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 چِ کِ است ایي هسبلِ ثلکِ کٌیذ، هی ًگبُ چیضی چِ ثِ ضوب کِ ًیست ایي هسبلِ: »گَیذ هی «ثبسٍ دیَیذ ٌّشی»
 .«آیذ هی ضوب ًگبُ ثِ چیضی

 سْبم، دس گزاسی سشهبیِ ثب ثبضیذ، ضبًس خَش خیلی اگش ضَیذ؟ ثشٍتوٌذ سشیع خیلی تب خشیذ هی سْبم ضوب آیب -۱
 هتحول سا صیبدی سیسک کِ ایي هگش ضَد، ًوی حبصل هَفقیتی چٌیي. کٌیذ هی ثشاثش دٍ سا خَد پَل سبل یک طَل دس

 سبیش ثِ ًسجت سْبم تبسیخی ًظش اص اگشچِ. ضَیذ ثبصی سفتِ هسیش ٍاسد ٍ کشدُ عجَس گزاسی سشهبیِ اص ٍ ضَیذ
 اص صحیحی اًتظبسات اگش. است کشدُ تجشثِ ّن سا صیبدی ًَسبًبت ثبصدُ ایي اهب داضتِ، سا ثبصدُ ثبالتشیي ّب داسایی

 پزیشفتي. دّیذ هی ًطبى خَد اص غیشهٌطقی سفتبس سْبم دس گزاسی سشهبیِ ٌّگبم ثبضیذ، ًذاضتِ ًَسبًبت ٍ ثبصدُ
 کشدى هعبهلِ داین ٍ هذت کَتبُ صیبى دلیل ثِ خَة سْبم سشیع فشٍش ضذى، داس پَل سشیع ثشای ثبال ثسیبس سیسک

 . است سْبم دس گزاسی سشهبیِ گبمٌّ غیشهٌطقی سفتبسّبی جولِ اص

: گَیذ هی ّفذّن، قشى فیلسَف ،«پبسکبل ثلیض. »ًیست احوقبًِ گزاسی سشهبیِ گشفتي سبدُ ثگیشیذ؛ سبدُ -۲
 فشآیٌذ دقیقب ًکتِ ایي.« ثٌطیٌذ آساهی ثِ ٍ تٌْب اتبق، یک دس تَاًذ ًوی کِ است ایي اص ثطش ثذثختی توبم»

 یب کشدُ تکیِ غیشهشتجط اطالعبت ٍ ًکبت ثش یب اًذ، هعبهلِ حبل دس ّوَاسُ ّب آى. دّذ هی تَضیح سا گزاسی سشهبیِ
 گزاسی سشهبیِ دس ًبخَضبیٌذی سٍیذادّبی ثب احتوبال ثٌبثشایي. کٌٌذ ثیٌی پیص سا ثیٌی پیص غیشقبثل تب کَضٌذ هی

 گشفتي ًظش دس داسًذ، سَدآٍسی فشصت ٍ سقبثتی هضیت کِ ّبیی ضشکت ثش توشکض ثب اًگبضتي سبدُ. ضًَذ هی سٍ سٍثِ
 طَس ثِ سا گزاس سشهبیِ هَفقیت احتوبل تَاًذ هی ثلٌذهذت دیذ ثب گزاسی سشهبیِ ٍ خشیذ ٌّگبم اهي حبضیِ یک

 . دّذ افضایص چطوگیشی

http://abcbourse.ir/


 ّبی العول عکس ثب ّوگبم هذت کَتبُ دس ّب قیوت ٍ ثبضٌذ داضتِ صیبدی ًَسبًبت سْبم هذت کَتبُ دس است هوکي -۳
 اهب ًیست، غیشهوکي ثبصاس هذت کَتبُ ًَسبًبت ثیٌی پیص. ثبضٌذ ًطیت ٍ پشفشاص ضبیعبت ٍ ّب ضٌیذُ ثِ «ثبصاس آقبی»

 کِ است گیشی سای هبضیي یک ّوبًٌذ هذت، کَتبُ دس ثبصاس: »گَیذ هی ثبسُ ایي دس گشاّبم ثٌجبهیي. است سخت ثسیبس
 تشاصٍ یک ّوبًٌذ ثبصاس ثلٌذهذت، دس اهب. اًذ ًبضٌبختِ ّبیی ضشکت چِ ٍ ضذُ ضٌبختِ ّبیی ضشکت چِ دّذ هی ًطبى
 هتوشکضًذ سٍصاًِ اخجبس ثش ٌَّص گزاساى سشهبیِ اص ثسیبسی ٍجَد، ایي ثب. سٌجذ هی سا ضشکت جَّشُ ٍ اسبس ٍ است

