
 فراهانی مترجم کتاب جان مورفی مصاحبه با کامیار

 مقدمه

گیرند و تحلیل تکایکال را  راه آموزش را در پیش تازه واردان بازار سرررما،هه هامامی که می اواهاد

معرفی می شرررروده تحلیل تکایکال جان مورفی اسرررر    مباای اود قرار دهاده اولین کتابی که به آن ها

تکایکال که مباای مهم آموزه های تکایکال اسرر  و در کاار ناج جان  اثری کالسررید در صر رره تحلیل

ل تحلی شده مترجمی که با ترجمه اوبشه توانس  در،چه دانشکامیار فراهانی هم می درا مورفیه ناج

 اثر مهم را به تکایکالیس  تکایکال را به روی سرما،ه گذاران بازار سرما،ه کشورمان بمشا،د و ا،ن

 در گفتمو،ی طوالنی با کامیار فراهانی فرد به گپ و گفتی اودمانی نشررسررتیم و .های ا،ران معرفی کاد

 صالوه بر ا،ن که گوشرره حلیل تکایکال و بازار سرررما،ه در ا،ران پردااتیمبه بررسرری ویررعی  دانش ت

 .کرد،م ها،ی از تجربیات فراهانی در بازار سرما،ه راهم کاوش

 فعالی  در بورس را از چه زمانی شروع کرد،د؟ 

پذ،ره نو،سررری توسرررعه  در ۵۷اگر ماظورتان ا،ن اسررر  که اولین بار چه زمانی سرررهاج ار،دج ه سرررال 

البته پس از ا،ن ار،د د،مر کاری  .  رراعتیتوتو ررام و معادن رویتکرویم بود  من دبیرسررتانی بودج

دارا،ی می دانستم و پیمیر آن بودج  اگر اشتباه نکام توسعه  به بازار نداشتم ولی ا،ن سهاج را ،د نوع

 جازه نمی دادند قیم  سهاج به کمترتومان معامله می شد  آن زمان ا ۰۱۱همچاان  سال ۰۱ اعتی تا 

تومان هم می  ۰۱،ا  ۰۱تومان نزول پیدا کاد در غیر ا،ن  ورت احتماال قیم  حتی به حدود  ۰۱۱از 

تلو،ز،ون د،دج  من به صلوج مالی صالقه داشتم   رسرید  اولین بار تبلیاات پذ،ره نو،سری ا،ن سهم را در

 کتاب پدر پولداره پدر بی پول اثر رابرت کیوسرراکی را می دوران دبیرسررتان به ،اد دارج که آن زمان در

تبلی  ذوق ز،ادی  اوانردج  برای اودج هم جال  بود که چوور با د،دن ،د تبلی  جذب شرررررردج  از د،دن

 .داشتم

  چه زمانی با تابلو معامالت و نحوه ار،د و فروش آشاا شد،د؟

چد می کردج و صالوه  را در روزنامه ها از جا،ی که من سهم توسعه  اعتی را ار،ده بودج قیم  آن

توسرررعه  ررراعتی و توسرررعه  ررراا،  آغاز می  بر آن شرررک  های د،مری نیز وجود دارند که با پیشررروند

قیم  های متفاوتی را در روزنامه می د،دج و تشررر یم نمی  شررروند به صاوان م ال بهشرررهره باابرا،ن

شرررروع شرررد  من هر روز  ۱۰،د از آن هاسررر   شرررروع آشررراا،ی من از سرررال  دادج که سرررهم من کداج
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مورد  شررورنم می رفتم و به همراه دو نفر از دوسررتانم شررورنم بازی می کرد،م  آن ها در فدراسرریون

من هم پیشاهاد  سرهاج  رحب  می کردند و ا،اکه چه سرهمی اوب اسر  و چه سرهمی اوب نیسر   به

دال،ل ا لی ن ر،دن ا،ن بود که پول نداشتم   نمی کردج  البته ،کی از دادند که سهاج ب رج اما من قبول

