
 گیزی نوسان

ِ حالتی اص موج سواری در بورس ٍ فشٍش دس اغطالحا ت ِ دس آى حالت، فشد هَج سَاس الذام تِ خشیذ ٍ فشٍش  بورس خشیذ  اطالق هی ضَد و

 .آى دس افضایص تؼذی هی ًوایذ وٌذ )ًَساى گیشی( تِ ایي تشتیة وِ الذام تِ خشیذ سْام دس لیوت وف ٍ فشٍش ًَساًی هی

ٍ فشٍش است. افشاد هَج سَاس تایذ داسای موج سواریٍ  نوسان گیزی ًىتِ تسیاس هْن دس تسیاس  ریسک پذیزی تطخیع دسست صهاى خشیذ 

 .هٌذ تدشتِ تسیاس وافی تَدُ ٍ ّوچٌیي ًیاصهٌذ ضٌاخت تسیاس دلیك اص سْن هی تاضذتاالیی تاضٌذ. ایي سٍش ًیاص

ٍ والى، حذس تضًذ وِ لیوت دس ٍالغ، ای خشد  سْن هَسد ًظش دس وَتاُ هذت تاال )یا پائیي( خَاّذ  هَج سَاس تایذ تا دس ًظش گشفتي پاساهتّش

ٍ تش ّواى هثٌا ًسثت ِ خشیذ )یا فشٍش( آى سْن الذا سفت  ِ تغییش هَسد ًظشش ایدادت ٍ پس اص هذتی و ضذ، ًسثت تِ فشٍش )یا خشیذ(  م وٌذ 

ٍ تدشتِ صیاد ٍ آى الذام وٌذ. هَج سَاس تا ایي سٍش هوىي است ِ تشای ایٌىاس تایذ تخػع  ُ لاتل تَخْی تذست آٍسد. الثت تخػَظ آضٌائی  تاصد

 !ایي غَست، هَج تش هَج سَاس، سَاس خَاّذ ضذ واهل تا ٍضؼیت ٍ هذل سفتاسی سْن ضشوت هَسد ًظش داضت. دس غیش

ٍ هخالفاى خاظ خَد هی تاضذ. هخالفاى هَج سَاسی هؼتمذًذ وِ موج سواری تطاس اطالػات غلط ٍ تی پایِ  داسای هَافماى  دلیل ایداد هَج، ًا

ذاختي سْاهذاس ِ خشیذ ٍ تِ اضطشاب ًا ٌفی( تشای پاییي آٍسدى لیوت سْن، یا تطَیك ت خثش هثثت( ٍ تاال تشدى لیوت  ایطاى )تا خضء )تا خثش ه

 .وارب سْن است

ٌذ ٍ ٍلی ِ ػول هَج سَاسی یه ػول حشفِ ایی تَدُ ٍ  هَافماى هَج سَاسی دالیل ایداد هَج سا هستمل اص ػول هَج سَاسی هی دًا هؼتمذًذ و

ُ تا طیة خاطش ٍ تا سٍح تَسس هٌافاتی ٍ فشٍضٌذ ِ خشیذاس  ُ هَافماى هؼتمذًذ و واهل اص ّوِ ضشایط الذام تِ خشیذ ٍ فشٍش  تا اطالع ًذاسد. گشٍ

ٍ تٌْا تفاٍت خشیذاساى ٍ تشخالف ًظش هخالفاى،  فشٍضٌذگاى دس تطخیع صهاى خشیذ ٍ فشٍش هی تاضذ. ایٌاى هؼتمذًذ وِ ایي واس هی وٌذ 

 speculatorایي سٍش استفادُ هی وٌٌذ،واس هٌفی ًوی تاضذ . تِ افشادی وِ اص  داللی )تِ هؼٌای تذی وِ دس ایشاى سایح است!( ًیست ٍ

ِ تِ هؼٌای ِ تاص»لغت سا  است ٍ تشخی تِ ًادسست ایي «حدس سننده» گَیٌذ و ذ تا تِ آى تاس هٌفی تذٌّذ ٍ هی گَیٌذ « سفت ِ وشدُ ًا تشخو

 .ٍاسد ًیست واس هاّیتا ّیچ تفاٍتی تا خشیذ تلٌذ هذت سْام ًذاسد ٍ ّیح اضىالی تِ آى ایي

  :ی پش ٍاضح است وِالثتِ یه هَضَػ

ٍ سپس تالش وٌذ تا خَساصی، هؼاهالت غَسی ٍ سایش سٍضْای ایٌىِ غیش ٍالؼی، تاصاس سا دس هَسد آى سْن تِ اضتثاُ  فشدی سْوی سا تخشد 

ذ سْن سا دس ًَا خالف است ٍ تیٌذاصد تا تتًَا ٍ لاً ٍالغ دسآهذ ًاضی اص آى ًی لیوت تاالتشی تفشٍش تشساًذ. ایي واس اخاللا، ضشػا  ٍ دس  ض حشام است 

ضشوتْای تضسي،  دس ّوِ وطَسّای دًیا هداصات سختی داسد. فشلی ّن ًوی وٌذ وِ ایي واس تَسط ایي واس ضىلی اص والّثشداسی است ٍ

ِ ای اص آًْا ٍ یا هدوَػ ِ گزاسیْا یا سْاهذاساى وَچه  دام ضَد، دس ّش حال خشم تَدُ ٍ لاتل پیگشد است. هتاسفاًِ دس تا سشهای ها  صاس تَسسًا

 .تَدُ است وِ لثح آى تطذت واّص یافتِ است تذلیل ػوك ون تاصاس ٍ ػذم ضفافیت دس سالْای گزضتِ ایي اهش تمذسی سایح

ٍ ػوذتا اها ِ تٌْا تا فشیفتي تاصاس ) سْاهذاساى ضؼیف ون اطالع( حاغل هی ضَد، هؼاهلِ پشسَدی تِ  تؼَیض دسآهذ پان تاصاس، تا دسآهذ ًاپاوی و

 !ی سسذًظش ًو
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