.صرف

1 Krishnaji 
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ن ها است که به آکه من و بسیاری از افراد دیگر هم سال کردای اشاره میکریشناجی به نکته

م، اما دهند کنترل کنیمان رخ میتوانیم همه اتفاقاتی را که در زندگیکنیم: اگرچه ما نمیفکر می

توانیم ه، میو درنتیج -توانیم این را کنترل کنیم که آن اتفاقات برای ما چه معنایی داشته باشندمی

مان را کنترل کنیم! دوست من معتقد بود اگر ما آگاهانه انتخاب کنیم که در احساسات و تجربیات

توانیم یمان خیلی بیشتر لذت ببریم، بلکه متوانیم از زندگیتنها مییک حالت زیبا زندگی کنیم، نه

 تر کنیم.زندگی را برای همسر، فرزندان و سایر اطرافیانمان هم زیبا

کردم. من یک فرد موفق هستم. اگر شما هم در حال خواندن  من درباره این حرف او خیلی فکر

کنیم این کتاب هستید، پس احتماالً شما هم یک فرد موفق هستید، و ما افراد موفق هرگز قبول نمی

 داریم!« استرس»هستیم، مگر نه؟ ما فقط « رنج کشیدن»که در حال 

خندیدم. کشیدن هستم، به شما می گفتید که در حال رنجدرواقع، اگر شما دو سال پیش به من می

ام دارم العاده، آزادی مالی مطلق، و یک هدف در زندگینظیر، چهار فرزند فوقمن یک همسر بی

دهد. اما کمی که به این قضیه فکر کردم، که هرروز برای از خواب برخواستن به من انگیزه می

وارد حالت رنج و عذاب بشوم. برای دهم که متوجه شدم که من دائماً این اجازه را به خودم می

م شوم. در ابتدا با خودم گفتمثال، من گاهی اوقات ناامید، عصبانی، کالفه، نگران، و یا مضطرب می

زدم که این احساسات جزئی از زندگی هستند. اما حقیقت این است که من حتی خودم را گول می

رفتن بکنند. اما این تنها تالش ذهنم بود برای که به این احساسات احتیاج دارم تا مرا وادار به جلو 

 اینکه مرا فریب دهد!

مشکل اینجا است که مغز انسان برای این طراحی نشده است که ما را خوشحال کند و رضایت 

خاطر را برایمان به ارمغان بیاورد. مغز انسان برای بقا تکامل یافته است. این سیستم زیستی که به 

پرسد که کجای کار مشکل دارد، حال تکامل بوده، دائماً از خودش می رمدت چند میلیون سال د

و چه چیزی ممکن است که به من صدمه بزند، تا بتواند خودش را برای مبارزه کردن و یا فرار 



267 

اگر من و شما به این مکانیسم دفاعی باستانی اجازه دهیم که زندگی ما را کنترل کند، آماده کند. 

 از زندگی لذت ببریم؟خواهیم که چطور می

کند، و دائماً به دنبال یافتن خطرات طور خودکار در حالت دفاعی عمل مینشده بهیک ذهن هدایت

مملو  شود؟ یک زندگیاحتمالی است که ممکن است ما را تهدید کنند. نتیجه چنین ذهنیتی چه می

این حالت انرژی  کنند، چون دراز اضطراب و استرس. بیشتر مردم به همین شکل زندگی می

صورت ناخودآگاه و بر ها تصمیماتشان را بهموردنیاز برای کنترل ذهن کمترین مقدار است. آن

پارند. سشان میشان را کامالً به دست غریزهگیرند، و کنترل زندگیاساس عادات و شرایطشان می

 -تیر از زندگی اسناپذکنند که یأس، اضطراب، ناراحتی و عصبانیت بخشی جداییها فکر میآن

 کنند.ها در حالت رنج و عذاب زندگی میدیگر، آنبیانبه

خواهم یک خبر خوب به شما بدهم؛ و آن این است که یک روش دیگر هم برای اما من می

کنید، و این شما زندگی کردن وجود دارد: روشی که در آن شما خودتان افکارتان را کنترل می

 کنید، نه برعکس.میهستید که ذهنتان را کنترل 

اهم در خوام انتخاب کردم. من تصمیم گرفتم که دیگر نمیاین روشی بود که من برای زندگی

ام آید انجرا که از دستم برمی هر کارییک حالت رنج و عذاب زندگی کنم. من تصمیم گرفتم 

به رد! بلیت را دادهم تا همیشه در یک حالت زیبا زندگی کنم، و به دنیانشان دهم که انسان این قا

 چیز بدتر از نیست که یک فرد ثروتمند و مرفه، ناشکر و عصبانی باشد!نظر من، هیچ
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 پرواز در اوج و پرواز در ارتفاع صفر

 های بین این دو حالت عاطفی و ذهنی را مشخص کنیم:بیایید قبل از اینکه جلوتر برویم، تفاوت

عشق، شادی، شگفتی، سرزندگی، آرامش، خالقیت، که شما احساساتی مثل وقتیحالت زیبا. 

انگیزه، اهمیت دادن، رشد کردن، کنجکاوی یا قدردانی داشته باشید، در یک حالت زیبا قرار دارید. 

د. دهیکاری را انجام بدهید، و کار درست را انجام میدانید که باید چهدر این حالت، شما دقیقاً می

اهتان گیرید. هیچ مشکلی را سر رهستند و شما بهترین نتایج را می در این حالت، روح و قلبتان زنده

، و با ذات کنیدروند. شما اصالً احساس ترس یا ناامیدی نمیخوبی پیش میبینید و همه کارها بهنمی

 تان هماهنگ هستید.حقیقی

ردگی، افسکه شما احساساتی از قبیل استرس، نگرانی، ناامیدی، خشم، حالت رنج و عذاب. هنگامی

زودرنجی، کالفگی، پشیمانی یا ترس داشته باشید، در حالت رنج و عذاب قرار دارید. همه ما در 

ست ایم، حتی اگر دودیگر را تجربه کرده« منفی»مان این احساسات و بسیاری از احساسات زندگی

راد موفق ترجیح افطور که قبالً هم گفتم، بیشتر نداشته باشیم که به این مسئله اعتراف کنیم! همان

لغتی « ترساس»اند. اما دهند که بگویند استرس دارند، تا اینکه بخواهند اعتراف کنند که ترسیدهمی

برند! اگر من ردپای استرس شما را است که افراد موفق برای اشاره به ترس و وحشت به کار می

 رسم.های شما میترین ترسدنبال کنم، مطمئناً به عمیق

کند که شما در یک حالت زیبا خواهید بود، یا در می چیز تعیین بیایید ببینیم که چهخوب، حاال 

حالت رنج و عذاب؟ ممکن است با خودتان فکر کنید که این مسئله بیشتر به شرایط بیرونی شما 

ه کرنگ یک ساحل زیبا لم داده باشید و درحالیهای طالییبستگی دارد، و اگر شما روی ماسه

دهید، پس در یک حالت زیبا خورید، به صدای مرغان دریایی و امواج اقیانوس گوش میبستنی می

اما واقعیت این است که حالت ذهنی و عاطفی شما، کامالً به تصمیمتان برای این گیرید! قرار می

 بستگی دارد که افکارتان را روی چه مسائلی متمرکز کنید. 
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سال گذشته، من دائماً با هواپیما  ۸۰ان بزنم. در طول بگذارید که از زندگی خودم یک مثال برایت

ام. در حال ام و سالی چند مرتبه به استرالیا سفر کردهوآمد بودهبین استرالیا و آمریکا در حال رفت

حاضر من جت شخصی خودم را دارم، و مسافرت با آن مثل این است که در دفترتان نشسته باشید 

ید. خوشبختانه یا متأسفانه، دیگر اصالً الزم نیست که در طول پرواز و با سرعت در آسمان پرواز کن

که با هواپیماهای مسافربری و از کارم دست بکشم! اما کامالً به یاد دارم که درگذشته و هنگامی

ساعت بدون  ۰4توانم گفتم که چطور میکردم، با خودم میدر کالس اقتصادی به استرالیا سفر می

خواهد بدون من به کارش ادامه وکارم چطور میهایم زندگی کنم! کسبایمیلدسترسی داشتن به 

 دهد؟

استم خوایرویز نشسته بودم و می سپس، در یک روز جادویی، من در یکی از هواپیماهای کانتاس

به سیدنی پرواز کنم که کاپیتان پرواز در بلندگو اعالم کرد که مسافران این هواپیما به اینترنت 

ه کردند! انگار کزدند و شادی میی دسترسی دارند. همه مسافران با خوشحالی دست میالمللبین

خداوند از بهشت پایین آمده بود و سوار هواپیما شده بود! اگرچه من مثل بقیه از جایم بلند نشدم 

و دست نزدم، اما باید اعتراف کنم که من هم در ذهنم در حال کف زدن و شادی کردن بودم. و 

دانید چه اتفاقی افتاد؟ اتصال اینترنت قطع شد، و تا آخر پرواز دقیقه رؤیایی، می ۰۰عد از سپس، ب

 هم درست نشد.

کنید که مسافران چطور به این قضیه واکنش نشان دادند؟ همه ما داغان شده بودیم! در فکر می

ین ستادن به الحظه بعد در حال لعنت فرگنجیدیم، و یکلحظه، از شادی در پوست خودمان مییک

لی تغییر کتوجه این بود که چقدر سریع ذهنیت تمام مسافران بهشانس بدمان بودیم. نکته جالب

کرده بود: تا چند لحظه پیش، دسترسی به اینترنت مانند یک معجزه بود؛ اما اکنون به یک انتظار 

کانتاس  هواپیمایی کردیم، این بود که خطوطبدیهی تبدیل شده بود! تنها چیزی که به آن فکر می

 حقی که تا همان چند لحظه پیش -حق مسلممان را برای دسترسی به اینترنت از ما سلب کرده بود

 اصالً وجود نداشت.
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ر کردیم که مانند پرندگان در حال پرواز ببر اثر خشم و عصبانیت، ما اصالً به این نکته توجه نمی

رسیم، و حتی این سوی جهان به آن سویش میباالی ابرها هستیم و تنها در عرض چند ساعت از 

 توانیم فیلم ببینیم و یا اینکه بخوابیم!در طول مدت پرواز می

قدر ما را عصبانی و ناراحت کند، به نظر شما دادیم که آنای اجازه میاینکه به چنین مسئله

م یا واستیخشود، یا وقتی به آن چیزی که میکه شرایط کمی سخت میاحمقانه نیست؟ هنگامی

 مان را با رنج و عذاب عوضشویم و خوشحالیرسیم، خیلی زود تسلیم میانتظارش را داشتیم، نمی

کنیم. می

نوعی از رنج کشیدن عالقه دارد. پس سؤال من از شما این است: رنج و عذاب هرکدام از ما به

؟ کنیدا رها میبقیه آن ر چیست؟ کدام احساس منفی است که شما بیشتر ازشما موردعالقه 

ناراحتی؟ یأس؟ عصبانیت؟ ناامیدی؟ دلسوزی کردن برای خودتان؟ حسادت؟ نگرانی؟ این مسئله 

از این احساسات را که داشته باشید، در حالت رنج و عذاب هستید. هرکدام اهمیتی ندارد، چراکه 

ید ن مشکالت جدنشده است که همواره به دنبال یافتو تمام این رنج و عذاب، نتیجه ذهنی هدایت

 است!

احساس  زمانی که شما -ای که باعث رنج و عذابتان شد فکر کنیدلحظه به آخرین مسئلهبرای یک

کردید. چنین احساساتی، درنتیجه درگیر شدن ذهن ناامیدی، خشم، نگرانی و یا کالفگی می

باعث رنج و عذاب  آیند، وتا از سه الگوی ادراکی زیر به وجود می نشده شما در یک یا چندهدایت

 شوند. در این حالت، شما خواسته یا ناخواسته، حداقل بر روی یکی از این سه ذهنیتشما می

 اید:کننده رنج و عذاب تمرکز کردهتحریک

زمانی که شما بر روی از  «اید.این احساس که چیزی را از دست داده»عذاب درنتیجه  . رنج و۰

ده باعث شخصوص، نمایید که یک مشکل بهکنید، خودتان را متقاعد میدست دادن تمرکز می

چیزی را که برایتان ارزشمند است، از دست بدهید. برای مثال،  -شودباعث میزودی یا به -است
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و یا  این مشکل، عشقکنید که درنتیجه اید، و احساس میشما با همسرتان به یک مشکل برخورده

ام انج دیگریاید. اما احساس از دست دادن لزوماً درنتیجه کاری که فرد احترامتان را از دست داده

تواند آید. احساس از دست دادن میبه وجود نمی -و یا نتوانسته است که انجام دهد -داده است

م دهید هم ایجاد شود. برای مثال، اید انجااید و یا نتوانستهانجام داده خودتاندرنتیجه کاری که 

اید. هر زمان که ما اید، و درنتیجه یک فرصت شغلی عالی را از دست دادهدست کردهشما دست

 شویم.در دام توهم از دست دادن بیفتیم، دچار رنج و عذاب می

هر زمان که شما بر « این احساس که چیزی را کمتر از قبل دارید.». رنج و عذاب درنتیجه ۸

، داشت خواهیدو یا در آینده آن را کمتر  داریدوی این فکر تمرکز کنید که چیزی را کمتر از قبل ر

شوید. برای مثال، ممکن است به خاطر شرایطی که رخ داده و یا کاری که دچار رنج و عذاب می

 یفرد دیگری انجام داده است، شما احساس کنید که شادیِ کمتر، پولِ کمتر، و یا موفقیت کمتر

 -دایتواند در اثر کاری که یک فرد دیگر و یا خودتان انجام دادهخواهید داشت. این احساس هم می

 ایجاد شود. -اید انجام دهیدیا نتوانسته

که شما بر روی هنگامی «رسید.این احساس که هرگز به چیزی نمی». رنج و عذاب درنتیجه ۳

چیزهایی  -چیزی که برای شما ارزشمند است برسیدتوانید به کنید که هرگز نمیاین فکر تمرکز می

به رنج کشیدن هستید، و هرگز ن به آن فردی محکوم -مثل عشق، شادی، احترام، ثروت، موفقیت

کنید. این الگوی ادراکی، یک راه شوید و احساس خوشبختی نمیخواهد تبدیل نمیکه دلتان می

ه ما کند کته باشید: ذهن ما همیشه تالش میبه یاد داشمطمئن برای رسیدن به درد و رنج است. 

ل مثالً، ممکن است که شما به دلیرا فریب دهد به حالت دفاعی فرو برود! پس هرگز نگویید هرگز! 

یک بیماری، مصدومیت، و یا کاری که برادرتان انجام داده یا حرفی که او زده است، باور کنید که 

 تان برسید.توانید به خواستههرگز نمی
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های ما نباشند، علت به وجود آمدن ین سه الگوی ادراکی غلط، اگر مسبب تمام رنج و عذابا

دانید که چه چیزی احمقانه است؟ اصالً اهمیتی ندارد که واقعاً مشکلی ها هستند. و میبیشتر آن

 -هنددما را شکل می احساساتکنیم، ها تمرکز میوجود داشته باشد یا نه! افکاری که ما بر روی آن

حال شده است با خودتان فکر کنید که یکی نظر از اینکه واقعاً چه اتفاقی رخ داده است. تابهصرف

شدت عصبانی و ناراحت از دوستانتان کار وحشتناکی را در حق شما انجام داده است؟ سپس به

همه به نجهت اییاید و بیخود و بکردهباره اشتباه میبشوید، اما بعداً متوجه شوید که کامالً دراین

که تمام آن احساسات منفی ذهنتان را تسخیر اید! در طول رنج کشیدنتان، و هنگامیاو سرکوفت زده

کرده بودند، واقعیت هیچ اهمیتی نداشت. تمرکز شما آن احساسات منفی را به وجود آورده بود و 

اً همه اشته باشید که تقریبشده بود که آن درد و رنج را تجربه کنید. به یاد د احساسات شما باعث

ها را هایی که ممکن است از دست بدهیم، کمتر از قبل آندرد و رنج ما، بر اثر تمرکز بر روی چیز

 شود.ها نرسیم، ایجاد میداشته باشیم، و یا هرگز به آن

 توانیدکه شما از این الگوهای ادراکی غلط آگاه شوید، میاما خبر خوب این است که: هنگامی

شود که شما چیز ازآنجا شروع میها را تغییر دهید و خودتان را از درد و رنج رها کنید. همهنآ

کنید، و یا ذهنتان شما را یا شما ذهنتان را کنترل میبپذیرید در این رابطه حق انتخاب دارید. 