 .اما باالاره کد گرفتم

اولین بارکه وارد تاالر معامالت شرد،د وافراد حایررر در تاالر را د،د،د چه احسراسرری داشررتید و فکر می 

 کرد،د آن ها چه اش ا ی هستاد؟

اتفاقی در حال وقوع  ستاد که می داناد چهاحسراس غرب  می کردج  احسراس می کردج آن ها افرادی ه

که ،د فیلم به زبان چیای درمورد فرهاگ  اسررر  و من نمی دانسرررتم چه اتفاقی می افتد  ماناد ا،ن بود

پیرمردی که پای تابلو نشسته م ال استاد بورس اس  و چیزها،ی  چین تماشا می کردج و فکر می کردج

 .نمیدانم می داند که من

 ه می اواهد وارد بورس شود کداج را پیشاهاد میکاید: تحلیل تکایکال ،ا فانداماتال؟به ،د نو آموز ک

آموز پیشاهاد بدهم  ولی  مشکل ا،اجاس  که در زمیاه فانداماتال کتاب جامعی سراغ ندارج که به آن نو

و ا ول  دمیشود د،د بهتری نسب  به بازار داشته باش می گو،م اول فانداماتال را ،اد بمیرد ز،را باصث

 .نظر از مدل تحلیلی اش هر کسی که می اواهد وارد بورس شود با،د بداند مقدماتی بایادی را  رف

 بورس چه و،ژگی اا ی دارد که در د بسیار باال،ی از افراد نمی تواناد در آن موفق بشوند؟

  ی وزنه به نفقوعا سامیا ممکن اسر  تعداد بازنده ها در بورس بیشرتر باشراده اما به لحاج حجم پول

در د از کل پول بازار در سود  ۲۷بود مسرلما  که بازار م ب  ۲۹برنده هاسر   بعاوان م ال در سرال 

بازنده ها وجود دارد ا،ن اس  که بعاوان م ال چرا کسی که هاوز  قرار داش   اما مشکلی که در مورد

 د؟را نمی داند وارد بازار می شود و سهم می ار p/e و dps و eps معای

 ماظورتان ا،ن اس  که بهتر اس  افراد معمولی ار،د و فروش سهاج نکااد؟

سررررهاج کااد ایلی هم اوب  نه اتفاقا ا،اکه افراد معمولی وارد بازار سرررررما،ه شرررروند و ار،د و فروش

ا،ن افراد که برای بار اول وارد بورس می  اسرررررر  و مرا هم برا،رد بره آن هرا کمرد کایم  ولی چرا ما به

سررهم مبهم را ب رند؟ چیزی را پیشرراهاد بدهیم که برا،شرران  ی مشرراوره اوب میمو،یم ،دشرروند به جا

ه ب معقولتری بهمراه داشته باشد تا تشو،ق بشوند که ا،ن کار را ادامه دهاد  اگر اسرترس کمتر و سود
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جذب سررررررهم های مبهم و  کردهرای ترازه واردان نماهی بیاداز،م مشرررررراهده میکایم که همه انها در ابتدا

 .رر،سد شده اندپ

در بورس ه بر االف صر ررره های د،مر ه یررررر میکااد به ماهی   ،عای صل  ا،اکه بسررریاری از افراد

 نداردو بیشتر به دلیل کمبود دانش آنهاس ؟ ا،ن شال ارتباطی

 .به ماهی  شال هم ارتباط دارد که ر،سد آن را افزا،ش می دهد

  برره صاوان م ررال اگر ب واهیم ،ررد کترراب اوب چرا در بررازار مررا ،ررد مرج  فررانررداماتررال اوب نیسررررررر 

 فانداماتال ب ر،م با،د چه بمو،یم؟

اود را دارد تا کاون  فکر می کام چون اساتید ز،ادی در ا،ن زمیاه وجود دارد و هر ش م نظر ااص