 هَاقع ثشخی دس اهب. ضًَذ هی ًباهیذی ٍ یأس دچبس ًکٌٌذ، ایجبد سْن قیوت دس تغییشی اخجبس ایي کِ صَستی دس ٍ
 ثٌیبدی عولکشد ثش ٍ ثبضیذ صجَس. کٌٌذ ّب آى ًصیت خَثی سَد ٍ دسآهذُ آة اص دسست ّب ضٌیذُ ایي است هوکي

 .« کٌذ هی گزاسی اسصش دسستی ثِ ٍ دسک کشدُ کست ضشکت کِ سَدّبیی ثبصاس هذتی اص پس. کٌیذ توشکض ضشکت

 

 تَجیِ ٍ دلیل اسائِ ثِ اغلت ٍ ّستٌذ گزاساى سشهبیِ تَجِ جلت دًجبل ثِ کِ داسًذ ٍجَد صیبدی ّبی سسبًِ -۴
 دالیل دسثبسُ صیبدی ّبی گوبى ٍ حذس کِ است هعٌب ایي ثِ ایي. پشداصًذ هی هختلف ثبصاسّبی دس قیوتی ًَسبًبت
 ٍجَد... ٍ صٌعتی کطبٍسصی، کبالّبی قیوت اسص، قیوت ًفت، قیوت سْبم، قیوت کبالّب، اص ثسیبسی قیوت تغییشات

 صشفب قیوت تغییشات ٍ دٌّذ هی ًطبى سا اسصش دس ٍاقعی تغییشات ًذست ثِ قیوتی تغییشات هتأسفبًِ. داسد
 جَیی صشفِ خَد ٍقت دس تٌْب ًِ پشّیبَّ ثبصاس ایي ثِ ًکشدى تَجِ ثب. دٌّذ هی ًطبى سا آصاد ثبصاس راتی ًَسبًبت

 کِ ّبیی ضشکت عولکشد ثش یعٌی ضَیذ؛ هی هتوشکض ثیطتش گزاسی سشهبیِ دس هَفقیت هْن عَاهل ثش ثلکِ کٌیذ، هی
 ًخَاّیذ خَثی گیش کطتی کطتی، آهَصضی ّبی کتبة هطبلعِ ثب تٌْب ضوب کِ گًَِ ّوبى. داسیذ اختیبس دس سا ّب آى سْبم
 ٍسصضکبساى هْبست یبثذ؛ ًوی ثْجَد ًوَداسّب یب سْبم ّبی قیوت ثشسسی ثب تٌْب ّن ضوب گزاسی سشهبیِ ّبی هْبست ضذ،

 . یبثذ هی ثْجَد اطشافطبى دًیبی ٍ ّب ضشکت دسثبسُ داًستي ثیطتش ثب گزاساى سشهبیِ هْبست ٍ هوبسست ٍ توشیي ثب

 

 ٍ هْن ًقص ّن ضشکت هذیشاى اهب است کلیذی ٍ هْن ثسیبس ًکتِ ضشکت، یک کبس ٍ کست ٍضعیت اگشچِ-۴
 اگش. ثبضٌذ داضتِ ضعیفی عولکشد تَاًٌذ هی ًیض پشهضایب ّبی ضشکت حتی ضًَذ کٌتشل هبسّب اگش. داسًذ تبثیشگزاسی

 خبطش ثِ هذیشیت، اسصیبثی ٌّگبم. ثبضیذ هشاقت داضت، ًبهٌبسجی هذیشیتی سفتبسّبی کِ کشدیذ هطبّذُ سا ضشکتی
: پشسیذ اٍ اص هبس. ثَد هبس یک کٌبس اص عجَس حبل دس هشدی صهستبًی سٍص یک عصش. ثَد خَاّذ هفیذ هبس قضیِ آٍسدى

 هشد.« هیشم هی ًشسیذ، دادم ثِ اگش است؛ سشد ثسیبس ّن َّا ٍ ام گشسٌِ ثسیبس هي کٌیذ؟ کوک هي ثِ است هوکي»
 ثذثخت هي. کٌیذ کوک هي ثِ کٌن هی خَاّص: »گفت هبس.« صًی هی ًیص هشا هطوئٌن ٍ ّستی هبس یک تَ: »داد پبسخ

 هشد. ثجشد اش خبًِ ثِ سا هبس گشفت تصوین سپس ٍ کشد تبهل اًذکی هشد.« ًضًن ًیص سا ضوب دّن هی قَل ٍ ّستن
 هي صدی؟ ًیص هشا چشا: »پشسیذ اٍ اص هشد. صد ًیص سا هشد هبس غزا، صشف اص پس. داد غزا اٍ ثِ ٍ کشد گشم سا هبس

 داًستیذ هی کٌیذ، کوک هي ثِ گشفتیذ تصوین کِ ٌّگبهی ضوب: »داد پبسخ آسبًی ثِ هبس.« دادم ًجبت سا تَ صًذگی
 .«ّستن هبس هي کِ
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