ا در رالعاده این است که خودتان کنترل ذهنتان کند. راز رسیدن به یک زندگی خارقکنترل می

کند که شما در یک حالت زیبا زندگی تنهایی مشخص میدست بگیرید، چراکه همین مسئله به

 خواهید کرد، و یا در حالت رنج و عذاب.

 گرددگیری شما برمیچیز به قدرت تصمیمدر آخر، همه

دهند، بلکه تصمیماتی هستند که خودمان این شرایط ما نیستند که به زندگی ما شکل می 

اد توانید تصمیماتی را به یبندم که میسال گذشته فکر کنید، شرط می ۰۰یا  ۰اگر به  گیریم.می
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کلی زندگی شما را تغییر دادند. شاید آن تصمیم در مورد این بوده است که به کدام بیاورید که به

م میکه به آن تصمدرسه بروید، چه شغلی را انتخاب نمایید، و یا با چه کسی ازدواج کنید. اکنون

تان امروز چقدر توانید تصور کنید که اگر تصمیم دیگری گرفته بودید، زندگیکنید، آیا مینگاه می

ما تان خواهید گرفت، مسیر زندگی شمتفاوت بود؟ این تصمیمات و سایر تصمیماتی که در زندگی

 کلی تغییر دهند.توانند سرنوشت شما را بهکنند و میرا مشخص می

ل، من به چند سال قبتان بگیرید چیست؟ توانید در زندگیکه اکنون می ترین تصمیمیپس مهم

خواهید با چه کسی ازدواج ترین تصمیم در زندگی شما این خواهد بود که میگفتم مهمشما می

کنید، تان انتخاب میکنید و باقی عمرتان را با او بگذرانید. هرچه باشد، شریکی که برای زندگی

 گذارد.آینده شما می تأثیر زیادی بر روی

ترین ام که مهممن متوجه شدهاما در طول دو سال گذشته، طرز فکر من بهبود یافته است. 

نید که کآیا با خودتان عهد میتان بگیرید، این است که: توانید در زندگیتصمیمی که شما می

 دهد؟نظر از اتفاقاتی که برایتان رخ میهمیشه شاد و خوشحال باشید، صرف

تان چیز مطابق میلتنها در شرایطی که همهکنید که نهدیگر، آیا شما با خودتان عهد میبیانبه

ان لذت تچیز علیه شما است، بازهم از زندگیرسد همهرود، بلکه در شرایطی که به نظر میپیش می

را که  سیککند، افتد، فردی به شما ظلم میعدالتی در حق شما اتفاق میببرید؟ زمانی که یک بی

د و کنکس شما را درک نمیرسد هیچدهید، و یا زمانی که به نظر میاید از دست میعاشقش بوده

داند؟ اگر ما این تصمیم قاطع را نگیریم که رنج و عذابمان را متوقف نماییم و در قدرتان را نمی

ی نامالیم شرایط کم مجرداینکهشود بهیک حالت زیبا زندگی کنیم، ساختار دفاعی ذهنمان باعث می

 رود!مان به هدر میگونه قسمت اعظم زندگیشدند، ما دچار رنج و عذاب بشویم. و این

ست دوکلی متحول کند. اما اینکه صرفاً تواند از همین امروز زندگی شما را بهاین تصمیم، می

رایطی ت هر شکه تح ترجیح بدهیدتان ایجاد کنید، یا که این تغییر را در زندگی داشته باشید
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عنوان کافی نیست. شما باید این تصمیم را از اعماق قلبتان بگیرید و هر هیچخوشحال باشید، به

ید که جزیره خواهاگر میعنوان پایتان را پس نکشید. هیچاتفاقی هم رخ داد، به آن پایبند بمانید و به

ئولیت د که تحت هر شرایطی، مسها را بسوزانید. شما باید تصمیم بگیریرا تصرف کنید، باید قایق

م کنید، بر عهده بگیرید، و به مکانیستان تجربه میکامل حالت ذهنی و احساساتی را که در زندگی

 دفاعی ذهنتان اجازه ندهید که شما را کنترل کند.

یگر هرگز من د»همین امروز باید تکلیفتان را با خودتان مشخص کنید، و به خودتان بگویید که 

برم، ام لذت میتک لحظات زندگیشوم. از امروز به بعد، من از تکابی را متحمل نمیرنج و عذ

تر از آن است که بخواهم آن را با حتی از لحظاتی که مطابق میل من نیستند، زیرا زندگی کوتاه

 «درد و رنج هدر بدهم.

 مراقب گودزیال باشید

کنترل ذهنتان را در دست بگیرید و به  کنند تاهای زیادی وجود دارند که به شما کمک میروش

یک  ک،ای نزدییک حالت زیبا برسید. این مسئله چنان بااهمیت است که من تصمیم دارم در آینده

تان تا کتاب کامل در مورد آن بنویسم. اما الزم نیست که شما برای شروع این سفر و تغییر زندگی

ن چیز کمتر از آز تصمیم بگیرید که به هیچتوانید از همین امروآن موقع صبر کنید. شما می

می دهید. تنها کاری که برای تغییر دائاحساسات و تجربیاتی که استحقاقشان را دارید، رضایت نمی

تان باید انجام دهید، این است که از صمیم قلب با خودتان عهد کنید تا در هرلحظه از زندگی

آورید ن صورت، شما ثروت حقیقی را به دست میزندگی، چیزی را برای شکرگزاری بیابید. در ای

 کنید!تک لحظات عمرتان احساس خوشبختی میو در تک
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آیا برای گرفتن این تصمیم جسورانه و هوشمندانه آماده هستید؟! اگر پاسختان مثبت است، پس 

سیار باجازه دهید که با مرور دو اصل ساده که بر اساس تجربه من، برای باقی ماندن در این مسیر 

مؤثر هستند، شما را در ادامه راه یاری کنم. 

هر زمان که من درد و رنج نامم. می« ثانیه ۰۰قانون »نخستین اصل، قانونی است که من آن را 

دهم تا آن را متوقف کنم و بتوانم به زندگی در یک ثانیه زمان می ۰۰کنم، به خودم را تجربه می

 دهید؟ انجامتوانید آن را ی است، نه؟ اما در عمل چطور میحالت زیبا بازگردم. به نظر روش خوب

ام که او ام و فهمیدهفرض کنید که من با یکی از کارمندانم وارد یک جروبحث شدید شده

ر غریزی، طوتواند مشکالت زیادی برای من به وجود بیاورد. بهاشتباهی را مرتکب شده است که می

کند، و اش را فعال میو آن مکانیسم دفاعی باستانی شود،مغز من وارد حال تشخیص خطر می

درنتیجه افکاری مربوط به مشکالت احتمالی گوناگونی که ممکن است برای من و کارکنان شرکتم 

 راحتی مرا به درون گردبادیای بهآورند. درگذشته، چنین مسئلهبه وجود بیاید، به سرم هجوم می

 و به دنبال آن طوفانی از درد و رنج ذهنی! -ادداز نگرانی، ناامیدی، یا خشم هل می

محض اینکه احساس کنم. بهگونه عمل میاما در حال حاضر، در مواجهه با چنین موقعیتی من این

و گیرم. کنم و جلوی خودم را میای درنگ میدهم، لحظهکنم که دارم کنترلم را از دست میمی

کنم، بسیار ساده است: چند نفس عمیق تفاده میای که برای کنترل کردن خودم از آن اسشیوه

کار شوم تا جلوی تمام آن افکشم تا کمی عصبانیتم فروکش کند. سپس از آن موقعیت دور میمی

 ها است، بگیرم.زایی را که مغزم در حال تولید آناسترس

کر فقط ف هاهایی این افکار به سراغ شما بیایند، اما آناین طبیعی است که در چنین موقعیت

شوید که گیرید، متوجه میکشید و از آن موقعیت فاصله میکه چند نفس عمیق میهستند. هنگامی

ما شها اجازه دهید که شما را کنترل کنند. شما مجبور نیستید که آن اهداف را باور کنید، یا به آن

ین که از وار را ببوانهوای، آن فکر دی»توانید آرامشتان را حفظ کنید و سپس به خودتان بگوید، می
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کل کند؟ چون مشچرا این کار به شما کمک می« بیخ گوشم گذشت! ذهنم دوباره دیوانه شده بود!

 را دارند! چیزی ها چنین افکاریهمه انسان -افکار منفی، ویرانگر و محدودکننده نیست وجودما 

ا و ها اجازه بدهیم که مو به آن کنیم باور تواند به ما صدمه بزند، این است که این افکار راکه می

ت قدر از دساحساساتمان را کنترل کنند. برای مثال، تاکنون برای شما پیش آمده است که آن

« کشم!توانم او را بخواهم او را خفه کنم! میواقعاً دلم می»فردی عصبانی شوید که با خودتان بگوید، 

اید. چرا؟ چون شما آن کاری را انجام ندادهزنم که باوجود این فکر، شما واقعاً چنین حدس می

 طور باشد!اید. حداقل، امیدوارم که اینفکر را باور نکرده

که من خودم را از شر این افکار ناخوشایند خالص کردم، ذهنم را بر روی یافتن چیزی هنگامی

ه مسئول تکنم. آن قسمتی از ذهن شما که درگذشکه بتوانم برای آن شکرگزار باشم، متمرکز می

است، همواره به دنبال یافتن یک مشکل یا تهدید است،. اما با کمی  داشتن شما بودهنگه بقا و زنده

گویم، طور که من همیشه میتوانید چیزی را برای شکرگزاری بیابید. همانتالش، شما همیشه می

 «ری وجود دارد!توان یک مشکل پیدا کرد، اما همیشه یک چیز خوب هم برای شکرگزاهمیشه می»

! یا کشمساده باشد که من زنده و سالم هستم، و هنوز نفس می شاید آن چیز خوب همین حقیقت

شاید آن چیز خوب این باشد که آن فردی که اشتباهی را مرتکب شده است، یک انسان صادق و 

ه اشد ککوش است و از عمد این کار را انجام نداده است. شاید آن چیز خوب، این حقیقت بسخت

توانم فوراً آن را متوقف کنم و دوباره به یک حالت ام و درنتیجه میمن متوجه رنج و عذابم شده

 زیبا برگردم.

کنید. چیزی که اهمیت دارد این است که شکرگزاری می چه چیزیاهمیتی ندارد که شما برای 

کنید. با تمرکز کردن بر روی شکرگزاری، شما مکانیسم دفاعی ذهن خود را به آهستگی غیرفعال می

تمرکز بر روی عشق، شادی، و بخشندگی هم این قابلیت را دارند که ذهن شما را از حالت دفاعی 

دهد که وارد بازی شود و به شما کمک کند شما فرصت میخارج کنند. همین تغییر ساده، به روح 

کشی عصبی مغز توانید سیمتا ذهنتان را کنترل کنید. اگر شما با پشتکار این کار را تمرین کنید، می
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خود را عوض کنید و ذهنتان را عادت دهید که در هر شرایطی به دنبال یک نکته مثبت بگردد، تا 

 ر از قدردانی و شادی باشد.تجربه شما از زندگی همواره پ

العاده ماجرا کجا است؟ قبل از اینکه خودتان متوجه شوید، احساس رهایی دانید قسمت فوقو می

آوردند و یا شما را آید. شما دیگر به مسائلی که زمانی خونتان را به جوش میبه سراغ شما می

شود که زندگی ید. این باعث میگذرها میسادگی از کنار آنخندید و بهکردند، میدیوانه می

ها با ذهنی بازتر فکر کنید و تصمیمات تری داشته باشید، و عالوه بر اینشادتر و روابط سالم

که شما استرس دارید، یا خشمگین، ناراحت، و یا تری بگیرید. هرچه باشد، هنگامیهوشمندانه

یابد. اما شدت کاهش میرا بیابید به حل موجودزده هستید، احتمال اینکه بتوانید بهترین راهوحشت

توانید برای سؤاالتتان جواب درستی پیدا کنید. تر میکه ذهن شما در آرامش باشد، راحتهنگامی

ند و صدایی کمانند رادیویی که روی فرکانس درست تنظیم شده باشد، درنتیجه نویزی دریافت نمی

 کند.صاف و واضح را برای شما پخش می

که من استفاده از این روش را آغاز کرده بودم، باید اسم آن را قانون چهار ساعت  در آن اوایل

کشید تا بتوانم رنج و قدر طول میگذاشتم، چراکه گاهی اوقات همانو یا حتی قانون چهار روز می

اما مانند هر مهارت دیگری: هرچقدر که عذابم را متوقف کنم و دوباره آرامشم را به دست بیاورم! 

زود  ام که اگر بتوانم خیلیمن متوجه شدهشوید. شتر از آن استفاده کنید، در انجام آن بهتر میبی

 گیرم تا اینکه بخواهم به آن افکار اجازه بدهم که برایخودم را کنترل کنم، نتیجه بسیار بهتری می

یوال شتن یک هثانیه ذهنم را به خودشان مشغول کنند. چرا؟ چون بهترین زمان برای ک ۰۰بیشتر از 

خواهید تا زمانی که آن هیوالی زمانی است که هنوز کوچک است. مطمئن باشید که شما نمی

 شود و کل شهر را ببلعد، صبر کنید!کوچک به یک گودزیال تبدیل 

ثانیه  ۰۰توانم قبل از ام و مسلماً برخی مواقع نمیمن هنوز در این مهارت به درجه استادی نرسیده

ام که دیگر برایم ثانیه استفاده کرده ۰۰قدر از قانون ام را از بین ببرم. اما آنمنفی تمام احساسات
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به شکل یک عادت درآمده است. استفاده از همین روش ساده، باعث شده است که من تا حد 

شادی  کردند وام را تبدیل به جهنم میبسیار زیادی از شر آن افکار منفی و ویرانگری که زندگی

دزدیدند، رها شوم. این احساسات منفی هنوز هم به ذهنم خطور ش خاطرم را از من میو آرام

دند.  گرشوند و توسط قدرت شکرگزاری و خوشحالی نابود میسرعت ناپدید میکنند، اما بهمی

 درنتیجه، زندگی من از همیشه زیباتر شده است!

 منفی خود نباشید، خیلی بیشترشوید که اگر درگیر افکار همچنین شما خیلی زود متوجه می

که توانید که به دیگران کمک کنید و زمانی که به شما احتیاج دارند، در کنارشان باشید. هنگامیمی

 توانید بیشتر از هر زمان دیگری به عزیزانتان کمک کنید.شما در یک حالت زیبا زندگی کنید، می

د. احساس خوشحالی یک مزیت در دهدانید چیست؟ احساس خوشحالی به شما قدرت میو می

هبود تان را بهای زندگیوکار، سالمتی، و سایر جنبه، کسبزندگی شما خواهد بود، و روابط عاطفی

بخشد. اگر بتوانید در هر شرایطی در یک حالت زیبا زندگی کنید، به یک آزادی مطلق دست می

هبت زندگی است، به کسانی که ترین موتوانید احساس شادی را که بزرگو میکنید، پیدا می

 و این همان ثروت حقیقی است. –دوستشان دارید هدیه بدهید! 