 .در مورد آن اتفاق نظر داشته باشاد ا،ن اتفاق نیفتاده که کسی کتابی باو،سد که تماج اساتید

  نمران نبود،د که شا،د از کتاب استقبال نشود؟

نااودآگاه ”  گیری تو همیشررره اودت را دسررر  کم می” من همیشررره همیاوورج  دوسرررتانم می گو،اد: 

د،مران هم نظر ساجی می کام  در مورد  مولبی را می نو،سرم و دو سراص  به آن نماه می اندازج و از

گفتم چه کسررری ا،ن کتاب را می ارد  فکر می کردج ا،ن کتاب  کتاب هم به همین شرررکل بود  با اود می

 .بی اس  که ماندگار اواهد بودکتابی باشد که شا،د همه آن را ن واناد اما کتا ماناد فرهاگ ده دا

 چوور با تحلیل تکایکال آشاا شد،د؟ پیش از نوشتن کتاب تان

شاید،د؟! ا،ن چیزی اس  که بوده  ا،ن سروال ماناد ا،ن اسر  که بسرسراد ناج بارسرلونا را اولین بار کجا

اتور اند،ک نداش   اولین چیزی که از تکایکال د،دج و هس   تحلیل تکایکال به  ورت نظاج ماد وجود

نرج افزار نو،ن وجود داشرررر   آن زمان ا،ن نرج افزار تح  سرررریسررررتم صامل  موو،اگ اور،م بود که در

 SMA روز را حسرراب می کرد و از نوع میانمین سرراده ۹۱ا،ن اند،کاتور دقیقا میانمین  داس بود و

ا می توان به ا،ن نرج که آ، هم بود  از جا،ی که من به ر،ایررررریات صالقه ز،ادی دارج به دنبال ا،ن بودج

توجهم جل  شود و پس از آن بسیاری از فاکتورها که آن  افزار با د،د ر،ایی نماه کرد؟ ا،ن باصث شد

 نمید،دج با دق  می د،دج  م ال برای ،د فا،ل در سررررررا،  پارس پرتفولیو گفته زمان وجود نداشرررررر  و

فرسرتادند  در ا،ن نرج افزار  را RSI رای منبودند ا،میلتان را بدهید تا فا،ل را برا،تان ارسرال کایم و ب

را حسررراب می کرد  ،عای کامال به  رررورت دسرررتی  RSI هر روز قیمتها را وارد می کردج و نرج افزار
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از تکایکال شاااتم  صالوه بر ا،ن من در سا،  پارس پرتفولیو تحلیل  بود و ا،ن دومین ابزاری بود که

 مواق  در به چاپ رساندند در ا،ن سا،  بودند و بسیاری از آقای مساح هم که چاد،ن کتاب می کردج و

فرد ،د ب ش از پازل را بر  مورد تکایکال  ررررحب  می کردند و ا،ن توجه من را جل  کرد  گو،ی هر

هاوز  مورفی را به من دادند  آن زمان اقای مساح صهده داش  تا ا،اکه بچه های فارکسکار کتاب جان

 .را نوش ” الف تا ی“ ابکتابی ناوشته بود و بعد کت

 شما تکایکال را با فارکس آغاز کرد،د ،ا بورس؟

سرررال در فارکس  من بیشررتر بورسررری بودج  ولی در میان فارکس کارها بیشرررتر شررراااته شررردج ز،را ،د

سرررال  ۰۰داشرررتم شرررا،د معادل  حضرررور فعال داشرررتم و فعالی  اجتماصی که در ا،ن ،د سرررال با فارکس

 .می شااساد که فارکسیها من را کامال بورس بود  برای همین اس 

 رشته تحصیلی شما برق بود  چه ارتباطی بین بورس و مهادسی برق وجود دارد؟

مالی اسرررررر !!! ولی  اتفاقا به نظر من رابوه بورس با برق ایلی بیشررررررتر از رابوه بورس و مد،ر، 

