
 معرفی پائول تئودور جونز

مصرراه ه نا جوا  ترین معام ه “منتشررر  ررد نا ننوا   این لینک چندی پیش مقاله ای در فراچارت در

ده نودند لذا اکثر این نوجوانا  پائول را نه ننوا  الگوی خود معرفی کر که” گرا  در نازارهای مالی

 . ما تقدیم کنیم این مقاله سعی کردیم معرفی جامعی را از این اسطوره نازارهای مالی تهیه و نه در

متولد  رردا او ننیانگذار  در ممفیس ایاالت متحده ۴۵۹۱سرراتام ر سررال  ۸۲پائول تئودور جونز متولد 

)فراچارت: مدیری  سرمایه و   فاند اس  که یک  رک  خصوصی هج ررک  سررمایه گذاری تئودور 

توسط مج ه فورنس ارزش خالص دارایی های وی  ۸۱۴۱صرندو  تامینی  می نا ردا در مارس سال 

 ۳۱۹ثروتمندا  آمریکا و رت ه  ۴۱۲تخمین زده  ررررده نود و رت ه  می یارد دالر )دالر آمریکایی  ۱٫۳

هود را  ص داده نود نا این موفقی  در زمینه مالی او ننیاد رانینرا نه خود اختصررررررا ثروتمندا  جها 

 .تاسیس کرد

کند،از دنسررتا  روزانه و  ق ل از اینکه دنیرسررتا  دانشررگاه ممفیس را نرای محل تحصرریل خود انتخا 

 ۴۵۹۱دانشگاه ویرجینیا رف ا او در سال  پسررانه کاتولیک ها فار  التحصیل  ده نودا ساس وی نه

در مسررانقات سرر ک وز  قهرمانی نوکس دانشررگاه ویرجینیا  نس خود را گرف  و همچنینمدرک لیسررا

 .نود Sigma Alpha Epsilon رییس انجمن  رک  کردا او همچنین

زیرا آ  ها نه من چیزی  این ایده در او  ررکل گرف  که ماند  در اینجا دیوانگی اسرر  ۴۵۲۱در سررال 

 Harvard Bussiness کرد که از دانشگاه ود را توجیهیاد نمی دهند پس من اینجا چه میکنم؟ او خ

School درک و فهم نشرررررا  دهنده این اسررررر  که آ  ها واقعا در  خارج  رررررود و آماده رفتن  ررررردااین

 .آموزش نمی دهند مدارس نازرگانی چیزی

تاجرا  پن ه در جها   ک  دیوناوان ، یکی از نزرگترینوی یام دیوناوان  از اقوام جونز و مالک  ررررررر

” الی تولیس“نیواورلین نرود تررا نررا  اسررررررر ا او نرره جونز توصرررررریرره کرد کرره نرره سررررررمرر  جنو ، نرره

کارگزار کاال نود، صح   کندا وی جونز را استخدام کرد و در نورس  که یک (Eli Tullis :)فراچارت

 .نز مشاوره و راهنمایی دادنیویورک، در معامالت آتی پن ه نه جو پن ه

او نه من آموخ   .نعدها گف : او )الی تولیس  متفکرترین انسانی اس  که من تا کنو  میشناسم جونز

رقانتی اسرررررر  و ررررررما ناید توانایی کنترل  که تریدینگ )فراچارت: معام ه در نازارهای مالی  نسرررررریار

http://farachart.com/2649/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86/
http://farachart.com/2649/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86/
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ه آ  ها را کاهش دهید، آ  ها مهم نیسررررر  که چگون .اهسررررراسرررررات و هیجانات خود را ندسررررر  آورید

 .که  دتشا  کم و زیاد می  ود و درگیر آ  ها میشوید هیجانات فو  العاده ای هستند

 ررررک  نمده  جونز  ررررک  سررررمایه گذاری تئودور را تاسررریس کرد که امروزه یک ۴۵۲۱در سرررال 