توانید از همین لحظه به این ثروت حقیقی دست پیدا کنید، و نیازی نیست تر، شما میاز همه مهم

که برای رسیدن به آن، چندین سال صبر کنید تا مقدار مشخصی پول به دست آورید! خبر خوب 

وانید احساس تست که این تصمیم کامالً به خودتان بستگی دارد، و تنها خود شما هستید که میاین ا

خوشبختی را برای خودتان به ارمغان بیاورید. 
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 سازی!قلبتان را از بند برهانید: قدرت همگام

 حل این است که وجودتان سرشار از قدردانی باشد.برای غلبه بر ترس، بهترین راه

 سر جان تمپلتون -             

خواهم آن را با شما در میان گیرم و میدومین اصلی که من برای کنترل ذهنم از آن کمک می

ه در طول ک ساده است، که تاکنون به هزاران نفری اییک مدیتیشن سپاسگزاریِ دو دقیقهبگذارم، 

ام. من فایل صوتی آموزش اند، آن را آموختهیک سال گذشته در سمینارهایم شرکت کرده

توانید آن را از سایت ام، و شما میگام انجام این مدیتیشن را آماده کردهبهگام

www.unshakeable.com ناپذیر گوش دهید. افزار تزلزلدریافت کنید، و یا آن را از طریق نرم

 گام گوش دادن به این فایل صوتی، چشمانتان را ببندید و تنها روی آن تمرکز کنید.در هن

ام. گام انجام این مدیتیشن را هم در ادامه برای شما آوردهبهاما یک نسخه کتبی از راهنمای گام

توانیم که اطالعات را دریافت کنیم و آن را به ذهن خصوص، بهتر میهرکدام از ما از یک طریق به

د، دهید که متن آن را بخوانیجای گوش دادن به فایل صوتی، ترجیح میبسپاریم، پس اگر شما به

این  توانید از رویو سپس این مدیتیشن کوتاه را بدون گوش دادن به فایل صوتی انجام دهید، می

خواهید به فایل صوتی گوش متن بخوانید و آن را حفظ کنید. نظر من این است که حتی اگر می

تر طورکلی گوش دادن به فایل صوتی آن راحتبار از روی متن آن بخوانید، اما بهدهید، حداقل یک

دهد که به بهترین شکل این مدیتیشن را انجام دهید. درهرصورت، من است و به شما اجازه می

سازی ذهن و قلبتان با یکدیگر امیدوارم که شما بتوانید از قدرت این روش ساده برای همگام

 استفاده کنید، و خیلی سریع به یک حالت زیبا وارد شوید.
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اما قبل از اینکه بخواهید راهنمای انجام این مدیتیشن را بخوانید، اجازه دهید که کمی راجع به 

ای که پشت آن وجود دارد برای شما توضیح دهم. اگر باهم به یک بیمارستان برویم و اصول علمی

توانیم و یک دستگاه الکتروکاردیوگرام را به شما متصل کنیم، می یک دستگاه الکتروانسفالوگراف

که شما استرس دارید و زمان نوار مغزی و نوار قلب شما را مشاهده کنیم. هنگامیصورت همبه

کنید این است که نوار مغزی و نوار قلبی ازنظر ذهنی در رنج و عذاب هستید، چیزی که مشاهده می

عنوان با یکدیگر هماهنگ نیستند. هیچشوند، اما بهو نامنظم میشما هر دو بسیار آشفته 

دیگر، نوار مغز شما با نوار قلبتان همگام نیست. عبارتبه

طور تواند بهای، میاما تحقیقات علمی نشان داده است که این مدیتیشن کوتاه دو دقیقه

ه ها را با یکدیگر همگام نماید. درنتیجعالوه آنگیری نوار مغز و نوار قلب شما را منظم کند و بهچشم

شوند. چرا؟ چون ذهن و قلب شما اکنون به یک خطوط نوار مغز و نوار قلب شما تقریباً یکسان می

اند. زمانی که شما در یک حالت زیبا قرار داشته باشید، این اند و باهم یکی شدهانسجام رسیده

دهد. صورت طبیعی رخ میاتفاق به



281 

مدیتیشن ساده این است که از طریق القای یک احساس قدردانی و شکرگزاری  تنها هدف این

تان را تغییر دهد، و از این احساس برای برطرف کردن رنج و عذاب شما به شما، حالت ذهنی

 زمان، هم شکرگزار باشید وصورت همتوانید که بهاستفاده نماید. چرا شکرگزاری؟ چون شما نمی

ل یک زندگی سرشار از بدبختی و بیچارگی هستید، پس بهترین راه این است هم عصبی. اگر به دنبا

 خواهید که یک زندگی لبریز ازکه ذهنتان را بر روی عصبانیت و ترس متمرکز کنید! اما اگر می

ر چیز بهتر از تمرکز بخواهید که در یک حالت زیبا زندگی کنید، هیچشادی داشته باشید، و می

 دهد!نمیروی شکرگزاری جواب 

پس اگر آماده هستید تا این روش ساده را خودتان امتحان کنید، به سراغ فایل صوتی بروید و یا 

خواهم آن را انجام دهید این است: های زیر را دنبال کنید. کاری که از شما میگام

، دارید «کاری ناتمام»تان را که در آن خواهم که یک جنبه از زندگی. در ابتدا، از شما می۰گام 

 تان آن را تغییر دهید و یا مشکلی کهای یا شخصیانتخاب کنید: چیزی که باید در زندگی حرفه

ن روید، چون فکر کردن به آباید آن را برطرف نمایید؛ مشکلی که شما از رویارویی با آن طفره می

ک باشد، و یا ی شاید این مشکل،مربوط به محل کارتان کند.شما را ناراحت، مأیوس و یا نگران می

ترین حالت آزاردهنده ۰۰) ۰۰تا  ۰تان. از مقیاسمشاجره و درگیری با یکی از اعضای خانواده

آل این است که مشکلی را انتخاب کنید که دهید؟ حالت ایدهای به این مشکل میاست(، چه نمره

 بی ببینید.خوباشد، تا بتوانید تأثیر واقعی این روش ساده را به ۱یا  ۰نمره آن حداقل

لحظه فراموش کنید و هر دو دستتان را بر روی قلبتان . حاال آن مشکل را برای یک۸گام 

خواهم که چشمانتان را ببندید و در همان حال بگذارید.ضربان قلبتان را احساس کنید. از شما می

که  دزمان با نفس کشیدن، سعی کنیهم که هر دو دستتان روی قلبتان است، نفس عمیق بکشید.

شود، احساس نمایید. قدرت قلبتان را حس کنید. جریان خون و اکسیژنی را که به قلبتان وارد می
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نیروی قلبتان را پیدا کنید. به اعماق قلبتان نگاه کنید و بگویید که برای چه چیزی قدردان و 

 شکرگزار هستید؟ 

یشید اری کنید. به این بیندکشید، به خاطر قلبتان شکرگزهای عمیق میطور که نفس. همان۳گام 

 ۰۰تپد و خون را در طول هرروز، قلبتان صدها هزار بار می که قلبتان چه هدیه ارزشمندی است.

کند. شما حتی الزم نیست به آن فکر کنید، و حتی زمانی که در هایتان پمپاژ میهزار مایل از رگ

دون نظیر است، که شما بن یک هدیه بیدهد. ایخوبی انجام میاش را بهخواب هستید، قلبتان وظیفه

اده تان به شما داید. این هدیه از ابتدای زندگیاینکه کاری انجام داده باشید، آن را دریافت کرده

قدر دوست داشته است که چنین هدیه ارزشمندی را به شما داده شده است، و چیزی شما را آن

! سعی نظیریشما هم زنده خواهید بود. چه هدیه بیتان بتپد، است. و تا زمانی که این هدیه در سینه

 کنید که نیروی این هدیه را با تمام وجودتان احساس کنید.

خواهم کنید، از شما میکشید، و به خاطر قلبتان شکرگزاری میطور که نفس عمیق می. همان4گام 

تان یسه تجربه در زندگ دهید، بهطور که این کار را انجام میهمین که ضربان قلبتان را حس کنید.

ن مرور یکی آن سه تجربه را با خودتاو یکی -نهایت سپاسگزار هستید، فکر کنیدها بیکه برای آن

بوط باشند، تان مرتوانند به دوران کودکیتوانند کوچک یا بزرگ باشند. میکنید. این تجربیات می

 مروز.یا همین چند هفته پیش اتفاق افتاده باشند، یا حتی همین ا

خواهم که به نخستین تجربه فکر کنید و خاطرات آن را به نحوی مرور کنید . از شما می۰گام 

 چیزهایی را که در آن لحظه کنید.که انگار دوباره در آن موقعیت هستید، و دوباره آن را زندگی می

دردانی اس قاید، دوباره ببینید: آن را احساس کنید، هوایش نفس بکشید، احسقدردانی ناب دیده

آن تجربه را دوباره با تمام وجودتان احساس کنید. وجودتان را سرشار از شکرگزاری کنید، تا 

زمان هم توانید که همهرگونه ناراحتی، نگرانی، و خشم از وجودتان بیرون رانده شود. شما نمی
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ان. اگر هم نگر زمان هم شکرگزار باشید، وتوانید که همشکرگزار باشید، و هم خشمگین. شما نمی

مان شکرگزار باشیم، زندگی کامالً متفاوتی خواهیم داشت. تک لحظات زندگیما همواره برای تک

تان، حال به دومین تجربه فکر کنید، یکی دیگر از لحظاتی که شما برای وجود چیزی در زندگی

یک معجزه، و اید؛ چیزی که مانند یک هدیه ارزشمند، یک احساس قدردانی ناب و خالص داشته

وجودتان را لبریز از شادی همراه با آن تجربه کنید. با تان بوده است. ای از عشق در زندگینشانه

ثانیه به آن خاطره فکر  ۳۰تمام وجودتان به خاطر آن لحظه شکرگزاری کنید، و حداقل به مدت 

 کنید و برای آن سپاسگزاری کنید.

ا تنها به آن فکر نکنید. در آن خاطره قدم بگذارید، اماکنون، به سومین تجربه خود فکر کنید. 

آن مکان قرار دارید. چیزهایی را که در آن زمان احساس  گویی که دوباره در آن لحظه و در

اید، دوباره احساس کنید. لذت آن لحظات را دوباره بچشید. وجودتان را از احساس شادی کرده

 اید، لبریز کنید.ای که تجربه کردهمربوط به آن هدیه و معجزه

خواهم که به یک تجربه دیگر خود فکر کنید، اما این بار، آن تجربه . و اکنون از شما می۰گام 

بل برای شما از ق ای کهتجربهباید یک اتفاق تصادفی باشد که درگذشته برایتان رخ داده است. 

ای را برای شما به العادهوجود، احساس شادی و لذت فوقریزی نکرده بودید، اما بااینآن برنامه

 تان بوده باشد، یا فردیارمغان آورده است. شاید آن اتفاق تصادفی، مالقات شما با عشق زندگی

تان آورده است. یا شاید های زیادی را به زندگیکه به زندگی شما وارد شده و همراه با خود شادی

جدیدی  هایاتفاق دیگری که فرصتآن تجربه، پیشنهاد یک شغل جدید و بهتر بوده باشد، یا هر 

یا شادی را برایتان به ارمغان آورده باشد. این اتفاق  را برای رشد پیش روی شما قرار داده است، و

رخ داده است. آیا آن تجربه تنها یک اتفاق بوده است، یا نیرویی نامرئی  برای شما تصادفی تنها

 شما را به سمت آن هدایت کرده است؟
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ام معنا بخشیده است. من یک باور اساسی دارم که همواره مرا از درد و رنج رهانیده، و به زندگی

در اعماق قلبم، من باور دارم که اتفاقات زندگی همواره به سود ما هستند، حتی اگر در آن لحظه 

 ثترین تجربیاتمان، باعحتی دردناکخودمان نتوانیم که آن سود و منفعت را تشخیص دهیم! 

اند تر شویم. من مطمئن هستم که اتفاقاتی در زندگی شما رخ دادهاند که ما رشد کنیم و قویشده

بعد به  سال ۰۰یا  ۰وجود، زمانی که ها را تجربه کنید. بااینخواهد دوباره آنکه هرگز دلتان نمی

ما کنید. شیکنید، هدفی برتری را که در پشتان وجود داشته است، مشاهده مآن اتفاق نگاه می

کرده بینید که زندگی چطور از طریق آن تجربه ناخوشایند، درواقع داشته به نفع شما کار میمی

تان تان، باعث رشد و پیشرفتترین لحظات زندگیبینید که دردناکاست. با گذشت زمان، شما می

 اند.شده

کنید این هدایا را به شما اعطا کرده است، قدردانی ای درنگ کنید و از آن چیزی که فکر میلحظه

و سپاسگزاری کنید. وجودتان را لبریز از قدردانی نسبت به هستی، خداوند، و یا هر چیز دیگری که 

، در هر شرایطیانتها، که همواره و گر این جهان بیو به نیروی هدایتبه آن اعتقاد دارید، بکنید. 

 اید، مراقب شما بوده است، اعتماد کنید!کردید راهتان را گم کردهحتی زمانی که احساس می

تک سپاسگزاری را با تک کشید و قدردانی وطور که نفس عمیق می. و حاال، همان۱گام 

قدر نآ خواهم به مشکلی که همین چند دقیقه پیش شما راکنید، از شما میهایتان احساس میسلول

که در این حالت زیبا قرار دارید، و با تمام وجودتان ناراحت کرده بود، دوباره فکر کنید. درحالی

تمام چیزی را که من نیاز »کنید، از خودتان این سؤال ساده را بپرسید:احساس سپاسگزاری می

آن تمرکز کنم،  دارم در مورد آن موقعیت به یاد بیاورم، تمام آن چیزی را که نیاز دارم بر روی

 «تمام آن چیزی را که نیاز دارم باور کنم، و تمام آن کاری که باید انجام بدهم . . . چیست؟

 کند، پاسخزیاد فکر نکنید. همان پاسخی که در همان لحظه و ناخودآگاه به ذهنتان خطور می

ودتان بپرسید: طور که در آن حالت زیبا قرار دارید، دوباره آن سؤال را از خدرست است. همان
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 ارمد نیاز که را چیزی آن تمام بیاورم، یاد به موقعیت آن مورد در دارم نیاز من که را چیزی تمام»

 جامان باید که کاری آن تمام و کنم، باور دارم نیاز که را چیزی آن تمام کنم، تمرکز آن روی بر

 «چیست؟. . .  بدهم

بتان طور است. به قلطور نیست؟ مطمئن هستم که همینداند، اینسؤال را می و قلبتان پاسخ این

ی کار کند. نفس عمیق بکشید و بابت این جواب، سپاسگزارداند که باید چهاعتماد کنید. قلبتان می

دهند. که قلب و ذهن شما باهم همگام شوند، نیروی عظیمی را در اختیار شما قرار میکنید. هنگامی

ناپذیر خواهید بود. که این دو باهم یکی شوند، شما شکستهنگامی

ایل تر و تأثیرگذارتر است. پس لطفاً به فکردن به این مدیتیشن از خواندن آن بسیار ساده گوش

طور که قبالً هم گفتم، من تاکنون در افزار این کتاب گوش کنید. همانصوتی موجود در نرم

واهم خام. در این لحظه، من از حاضرین میبه هزاران نفر آموختهسمینارهایم اجرای این مدیتیشن را 

شد، ها میقدر موجب نگرانی آندانند با آن موقعیتی که تا همین چند دقیقه پیش آنکه اگر می

و به  هایشان را باز کنندخواهم که چشمها میکار کنند، دستشان را باال ببرند. سپس از آنباید چه

از  ٪۰۰اند. معموالً نند، تا ببینند چه تعدادی از افراد دستشان را بلند کردهدوروبرشان نگاه ک

حل برای آن مشکلی که باعث نگرانی اند. در برخی موارد، یافتن راهحاضرین دستشان را باال برده

از  ای، تنها یکیبه کار بیشتری نیاز دارد. اما این مدیتیشن ساده دو دقیقه شده است،افراد می

 ها استفاده کنم.توانم برای کمک به این افراد از آنهای متعددی است که من میروش

خواهم به شما نشان دهم که همه ما این توانایی تری است: من میاما هدف من در اینجا چیز مهم

را داریم که تنها در عرض دو دقیقه خودمان را از حالت رنج و عذاب برهانیم و وارد یک حالت 

این روش بسیار ساده و ها هستیم. م. چگونه؟ با تمرکز بر چیزهایی که قدردان آنزیبا بشوی

حال بسیار عمیق است: قدردانی، شادمانی و عشق پادزهر رنج و عذاب هستند. تنها کاری که درعین

ای که موجب درد و رنج شما باید انجام دهید، این است که تمرکزتان را از روی افکار منفی
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د تان داریارید و بر روی شکرگزاری، قدردانی و عشق برای نعماتی که در زندگیشوند، بردمی

 متمرکز کنید!