 میمو،اد ا،ن چارتیستها چارتیسر  هسرتاد! و بسریاری از مالی ها معتقد هسرتاد که غیر مالی ها  ررفا

معتقدند که  رفا افرادی که مالی اوانده اند ارزش واقعی سهم  هسرتاد که بورس را اراب کرده اند و

 .اما به نظر من آنها اشتباه می کااد !را می فهماد

 آ،ا ممکن اس  روزی تکایکال از بازار حذف شود و همه بر اساس فانداماتال ار،د کااد؟

مشرررکل دار،م  اول ا،اکه ما  ز،را اگر امکان پذ،ر بود ا،ن کار انجاج می شرررد  ما ،دنه  ا،اوور نیسرر  

بیایم که جواب ماتقدان را بدهیم  دوج ا،اکه ماتقدان  تکایکالیسرر  های نجیبی دار،م و هین نیازی نمی

 .شااساد باابرا،ن نقدشان موثر واق  نمی شود ما تکایکال را اوب نمی

محفلی از شما بسرسد که آ،ا تحلیل تکایکال در ا،ران جواب می دهد ،ا نه چه  اگر ،کی از دوستانتان در

 پاس ی می دهید؟

ه چیز در قیم  لحاج شد می گو،م  فر و ،د نیس   ،عای به چاد صامل بستمی دارد  ما معتقید،م همه

اد د چبیشرتر اواهد شرد و ا،ن باصث می شرو پس هر مقدار حجم معامالت بیشرتر باشرد کارا،ی تکایکال

تکایکال در ،د نماد پر حجم ماناد باند مل  بسررریار بیشرررتر از  تفکید بوجود آ،د  امکان دارد تحلیل

سررررررهم در روز تماناد ،د سررررررهم  ۷۱۱کم معامله با متوسررررررال معامالت ماهانه  ،د نماد کم گردش و
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ان م ال صاو جواب بردهرد  همچاین در مواق  م تلف امکران دارد تراثیر آن متفاوت باشررررررد به دارو،یم

نیز پا،ین می آ،د و بلعکس  مضرراف  زمان ها،ی که حجم معامالت کل بازار پا،ین باشررد کارا،ی تکایکال

می شررود ا ررال تکایکال نیسرر  و بیشررتر شرربیه به ،د  بر ا،ن بعضرری چیزها که به اسررم تکایکال ارا ه

تحلیل باشاد که ا ول و قواصد تکایکال را رصا،   ۰۱تحلیل شا،د فقال  ۰۱۱نقاشی اس ! ،عای از هر 

 .باشاد کرده

 روند گسترش تحلیل تکایکال در بین صالقمادان را چمونه ارز،ابی میکای ؟

دهد ز،را مباحث مقدماتی آن  در ا،ران اتفاقی که افتاده ا،ن اسرر  که هر کسرری تحلیل تکایکال انجاج می

ا،اکه افراد بهرحال ،د استراتژی داشته باشاد اوب  سراده اسر  و بیشتر افراد را جذب می کاد  البته

ممکن اسر  مویروصی سراده و حتی غلال آموزش داده شود اوب نیس   در  اسر  ولی از ا،ن نظر که

 ظر من به جای ا،اکه سرررررازمانای از افراد تحلیل تکایکال را دوسررررر  دارند و به ن هر  رررررورت صده

سرررررازمان بورس با  بورس با آن مبارزه کاد با،د به تکمیل مااب  ت صرررررصررررری آن بسردازد  متاسرررررفانه

را حما،  نمی نما،د  سازمان بورس  تحلیلمران تکایکال به درستی و ماصفانه براورد نمیکاد و آنها

از جااحین را دوسررر  ندارج پس انجاج بمو،د م ال من سرررانتر  قرار اسررر  داور بازی باشرررد و نمی تواند

فراهم کاد   افرادی که سرررررانتر از جااحین می کااد ااوار می دهم!!! داور با،د بسرررررتر را ندهید!! ،ا به