 (Greenwich,Connecticut)کنتیکوت مدیری  سرمایه اس  و دفتر اص ی آ  در گرینویچ، ایال 

گذاری تئودور و  رک  های وانسته که آ  ها در  اسر ا گروه تئودور متشکل اس  از  رک  سرمایه

 تحقیق در مورد دارایی هایی که درآمد ثان  دارند، ارزها، سهام، کاالهای تریدینگ، سررمایه گذاری و

اقصی نقاط دنیا فعال  زسررمایه ای و مشتقات مرت ط و دیگر انزارها در نازار جهانی نرای مشتریانی ا

نقیه  امل: سرمایه گذاری کال  جهانی اورا   هستندا استراتژی سرمایه گذاری گروه تئودور در میا 

معامالت سرر  ، اورا  اختیار خرید و فروش سررهام،سرررمایه گذاری کال   اختیار، سررمایه گذاری کال 

 .سهام کم ریسک و سهام ر دی اس  در نازارهای

نودادر آ   ۴۵۲۹ ای نزرگ و زود هنگام جونز پیش نینی دو رررن ه سررریاه در سرررالیکی از موفقی  ه

سررنگینی انجام داده نود،سرره نرانر  هنگام سرررمایه ی او نه سرر ش پیش فروش های سررهام که در م ال 

 . د

در  رک  سرمایه  پیتر نوریش دومین فردی نود که جونز وی را نه خدم  گرف  و دس  راس  جونز

از این  رک  جدا  ۴۵۵۱سال  نه  رک  او پیوس  و در ۴۵۲۹ودا نوریش در سرال گذاری تئودور ن

را  ۴۵۲۹کرده نود، زیرا او سرقوط سال  را پیش نینی ۴۵۲۹ ردا جونز میگف  نوریش سرقوط سرال 

نینی کرده نود و  رر اه  های میا  این دو نرهه از نازار را  ، از ق ل ترسرریم و پیش۴۵۸۵مانند سررال 

 .نود هنیز یاددا   کرد

 ایجاد و پیشرف  جونز نه سرن  یک سرپرس  از انجمن معامالت س   صنایع نه خدم  گرف  که در

نودا در تحقیق و پژوهشررری که   ررراخه ای از آموزش های انسرررتیتوی انجمن معامالت سررر   سرررودمند

انسررتیتوی نازارهای مالی نا مرکزی  وا ررنگتن دی  نعدها توسررط خود انسررتیتو انجام گرف  نام آنجا نه

 .سی تغییر یاف 

اخالقیات و  آقرای جونز همیشرررررره هوادار طراهی و نره کرار نسررررررتن آموزش هرای اولیره در راسررررررترای

کنندگا  نازار در همه ی  کردار رررناسررری نود که این نه یک معیار و ارزش در میا  انررررا و  ررررک 

 .ت دیل  دنازارهای آتی ایاالت متحده آمریکا 
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مدیرا  نالی رت ه ای  نفره ی ۱۱۱مج ه فورنس نام او را در ردی  اول لیس   ۸۱۴۳در فوریه سال 

قرار دادا گرچه کارمزد استاندارد و معمولی هج  که نیشترین سود را از هج فاندها ندس  آورده نودند،

از سرود ندس  آمده  ۸۱۲از کل دارایی های مدیری   رده یا  ۸۲سراالنه  گردانندگا  پرتفولیو فاندها و

 رررده یا  از کل دارایی های مدیری  ۱۲نا این هال  ررررک  سررررمایه گذاری تئودور سررراالنه  می نا رررد،

 .از سود ندس  آمده را از مشتریا  دریاف  می کند ۸۳۲

 :معام ه گری

مرد جوانی نشا  می    ساخته  دا فی م جونز را نه صورت۴۵۹۲ر سال )فی م مستندی درناره جونز د

 ررررر یه نه رانرت پریچر که م قش نه  را پیش نینی می کند و از متدهایی ۴۵۲۹دهد که سرررررقوط سرررررال 