تمام افکار و احساسات منفی خود را با قدردانی و شکرگزاری جایگزین کنید، تا خیلی زود 

 تان مشاهده کنید.انگیزی را در زندگیتغییرات شگفت

 جنش امیداندازی از رؤیایی از جنس شادمانی و چشم

کنیم،  انداز است. اما اگر امروزمان را خوب زندگیدیروز یک رؤیا است، و فردا تنها یک چشم

 شود از جنس امید.اندازی میشود از جنس شادمانی، و هر فردایمان چشمهر دیروزمان رؤیایی می

 ۰امدار قرن پنجم میالدیکالیداسا، شاعر و نویسنده ن-               

یا هرگز نگران نخواهید شد.  گویم که شما دیگر هرگز رنج و عذاب نخواهید کشید، ومن نمی

های دشوار و ناخوشایند است. مهم دانید که زندگی پر از شرایط و موقعیتخوبی من میشما هم به

ها، غم از دست دادن ماریکدام از ما در برابر بینیست که چقدر باهوش یا ثروتمند باشیم، هیچ

عزیزان، و سایر مشکالت ریزودرشت دیگر مصون نیستیم. 

1 KĀLIDĀSA, Sanskrit dramatist and poet, ca. fifth century CE 
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دهد کنترل کنم. من تان رخ میتوانم اتفاقاتی را که در آینده برای شما و یا خانوادهمن نمی

ترین و توانم که آینده بازارهای مالی را کنترل کنم، یا به شما اطمینان دهم که طوالنینمی

توانستم، اما نه من و نه کاش میدهد. ایای نزدیک رخ نمین سقوط بازار در آیندهتریشدید

توانم این قول را به شما بدهم: اگر شما تصمیم اما من میکس دیگری چنین قدرتی ندارد . . . هیچ

بگیرید که ارباب ذهن خودتان بشوید و در هر شرایطی آن را کنترل کنید، این آمادگی ذهنی را 

زندگی  هایگیرد غلبه کنید و از طوفانکنید که بر هر چالشی که بر سر راهتان قرار میمیکسب 

 سربلند بیرون بیایید.

ام رت خوردن و استرس گرفتن پس از سانحه هستند. اما من تمام زندگیبرخی افراد استاد حس

قدمی را مطالعه تهای ثابام. من زندگی انسانپس از سانحه متمرکز کرده رشدرا بر روی معجزه 

ه زندگی اند کتوانسته وجودباایناند، و شان تجربه کردهترین شرایط را در زندگیام که سختکرده

ای را برای خودشان بسازند. العادهخارق
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مالقات کردم. یک پیانیست  ۰نظیر به نام آلیس هرز سامرچند سال پیش، من با یک بانوی بی

اسلواکی متولد شده بود. در طول جنگ جهانی دوم، آلیس در کشور چک ۰۰۰۳نابغه که در سال 

و پسرش دستگیر و به یک اردوگاه مرگ فرستاده شده بودند. او مجبور شده بود که در آن 

کار خوشحال است. در و وانمود کند که از این  -ها برای افسران ارشد نازی پیانو بنوازداردوگاه

کشند. سرگذشت دردناک این ها او را تهدید کرده بودند که فرزندش را میغیر این صورت، آن

ای اغچهبنامه او با نام بانو، و تجربیاتی که در آن اردوگاه مرگ پشت سر گذاشته است، در زندگی

 آمده است. بهشتی در میان دوزخ

کرد. سال سن داشت و در انگلستان زندگی می ۰۰۲و که من آلیس را مالقات کردم، اهنگامی

ترین و اش تحمل کرده بود، اما یکی از بانشاطهمه درد و رنج را در زندگیبااینکه او آن

کرد و اصرار تنهایی زندگی میام. او بههایی بود که من در تمام عمرم دیدهترین انسانسرزنده

کرد که کسی بخواهد از او پرستاری د و قبول نمیداشت که حتماً خودش کارهایش را انجام ده

انگیز خواند. چیزی که بیشتر از همه برایم شگفتنواخت و آواز میکند. او هنوز هم هرروز پیانو می

دید. چیز را زیبا میبود، این بود که او همه

را از  ه جهنمانگیز است، مگر نه؟ برای من، این یادآور این بود که حتی فردی کواقعاً هم شگفت

رگ م تواند لبریز از شادی باشد. توصیف او از لحظاتی که در آن اردوگاهاست، مینزدیک دیده 

 -اشیتک لحظات زندگسپری کرده بود، عمیقاً مرا تحت تأثیر قرار داد. آلیس به من گفت که تک

ند. ایک هدیه ارزشمند بوده -ازجمله لحظاتی که در آن اردوگاه مرگ گذرانده است

راکه برید، چها را از یاد نمیکنید، دیگر هرگز آنهایی مالقات میکه شما با چنین انسانهنگامی

 هانآنظیر برای زندگی کردن با قدردانی و شکرگزاری دارند. العاده و بیها یک قابلیت فوقآن

ادی ز عشق و شاند، هنوز هم لبریز ارغم تمام تجربیات تلخ و دردناکی که پشت سر گذاشتهعلی

1 Alice Herz-Sommer 
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خواهید که توی سر افرادی بزنید که با های بزرگی، شما میهستند. پس از دیدن چنین انسان

کنند کنند و جوری رفتار میشان، هیاهو به پا میترین مشکلی، مثل سرد شدن فنجان قهوهکوچک

 که انگار دنیا به آخر رسیده است!

ای رسیدن به ثروت حقیقی از طریق تمرین خوب، تصمیم شما چیست؟ آیا در مأموریتی که بر

شوید؟ انتخابش با تک لحظات زندگی دارم، به من ملحق میدادن ذهنم و یافتن شادی در تک

خود شما است که بخواهید در حالت رنج و عذاب زندگی کنید، و یا در یک حالت زیبا. شما این 

ر ان را با شکرگزاری پرکنید، تا در هتوانایی را دارید که به یک استاد شادی تبدیل شوید و ذهنت

شرایطی بتوانید خوشحال باشید. بهترین قسمت ماجرا اینجا است که این شادی و نشاط، بر روی 

 کند.ها را هم شادتر میگذارد و زندگی آنزندگی اطرافیان و عزیزانتان هم اثر می

را تصرف کنید، من به شما سرتان را بسوزانید و جزیره  های پشتاید که قایقاگر شما آماده

د زندگی در یک حالت زیبا بر روی یک تکه کاغذ بنویسی کنم که این تصمیمتان را برایتوصیه می

اید. سپس این یادداشت را برای سه نفر که برایشان و توضیح دهید که چرا چنین تصمیمی گرفته

دیدند شما وارد حالت رنج و ها خواهش کنید تا هرگاه که احترام قائل هستید، بفرستید و از آن

اید، به شما هشدار بدهند. عذاب شده

تر ود و راحتشبا نوشتن تصمیمتان بر روی کاغذ، تعهد شما برای پایبند ماندن به آن بیشتر می

داشت شوید که آن یادبخش افرادی میتوانید در مسیر درست باقی بمانید. از آن بهتر، شما الهاممی

کنید که در گرفتن این تصمیم مهم به شما ملحق شوند ها را هم تشویق میاید، و آنها دادهرا به آن

 و با خودشان عهد نمایند که همواره در یک حالت زیبا زندگی کنند.

انداز من ساده است. اینکه هرروز انداز احتیاج دارد. چشماش به یک چشمهر فردی در زندگی

و هرگاه که از این مسیر خارج شدم، خیلی زود خودم  –ام را در یک حالت زیبا بگذرانم از زندگی

و  یدهد تا شادرا وادار کنم که دوباره به مسیر درست برگردم. این کار به من این امکان را می
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ها را دوست دارم بیاورم. امیدوارم که شما زیبایی بیشتری را به زندگی اطرافیانم و کسانی که آن

ای ترین هدیههم در این مأموریت به من ملحق شوید، چون زندگی کردن در یک حالت زیبا، بزرگ

ند است و شمتوانید به خودتان و به اطرافیانتان بدهید. این یک موهبت بسیار ارزاست که شما می

تر از رسیدن به میلیاردها دالر مال و دارایی خواهد بود. اگر شما یاد رسیدن به آن، بسیار مهم

ک لحظات تهای زندگی، شاد باشید و از تکبگیرید که ذهنتان را کنترل کنید و در باال و پایین

 اید.ناپذیر شدهوقت است که شما حقیقتاً تزلزللذت ببرید، آن

 یک زندگی شاد، سخاوتمندی است راز داشتن

 که به پایان این کتابمن این فصل را با صحبت درباره ثروت حقیقی آغاز کردم. پس اکنون

م؟ توانیم به آن برسیایم، بیایید باهم مرور کنیم که ثروت حقیقی چیست و ما چطور میرسیده

ثروتی  المللی بود که بهینگذاران بکه با سر جان تمپلتون، که یکی از نخستین سرمایههنگامی

دن تونی، راز رسی»او پاسخ داد:« راز رسیدن به ثروت چیست؟»چندمیلیاردی رسید، پرسیدم که 

من چیزهای »من خندیدم و گفتم، « دهی.به ثروت، همان چیزی است که تو به دیگران یاد می

 «است؟ها دهم، منظور شما دقیقاً کدام یکی از آنزیادی را به دیگران یاد می

م ایدانی تونی، هردوی ما افرادی را دیدهقدردانی! می»او با لبخندی بر روی صورتش پاسخ داد:

ع اند. پس درواقشان احساس خوشبختی نکردهاند، اما هرگز در زندگیکه میلیاردها ثروت داشته

یا چیز زیادی ایم که اگرچه از مال دنهای فقیری هستند. و هردوی ما افرادی را دیدهها انسانآن

ها در اند. ثروتی که آنشان بودهتک لحظات زندگیاند، اما همیشه شکرگزار و قدردان تکنداشته

 «مقایسه نیست.چیز دیگری قابلاختیار دارند، با هیچ

ر طوکند. هماندانیم که این پول نیست که ما را ثروتمند میدر اعماق قلبمان، همه ما خوب می

ترین نیستند. بزرگ مادیوقت های زندگی هیچترین گنجدانید، بزرگهم می که مطمئناً خودتان
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همه زیبایی در جهان. های زندگی، آن لحظات باشکوهی هستند که ما به خاطر وجود اینگنجینه

ذیر ناپکنیم. آن لحظاتی که در اعماق وجودمان، و در روحمان چیزی ابدی و شکستشکرگزاری می

ترین گنج زندگی، گرمای عشقی است که در روابطمان با اعضای خانواده بزرگکنیم. را احساس می

ترین گنج، یافتن هدفی بامعنا و ارزشمند در زندگی است. و دوستانمان وجود دارد. بزرگ

ترین گنج زندگی، توانایی ما برای یادگرفتن و رشد کردن، و خدمت کردن به دیگران و بزرگ

 ها است.آن هایمان باقسمت کردن دارایی

کردن به دیگران است، برای اینکه بتوانند  ترین گنج زندگی لذت کمکبرای من، بزرگ

ها است، شان را از میان بردارند و به عظمت و شکوهی که در ذات همه انسانهای ذهنیمحدودیت

ی که یها را با چشمانم ببینم، و این احساس جادودست پیدا کنند. لذت اینکه بتوانم موفقیت آن

ری ترین گنج زندگی، شکرگزاام. برای من، بزرگشان ایجاد کردهبدانم تفاوت کوچکی در زندگی

چراکه این  -ترین تجربیاتمحتی دردناک -امکرده ام تجربهبرای تمام اتفاقاتی است که در زندگی

ران هم کمک یگاند که بتوانم به داند، بلکه باعث شدهتنها باعث پیشرفت خودم شدهتجربیات، نه

ه هدفی تر از این نیست ککنم تا زندگی بهتری داشته باشند. درواقع، در زندگی هیچ گنجی بزرگ

فراتر از خودتان داشته باشید. 

این، راز رسیدن به ثروت حقیقی و یک زندگی شاد است. پیدا کردن هدفی برای خدمت به 

ی ادامه زندگی به شما انگیزه بدهد. ترین شرایط، برادیگران. داشتن آرمانی که حتی در سخت

چیز به اندازه کمک کردن به دیگران، انسان را تر از خودتان. چراکه هیچداشتن هدفی بزرگ

کند. ثروتمند نمی

کنند. اما حقیقت این گویند هر زمان که ثروتمند شدند، به دیگران کمک میمردم معموالً می

و  توانید انسانی سخاوتمندنداشته باشید، بازهم می تاناست که حتی اگر چیز زیادی در زندگی

بخشنده باشید. اگر فردی حاضر نباشد از یک دالری که دارد، یک سنتش را به دیگری کمک کند، 
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هزار دالر را صرف کمک  ۰۰۰میلیون دالرش  ۰که ثروتمند شود هم حاضر نیست که از هنگامی

ه دهم ککه دارید، شروع کنید، و من به شما قول می االن و با هر چیزیبه دیگران نماید! از همین

نتیجه این کار فراتر از حد تصورتان خواهد بود! این تغییر روانی از یک ذهنیت کمبود و به یک 

شود که به یک احساس آزادی باشکوه برسید. با کند و باعث میذهنی فراوانی، شما را ثروتمند می

دهید که چیزهایی زیادی برای بخشیدن، قدردانی و دوست د میانجام این تغییر، شما به ذهنتان یا

هدا توانید به دیگران اداشتن وجود دارد. و به یاد داشته باشید: این فقط پول نیست که شما می

 توانید زمان، استعداد، عشق، همدلی، و قلبتان را با دیگران قسمت کنید. کنید. شما می

ما بینم کمک کنم. اگر شام میبه تمام افرادی که در زندگیدعای هرروز من این است که بتوانم 

وتی بسیار توانید به ثراز ابزار و دانشی که این کتاب در اختیارتان قرار داده است، استفاده کنید، می

نی نعمت که این فراواو آن را با دیگران قسمت نمایید. هنگامی -فراتر از تصورتان دست پیدا کنید

و  -کنیدتان احساس کامیابی میشما جریان پیدا کند، شما در زندگی طریق شما و ازبه سمت 

توانید که بیشتر و بیشتر به دیگران کمک کنید. در اختیار داشتن ثروت حقیقی چنین احساسی می

 دارد.