قسرررررمتی از دانش تحلیل  مهم نیسررررر  به صاوان ،د مد،رچه اصتقاد شررررر صررررری دار،م  تحلیل تکایکال

اند و ما هم با،د د،ر ،ا زود آن را بسذ،ر،م  می  بازارهای مالی اسرر   تماج دنیا ا،ن مویرروع را پذ،رفته

 .فکر می کایم درس  اس  بهتر رشد کاد و نماه ها صمیق تر شود توان کمد کرد ب ش ها،ی که

 تکایکال در چاد سال اایر در ا،ران چه تاییراتی کرده ؟

یوع با،د ،د مو می کااد به نظر من اشتباهی که تحلیلمران تکایکال انجاج می دهاد ا،ن اس  که فکر

شدن هم هس  در  ورتی که مفاهیم بایادی تر  پیچیده تری وجود داشته باشد  درواق  در حال پیچیده

م ال شا،د کارکرد اال مقاوم  از ا،چیموکو بیشتر باشد ولی مردج  آن بسیار راح  تر اس   به صاوان

ما ا ز را ،اد بمیر،م اوب اس دنبال چیزهای صجی  و غر،  تر بروند  ا،ن که همه چی دوس  دارند به

 .ا،اکه ،د چیز را بهتر و کاملتر و صمیق تر ،اد بمیر،م ایلی بهتر اس 

 تحلیل تکایکال در جهان اایرا چه تاییراتی داشته اس ؟
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گیرد  به وفور  به نظر من به شرررردت کادل اسررررتید در جهان مولوب می شررررود و مورد توجه قرار می

بورس ما ا،ن مشررکل را دارد که به  .نی به ا،ن سررم  حرک  می کاادد،ده می شررود که تحلیل های جها

نیسررتاد  حتی در تحلیل های فانداماتال د،ده شررده که پس از  دلیل برای محدود،  ها ه کادل ها درسرر 

،د سررری اتفاقات رد داده اسرر   ترکی  ا،ن ها بسرریار ز،باسرر  و اگر درگیری  که زده شررد« دوجی»

 .ال را کاار بمذار،م ترکی  بسیار اوبی اواهد شدتکایکال و فاندامات میان

نوشته بود،د که: حجم معامالت را طوری تاظیم کاید که نه سودتان  به ،اد دارج چاد سرال پیش درجا،ی

ا،ن  بیش از حد شررما بشرروده و نه یررررها،تان شررما را بیش از حد ناراح  نما،د  آ،ا باصث اوشررحالی

باصث اصتیاد بسررریاری از  حد دقیقا همان چیزی نیسررر  که نها،تااوشرررحالی ها و ناراحتی های بیش از 

 افراد به بورس می شود؟

،د تر،در نبا،د از ،د  ،عای over trade ما در مباحث مربوط به روانشااسی بازار چیزی دار،م بااج

دنیا محسروب می شررود و فقال در ا،ران  مقوعی بیشرتر معامله کاد  معامله گری جزو مشراغل سرر   در

ماه پشر  سر  ۰میشرود!! هامامیکه ،د تر،در بعاوان م ال  اد ،کی از مشراغل تفر،حی به آن نماهمان

می شرررود و راندمان  over trade میکاده فارق از هر نتیجه ایه وارد مرحله هم بوور مداوج معامله

رگ معامالت بز روحی او شد،دا کاهش اواهد ،اف   اصو ا در بازار فارکسه باند ها،ی که ذهای و

،کبار به تر،درهای اودشرران ،د  ماه۰محافظ  می کااد  ،عای هر  over trade دارند تر،درها را از

تا ،د ماه دسرررررر  به معامله نزناد و در ،د دوره  مراه اسررررررتراح  می دهاد و تر،درها تعهد می دهاد

ار به بازمعامالتشان فکر کااد و سسس با انرژی و توان مضاصفی مجددا  استراح  ،د ماهه  رفا به

