
 چگونه همانند وارن بافت سرمایه گذاری کنیم؟
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بتوانید همانند وارن بافت سرمایه گذاری  در این مقاله به راهها و توصیه هایی می پردازیم که شما هم

بان انگلیسععی بسععیاری از اصععت تاص ت وععوععی و رایر مالی در ز کنید. در ترجمه این متن سعع ی شععد 

 فارسی سازی شود، لذا گاها مجبور به این شد  ایم که برای روان شدن متن به زبان برگردان و م ادل

تتما م نی و مفهوه مدنظر  پیش یا پسعععوندهایی اهعععافه و یا کم شعععود اما نهایت ت ر انجاه گرفته که

 .ر درک مفاهیم پیش نیایدرساند  شود و مشکلی د نویسند  که قابل درک برای خوانند  داخلی باشد

 ات اذ استراتژی های موفقیت آمیز وارن بافت

سایت فراچارص: ) ”برکشایر هاتاوی“رور متداول وارن بافت جهت سرمایه گذاری و کسب درآمد از 

 توععاویر مجمس سععاآنه آنرا در  Berkshire Hathawayشععما می توانید برای دیدن مظمت شععرکت

رکت انت اب ش ببینید( این اسعت که شرکت هلدین  برای سبد سرمایه گذاری خود، نسبت به این لینک

سععرمایه شععرکت نسععاجی و  بافت مدیریت ۴۳۹9های متوسعط آمریکایی بسععیار تریس اسععت، در سعال 

سالگی ار همچنان  ,9در آستانه  ۳,۴9 پوشاک برکشایر هاتاوی را به دست گرفت که تا سالتولید 

تا شععرکت سععازمان یافته ای تشععکیل دهد که در ماقبت آنرا به  ادامه دار اسععت. این کار او را آماد  کرد

خودر درآورد و اکنون این شرکت برای سرمایه گذاران شناخته شد  است.  مضعویت شعرکت هلدین 

 .د  را  وجود دارد که شما هم بتوانید همانند وارن بافت سرمایه گذاری کنید ینجاا

 .آسان فکر کنید

انرژی، را  آهن،  سععهاه موجود در پرتفوی برکشععایر هاتاوی از صععنایس بزرگی چون بیمه، آب وبر ،

جزییاص تولیداتشعععان تشعععکیل دهند  نیازها و  خرد  فروشعععی و امور مالی و تولیدی اسعععت که خدماص و

من کس کنند  ی نیاز های ” سعبد مصوعوآص مواد اذایی“آشععنای  اقتوعادی روزمر  ماسعت. برندهای

 کنندگان هستند و این به آن م نی است که ارزر سرمایه گذاری های بافت در بلند بی انتهای موعر 

و، باتری بیمه آیگ مدص، دارای رشععدی مسععتمر و پایدار خواهد بود. هلدین  برکشععایر هاتاوی شععامل

این رهنمود ها اسعععتفاد  کنید  سعععازی دوراسعععل و شعععرکت خدماص ولزفارگو اسعععت.اگر شعععما همیشعععه از

 .اتتماآ خواهان مالکیت قسمتی از آن هستید کارشناسان بافت به شما می گویند که شما

 !روی ش ویت ها تساب کنید
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سعععرمایه گذاری  ختر بچهوارن بافت همانند یک د“نویسعععند  کتاب  (LouAnn Loften) لوان آفتن

گذاری تنها در شععرکت هایی اسععت که  میگوید: سععرمایه” میکند و چرا شععما هم باید همین کار را بکنید

امتماد دارد. او وارد کسععب و کارهایی نمی شععود که با  با م یارهای او سععازگار اسععت و به مدیرانشععان

 امتمار ندارد. آفتن میگوید: شهرص وم الف هسعتند مواجه شود و به آن ها  انسعان هایی با مقید  او

بلکه به تماه  نیکنامی، رفتار ممومی و پاسععععع گویی از جانب مدیران نه تنها به صعععععاتبان سعععععرمایه

 .از مملکرد خوب است ذینف ان از جمله: کارکنان، جوامس و مصیط زیست همیشه یک شاخس

 .ارزر اصلی را تش یس دهید

پیچید  می کنند. روی  شععرکت ها پیوسععته گزارشععاص مالی خود را با یک سععری هزینه های فو  ال اد 

گذاری کابوص میگوید:شعععما نمیتوانید  تصلیلگر ارشععد شعععرکت مشععاور  سعععرمایه (Roy Ward) وارد

 داشته باشید اما میتوانید شاخس های اساسی از ارزر اصلی همانند وارن بافت ت داد زیادی تصلیلگر

 .را یععععععععععععععععععععععععععععععععاد بععععععععععععععععععععععععععععععععگععععععععععععععععععععععععععععععععیععععععععععععععععععععععععععععععععریععععععععععععععععععععععععععععععععد

 ارزر اصلی چیست؟؟  روی وارد میگوید:

باشععیدآ آن چیزی که  او توهععیم میدهد که اگر شععما به مور میال یک شععرکت مشععاور ام ک را خرید 

است. اما ارزر دفتری هر سهم که به  شعما در اصعل مالک آن شد  اید دارایی های مادی و م نوی آن

 .مقایسه با قیمت ف لی سهاه آن است را پیگیری کنید مور م مول نشان دهند  ارزر اصلی شرکت در

 از تیترها چشم پوشی کنید

کتاب  و نویسععععععنعد  BAM معدیر تصقی  و پژوهش اتصعادیعه (Larry Swedroe) لری اسععععععودرو