بهای خود را در اختیار من گذاشتید و این کتاب را تا آخر خواندید، از من از اینکه وقت گران

شده در این کتاب، برای شما مفید بوده باشند، زارم. صادقانه امیدوارم که مطالب مطرحشما سپاسگ

و در سفری که برای رسیدن به آزادی مالی پیش رو دارید، به شما کمک کنند. شاید یک روز، 

مسیر ما با یکدیگر تالقی کند و من شانس این را داشته باشم تا از زبان شما بشنوم که خواندن این 

تر به چیزهایی که دوست دارید، دست پیدا کنید. ب، به شما کمک کرده است تا سریعکتا

هایی بار که نیاز داشتید به خودتان یادآوری کنید که واقعاً چه کسی هستید و چه قابلیت لطفاً هر

د ی هستیهایتر از موقعیتدارید، دوباره این فصل را مرور کنید. به یاد داشته باشید که شما بزرگ

ه تر از هر چالشی هستید کتر از اقتصاد هستید. شما بزرگگیرید. شما بزرگها قرار میکه در آن
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ناپذیری در ذات شما و تزلزل -شوید. شما موجودی روحانی و الهی هستیددر آینده با آن مواجه می

 وپناهتان باشد.است. خداوند همواره پشت

 تونی رابینز-



 پیوست

هایتان محافظت کنید، چطور از دارایی -: قلمرو خود را تقویت کنیدلیست شما برای موفقیتچک

ها آماده شوید.میراث خود را بسازید، و برای مقابله با ناشناخته

 است.ناپذیری در دفاع خوب نهفته راز شکست

 سان تزو، هنر جنگ-

. امیدوارم که گویماز اینکه توانستید این سفر را در کنار ما به پایان برسانید، به شما تبریک می

احساس آمادگی و آگاهی بیشتری بکنید و با خواندن این کتاب، دانش الزم  اکنون نسبت به قبل،

اید، تاکنون خودتان هم متوجه شده طور کهبرای رسیدن به آزادی مالی را کسب کرده باشید. همان

اند آن را در توای از زندگی است که شما میبلکه شیوه -ناپذیر تنها عنوان این کتاب نیستتزلزل

ناپذیر بودن، یعنی رسیدن به آزادی و تان به کار بگیرید. تزلزلهای مختلف زندگیتمام جنبه

آرامش خاطر. 

ه توانیم آینده را کنترل کنیم. اتفاقات ناشناختدام از ما نمیکوجود، حقیقت این است که هیچبااین

بسیاری ممکن است در مسیر زندگی شما رخ دهند و مانع از این شوند که شما از ثروتی که با این 

لذت ببرید. اید، سختی به دست آورده
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باشید، نناگهانی و یا بروز یک حادثه، دیگر قادر به کار کردن  اگر درنتیجه یک بیماری

وقت چه؟آن

وقت اگر به هر دلیلی درگیر یک مشکل قانونی شوید و تمام ثروت شما به خطر بیفتد، آن

چه؟

افتد؟اگر با حقیقت تلخ طالق روبرو شوید، چه اتفاقی برای پول شما می

افتد؟کنید، چه اتفاقی برای ثروت و میراث شما میکه شما فوت میهنگامی 

بینی شها پیدهند، اما برندهها فقط واکنش نشان میما گفته بودیم بازندهبه یاد دارید که به ش

قدرت  تواندها، میبینی مشکالت احتمالی در آینده و آماده شدن برای مواجهه با آنکنند؟ پیشمی

نامحدودی را در اختیار شما بگذارد. این صفحات پایانی کتاب، قصد دارند به شما کمک کنند تا 

-دهند، بهتر آماده کنیدبرای رودررو شدن با پیشامدهای احتمالی که در آینده رخ میخودتان را 

دانم، کنید هرگز پیش نیایند. میهایی که دعا میدهند، و چه آندانید رخ میچه آن اتفاقاتی که می

، ددانم اینکه بخواهید بنشینید و برای مقابله با مشکالتی که ممکن است در آینده پیش بیاینمی

کننده و جالبی نیست. اما باید به شما بگویم که شما با انجام این کار، برنامه بریزید، کار سرگرم

ر از این چیز بهتتوانید به یک آسودگی خیال و آرامش خاطر باورنکردنی دست پیدا کنید. هیچمی

زانتان نیاز عزی و بدانید که شما وناپذیر بودن بکنید،تان، احساس تزلزلنیست که شما در زندگی

نیست که نگران این باشید که عوامل بیرونی، کیفیت زندگی شما را پایین بیاورند. 

گفت آمادگی مقابله با اتفاقات غیرمنتظره را داشته این حرف ری دالیو را به یاد دارید که می

 با ایجاد طور که شماباشید؟ این فصل به شما کمک خواهد کرد تا این کار را انجام دهید. همان

دهید و احتمال موفقیت خود را گذاری خود را کاهش مییک سبد سرمایه متنوع، ریسک سرمایه

سازند که برای مواجهه با تمام لیست شما را قادر میاین چک شده درکنید، موارد مطرحبیشتر می

تری های بیششما راهعالوه، دهند، آماده شوید. بهای که در آینده برای شما رخ میاتفاقات ناشناخته

 گیرید!جویی مالیاتی یاد میرا برای صرفه
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عنوان ساختن قلمرو مالی شخصی خودتان در نظر بگیرید. در مرکز را به حقیقیمدیریت دارایی 

این قلمرو سبد سرمایه شما قرار گرفته است، اما شما باید برای محافظت از ثروتتان در برابر نابودی 

های اضافه، مشکالت قانونی پرهزینه، و یا دخالت دولت، تمام نواحی داخل اتوسیله پرداخت مالیبه

خواهید که وارثان شما دقیقاً همان و پیرامون قلمرو خود را مستحکم کنید. و درنهایت، شما می

 خواهید، و یا اینکه بتوانید از خودتان میراثی انسانچیزی را پس از مرگتان دریافت کنند که شما می

 ه بجا بگذارید.دوستان

نگه داریم، و از بیان کردن مطالب غیرضروری  کنیم که این فصل را تا حد امکان کوتاهما تالش می

لیست است. خودداری کنیم. این حتی یک فصل واقعی نیست، بلکه بیشتر شبیه یک راهنما یا چک

ا با وکیل و مشاور مالی ها رکنیم که شما باید آنلیست را مطرح میدرواقع، ما در اینجا چهار چک

ه لیست مربوط بها عمل کنید: یک چکلیستها، به این چکخود در میان بگذارید و به کمک آن

 به بیمه، و درنهایت آخری مربوط های شما، دیگری مربوطسالمتی شما است، یکی مربوط به دارایی

 به انجام کارهای خیریه است.

ایم تا از این چیزی که آن را زندگی اینجا جمع شده دوستان و همراهان عزیز، ما امروز در

 نامند،می

عبور کنیم.  

«لتز گو کریزی»پرینس، -

ها طرفدار در سرتاسر جهان، در غم از دست دادن ناگهانی پرینس ، میلیون۸۰۰۰در سال 

ر پرینس د تایمز،نیویورکیکی از هنرمندان موردعالقه من. بر اساس گزارش  -سوگواری کردند

ای از خود بجا گذاشته باشد. او هیچ نامهسالگی دار فانی را وداع گفت، بدون اینکه وصیت ۰۱سن 

میلیون دالری خود پس از مرگش انجام نداده بود. حاال  ۳۰۰اقدامی برای محافظت از امپراتوری 
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د، ماننقی میها باها در تصرف دادگاههایش به خانواده او برسند، سالجای اینکه اموال و داراییبه

چراکه او قبل  -های اواز دارایی ٪4۰رسد، یعنی ها به دولت میمیلیون دالر از آن ۰۸۰و حداقل 

 از مرگش یک برنامه برای چنین زمانی آماده نکرده بود. 

اگرچه ممکن است که رنگ موردعالقه شما بنفش نباشد، و هفت جایزه گرمی را برنده نشده 

ای کن است برای شما هم رخ دهد. شما باید این را بدانیم که اگر ما برنامهباشید، اما این اتفاق مم

 ایم.ریزی کردهنداشته باشیم، درواقع برای شکست خوردن برنامه

ی اطمینان حاصل نماییم که شما اشتباهات ها را باهم مرور کنیم ولیستاکنون، برای اینکه این چک

ک شوید، قلم را به دست شریکم پیتر مالواست، مرتکب نمیرا که تاکنون به افراد زیادی لطمه زده 

اید، پیتر یکی از برترین مشاوران مالی در طور که تاکنون خودتان هم متوجه شدهدهم. همانمی

ه به کند کهایی را به شما میصورت مجانی همان توصیهو در صفحات بعد، پیتر به آمریکا است

واستان را جمع کنید و با دقت به تمام نصایح او گوش کند. پس حسابی حمشتریان شرکتش می

روید، این کتاب را به همراه داشته باشید تا که برای مالقات مشاور مالیتان میدهید. سپس هنگامی

با کمک هم به دنیای مالی خود نظم بدهید. 

 هایتانواگذاری و محافظت از دارایی

 به قلم پیتر مالوک

ام، دهها را شنیهایی که قبالً هزار بار آنقبل از اینکه با آوردن بهانهلحظه دست نگه کنید! یک

ها را برای شما بازگو کنم، و شما را قانع کنم این کتاب را زمین بگذارید، بگذارید خودم آن بهانه

 کنید:که اشتباه می

 «نامه بنویسم.من ثروت زیادی ندارم، پس چه اهمیتی دارد که یک وصیت»
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را  هایتانکنید؟ چرا هزینهگذاری میکنید؟ چرا سرمایهاهمیت ندارد، پس چرا کار می اگر واقعاً

کنید؟ مسلماً این مسئله اهمیت دارد، و شما تنها به این خاطر آن را پشت گوش مدیریت می

آور است. اما حقیقت این است که کنید این کار دردسر زیادی دارد و عذابفکر می اندازید کهمی

تواند خیلی سریع و با هزینه کم این کار را انجام دهید، و عالوه بر این، خانواده شما استحقاق یشما م

 ها محافظت کنید، مگر نه؟این را دارند که از آن

«من هنوز جوان هستم، و نیازی نیست که نگران این مسئله باشم»

-الهمادر، پدربزرگ، عمه یا خ مثل پدر، -اگر شما کسانی را داشته باشید که برایتان اهمیت دارند

 نامه درواقع دارید از این عزیزانتانپس باید به این مسئله هم اهمیت بدهید. شما با نوشتن وصیت

کنید. محافظت می

 «نامه دردسر زیادی برایم خواهد داشتمن مال و اموال زیادی دارم، پس نوشتن وصیت»

 هایتان دردسر زیادی دارد، تصور کنیدی داراییکنید که ریختن یک برنامه برااگر شما فکر می

که اگر برای شما مشکلی پیش بیاید و یا فوت کنید، انجام این کار برای عزیزانتان چقدر دشوار 

خواهم، اما این مسئله کنم عذر میپرده با شما صحبت میقدر رک و بیخواهد بود. از اینکه این

ریزی برای تر برنامههرچه سریع های زیادی دارید، بایدییجای تعارف ندارد. اگر شما اموال و دارا

داند که تا کی زنده کدام از ما نمیها را آغاز کنید! هیچ وقتی برای تلف کردن ندارید. هیچآن

 تواند نتایج فاجعه باری برای عزیزانتان داشته باشد.است. پشت گوش انداختن انجام این کار، می

 «یده استوضعیت من، یک وضعیت پیچ»

کنید که وضعیت کنونی شما پیچیده است و شما ناچارید که تصمیمات دشواری را اگر فکر می

های مختلفتان چند فرزند دارید، پنج یا شش همسر سابق دارید، و اتخاذ کنید )مثالً شما از ازدواج

تان ایجاد ندست(، تصور کنید که اختالفاتی که بعد از مرگ شما بین عزیزاهایی ازاینپیچیدگی

تر کند. در این صورت، شما وظیفه گرفتن این تصمیمات تواند مسائل را پیچیدهشود، چقدر میمی
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ها دارند، مطمئن عملی که دادگاه همه کارآمدی و سرعتکنید، و باآندشوار را به دادگاه محول می

 باشید که چنین چیزی به نفع عزیزان شما نخواهد بود.

انحصار وراثت چیست،. و تازه چه اهمیتی دارد؟ من که دیگر زنده  دانم کهمن حتی نمی»

 «نخواهم بود!

کند نامه طی میوسقم یک وصیتانحصار وراثت، فرآیندی است که دادگاه برای بررسی صحت

ای امهنگیرد. اگر وصیتای وجود داشته باشد( و درباره اجرای آن تصمیم مینامه)اگر اصالً وصیت

اشد، دادگاه به انتخاب خودش مأموری را برای رسیدگی به مسئله انحصار وراثت وجود نداشته ب

 کند.مشخص می

 شناسیم!نمی که است شیطانی از بهتر شناسیممی که شیطانی

باشید که ضرر و زیان پشت گوش انداختن این مسئله، از دردسری که  امیدوارم متوجه شده

آوریم. نخست لیست برای شما میاست. در ادامه چهار چکانجام این کار برای شما دارد بیشتر 

توانید در زمان بیماری از خودتان محافظت کنید. ها میکنیم که با انجام آناقداماتی را بررسی می

به  کنیم. در ادامهنامه نکاتی را بررسی میسپس در رابطه با طراحی یک برنامه دارایی یا وصیت

و  هایتان محافظت کنید.توانید از داراییبودنتان میطور در زمان زندهپردازیم که چاین مسئله می

 کنیم.درنهایت در رابطه با ایجاد یک میراث سخاوتمندانه صحبت می
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 : من قدرت را در دست دارم۰لیست شماره چک

ام دهم که چه کسی تصمیماتی را که به سالمتیاگر من معلول و ناتوان شوم، اصالً اهمیت نمی

کند. اگر قرار باشد کند، و یا اینکه چه کسی امور مالی مرا اداره میشود اتخاذ میبوط میمر

 تصمیمی گرفته شود، به نظر من دولت بهترین گزینه برای انجام این کارها است.

 کسی چنین حرفی نزده است هرگز در تمام طول تاریخ،-

برد، ناگهان مت کامل به سر میسالگی و بااینکه در سال ۰۳من یک مشتری داشتم که در سن 

سرعت به بیمارستان رسانده بودند، و مشخص شده بود که اش او را بهاز هوش رفته بود. خانواده

ست تواننامه نداده بود، و درنتیجه او نمییک تومور در مغزش دارد. مشتری من به همسرش وکالت

ازکارافتادگی او را فعال کند. او هرگز  های او دسترسی پیدا کند و مزایاییک از حسابکه به هیچ

اش متوجه شدند که  مادرشان ازآن اتفاق فوت کرد. خانوادهبه هوش نیامد و مدت کوتاهی پس

ای از خودش بجا نگذاشته است، و درنتیجه کلیه اموال او وارد پروسه انحصار وراثت نامههیچ وصیت

شد. 

ی هایتوانند از شما و عزیزانتان در چنین موقعیتاند، میلیست آمدهسه اقدامی که در این چک

تواند این ای نیستند. هر وکیل باصالحیتی خیلی سریع میها مسائل پیچیدهمحافظت کنند. این

کارهای ضروری را برای شما انجام دهد. اگر مشتری من هم این اقدامات را انجام داده بود، 

ها حداقل کارهایی است که شما برای محافظت . اینتوانست از خانواده و عزیزانش محافظت کندمی

 انجام بدهید. بایدتان از خود و خانواده

 حق وکالت دائمی برای رسیدگی به مسائل مربوط به سالمتی شما

دچار یک سانحه شوید و  دیگر نتوانید برای خود تصمیم بگیرید، اگر شما یا همسرتان ناگهان 

تصمیمات مربوط به سالمتی شما را اتخاذ کند؟ این چیزی در آن صورت چه کسی قرار است که 

تان شما در دس گیریکه هنوز قدرت تصمیم االن به آن فکر کنید، زمانیاست که شما باید از همین
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است. اگر همسرتان زنده باشد، احتماالً او نخستین انتخاب شما خواهد بود. مطمئن شوید که فرد 

کنید. )مثالً اگر شما یک بیمه عمر هنگفت مات مهمی اتخاذ میدرستی را برای اتخاذ چنین تصمی

!( خیلی بردگیری را به کسی بسپارید که از مرگ شما نفع نمیدارید، بهتر است قدرت تصمیم

کنم، اما جدای از شوخی شما باید فردی را انتخاب کنید که کامالً به او اعتماد خوب، شوخی می

اردی را به او محول کنید؛ تصمیماتی مثل اینکه پزشک شما را گیری در چنین مودارید و تصمیم

دا های حیاتی را از شما جعوض کند، شما را به یک بیمارستان دیگر انتقال دهد، یا اینکه دستگاه

کند یا نه. در چنین تصمیماتی، به معنای واقعی کلمه پای مرگ و زندگی شما در میان است. پس 

ن دقت را بکنید و تصمیمتان را هرچه زودتر پیش وکیلتان مکتوب در انتخاب فرد مناسب بیشتری

 نمایید. 