 .که متاسفانه ا،ن جر،ان در ا،ران به هین وجه رصا،  نمی شود بازگردند

 هاوز هم تدر،س می کاید؟

 ز منتر و با انمیزه تر ا نره   زمرانی بود کره تکایکرال تردر،س می کردج امرا االن آنقدر افراد پر انرژی

زمانی الزج ببیام ب واهم دوباره تدر،س کام اما  هسرتاد که د،مر نیازی به حضرور من نیس   شا،د اگر

 را نمیبیام   از نظر ر،الی هم هین معاا،ی برا،م ندارد و دلم نمی اواهد اوشرررررب تانه االن چاین نیازی

من ا،ن نوصی سوء  ه نظردالر گرف ه رفتار کام  ب ۰۱۱۱ماناد برا،ان تر،سری که برای ،د کافرانس 

کالس ها،م ،د شهر،ه بسیار جز،ی  اسرتفاده از پسر  و مقاج اس  برای همین من در گذشته نیز برای

میمرفتم و آن را هم  رررف ار،د کتاب و مااب  آموزشرری  را ه فقال برای ا،اکه هر کسرری وارد نشرروده

 .برای اودشان میکردج
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 در شهرستان هم را،مان بود؟ چه سالی تدر،س می کرد،د و آ،ا کالس های تان

هزار تومان برای شش جلسه بود و آن هم فقال برای ا،اکه  ۷همدان ورودی کالس من  ۱۵٫-۱۸سال 

 .هر کسی وارد نشود

 به نظر شما تدر،س کردن و پول گرفتن کاری ااالقی نیس ؟

اسرررر   االن جامعه  نه  ماظورج ا،ن اسرررر  که اگر روزی ب واهم تدر،س کام دلیل ا ررررلی آن ادم  به

کالس معموال د،مر انرژی نمی ماند  ترجیح می دهم ا،ن انرژی را در جا،ی د،مر  رررررررف کام  بعد از

فانداماتال کام ادم  بهتری نیس ؟ اگر بحث بیزنس را  باابرا،ن اگر ا،ن انرژی را  رف نوشتن کتاب

 .ارزشماد تر اس اگر ا،ن انرژی را  رف فعالی  های اساسی تری کام  کاار بمذار،م به نظر من

 به نظر شما آ،ا ،د معامله گر موفق با ،د تحلیلمر موفق تفاوت دارد؟

روانشررااسرری  در ررد معامله گری۲۱در ررد تحلیلمری ه دانش اسرر    ۲۱ ررد در ررد متفاوت اسرر   

باشرد صالوه بر دانشه شجاص   اسر   ،عای الزاما ،د تحلیلمر اوب با،د برای ا،اکه معامله گر اوبی

اس  که در بازار سهاج استرس ز،ادی وجود دارد  ری اوبی هم داشته باشد  واقعی  ا،نو ر،سرد پذ،

ها،ی از ماز را تح  تاثیر قرار می دهد  باابرا،ن نیاز به تمرکز  که ا،ن اسرترس دا می اسرر  و قسررم 

ن و ،تجربه و تمر دار،م تا بتوانیم هم معامله گر اوبی باشررررریم و هم تحلیلمر اوب و احتیا  به باال،ی

 .بسیاری از تکاید های روانشااسی دار،م

 معامله گر اوبی نباشد و به صکس  ماظورتان ا،ن اس  که ،د فرد می تواند تحلیلمر اوبی باشد ولی

می شرررررروند در واق   بله و متاسررررررفانه برای از افرادی که امروزه به صاوان تحلیلمر اوب شرررررراااته

بورس های کشورهای اارجی نشان  وب هسرتاد  آمارتحلیلمر اوبی نیسرتاد و ررفا ،د معامله گر ا

بازار موفق می شرروند  در بورس ا،ران آمار رسررمی  در ررد افراد در ا،ن ۰۱دهاده ا،ن اسرر  که تاها 

