
 پرنوسان ايبازاره گذاران سرمايه براي نكاتي
 

 را خود گذاري سرمايه هاي استراتژي و شوند مي شوكه گران معامله از بسياري بازار، پرنوسان هاي دوره در

 ارندد تمايل اغلب افراد اين كند، مي صدق كار تازه گذاران سرمايه درباره ويژه به امر اين برند. مي سوال زير
 وضعيت ظاهر به دوباره بازار كه زماني تا و بكشند بيرون بازار از را خود هاي سرمايه شرايطي چنين در كه

 .بمانند منتظر و بايستند كنار كند، پيدا امني

 

 است. ناپذير اجتناب امري بازار نوسانات كه است اين كنند، توجه آن به بايد گذاران سرمايه اين كه اي نكته

 هاي دوره اين در بازار از رفتن بيرون براي تالش برود. پايين و باال كوتاهي مدت در كه است بازار ماهيت اين

 اين دارد وجود ها دوره اين گذاشتن سر پشت براي كه هايي حل راه از يكي است. سختي كار كوتاه بسيار
 سياريب نكنيد. توجه زاربا مدت كوتاه نوسانات اين به و بگيريد نظر در را مدت بلند زماني هاي افق كه است

 گذاران سرمايه حتي اما كنند، مي پياده خود هاي فعاليت در كامل طور به را استراتژي اين گران معامله از

 كه ندبردار هايي گام و باشند داشته شناخت پرنوسان هاي دوره در بازار وضعيت به نسبت بايد هم مدت بلند
 را كار اين توانيد مي چطور كه دهد مي نشان شما به مقاله اين كند. كمك ها آن به پرنوسان شرايط در

 .دهيد انجام

 

 چيست؟ نوسان

 كوتاه دوره يك در سريع كاهش يا افزايش احتمال يا و حركت به بازار تمايل از آماري معيار يك نوسان
 دازهان گذاري سرمايه نوع يك سود ميزان در استاندارد انحراف از استفاده با اغلب را نوسان ميزان است. زماني

 د؛رو مي انتظار كه را انحرافي يا ساننو ميزان كه است آماري مفهوم يك استاندارد انحراف كنند. مي گيري

 سرمايه كه حالي در است درصد 50 حدود S&P 055 استاندارد انحراف مثال براي كند. مي مشخص
 ودس ميزان زيرا دارند، صفر با برابر استانداردي انحراف بانكي؛ هاي حساب مانند اي شده تضمين هاي گذاري

 .كند مين تغيير وقت هيچ ها گذاري سرمايه نوع اين

 دمع حاصل اغلب وضعيت اين هستيم. سنگين معامالت و نرخ فراوان تغييرات شاهد ما پرنوسان بازارهاي در
 هب كسي و كنند مي خريد به اقدام همه كه زماني مثال )براي است سو يك از معامله براي سفارشات تعادل

 مهم خبر يك انتشار مانند اموري اصلح بازار در نوسانات كه كنند مي عنوان برخي رود.( نمي فروش سراغ

 جنتاي يا دولتي، بهادار اوراق انتشار معروف، بسيار گر تحليل يك سوي از اي توصيه شركت، يك درباره
 گذاران سرمايه و مدت كوتاه فروشندگان روزانه، گران معامله ديگر برخي است. سود درباره اي غيرمنتظره

 .انندد مي نوسانات توليد عامل را موسساتي

 نيروهاي حاصل گذاران سرمايه هاي واكنش كه است اين دارد زيادي طرفداران كه توضيحاتي از يكي

 ندهست درست بازار هاي نرخ كند مي عنوان كه دارد ريشه كارآمد بازار تئوري در ايده اين است. روانشناختي

 نرخ مداوم تغييرات كه دهد مي نشان رفتاري شيوه اين شوند. مي تنظيم موجود اطالعات طبق بر و
 توان نمي كه است واضح است. گذاران سرمايه جمعيت از كثيري گروه اذهان در تغييرات حاصل )نوسانات(

 نوسان كه آنجايي از حال هر در اما داد، ارايه بازار در نوسان عامل درباره دقيقي گيري نتيجه ها بحث اين از
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 .باشند آن از استفاده براي هايي راه دنبال هب بايد گذاران سرمايه دارد، وجود بازار در

 

 پايدار گذاري سرمايه 

 

 دارپاي گذاري سرمايه همان كار اين است. نوسانات از جمعي دسته اجتناب نوسانات با مقابله براي روش يك
 و ينيدبنش بتوانيد بايد شما و است سخت بسيار كار اين گاهي است. مدت كوتاه نوسانات به نكردن توجه و

 نمي افراد از بسياري كه است كاري اين و باشيد تان گذاري سرمايه درصدي 05 كاهش شاهد مثال براي

 .دهند انجام را آن راحتي به توانند

 

 گهن سال بيست را پوزيشني اگر كه است اين حفظ و خريد استراتژي درباره اشتباه رايج هاي ايده از يكي

 زا بسياري زيرا دارد مراقبت به نياز مدت بلند گذاري سرمايه رسيد. مي فراواني سود به شك بي داريد،
 مالي رازت كه ايد رفته شركتي سراغ به شما كه كنيد فرض گذارند. مي تاثير بازار هاي نرخ بر ها فاندامنتال