 حق وکالت دائمی برای رسیدگی به مسائل مالی

شاید شما در رابطه با تصمیمات مربوط به سالمتتان به خانواده خود اعتماد داشته باشید، اما بدانید 

طور که شما به فردی دارند. همانها برای گرفتن تصمیمات مالی دانش و آگاهی الزم را نکه آن

به سالمتی شما را اتخاذ کند باید فرد  احتیاج دارید که در شرایط اضطراری تصمیمات مربوط

اعتمادی را هم تعیین کنید که به مسائل مالی شما رسیدگی نماید. این مسائل، شامل مواردی قابل

اسناد و مدارک مالی به نمایندگی  های شما، امضا کردنها و اقساط وامحسابمثل پرداخت صورت

شود. کننده بیمه سالمت شما میاز طرف شما، و یا سروکله زدن با مؤسساتی نظیر شرکت تأمین

یری خود گاگر شما بدون اینکه به کسی وکالت داده باشید، دچار مشکلی شوید و قدرت تصمیم

که برای گرفتن اجازه برای اداره را از دست بدهید، همسر، اقوام و یا دوستان شما مجبور هستند 

iiiiiبر باشد.تواند بسیار زمانمسائل مالی شما نزد یک قاضی بروند، و این مسئله می

االن فکری برای این مسئله نکنید، در زمان بروز یک مشکل ممکن است که مسائل اگر همین

 تمادی را برای اینتر کنند. پس هرچه زودتر فرد مورد اعبسیار پیچیده شوند و شرایط را وخیم
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ان تمنظور انتخاب کنید و از این طریق، یک بار سنگین را در شرایط دشوار از روی دوش خانواده

 بردارید. 

 نامه بر چگونگی درمان )دستور از پیش بر چگونگی درمان(وکالت

 گیری در رابطه با سالمت خود را به افراداگر شما مایل نیستید که در چنین شرایطی، تصمیم

هیه نامه بر چگونگی درمان تاکنون که مشکلی ندارید،یک وکالتتوانید همدیگر محول کنید، می

خواهید که کنید و در آن به پزشکانتان بگویید که در صورت بروز هرگونه مشکلی برای شما، می

(. چنین دها اعالم کنیای را دنبال کنند )مثالً رضایت خود را برای پیوند اعضایتان به آنچه پروسه

مان شود که هتواند بار سنگینی را از دوش خانواده شما بردارد، باعث میکاری عالوه بر اینکه می

 اید.ها را در یک سند کتبی بیان کردهخواهید و صراحتاً آناقداماتی انجام شود که شما می

 هایتانریزی برای دارایی: برنامه۸لیست شماره چک

ها را برای خودت نگه توانی آنمیشه رایگان هستند/ اما تو میبهترین چیزها در زندگی ه

 داری/ حاال پولت را به من بده

خواهم()چون این تمام چیزی است که من می

 برت استرانگ، کمدین آمریکایی-

نامه خالصه هایشان به نوشتن یک وصیتریزی برای داراییکنند که برنامهبیشتر مردم خیال می

کند پس از مرگ شما چه چیزی ها، عالوه بر اینکه معلوم میریزی برای داراییامهشود. اما برنمی

اماتی اقد همین امروزتوانید دهد. شما میبه چه کسی برسد، کارهای خیلی بیشتری را هم انجام می

وری مالیاتی شما را بیشتر کنید کاهش دهند و بهرهرا انجام دهید که مالیاتی را که پرداخت می
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کنند. چهار اقدام ضروری که در راستای رسیدن به این هدف باید انجام دهید، در ادامه برای شما 

 اند.شدهآورده 

ک هایتان، این است که یدارایی ریزی براینخستین گام در برنامه نامه تهیه کنید.یک وصیت

 نامه تهیه کنید، و برای این منظور شما باید چهار تصمیم کلیدی بگیرید.وصیت

رسد؟دیگر به هرکسی چه چیزی میعبارتوراث شما چه کسانی هستند؟ به .۰

ها خواهد سال سن دارند، چه کسی قیم قانونی آن ۰۲اگر شما فرزندانی دارید که کمتر از  .۸

ند که کنامه خود مشخص نکنید، دادگاه تعیین میما این مسئله را در وصیتشد؟ اگر ش

ر این بار دیگها را بزرگ کند. بگذارید یکچه کسی قیم قانونی فرزندان شما باشد و آن

را بزرگ کند! حاال به من شما گیرد که چه کسی فرزندان تصمیم می دادگاهرا بگویم. 

 iiiکنید؟توجه می

نامه شما خواهد بود؟  همان فردی است که باید اطمینان رای وصیتچه کسی مسئول اج .۳

مه ناشود، و کسی است که اگر وصیتهای شما عمل میحاصل کند که به تمام خواسته

شما وارد پروسه انحصار وراثت شود، با دادگاه سروکار خواهد داشت. )در ادامه برای شما 

ه پس از مرگتان، کار به دادگاه انحصار دهیم که چرا بهتر است کاری کنید کتوضیح می

وراثت نکشد.(

هایتان مستقیماً به وراث شما برسد، و یا در اختیار خواهید که اموال و داراییآیا شما می .4

برای مثال یک فرد معتمد قرار بگیرد که تا زمان مشخصی آن را برایشان نگه دارد؟

صورت مساوی ارایی دارید که بهدالر د 4۰۰،۰۰۰فرض کنید که در زمان مرگتان، شما 

شود. اگر همین امروز پدر و سال سن دارند، تقسیم می ۸۰و  ۰۰بین دو فرزندتان که 

کنند، دالر دریافت می ۸۰۰،۰۰۰مادر فوت کنند، هرکدام از فرزندان چکی به ارزش 

 ۰۰بدون اینکه هیچ محدودیتی برای خرج کردن آن داشته باشند. به نظر شما یک جوان 

در عوض، پدر و مادر پدر و مادر   iiکند؟دالر پول چه می ۸۰۰،۰۰۰ساله با  ۸۰ا ی
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توانند یک حساب برای فرزندانشان افتتاح کنند و فرد معتمدی را مشخص کنند که بر می

سالگی هرماه مبلغ مشخصی را برای مخارج تحصیل  ۳۰آن حساب نظارت کند و تا سن 

ها سالگی این مبلغ را بین آن ۳۰رداخت کند، و در سن ها پو یا سالمتی فرزندانتان به آن

نامه خود مشخص کنید که این فرد معتمد همچنین شما باید در وصیت  iiiتقسیم نماید.

ای خواهد بود؟ معتمدی که پول فرزندانتان را برایشان نگه شخصیت حقیقی یا حقوقی چه

نامه شده در وصیتمشخص گذاری کند، و پس از محقق شدن شرایطدارد، آن را سرمایه

 شما، آن را بیم فرزندانتان تقسیم نماید. 

انحصار وراثت چیست؟ و چرا باید به هر قیمتی از کشیده شدن این ماجرا به دادگاه جلوگیری 

 کنید؟

هدف اصلی از انحصار وراثت این است که به طلبکاران شما وقت داده شود که طلبشان را بگیرند، 

های شما را دریافت کند. در فرایند تان فرصت داده شود که  طلبنامهبه مأمور اجرای وصیت

اقی ا بهای شمانحصار وراثت، شما باید مالیات و هزینه زیادی را بپردازید، و توزیع هرچه از دارایی

 های انحصار وراثت چیست؟دیگر بدیگیرد. بماند زیر نظر دادگاه صورت می

های شما را توانند داراییدر طول فرایند انحصار وراثت، وراث شما نمیها. کنترل دارایی

های شما تواند با اجازه دادگاه دارایینامه شما هم تنها میبفروشند؛ مأمور اجرای وصیت

را بفروشد. 

انجامد، بر است و حداقل شش ماه به طول میزمان فرایند انحصار وراثت فرایندی .زمان

 شود. حتی اگر مسائل پیچیده شوند )مثالً اما معموالً بیشتر از یک سال به درازا کشیده می

، وکار شما مشکلی ایجاد شودنامه را زیر سؤال ببرد، یا در کسبوسقم وصیتفردی صحت

ود.تر هم بشدی دیگری پیش بیاید( ممکن است این قضیه طوالنیو یا هر مسئله غیرعا

هزار دالر هم برسد.  چند صدممکن است هزینه انحصار وراثت به  ها.هزینه
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.د توانانحصار وراثت فرایندی عمومی است، به این معنا که هر فردی می حریم خصوصی

ر اینکه از افراد، حتی فکبه مسائل مالی خصوصی شما دسترسی داشته باشد. برای بسیاری 

ها در اختیار دیگران قرار بگیرد، ناخوشایند است. ممکن است ترین اطالعات آنخصوصی

ای از افراد دهد، اما شغل عدهبا خودتان بگویید که کسی به امور مالی من اهمیت نمی

ت سهای انحصار وراثت را بررسی کنند، افرادی را که قرار اسودجو این است که پرونده

 مایند.ها سوءاستفاده نهای مختلف از آنپول زیادی به ارث ببرند، شناسایی کند، و به شیوه

 معتمدین

ر سپارید، تا دهایتان را به او میمعتمد یک شخص حقیقی یا حقوقی است که شما اداره دارایی

زمان مشخص و یا با برآورده شدن شرایط معینی، اموالتان را به وراث شما بدهد. بسیاری از افراد 

قاد تکنند که استفاده از یک فرد معتمد تنها مخصوص افراد بسیار ثروتمند است، و یا اعفکر می

هایشان را در همان سنین جوانی در اختیار وراثشان قرار دهند. اما من اعتقاد دارند که باید دارایی

نظر هایتان باشد؛ صرفریزی برای داراییدارم که تعیین یک معتمد، باید بخشی اساسی از برنامه

از اینکه شما چقدر دارایی داشته باشید. 

 مان پس ازما این است که اطمینان حاصل کنیم که خانواده ترین وظایف هرکدام ازیکی از مهم

هایمان بیشترین استفاده را ببرند، و اموالمان درگیر فرایندهای قانونی که مانع مرگ ما از دارایی

شود، نگردند. معتمدین، یک ابزار کارآمد برای اطمینان حاصل ها به دست عزیزانمان میرسیدن آن

کل و توانید به بهترین شدهیم که چطور مید. در ادامه به شما توضیح میکردن از این مسئله هستن

ها استفاده کنید. اما نخست، بیایید که اندکی در رابطه با هایی که دارید از آنمطابق خواسته

 ریزی برای پرداخت مالیات صحبت کنیم.برنامه
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رمین اصل بنیادی به شما گفتیم و در چها ۰ما در فصل ریزی برای پرداخت مالیات بر ارث. برنامه

مهم نیست که چقدر پول کسب کنید، آن چیزی که اهمیت دارد این است که چقدر از آن پول را 

جویی مالیاتی  در زمانی که شما زنده هستید، رمز رسیدن به آزادی مالی توانید نگه دارید. صرفهمی

 شود همز بازماندگانتان دریافت میهایی که در زمان مرگ ااست، اما شما باید به فکر مالیات

باشید. 

از اندکنند. چرا؟ چون قانون پسبر ارث هرگز مشکلی ایجاد نمی برای بیشتر مردم، مالیات

هایتان را بدون میلیون دالر از دارایی ۰۰4۰دهد که تا سقف بازنشستگی شخصی، به شما اجازه می

ید؛ به این معافیت مالیاتی، معافیت طول عمر پرداخت هیچ مالیاتی برای عزیزانتان باقی بگذار

 توانید از آن استفاده کنید،بار در عمرتان میگویند. به آن به چشم یک کوپن که تنها یکمی

توانند معافیت طول عمر خود را باهم جمع بزنند، پس اگر مجموع ها میبنگرید. زن و شوهر

نیازی به پرداخت مالیات بر ارث ندارند.  میلیون دالر باشد،۰۰۰۰ها کمتر از های آندارایی

میلیون  ۰۰4۰آن افراد ثروتمندی هستید که در زمان مرگش ثروتی بیشتر از  اما اگر شما یکی از

هایتان را برای مالیات بپردازید! امیدوارم قبول داشته باشید که در از دارایی ٪4۰دالر دارد، باید 

های یدا کنید که در زمان زنده بودنتان، بخشی از داراییهایی پاین حالت، بهتر است که شما راه

خود را به عزیزانتان انتقال دهید، تا بتوانید مالیات بر ارث کمتری بپردازید. 

انداز بازنشستگی شخصی به شما اجازه توانید این کار را انجام دهید؟ قانون پسخوب، چطور می

دالر را بدون پرداخت  ۰4۰۰۰هرسال تا سقف دهد که عالوه بر معافیت طول عمر خود، در می

گویند. یم استثنا ساالنهمالیات به هرکسی که دوست داشته باشید، هدیه بدهید. به این معافیت، 

شود. این یعنی درصدی می 4۰دالر، مشمول مالیات بر هدیه  ۰4۰۰۰ای به مبلغ بیشتر از هر هدیه

 ۰۰4۰اعضای خانواده یا دوستانتان هدیه بدهید، و  دالر به هرکدام از ۰4۰۰۰توانید سالی شما می

میلیون دالر هم از خودتان به ارث بگذارید، بدون اینکه بخواهید حتی یک دالر مالیات بپردازید. 
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توجهی تواند به میزان قابلبسته به اینکه چند دوست نزدیک داشته باشی، این مبلغ خودش می

 برسد. 

ی توانید بدون اینکه مالیاتایم که شما میایی را برای شما آوردهدر این پایین، بعضی از راهکاره

به دولت بپردازید، ثروت خود را به عزیزانتان انتقال دهید. 

 هزینه تحصیل فرزندان و نوادگانتان در دانشگاه را پرداخت کنید )و از یک معافیت مالیاتی

دالری در  ۰4۰۰۰ند این هدیه تواندانند که میبسیاری از افراد نمیهم استفاده کنید!( 

های خود های کالج فرزندان و یا نوهانداز هزینهبرای پس ۰۸۰هرسال را در یک طرح 

های توانید به خاطر پرداخت این هدیه، از معافیتانداز کنند. با انجام این کار، شما میپس

ر حال نوه شما د گیرد، استفاده کنید. اگر فرزند یامالیاتی که به درآمدتان هم تعلق می

توانید این مبلغ را مستقیماً به موسسه آموزشی شما میحاضر مشغول تحصیل باشد،

بپردازید. 