در رررد افراد نها،تا میتواناد به موفقی  برسررراد و مابقی هممی یررررر ۰۱-۰۱ ندار،م اما قوعا حداک ر

یرر بودند!  در رد افراد در ۸۱  آمار گرفتم بازهم حدود حتی من ،د بار در او  بازار م ب .میکااد

سررااتمان سررازی ا،اوور نیسرر  که  اما در شررال های د،مر ا،اوور نیسرر    به صاوان م ال در  رراع 

 .در د افراد نها،تا یرر بکااد ۵۱م ال 

 نظرتان در مورد آزمون های حرفه ای بورس چیس ؟
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طراحی کایم  من در  ازار سرما،ه را بر اساس محفوجاتبه نظر من ا،ن اشرتباه اسر  که آزمون های ب

ا،اکرره هر کس حفظیررات اوبی دارد بتوانررد  .هین کررداج از ا،ن آزمون هررا شرررررررکرر  نکرده اج و نمی کام

آزمون ها تاییر کاد   ا،ن درس  نیس  که بمو،اد هر کس  مدرک بمیرد کار درسرتی نیسر   با،د شکل

د،ر  رررررادوق بشرررررود و ،د پرتفوی را مد،ر،  کاد! با،د بعاوان اجازه دارد م بهتر می تواند حفال کاد

بازدهی سبدش صی  ماهه ۸،د دوره آزما،شی را فراهم نما،اد تا  رفا اگر ش م بتواند پس از  م ال

باشد مد،ر،  ،د  ادوق را برصهده  اش بیشتر از بازدهی شاام کل بازار باشده سسس اجازه داشته

افرادی که می اواهاد پول مردج را هدا،  کااد با،د قوعا  .هدا،  نما،د بمیرد و پول سررا،ر مردج را نیز

 !آزمون های حفظی سازمان بورس را بداناد چیزی ببیشتر از

 به نظر شما مهم تر،ن اصل  افراد موفق در بورس چیس ؟ 

اده د آنچه تاکاون انجاج انعواف پذ،ری  انسرران موفق در بورس با،د بتواند در ،د لحظه بمو،د هر چه

نما،د و تصمیم جد،دی را برای اودش بمیرد   اج کامال اشرتباه بود و بالفا رله رو،ه اودش را صو 

 .تعص  بی جا نداشته باشد ،د فرد موفق در بورس با،د مولقا

 به نظر شما آقا،ان در بورس موفق تر هستاد ،ا اانم ها؟

در بورس نمیشااسم   به نظرج آقا،ان موفق تر هستاد  به ش صه به جز چاد مورد ااص ه اانم موفق

هستاد اما به طور کلی شا،د بورس جامعه  شا،د درس  ا،ن باشد که بمو،یم اانم ها برای بورس اوب

 .مااسبی برای اانمها نباشد

 اگر روزی فرزندتان به شما بمو،د می اواهد با بورس آشاا شود به او چه می گو،ید؟

 .آرزو،م ا،ن اس  که ا،ن اتفاق بیفتد

 در بازار ما شاام سازی انجاج می شود؟

د می دهد و ا،ن روسررتا ر به نظرج بازار ماناد ،د روسررتا اسرر  که تماج اتفاقات در آن توسررال شررورای

نیس   ممکن اس  ما روزی به اانه  در حالی سر  که شورای روستا  رفا ،د ش م واحد و معین

برای آن تصررررمیم می گیرند مشررررارک  کایم  ،عای ا،ن  کدادا برو،م و در همان زمان در مویرررروصی که

 ی اصمالدر مورد بازار تصرمیم می گیرد  جا،ی می رسد که هر کس طور نیسر  که بمو،یم ،د شر م

شررراام سرررازی می شرررود البته نه به معاای سرررااته شررردن شررراام  ز،را اگر قرار بر  نظر می کاد و

http://abcbourse.ir/


روی ،د  سررازی باشررد به روش های بهتری امکان پذ،ر اواهد بود به صاوان م ال تمرکز بر شرراام