گرچه فی م در رسرررانه های نمومی  ۴۵۲۹نوام ر سرررال  پیشرررگوی نازار اسررر ، اسرررتفاده می کندا در

کمی از آ  وجود دا رر  ،در اینترن  م    پیشررنهادی نرای خرید فی م  های نمایش داده می  رد اما کای

مستند  در خواس  کرده ۴۵۵۱ روع می  دا میشائیل گ ین، کارگردا  فی م ،جونز در سال  ۸۵۹۲از 

در سرررای  های مخت   نه  دیگر انتشرررار نیاندا فی م در زما  های مکرر نه صرررورت زیاد و سررریل آسرررا

اغ ش اوقات پس از آنکه م  غی نرای هق   م، نمایش داده می  ررررررد، اماا ررررررتراک گذاری و نمایش فی

 .استق ال از آ  کاسته می  د تکثیر آ  درخواس  می  د، از مق ولی  و

سرمایه را مدیری   می یارد دالر ۴۹٫۹تا کنو  نه طور متوسط  ۸۱۱۹ رک  جونز از یک ژوئن سال 

اسرر  و  ررامل سرررمایه گذاری و  کرده اسرر ا قدرت سرررمایه گذاری آ  ها گسررترده و منحصررر نه فرد

مقیاس نزرگ در سررراسررر دنیا نر اسرراس ن ریه  تجارت کال  جهانی )فراچارت: اسررتراتژی جهانی در

یا  ک ی تجزیره و تح یرل هرا در مورد روند نره نهره،جر هرای اقتصررررررادی اسرررررر ،کره نره طور معمول

 (.سایر نوامل سیستماتیک اس  نودجه،تغییرات سیاسی و

سرمایه گذاری در نازارهای  نازارهای کم ریسک،  سرمایه گذاری در سهام ننیادی در آمریکا و اروپا،

 محور )فراچارت: اسررررتراتژی هایی که در اثر ریسررررک دار و پر خطر ،کاالها، اسررررتراتژی های رویداد

 ررررررک  ها که منجر نه اف  قیم  تقری ا موقتی سرررررهام …ادغام و سرررراختار و رویدادهایی مانند تغییر

نرهه ممکن اسررر  تمایل نه خرید سرررهم مذکور افزایش یاندا  و سررریسرررتم های   ررررک   رررده و در آ 

 .تکنیکالی می نا د تریدینگ

 

http://abcbourse.ir/


 س ک معام ه گری و نقاید

،سرر ک تریدینگ جونز در نازارهای آتی و نقاید وی  Market Wizards ننا نه گزار ررات جراید و

 :نه صورت خالصه نه قرار زیر اس 

نقاط نط  نازار  سرررمایه گذاری در نورس نر خالر روند نازار، کو ررید  نرای خرید و فروش در-۴

 شن زیا نکند، ایده ی او نگهداری پوزی می نا دا تا زمانی که او فکر خود را نه طور ننیادین نوض

کوچکی از پوزیشرن رررده را نگهداری می کند و ساس  ده می نا ردا در غیر این صرورت او قسرم 

 .ندترین صورت اس  نا قسم  کوچکی از سرمایه خود ترید میکند تا زمانی که تریدینگ او نه

گیرد اهنگامی که او ایده  او خود را نه ننوا  یکی از هرفه ای ترین  رررکارچیا  نازار در ن ر می-۸

کوچک انجام دهد، تا زمانی که او خطاهایش  ای دارد ،تصرمیم می گیرد نقطه ن رش را نا یک ریسک

 .زمانی که نقطه ن رش را تغییر دهد را نه صورت چندناره آزمایش کند یا

یرغم می آورد و ن  سرررررروئینرگ تریردر از دگرگونی هرا و تغییر جهر  هرای نازار نهترین پول را در-۳

ک  و سرررق  های زیادی را نرای ترید  اینکه فرصرر  های زیادی را در این میا  از دسررر  می دهد اما