توانید هایتان را به عزیزانتان بدهید، شما میجای اینکه بخواهید بعد از مرگتان داراییبه

بدهید. دالر را بدون پرداخت مالیات به هر یک اعضای خانواده خود  ۰4۰۰۰در هرسال 

توانید اند. شما و همسرتان میبیایید فرض کنیم که شما فرزندانی دارید که ازدواج کرده

دالر دیگر هم به همسرش هدیه بدهید. این یعنی  ۰4۰۰۰دالر به او و  ۰4۰۰۰هرکدام 

دالر به یک زوج دیگر هدیه بدهند، بدون  ۰۰۰۰۰توانند در هرسال تا سقف یک زوج می

ود! با ها کسر شمالیاتی بپردازند، و یا این مبلغ از معافیت طول عمر آناینکه نیاز باشد 

انید توتوانند از آن پول استفاده کنند، و شما هم میاین کار، فرزندانتان همین امروز می

هایتان با فرزندانتان را تجربه کنید.که هنوز زنده هستید، لذت تقسیم داراییدرحالی

های درمانی دوستان یا اعضای خانواده توانید هزینهشما می های درمانی.پرداخت هزینه

طول  معافیت خود را پرداخت کنید، بدون اینکه این مبلغ از معافیت مالیات بر هدیه و یا

ه آن دهندبه حساب ارائه مستقیماًعمر شما کسر شود؛ تنها شرط این است که این مبلغ 
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ت؟ اگر نوه شما نیاز به یک عمل جراحی خدمات درمانی واریز شود. این به چه معنی اس

ها را توانید آن هزینهشود(، شما میاش میدالر هزینه ۸۰،۰۰۰آپاندیس داشته باشد )که 

دالر دیگر هم به نوه خود بپردازید  ۰4۰۰۰پرداخت کنید و عالوه بر آن، در همان سال 

مالیات بر هدیه بپردازید. ٪4۰اینکه الزم باشد 

به مؤسسات خیره پرداخت کنید، شامل مالیات  هر پولی که شما انه.های خیرخواهکمک

توانید آن را صرف که میشود. پس چرا باید آن پول را به دولت بپردازید، درحالینمی

ترین افراد جهان مثل بیل انجام یک کار خیر کنید؟ این همان کاری است که ثروتمند

لیست شماره چهار بیشتر این موضوع را دهند. ما در چکگیتس و وارن بافت انجام می

کنیم. بررسی می

بهتر است در ابتدای مسیر فسخ. هایتان در یک تراست زنده قابلگذاشتن بخشی از دارایی

فسخ افتتاح کنید. همه ما به آن نیاز داری. چرا؟ کردن ثروتتان، یک حساب تراست زنده قابلجمع

ین تراست، از فرایند پیچیده انحصار وراثت در امان های موجود در اچون همه اموال و دارایی

 مانند. می

ما های شداری از اموال و داراییفسخ، یک راهکار ساده قانونی برای نگهحساب تراست زنده قابل

تواند یک شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.( شما در زمانی توسط یک معتمد است. )این معتمد می

مد آن معت توانید قراردادتان را بادهید، و در هر زمانی میکه هنوز زنده هستید این کار را انجام می

چیده گویند. پس اگرچه اسمش اندکی پیفسخ میفسخ کنید، به همین دلیل به آن تراست زنده قابل

داری یک توافق قانونی برای نگه»فسخ تنها به معنی رسد، اما حساب تراست زنده قابلبه نظر می

ی این توافق را فسخ توانید در هر زمانهای شما است، و تا زمانی که شما زنده هستید میاز دارایی

وانید تکند(، پس میها را مدیریت میدر این توافق، شما متولی هستید )فردی آن دارایی« کنید.

های موجود در تراست، هر تصمیمی که دوست داشته باشید بگیرید. اگر شما برای اموال و دارایی

اید، رفی کردهمع متولی جانشینن عنوابنا به هر دلیلی ناتوان شوید، و یا فوت کنید، فردی که شما به
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چیز مشمول انحصار گیرد. و هیچهای موجود در تراست را بر عهده میمدیریت اموال و دارایی

 شود!وراثت نمی

 ترین قسمت کار اجرای آن است.تنهایی ارزش چندانی ندارد؛ مهمایده به

جک باگل-               

های برخی از ثروتمندترین خانواده فسخ.هایتان از طریق یک تراست غیرقابلمحافظت از دارایی

د: گویاند که هر متخصص محافظت از دارایی هم به شما میها است که به رازی پی بردهجهان قرن

تواند از چیز را کنترل کنید. این کار میچیز نداشته باشید و همهراز موفقیت در این است که هیچ

ا که آن تراست یک شخصیت حقوقی مجزفسخ صورت بگیرد. ازآنجاییطریق یک تراست غیرقابل

های موجود در آن تراست تعلق آید، پس در زمان مرگ شما مالیات بر ارث به داراییبه حساب می

گر این باشند ی اینکه بخواهند نظارهجادرست است، از این طریق خانواده شما ، به iiiiگیرد.نمی

را نگه دارند! همچنین اگر  ٪4۰توانند آن کند، میهای شما را تصاحب میاز دارایی ٪4۰که دولت 

ودن بدر زمان زندههای موجود در تراست ساختار تراست به نحو مناسبی طراحی شده باشد، دارایی

های قانونی و سایر خطرات در امان خواهند های طالق، جریمهاز چنگ طلبکاران، هزینه شما هم

پس بهترین  iiiiiاست. هاتراست محافظت از داراییبه همین دلیل نام دیگر این تراست، -بود

 فسخ چیست؟راهکارها برای استفاده از یک تراست غیرقابل

توانید در هرسال گفتیم، شما می طور که در چند صفحه قبلهمان های ساالنه.دادن هدیه

دالر به هرکسی که دلتان بخواهد هدیه بدهید، بدون اینکه مالیات بر هدیه به  ۰4۰۰۰

تان جای اینکه مستقیماً هدیه خود را به اعضای خانوادهتوانید بهآن تعلق بگیرد. شما می

ا تان رها بگذارید، و آن عضو خانوادهبدهید، آن پول را در یک تراست محافظت از دارایی

تراست معرفی کنید. اگر فرزند شما هنوز جوان باشد و یا مشکالتی عنوان ذینفع آن به

داشته باشد که شما فکر کنید قادر نیست برای خرج کردن آن پول تصمیم درستی بگیرد، 
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ه ها اجازه دسترسی بتوانید شروطی را تعیین کنید که تنها با برآورده شدن آنشما می

ند؛ شرایطی مثل ورود به دانشگاه، ترک مصرف های موجود در این تراست را پیدا کدارایی

وقت. الکل، و یا پیدا کردن یک شغل تمام

.در دهه اخیر، ایجاد بیمه عمر از طریق یک تراست محافظت از دارایی، بسیار  بیمه عمر

گذارند، هایی که برای بیمه عمرشان کنار میدانند که پولرواج یافته است. بیشتر افراد می

دانند که مالیات بر ارث به این شوند، اما عده کمتری میبر درآمد نمی مشمول مالیات

حال، اگر بیمه عمر شما درصدی(. بااین 4۰گیرد )و این یعنی یک مالیات ها تعلق میپول

گونه مالیاتی به آن تعلق در یک تراست محافظت از دارایی نگهداری شود، دیگر هیچ

یک تیر. شیوه انجام این کار به این طریق است: شما  گیرد! این یعنی زدن دو نشان بانمی

دالر هدیه سالیانه را به ازای هر یک از فرزندانتان برای تأمین سرمایه بیمه عمر  ۰4۰۰۰

کنید، و با این کار فرزندان ها قرار دارد استفاده میخود که در تراست محافظت از دارایی

بدون پرداخت هرگونه مالیاتی دریافت کنند!توانند بیمه عمر شما را های شما مییا نوه

ینکه ا توانند همین امروز از معافیت طول عمرشان استفاده کنند.افراد فوق ثروتمند، می

میلیون  ۰۰۰۰هایتان را به فرزندانتان بدهید )یا میلیون دالر از دارایی ۰۰4۰همین امروز 

اده باشد، مخصوصًا اگر این کار را العتواند یک استراتژی فوقدالر اگر متأهل باشید(، می

ها انجام دهید. چرا کسی باید بخواهد که همین از طریق یک تراست محافظت از دارایی

امروز آن مقدار پول را به کسی ببخشد؟ فرض کنید که شما یک دارایی بخصوص دارید 

شدت همیلیون دالر است، اما انتظار دارید که در آینده ب ۰که در حال حاضر ارزش آن 

رشد، و یا یک قطعه زمین  ارزشش افزایش پیدا کند: برای مثال سهام یک شرکت روبه

توسعه. اگر شما همین امروز آن دارایی را در تراستی که به نام ای درحالدر منطقه

فرزندانتان است بگذارید، با استفاده از معافیت طول عمر خود، دیگر نیازی نیست که 

در زمان مرگ شما که امیدواریم چند دهه بعد باشد، ممکن زید. گونه مالیاتی بپرداهیچ
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. اگر آن قطعه زمینی که در آن است که ارزش آن دارایی با شدت افزایش یافته باشد

 ۸۰میلیون دالر ارزش داشته باشد، تمام این  ۸۰میلیون دالر ارزش داشته، اکنون  ۰زمان 

گیرد.دانتان تعلق میگونه مالیاتی به فرزنمیلیون بدون پرداخت هیچ

 : بیمه۳لیست شماره چک

 ها بخورد.صورت آنهمه افراد یک نقشه دارند، تا زمانی که اولین مشت به

مایک تایسون-              

مختلف ممکن است برای شما ایجاد های مالی سنگینی که درنتیجه بسیاری از مشکالت زیان

بیل خود طور که شما اتومپیشگیری هستند. درست همانشوند، با استفاده از یک بیمه مناسب قابل

مجبور نشوید چند هزار دالر هزینه بپردازید، یا برای  تصادفخاطر وقوع یک  کنید تا بهرا بیمه می

گین های سناگوار برایتان رخ داد، هزینهکنید تا اگر یک اتفاق نخودتان بیمه سالمت تهیه می

کار بیمارستان شما را ورشکست نکنند، انواع دیگری از بیمه هم وجود دارند که اگر درست به

آید، کس از بیمه خوشش نمیدانم: هیچتوانند بسیار مفید باشند. من هم این را میگرفته شوند، می

یک  -ممکن است همه کارها را درست انجام دهیدتا زمانی که به آن احتیاج پیدا کند. اما شما 

هایتان را کاهش دهید و در پرداخت مالیات مشاور مالی معتمد و متخصص استخدام کنید، هزینه

ر اما براثر یک فاجعه و د -نظیر ایجاد کنیدجویی کنید، و برای خود یک سبد سرمایه بیصرفه

د شود و به هوا برود. پس الزم است که شما هایتان دوچشم به هم زدن، همه این تالش عرض یک

از قبل خودتان را در برابر وقوع چنین فجایعی بیمه کنید. 

توانیم از خودمان محافظت کنیم. پس بیایید ببینیم که چطور می
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آید. فردی که بدون هیچ ترسی زندگی ترس از مرگ درنتیجه ترس از زندگی به وجود می

 مرگ آماده است.کرده باشد، در هرلحظه برای 

 مارک تواین-             

اید اما زندگی خود را نه، پس الزم است که باهم اگر شما تلفن خود را بیمه کردهبیمه عمر. 

ها و روری برای محافظت از داراییکنم. بیمه عمر یک اقدام ضصحبت کنیم. من شوخی نمی

ام که پس از مرگ افرادی کننده زیادی را به چشم دیدههای ناراحتتان است. من موقعیتخانواده

 ها درنتیجه قطع درآمد و جمعاند(، خانواده آناند )و یا بیمه عمر کافی نداشتهکه بیمه عمر نداشته

االن اند.پس حتی اگر شما همینمالی مواجه شده سرعت با مشکالتآور، بههای سرسامشدن هزینه

هم یک بیمه عمر دارید، بیایید باهم نگاهی به انواع مختلف بیمه عمر بیندازیم و مطمئن شویم که 

 اید.های درستی را در رابطه با بیمه عمرتان انتخاب کردهشما سیاست

یمه ترین نوع بمه افراد مناسبتقریباً برای های، بیمه موقت یا دوره ای.بیمه موقت یا دوره

اما ازآنجاکه کارمزد فروش آن پایین است، معموالً توسط فروشندگان بیمه به عمر است؛

دگی مشخص زن شود. با استفاده از بیمه موقت، شما برای یک بازه زمانیشما توصیه نمی

بیمه شما تمام  سال(. در پایان این دوره، ۳۰یا  ۸۰، ۰۰، ۰۰کنید )معموالً خود را بیمه می

همین  های بیمه ازشود و شما دیگر تحت پوشش بیمه نیستید. بسیاری از نمایندگیمی

کنند که شما را متقاعد کنند که این نوع از بیمه را نخرید: موضوع برای این استفاده می

گذاری خودتان را دریافت نکنید. ازنظر من، این چون ممکن است هرگز نتیجه سرمایه

سوزی ل احمقانه است. این حرف درست مثل این است که شما بیمه آتشیک استدال

خریده باشید، و از اینکه منزلتان در آتش نسوخته است ناراحت شوید! اما بیمه عمر موقت 

تواند به شما کمک کند تا قبل از اینکه به آزادی مالی برسید، از خانواده خود محافظت می

وقت تعیین کنید، بستگی به این دارد که شما  ا چندکنید. اینکه طول مدت این بیمه ر
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چقدر با رسیدن به اهداف مالی خود فاصله داشته باشید. یک مأمور بیمه و یا مشاوره مالی 

تواند به شما برای تعیین این عدد کمک کند.شما، می

 .این بیمه را برای تمام عمرتان  طور که از اسمش هم پیدا است، شماهمانبیمه دائمی

مراتب از بیمه موقت بیشتر است، چراکه شرکت کنید؛ درنتیجه قیمت آن بهخریداری می

ای نامعلوم مبلغی را به بازماندگان شما بپردازد. چه داند که قطعاً باید در آیندهبیمه می

لی در بخش قب طور کهتواند فکر خوبی باشد؟ همانزمانی خرید یک بیمه عمر دائمی می

عمر  مهها، از بیتوانید با ایجاد یک بیمه عمر در تراست محافظت از داراییگفتیم، شما می

های خود استفاده کنید، تا از این طریق ریزی برای داراییعنوان بخشی از برنامهدائمی به

پردازید حداقل نمایید. هم میراث خود را حداکثر کنید، و هم مالیاتی را که می

.است، با این تفاوت که مبلغی را که برای  این نوع از بیمه عمر هم دائمی بیمه عمر متغیر

ای هشوند که مانند صندوقگذاری میپردازید، در تعدادی حساب فرعی سرمایهبیمه می

ها یگذارگذاری مشترک هستند. پس بهتر است که مراقب باشید! این سرمایهسرمایه

. شوندهای باال، و مدیریت کنشگر سرمایه می، حق کمیسیونهای فراوانمشمول هزینه

همچنین اگر شما بخواهید قرارداد بیمه خود را فسخ کنید، مبلغ هنگفتی از شما دریافت 

 کنند.می

 شما واقعاً به چه مقدار بیمه عمر نیاز دارید؟

ز ناپذیر اییکردن اینکه شما به چه میزان بیمه عمر احتیاج دارید، باید بخشی جدا مشخص

های متعددی برای ریزی شما باشد و حتماً آن را به کمک مشاور مالی خود انجام دهید. روشبرنامه

طقی ها اصالً منتخمین اینکه یک به چه میزان بیمه عمر احتیاج دارد، وجود دارند. بیشتر این روش

رابر عمر بخرید که پنج بهای معروف این است که شما باید یک بیمه نیستند. مثالً، یکی از روش
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دالر در سال درآمد  ۰۰۰،۰۰۰درآمد سالیانه شما باشد. اما اگر به این مسئله فکر کنید، اگر شما 

میلیون دالر دارایی، دیگر نیازی به بیمه عمر ندارید؛ . پس از مرگ شما مشکلی  ۰داشته باشید و 

دالر وام دانشجویی از  ۸۰۰،۰۰۰گی با تازآید. همچنین اگر شما بهتان به وجود نمیبرای خانواده

دالر را با وام مسکن خریده  ۱۰۰،۰۰۰ای به مبلغ التحصیل شده باشید، خانهدانشکده پزشکی فارغ

اضح وجه کافی نخواهد بود. وهیچبه باشید، و سه فرزند کوچک داشته باشید، پنج برابر درآمد شما

 ، مشخص کنید به چه میزان پول احتیاجط خودشرایاست که بهترین روش این است که با توجه به 

 خواهید داشت.
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رسید یا اهداف مالی جدیدی برای خود تعیین با گذشت زمان که شما به اهداف مالی خود می

 که دانشگاه فرزندانتان تمامکنید، باید دوباره این ارزیابی را انجام دهید. برای مثال، هنگامیمی

ر شما نیست که بیمه عم صورت کامل پرداخت شوند، دیگر نیازیشود، و یا اقساط وام مسکنتان به

اندازتان را برای دوره بازنشستگی ها را پوشش دهد، اما ممکن است شما بخواهید که پسآن هزینه

تواند نگه دارید. اینجا یکی از آن مواقعی است که داشتن یک مشاور مالی معتمد و باصالحیت می

کمک شایانی به شما بکند. 