داشررته می شررود   سررهم و افزا،ش شررد،د به جای دسرر  کاری در شرراام  در واق  شرراام بیشررتر نمه

کاد تا ،د کار تیمی انجاج شود تا  ه ا،ن نیس  که شاام باال برود  هر فردی به نحوی تالش میمسال

 .شاام اف  نکاد

 آ،ا بر روی سهم ها قیم  سازی انجاج می شود؟

قیم  سازی اوب اس  ،ا  به نظر من روی سهم های کوچد بلهه اما اول با،د ا،ن سوال را بسرسیم که

تومان معامله می شوده در  ورتی که  ۰۱۱تومان باشد در حالیکه  ۰۱۱بد؟ و اگر ارزش ،د سرهم 

اسر  ،ا بد؟ ا،اجا ما ناراح  چه چیزی هستیم؟ ناراحتیم  تومان افزا،ش ،ابد اوب ۹۱۱قیم  سرهم به 

 تومان سرررهم را ۹۱۱ه به قیم  ایر ما ناراح  ا،ن هسرررتیم که مبادا افرادی ک که آن ها سرررود کردند ؟

ماوق فازی اسرر    ار،دند فروشرراده بشرروند و سررهم سررقوط کاد و دچار ز،ان بشررو،م  ا،ن حال  ماناد

قیم  سهم اثر می گذارد  ،عای اگر   رفر و ،د نیس   زمانی که ما سهمی را می ار،م تقایای ما در

اسررر   در ا،ن حال  دسرررتکاری  قیم  تاثیر گذار سرررهم بر روی ۰۱۱۱سرررهم ب ر،م به اندازه  ۰۱۱۱

اس  ز،را تعر،ف درستی از دستکاری قیم  ندار،م و ا،ن مویوع  قیم  طبق تماج فرمول ها رد داده

در  اس   دستکاری قیم  با هر معامله ای رد می دهد و هر تقایا،ی که وارد می شود سلیقه ای شده

 .قیم  تاثیر گذار اس 

 فساد و ت لف در بورس وجود ندارد؟

به ا،ن مساله باصث  ود دارد اما من ،د سروال از شما دارج  آ،ا برای حساسی  های افراطی نسب وج

بازارهای موازی بروند؟! ا،ن ایلی اوب  نشرررده که ،کسرررری از پول ها از بورس اار  بشررروند و به

اقتصاد ا،ران بوور  ددر د کامال شفاف باشاد ولی ا،اکه  اس  که روزی برسد که تمامی ب ش های

 سرا،ر ب ش ها بی تفاوت باشیم و تاها بورسی ها را مواذه کایم که گاهی اوقات ما نسرب  به فسراد در

ده افرادی که به صل  پرون نیز افراد بی گااه ا،ن وسرررال قربانی می شررروند و بقیه فرار می کااد  آ،ا پول

رای ا،ن  حب  من به بازار کمد کاد؟ شا،د ب های بورسری از بازار اار  شرده اند نمیتوانس  امروز

اما واقعی  ا،ن اسرررر  که اگر ب واهیم پول را حفی کایم با،د از  انتقاد های ز،ادی وجود داشررررته باشررررد

مد،ران  بکاهیم  در دوران مد،ر،  قبلی سازمان بورس درمصاحبه ای اواندج که ،کی از حساسی  ها

بازار داش  باشیم در هر  نماد در ۰۱۱پرونده ت لف در بورس ابر داد! ،عای اگر ما  ۰۵۱۱از وجود 
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به نظر من با،د کمی سریاس  مدارانه تر و  .ت لف  رورت گرفته و ا،ن آمار ا رال اوب نیسر  ۰نماد 

 .بهتر بوده مد،ر،  جد،د چاین چیزی نشایدج و صملکرد شان دوستانه تر براورد کرد  البته در

 ماب : روزنامه اقتصادی فر   امروز
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