 .می گیرد

پوزیشن رررده وی  او روزش را نه  راد کرد  و ری کس سراختن خود می گذراندا نیرو  آمد  از-۱

 ه یک نازیگر موفقنیس ا ک ید اینک را ناراه  می کند، اما هیچ چیز نرایش نهتر از یک  روع مجدد

 …در نازاهای مالی  وید یک خالر نزرگ نیس 

دا ته نا د از هجم  هیچوق  از پوزیشرن های رررده میانگین نمی گیرد و زمانی که نم کرد ندی-۹

 .افزاید پوزیشن هایش می کاهد و در هنگام نم کرد خو  نر هجم ها می

پوزیشررن خارج  هد ررررر نرسررند او از او هد رررررهای نهنی داردا در صررورتی که پوزیشررن ها نه-۱

رررررهای قیمتی، از هد رررررهای   رده و موررروع اتفا  افتاده نرایش اهمیتی نداردا او نالوه نر هد

 .زمانی هم استفاده می کند

او نه صررورت واقع گرایانه در مورد همه جوانش ریسررک یک پرتفولیو در تمامی اوقات هشرردار می -۹

 .دهد
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آیندا )فراچارت: من ور  قیم  ها هرک  می کنند سرراس اخ ار ننیادی آ  می جونز معتقد اسرر  انتدا-۲

 تغییرات اساسی و ننیادین  رایط اقتصادی و  رک  ها 

که نعد از این لح ه ی  ثانیه ق ل مرتکش  ررده توجهی ندارد، ن که آنچه ۳او هتی نه ا ررت اهاتی که -۵

 .هال هارر او نه سوی آ  می رود، نرایش اهمی  دارد

مورد آزمو  و سوال قرار  اسطوره ن ا ید، غرور ندا ته نا ید، همیشه خود و توانایی هایتا  را-۴۱

در غیر این صررورت  ررما در واقع مرده  دهید و همیشرره اهسرراس نکنید که  ررما خی ی خو  هسررتید که

تالش ندا ررررتن در مسرررریر پیشرررررف  و انتالی خود و  ایدا )فراچارت: من ور در هال سررررکو  نود  و

 (رافیا اط

 نیکو کاری 

ننیانگذار موسرررسررره  کمک های نیکوکارانه جونز نیشرررتر در هوزه آموزش و محیط زیسررر  نوداجونز

هج فاند ها پشررتی انی می  ررودا او آ   رانین هود اسرر ، یک ارگا  خیریه که نمدتا توسررط گردانندگا 

خصروصی آ  نودا او این مدرسه را تاسیس کرد و آ  را  را تاسریس کرد و رییس هیئ  نالیه مدرسره

 کرد،که: من موسرسره ای آرمانی و ایده آل دارم که امکا  تحصیل را نرای دانش نا این  رعار مدیری 

مناطق کمتر توسعه  آموزا  مح ی فراهم می سازدا )فراچارت: این موسسه نرای دانش آموزا  نومی

طرر در این مناطق امکانات آموزش  ر را ندارند و از یکیرافتره کره امکرا  تحصرررررریرل در مناطق دیگ

تحصررریل فراهم می کند تا دانش آموزا  نومی هر منطقه  وجود ندارد یا نه هر جه  کم اسررر ،امکانات

 (.تحصیل دا ته نا ند در محل خود ا  امکا 

زگی از اس  و نه تا ، در تانزانیای غرنی Serengeti در Grumeti او مالک منطقه هفاظ   ده ی

ممنونی  نرای  کار در پارک ط یعی  سروی پارلما  کشوری دریاچه های نزرگ آفریقا نه دلیل ایجاد

نام  Saskwa نهترین و نزرگترین هتل ننا  رررده در آنجا . رررخصررری اش مورد تقدیر قرار گرفته اسررر 

نه ننوا  نزرگترین  Travel &Leisure توسررررط مج ه ی ۸۱۴۸و  ۸۱۴۴دارد که در سررررال های 