بار در طول رسند، حداقل یکسالگی می ۰۰چهل درصد از افرادی که به سن 

 شوند.عمرشان به آسایشگاه سالمندان فرستاده می

مورنینگ استار-  
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ها را از دست ندهیم، شمند هستند که ما تا زمانی که آنزمان و سالمتی، دو دارایی بسیار ارز

 دانیم.قدرشان را نمی

 دنیس ویتلی، سخنران، نویسنده، و مشاور-

کنند که ترین دارایی شما چیست؟ بیشتر مردم فکر میبه نظر شما بزرگبیمه ازکارافتادگی. 

د، بین باشیاما اگر واقع ها است.ها منزلشان و یا حساب بازنشستگی آنترین دارایی آنبزرگ

ترین دارای شما سالمتی شما است. اهدافی که برای  رسیدن به امنیت و آزادی بینید که بزرگمی

مالی در سر دارید، همگی بستگی به این دارند که شما توانایی کار کردن را داشته باشید تا بتوانید 

نید. اگر مشکلی برای سالمتی شما پیش گذاری کانداز و سرمایهمقدار کافی از درآمد خود را پس

در معرض  ایدهایی که تا به اینجا کردهبیاید و دیگر توان کار کردن را نداشته باشید، تمام تالش

 گیرند.خطر قرار می

ت های از کارافتادگی بلند مدمدت و هم بیمههای از کارافتادگی کوتاهکارفرمایان معموالً هم بیمه

دهند، پس قبل از اینکه به سراغ یک متخصص بیمه بروید، بهتر است که ئه میرا به کارکنانشان را

 با کارفرمای خود در این باره صحبت کنید.

کس دوست ندارد که درباره پیر شدن هیچهای نگهداری. بیمه درمانی بلندمدت: پوشش هزینه

است  اتن باشید، بهترفکر کند. من متوجه این مسئله هستم. اما جز در حالتی که شما بنجامین ب

اکنون اقدامات الزم را انجام دهید، تا در صورت نیاز به مراقبت و اطمینان حاصل کنید که از هم

، مزتاینیویورکمدت، مشکلی برایتان ایجاد نشود. بر اساس گزارش روزنامه نگهداری طوالنی

مدت و نگهداری طوالنی مراقبتسال، قبل از مرگشان نیازمند  ۰۰از افراد باالی  ٪۱۰نزدیک به »
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ها نفر از کسانی که یک بیمه درمانی بلندمدت دارند. و میلیوناز این افراد، ٪۸۰شوند. اما تنها می

«شوند، ناچارند که هزینه آن را از جیبشان بپردازند.هایی میچنین مراقبت نیازمند

شانس باشید که یک سبد سرمایه چند میلیون دالری با ساختاری مناسب قدر خوشاگر شما آن

های خود نخواهید داشت. اما هزینه ساالنه اقامت در یک داشته باشید، مشکلی برای پرداخت هزینه

 ۰۱،۰۸۰کنید از آسایشگاه سالمندان معمولی در آمریکا، با توجه به شهری که در آن زندگی می

سال ارزش  ۰۰از افراد باالی  ٪44کند. با توجه به اینکه تنها دالر تغییر می ۰۰۲،۰۳۰ر تا دال

دالر دارند، اصالً جای تعجب نیست که بیشتر افرادی که به  ۰۰۰،۰۰۰هایی بیشتر از خالص دارایی

یمه بشوند. اما شما با خرید یک روند، تنها در عرض چند سال ورشکست میهای سالمندان میخانه

توانید از بروز چنین اتفاقی پیشگیری کنید. درمانی بلندمدت می

های ما است، و این هوشمندانه است که ما ترین داراییاز بزرگ های ما یکیخانهبیمه مسکن. 

نیم. لرزه بیمه کسوزی، طوفان، سیل و یا زمینای نظیر آتشمنزلمان را در برابر حوادث غیرمنتظره

دهد. شود، پوشش میاتی را که درنتیجه این قبیل حوادث به منزل شما وارد میبیمه مسکن، خسار

ها و شرایط قرارداد بشویم تا در آینده )اما این مسئله مهم است که ما کامالً متوجه محدودیت

 ازحد انتظارمان نشویم.(هایی بیشمجبور به پرداز هزینه

هید بیمه شما خواشما باید این باشد که ببینید میهای دیگر بیمه، نخستین قدم مانند تمام قرارداد

ه با منزلتان را تخمین بزنید، ک هزینه بازسازیچه مبلغی را پوشش بدهد. برای این منظور شما باید 

قیمت منزلتان متفاوت خواهد بود. هزینه بازسازی، آن میزان پولی است که شما برای اینکه بتوانید 

مواد اولیه یا مواد مشابه آن بسازید، به آن نیاز دارید. پس شما باید با منزلتان را از اول و با همان 

محاسبه درست این مبلغ، ببینید که به چه میزان پوشش بیمه احتیاج دارید. بهتر است که در این 

رابطه با یک متخصص بیمه مشورت نمایید تا در آینده به مشکلی برنخورید. 
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، ممکن است که بعد از وقوع یک طوفان مجبور شوید که آن اگر چتر شما بیمه نباشدبیمه چتر. 

کردم. نوشتن درباره بیمه باعث شده خواهم، داشتم با شما شوخی می)معذرت میرا تعویض کنید.

انواع و اقسام حوادثی را که ممکن است در که هذیان بگویم.( بیمه چتر، یک پوشش بیمه است که 

شدت عوض شده است. زمانه بهدهد. یش بیاید، پوشش میهرزمانی و به هر دلیلی برای شما پ

کند و دوست فرزند تر زندگی میطرفامروزه ممکن است که والدین کودکی که چند خانه آن

شما است، به علت اینکه او هنگام باال و پایین پریدن بر روی ترامپولین شما صدمه دیده است، از 

آید انجام دهیم تا استقالل مالی از دستمان برمی کاری که شما شکایت کنند. ممکن است ما هر

چیز را از دست بدهیم و تمام چنینی همهخودمان را حفظ کنیم، اما درنتیجه یک شکایت این

هایمان نقش بر آب شوند. درنتیجه برای بسیاری از ما بهتر است که از پوشش بیمه چتر تالش

ا از خدمات وکالی آن دفتر بیمه هم استفاده کنیم، ت توانیماستفاده کنیم. با خرید بیمه چتر، ما می

از ما در برابر چنین شکایاتی محافظت کنند و قبل از کشیده شدن کار به دادگاه، به مسئله خاتمه 

 بدهند.

 : یک میراث ماندگار4لیست شماره چک

ترک ه مشها مصاحبه کرده است، یک نقطای که تونی با آنگذاران افسانهدر بین تمام سرمایه

شان پول تنها عاشق این هستند که برای خودشان و اعضای خانوادهها نهوجود دارد: همه آن

 از ها کامالًدربیاورند، بلکه عاشق خرج کردن این پول در امور خیره و انسان دوستانه هستند. آن

کنند. به ده میلذتی که در این کار وجود دارد باخبرند، و از ثروتشان برای کمک به دیگران استفا

یاد داشته باشید، یکی از دالیلی که من و تونی این کتاب را نوشتیم، این بود که بتوانیم غذای 

 میلیون انسان نیازمند را تأمین کنیم!یک
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 کنند، به فکر نوشتن یک چککه به انجام کارهای خیر فکر میاگرچه، بسیاری از افراد هنگامی

 هایی را که شما از طریقدر این بخش، ما بهترین راه اما افتند.می برای مؤسسه خیره موردعالقه خود

جویی توانید هم ثروتتان را با دیگران به اشتراک بگذارید، و هم در پرداخت مالیات صرفهمی آن

وانید تها شما میاند که از طریق آنکار بیان شدهدر ادامه چند راهگذاریم. کنید، با شما در میان می

 ن تأثیر مثبت را در جامعه بگذارید:بیشتری

در بسیاری از موارد، افراد فرزندانشان را ها اهدا کنید. های مناسب را به خیریهدارایی

ا کنند، و مبلغی وجه نقد یعنوان ذینفع حساب بازنشستگی شخصی خود معرفی میبه

ت. حل نیسرین راهکنند. اما همیشه این کار بهتهای دیگرشان را به خیریه اهدا میدارایی

دالر برای  ۰۰۰،۰۰۰برای مثال، اگر شما یک حساب بازنشستگی شخصی به ارزش 

دالر را به خیریه اهدا  ۰۰۰،۰۰۰فرزندتان به ارث بگذارید و یک قطعه زمین به ارزش 

کنید، فرزندتان ناچار است پس از دریافت مبلغ موجود در حساب بازنشستگی شما به 

جای این کار شما حساب بازنشستگی خود را به یک خیریه اگر به دولت مالیات بپردازد.

توانست بدون دادید، آن خیریه میکردید، و آن قطعه زمین را به فرزندتان میاهدا می

پرداخت هرگونه مالیاتی پول موجود در حساب بازنشستگی شما را دریافت کند، و 

ون اینکه بخواهد مالیاتی بپردازد.توانست آن قطعه زمین را بفروشد، بدفرزندتان هم می

این هم یک مثال دیگر: فرض کنید که فردی تعدادی از سهام شرکت مایکروسافت را 

ها را خریداری کرده است. اگر او این سهام را ها پیش آندر تملک خود دارد که سال

. دعنوان مالیات به دولت بدهتوجهی از سودش را بهبفروشد، ناچار است که بخش قابل

اما اگر آن فرد این سهام را مستقیماً به یک خیریه اهدا کند، دیگر الزم نیست که برای 

سودش در این مدت مالیاتی بپردازد، و به اندازه ارزش واقعی آن سهام به خیریه کمک 

یاتی های مالعالوه، با این کار او به دلیل کمک به یک خیریه شامل معافیتکرده است. به

 شود.هم می
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 .یک صندوق مشاوره خیریه، یک موسسه خیریه کار کردن با یک صندوق مشاوره خیریه

کند دهد. نخست اینکه به شما کمک میعمومی است که دو کار عمده را انجام می

در جامعه هستند و در زمینه  ای را که در حال ایجاد یک تفاوت معنادارهای خیریهسازمان

خواهید توانید هر مبلغی را که میا کنید. دوم اینکه شما میکنند، پیدموردعالقه شما کار می

به یک صندوق مشاوره خیریه اهدا کنید، تا آن پول به یک حساب جداگانه که تحت 

دالر به یک صندوق مشاوره  ۸۰،۰۰۰مدیریت مستقیم شما است، واریز شود. پس اگر شما 

ید که سر توانشوید، و سپس میمیهای مالیاتی خیریه اهدا کنید، بالفاصله مشمول معافیت

کنید، اهدا هایی مختلفی که انتخاب میفرصت مبلغ موجود در آن حساب را به خیریه

کنید.

.اگر شما یکی از افراد فوق ثروتمند هستید، ایجاد یک  ایجاد یک نهاد خیریه خصوصی

تانه در وستواند راه بسیار خوبی برای ساختن یک میراث انسان دنهاد خیریه خصوصی می

یک نهاد خیریه مستقل است که نهاد خیریه خصوصی های آتی شما باشد. یک بین نسل

شود. با ایجاد یک نهاد خیریه خصوصی، کنید، اداره میتوسط مدیرانی که شما تعیین می

های زیادی کمک کنید، افراد خانواده شما هم توانید به انسانعالوه بر اینکه شما می

 ن صندوق خیریه فعالیت کنند و در ازای کارشان دستمزد دریافت کنند.توانند در ایمی
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 و این هم دیپلم شما!

اد بر اینکه ی عالوه ابپذیرید. اکنون شماید، تبریک مرا اگر شما تا این صفحه همراه ما بوده

اید موختهناپذیر شوید، آو فردی تزلزل توانید به آزادی مالی دست پیدا کنیداید که چطور میگرفته

توانید از اعضای خانواده خود محافظت کنید، مالیات خود را کاهش دهید، و میراثی که چطور می

رای عملی کردن تمام چیزهایی که در این کتاب انسان دوستانه از خودتان بجا بگذارید. ب

اید، باید با وکیل، مشاور مالی و متخصص بیمه خود اندکی صحبت کنید، اما مطمئن باشید آموخته

صورت تمام و کمال دهید، در آینده بهنتیجه زمانی را که امروز به انجام این کارها اختصاص می

آورید.عزیزانتان به ارمغان میو بینید و آرامش خاطر را برای خودتان می

iiiii  توانند ها افراد معتمدی دارند که میاگر شما در زندگی خود کسی را ندارید که این وظیفه را به او محول کنید، بسیاری از بانک

 به این مسائل رسیدگی کنند. به ازای دریافت هزینه اندکی، از طرف شما
iii   زوماً ل کند )مثل والدین، و یا خواهر و برادر شما(می ها محولرا به آناز موارد، فردی که دادگاه سرپرستی فرزندان شما  برخیدر

ید که به نخواستید که از فرزندانتان مراقبت کند. این یک تصمیم بسیار مهم است. با خودتان فکر کهمان کسی نیست که شما می

د. چه خواهید، بزرگ کنطور که خودتان میکسی از میان خانواده و یا دوستان نزدیکتان بیشتر اعتماد دارید که فرزند شما را همانچه

 آورد؟ در این باره با همسر خود صحبت کنیدتصمیمی بیشترین آرامش خاطر را بعد از این حادثه تلخ برای فرزندانتان به ارمغان می

 خواهید چه کسی را به عنوان قیم قانونی فرزندانتان انتخاب کنید.م تصمیم بگیرید که میو باه
ii   های بار دیگر فصلشود از شما خواهش کنم که یکدالر پول دارید، می ۸۰۰،۰۰۰ساله هستید و  ۸۰یا  ۰۰اگر شما در حال حاضر

 کنید؟اند، مطالعه گذاری را که در این کتاب آمدهمربوط به سرمایه
xxi   سالگِی قدیم است. ۸۰سالگی،  ۳۰من اعتقاد دارم که 

iiii  هایتان را سه سال قبل از مرگ در آن تراست گذاشته باشید.به شرط اینکه شما دارایی 
xxiii  تان هایطور که از اسم آن مشخص است، هنگامی که شما این تراست را ایجاد کنید و داراییخوب این کار چه ایراداتی دارد؟ همان

راست های موجود در این تفسخ نیست. از نظر فنی، داراییتوانید نظرتان را عوض کنید و این قرارداد قابلرا در آن قرار دهید، دیگر نمی

رچه در صورت کنید. اگها تعیین میدیگر تحت کنترل شما نیستند، و شما یک متولی را برای گرفتن تصمیمات مربوط به آن دارایی

وانید یک تها انتخاب نمایید. همچنین شما مینید آن متولی را برکنار کنید و متولی دیگری را برای مدیریت این داراییتوالزوم می

 ای را به عنوان متولی انتخاب کنید تا خیالتان از این بابت راحت باشد.شرکت حرفه