کوتا  مدص امکان دارد در  ت( میگوید: بافت میداند که در)فکر،کار و سعععرمایه گذاری همانند وارن باف

بازارها( سعععودی بدسعععت آید.در موب شعععما با  اثر واکنش به اخبار اقتوعععادی روزمر  )نوسعععاناص آنی

فکری بافت از اخبار و مناوین چند قده جلوتر خواهید بود. شما  پیروی کردن از راهنمایی ها و سبک

شععععععما  دولعت، فدرال رزرو بانک مرکزی و بازار چه خواهند کرد امادقیقعا تعدب بزنیعد کعه  نمیتوانیعد

است. اسودرو میگوید: این  میدانید که سعیاسعت کلی اقتوعادی دولت در راسعتای ایجاد ثباص در اقتواد

 .همان موق یتی است که فرصت ها در آن نهفته است

 درک اساسی م یارهای کارایی
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میزان درآمدزایی  رک میکنیعد کعه توانایی پی بردن بهوارد میگویعد: زمعانی شععععععمعا ارزر دفتری را د

بازد  به دارایی مستمر و مداوه است که  ۳,۲شعرکت از دارایی هایش را داشعته باشعید.بافت به دنبال 

درآمعدهعا هسععععععتنعد.همچنین او ختوم روند را بررسععععععی  بسععععععیعاری از شععععععرکعت هعا دچعار کعاهش این

اسعععت در مسعععیر درسعععت  ۳,۲ته و تال این رقم بازد  داشععع ۴,۲ میکند.شعععرکتی که از دارایی هایش

 .گرفته است. او میگوید: وارن به همین چراها و دآیل م قه مند است سرمایه گذاری قرار

 بررسی کنید و صبور باشید

می باشعععند را مورد  آیا شعععما ت دادی از شعععرکت هایی که با الگوی سعععرمایه گذاری وارن بافت سعععازگار

بررسععععععی قرار دهید برای اینکه ببینید آنها  وارد میگوید: آنها را موردروی  بررسععععععی قرار داد  اید؟

چگونه سعععععهاه قیمتی و ارزشعععععمند دارند. اگر شعععععرکت به مور  چگونه به خوبی درآمدزایی می کنند و

قیمت سعهاه آن نسعبت به ارزر دفتری آن دچار کاهش شدیدی شد  است شما  مداوه سعود د  بود  اما

 .برای خرید و نگهداری شناسایی کرد  باشیدیک گزینه خوب  ممکن است

 بلند مدص ترکت کنید

اگر بسعیاری از سرمایه  آفتن میگوید: خرید و نگهداری در بلند مدص سعود د  اسعت. او میگوید: تتی

ای بازار به نوسعععانگیری باردازند، بافت برای  گذاران سععع ی کنند تا با اسعععتفاد  از ترکاص آنی و لصظه

پردازد. آفتن میگوید: او رور سرمایه گذاری خود را اینگونه  ه خرید سهاه مینگهداری همیشگی ب

 (سکون نزدیک به کاهلی) :شرح می دهد

نیستآ برای اینکه تداقل  او میگوید:اگر دامنه و اف  فکری شما در راستای سرمایه گذاری بلند مدص

ثابت کرد  اسعععععت که مدص زمان  کنید. بازار سعععععال در سعععععرمایه گذاری هایتان بمانید، برنامه ریزی 9

سرمایه گذاری خارج شوید. به گفته آفتن بازار برای رشد به زمان  موآنی می واهد که از یک چرخه

 .نیاز دارد

 گزارشاص م رو  بافت را ب وانید

 امتماد نیستند ودر نوشتن آن گزارشعاص سعاآنه شرکت ها به دلیل اینکه با اارا  نوشته میشوند قابل

م رو  مامیانه برکشعععایر هاتاوی که بر روی  پنهان کاری رمایت میشعععود به جز گزارشعععاصها اصعععل 

بافت نه تنها ف الیت های خود و تیمش را توهیم میدهد بلکه چرا  .وبسایت شرکت قابل متال ه هستند

http://abcbourse.ir/


سععرمایه گذاران  ف الیت های مذکور را نیز بیان میکند. او با زبانی سععاد  از شععما و سععایر و چگونگی

 .دموص میکند که در ماموریت او همراهش باشید

 در صندو  های شاخس سرمایه گذاری کنید

روزانه ای دارید)ایر از  اسععودرو میگوید: اگر انجاه همه این کارها بسععیار زیاد اسععت و یا شععما شعع ل

بافت پیروی کنید ودر صعععععندو  های شعععععاخس  بورب( به اتتمال زیاد شعععععما فقط باید از رهنمودهای

بافت به مرده توصععیه میکند در صععندو  های شععاخس سععرمایه  گذاری کنید. به گفته اسععودرو سععرمایه

 اینکه اگر شعععععما چنین کاری انجاه دهید تقریبا دارای امتماد و تضعععععمین بیشعععععتری گذاری کنید به دلیل

 .)ریسک کمتری( نسبت به سایر سهم ها و ب ش های دیگر خواهید بود

 ب شند  باشید

مت هد شععععععد  اند ب ش بزرگی از  ها تن از مولتی میلیونرها و ت دادی از میلیاردرها بافت به همرا  د 

این ومد  او و اینکه چگونه  Givingpledge.com ثروص خود را وقف کنند. شما میتوانید در سایت

ترایب کند ببینید. شما میتوانید در راهی ایر از این هم به یک الگوی  می واهد دیگران را به این کار

 .تبدیل شوید بزرگ

 Rezaporang@gmail.com) مترجم: رها پورن  / money.usnews.com :منبس

 

http://abcbourse.ir/