 رردا جونز نرای گسررترش طری های توسررعه ای جه  توسررعه ی پایدار هیات جانوری  تل دنیا معرفیه

کرده اسرررررر ا  جوامع مح ی منطقره نا تانزانیا و پائول می تو  از  رررررررک  هارت هاورتو  همکاری و

صورت تخصصی و در سطح  )فراچارت : هارت هاورتو  یک  ررک  سراختمانی انگ یسی اس  که نه

 (کند ها را نرای ساخ  و ساز آماده و استفاده می گسترده زمین
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کرد که این کمک ها  جونز کمرک های زیادی نه دانشررررررگاه ویرجینیا که در آ  درس خوانده نود ،اهدا

نود که این ورز ررگاه نه اهترام پدر  می یو  دالر نرای سرراختن یک نا ررگاه نسررکت ال جدید ۳۹ ررامل 

نود، نه نام او )جا  پائول جونز  نام گرف ا و همچنین در  جونز که همیشررره هامی دانشرررگاه ویرجینیا

می یو  دالری جونز و همسرررش سررونیا  ۴۸انالم کرد که از طریق کمک  UVA، ۸۱۴۸آپریل سررال 

 .مطالعاتی، پژوهشی جدیدی ایجاد کرده اس  مرکز

 ۱۱۱ل هیئ   رام ریاسر  پارلما  نیکوکاری فورنس را نر نهده گرف  که این ۸۱۴۱جونز در سرال 

هیئ  مشهورترین ره را  کارگری  نفر سررا  نود که کار آ  ها کمک نه مسائل آموز ی نودا در این

 Arne Duncan پرورش ایاالت متحده و متخصررررصررررا  امور آموز رررری را ن یر: وزیر آموزش و

 Randi ،رئیس فرردراسرررررریو  مع مررا  آمریکررایی Andrew Cuomo ،فرمررانرردار ایررالتی نیویورک

Weingarten  دی سی سر دنیر مدارس وا نگتنو Kaya Henderson  نرای نحث در مورد پنج

ایاالت  GDPسال آینده ، ۲۱مدارس در ایاالت متحده و نرای اینکه در  ایده جه  نه ود یافتن اوراع

نقش نمده  تری یو  دالر فراتر رود، گرد هم آمده نودندا کار رررناسرررا  آ  هیئ  دارای ۸۸۹ متحده از

 .دا تند ۸۱۴۱نسا  دوستانه مج ه ی فورنس در دسام ر ای در موروع ا

)فراچارت: یک  National Fish and Wildlife Foundation پائول تئودور جونز سانقا ریاس 

 .سازما  خصوصی نرای همای  از هیات وهش  را نر نهده دا  

 زندگی  خصی

 زمینه یوگا در نیویورک جونز نا سرونیا ک ین استرالیایی که در اصل یک کارآفرین در ۴۵۲۲در سرال 

کریس، جک و یک دختر نه نام دوتیا در سرررررال  نود، ازدواج کردا آ  ها چهار فرزند دارند: کارولین،

دادگاه قانونی تاال  محاف    ررررررده ی موجود در زمین هایش در  جونز نه دلیل پر کرد  غیر ۴۵۵۱

 .دو می یو  دالر غرام  پرداخ  کرد مجرم  ناخته  د و

و جمهوری خواه  او از لحاظ سررریاسررری مسرررتقل اسررر ا جونز پول زیادی نه کاندیداهای اهزا  دمکرات

اهدا کردا جونز همچنین  Mitt-Romney او دویسرر  هزار دالر نه ۸۱۴۸اهدا کرده اسرر ا در سررال 

اما در منزل  رررررخصررررری اش در گرینویچ کاندیداتوری ناراک اون نفر از کمک کنندگا  نه ۹۱۱میزنا  

کمک  Rudy Giuliuni و John-McCain کماین های ریاسرررر  جمهوری نودا جونز همچنین نه

 .اس  هایی اهدا کرده

http://abcbourse.ir/

