
کند؟ید،رشد میفروشیسهامتان را م یچرا وقت  
گر یردند و دد کید شوند، اقدام به خریب به خریکه ممکن بود ترغ یتمام کسان ی، طبعا وقتیک روند صعودین است که در یت ایواقع

د یباش یفرادن دسته ان خواهد بود. اما اگر شما از آییست، تنها راه، حرکت بورس به سمت پایشتر نیداران از فروشندگان بیتعداد خر

ن یذشته، به اد. بلکه با نگاه به گیشویجان زده نمیابد، هییمت سهامتان کاهش میق یکنند، وقتیم یبررس ید منطقیکه مسائل را با د

ن هنگام با ید. در ابمان یر باقییکه ارزش آن بدون تغ یش باشد، در حالیتوانست تا ابد رو به افزاین سهام نمیمت اید که قیرسیجه مینت

ود. بعد از شیشتر میشتر و بیب ین روند نزولین پس هر روز ایاست. اما از ا یموقت یها احتماال روندمتید که کاهش قیشیاندیخود م

رار د تکیها داشتمتیرا که هنگام صعود ق یافت، باز هم همان استدالل منطقیا ده روز ادامه یک هفته ین روند به مدت ین که ایا

دیکنیم . 

د، یکنیکه اقدام به فروش م یابد اما درست همان روزیادامه  یتا زمان نامعلوم ین روند نزولید احتمال دارد ایشیاندیاکنون با خود م

ک فرد ی از یاد شما نمونهیت از ترس اقدام به فروش کرده اید که در نهایستین یرا شما تنها فردیرسد! زیان دوران رکورد فرا میپا

ها تمیفروش نمانده است، ق یبرا یچ سهامیگر هیمثل شما هم اقدام به فروش کرده است. حاال که د یگرید و هر کس دیبود یعاد

گرددیدا کنند و روند بازار برمین تنزل پیش از ایتوانند بیگر نمید . 

از سهامت را بفروش یمقدار    

مت آن به یه قرا ک ید سهامیاست که با یهیبد ید، به لحاظ منطقیوشاز سهام خود را بفر یده که بخشید زمان آن رسیکنیفکر م یوقت 

دینداشته نگاه دار یرا که هنوز ترق ید و سهامیشدت باال رفته بفروش . 

که  یسهام دارند، اما ییسک باالیمت داشته اند احتمال ریش قیش از همه افزایکه ب ید سهامیست تا متوجه شویالزم ن یادیاستدالل ز

سهام خود را  رید و سایدارند بفروش یرا که رو به ترق ییهان اگر آنیدارند. بنابرا یمت کمتریمانده اند احتمال تنزل قر ییبدون تغ

 یود. تنها مشکلتان سودآور خواهند بیم در مجموع براین تصمیدا کنند، ایمت پیش قیز افزایاند نکه راکد بوده ییهاآن ید، وقتینگاه دار

سهام  از یمت برخیش قید. علت افزایآیاست اما اغلب نادرست از آب در م یگرچه منطق ین استداللیت که چنن اسیکه وجود دارد ا

ن یه است. همیقش از بین سهام بیمت ایش قیجه، احتمال افزاینده آن است. در نتین شرکت نمایبوده که ا یاحتماال رشد و توسعه صنعت

 یود، سهامد به خاطر کسب سیکه مجبور هست یبرد. اما شما زمانین رنج میادیبن یعفر مانده معموال از ضییکه بدون تغ یطور سهام

د: ییگوید مد. لذا با خویبازده را حفظ کند و سهام کمین سهام خود را به فروش برسانید سودآورتریل داریعتا تماید، طبیرا بفروش

خود  یم بازدهه را نگاه دارم تا آنها هیداشته باشند و بق یم سودآوریشان پرداخته ام برایکه برا یش از پولیفروشم که بیرا م ییآنها»

شما  یرا برا ین سوددهیشترید که بیفروشیرا م یجه سهامید، در نتیبرس یج منطقید به نتایاز آنجا که شما عادت دار« را نشان دهند.

متشان استیق یقش از ترید که احتمال سقوط ارزش آنها بیداریرا نگاه م ییاند و آنهاداشته .    

هامدار اند. سشتر رشد کردهید بیاکه فروخته ید و سهامیاخود نگاه داشته یارزش را برایسهام ب ید که مشتیابییمسرانجام در 

 هن سهام بیمت ایاگر ق یخوب، حت»شد. یاندیبا خود م یمنطق یادالر دارد، به گونه 51تجربه که صد فقره سهام از قرار هر سهم یب

سهم به ارزش  51دالر،  51مت یکصد سهام به قی ین فرد به جایاما اگر ا« ان خواهم کرد.یدالر ز 5111صفر برسد، من حداکثر 

وجود  یشتریب یلیدالر است، احتمال خ 51مت آن یکه ق یگرفت. سهامیقرار م یمن تریت ایدالر داشت، در وضع 511هر سهم 

دالر تنزل کند،  511در نوسانات بورس به  یدالر 511ن که سهام ینزول کند. اما احتمال ادالر  51ک شبه به یدارد که ارزش آن 

ن یر از ایر غبرخوردارند )که اگ یشتریتر، از ارزش بقت که سهام گرانین حقیکمتر است. گذشته از ا یلیخ یبراساس مطالعات آمار

هراسان  یکه به راحت یهمان کسان یعنیندارند؛  یچندان یید که داراشویم یداریخر یافراد ین سهام سویمت آنها باال نبود( ایبود ق

تمال تنزل گر، احید یمنطق یریگجهیک نتیفروشند. براساس یمت میرقیبه سرعت سهام خود را ز یط تنش روانیشوند و در شرایم

رونق استیمت سهام پررونق کمتر از سهام بیق . 

الل بازار د در خیست؟ اما شاین طور نیکند، ا ید ویعا یادیز یلیاست که سود خ یسهام ل به نگهداشتنیعتا مایه گذار طبیک سرمای

ان سهام کم ن نحوه عمل کرد، همیکه به بهتر یها، سهاممتید که در دوران افت قین نکته توجه کرده باشیر، به ایپررونق چند سال اخ

ند، همان ینمایر ترس و هراس اقدام به فروش سهام خود نمیکه هرگز بدون اراده خودشان و تحت تاث یرونق بود. تنها کسان
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. آن ندارند یفور یبه بازده ینده از آنها سود ببرند و توجهیهستند که قادرند سهام خود را نگاه دارند تا در آ یاسهامداران عمده  
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