 مي ها داده اين به توجه با شما است. بوده باال متمادي هاي دوره در نيز سودش ميزان و داشته مناسبي

 اثيريت مدت بلند در شركت اين سهام ارزش بر مدت كوتاه نوسانات كه كنيد گيري نتيجه اينگونه يدتوان
 هاي فرصت گران معامله است، حاكم بازار بر نوسان كه هايي زمان كه است اين حقيقت داشت. نخواهد

 .دارند اختيار در مناسب هاي دارايي و سهام خريد براي مناسبي

 هر در را خوب روز چند اگر كه است اين داشت نظر در حفظ و خريد استراتژي در دباي كه مطلبي مهمترين

 رام اين يافت. خواهد كاهش زيادي حد تا بياوريد دست به توانيد مي كه سودي ميزان بدهيد، دست از سال
 زا استفاده و كسب در كنيد مي گيري تصميم چگونه و آوريد مي دست به كجا از را خود اطالعات شما كه

 روز بيست اگر» كه است شده ذكر متون از بسياري در اما كند، مي كمك شما به معامالتي هاي فرصت

 اغلب در گفته اين «رسيد. خواهد نيم از كمتر به سال يك در سودتان ميزان بدهيد، دست از را سال خوب
 همعامل به اقدام سال، بد روز بيست در اگر كه باشيد داشته توجه هم نكته اين بايد اما است؛ درست موارد

 براي زني پرنوسان بازارهاي از توان مي كه نكنيد فراموش يافت. خواهد افزايش بسيار سودتان ميزان نكنيد،

 .كرد استفاده معامله

 

 بدانيد بايد آنچه

 اشندب آگاه امر اين به بايد كنند، مي استفاده الين آن كارگزاران از كه اي دسته آن ويژه به گذاران، سرمايه
 تشرك ريسك ميزان كه كنند مي استفاده روندهايي از ها شركت از بسياري پرنوسان، هاي دوره طول در كه

 اجراي موقت طور به از بازار هاي شركت از برخي گذشته در مثال براي دهد. كاهش شرايط اين در را

 .كردند مي اجرا دستي صورت به را سفارشات و انداختند مي تعويق به را سفارشات اتوماتيك

 مورد زيادي حجم كه هايي زمان در يا و دارد زيادي نوسانات نرخ كه زماني در موسسات عملكرد نحوه
 كرذ ادامه در باشيد آگاه آن به بايد كه نكاتي از برخي است. متفاوت مواقع ديگر با گيرد، مي قرار معامله

 :اند شده

 

 اجراي در تاخير است ممكن امر اين و است همراه معامالتي محج افزايش با اغلب پرنوسان، بازار:  تاخيرها
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 اجراي كه شود موجب است ممكن همچنين معامالتي باالي حجم باشد. داشته دنبال به را دستورات

 اب است. متفاوت كامالً دستور ارايه زمان در شده اعالم هاي نرخ با كه بگيرند صورت هايي نرخ با معامالت
 به نزديك هاي نرخ در معامالت كه داشت انتظار توان مي الين، آن معامالت از زافزونرو استفاده به توجه

 گونه اين به وضعيت هميشه كه باشيد داشته نظر در را امر اين بايد اما شوند. اجرا دستور زمان هاي نرخ

 .نيست

 

 مواجه معامالت اياجر در مشكل با سيستم، ظرفيتي هاي محدوديت دليل به احتماالً:  اينترنتي مشكالت
 در تاس باال اينترنتي ترافيك كه هايي زمان در كنيد، مي الين آن معامالت به اقدام اگر عالوه، به ايد. شده

 ايه شركت از بسياري داليل، اين به بنا شد. خواهيد مواجه مشكل با تان اينترنتي حساب به دستيابي

 مي اشم و اند كرده استفاده تلفني معامالت مانند گزينيجاي هاي روش از مواقع اينگونه در الين آن معامالت

 .كنيد استفاده تلفن يا فكس از اوقات گونه اين در ها روش اين كمك با توانيد

 

 معامله كه نرخي و ايد كرده دريافت كه نرخي بين زيادي نرخي تفاوت است ممكن:  نادرست هاي نرخ
 عيواق هاي نرخ حتي نوسان پر بازار در كه باشيد داشته ياد به باشد. داشته وجود است، شده اجرا آن با تان

 كي در موجود هاي پوزيشن يا سهام تعداد عالوه به باشند. داشته فاحشي تفاوت بازار نرخ با است ممكن هم

 نرخ هب شما دستيابي احتمال بر و كند تغيير سرعت به است ممكن شود( مي ناميده نرخ حجم )كه بازار نرخ

 .بگذارد تاثير اننظرت مورد

 

 از خاصي حد به نرخ رسيدن صورت در فروش يا خريد براي دستوري : حد دستورات پرنوسان، بازار يك در

 از تر پرهزينه كمي عموماً حد دستورات .هستند مناسب بسيار  شده تعيين حد از بهتر سطوحي يا نرخ

 به بايد البته كنند. مي گران معامله به اديزي كمك پرنوسان، بازارهاي در اما هستند، بازار ديگر دستورات
 يادز چندان شود، اجرا حتماً شما دستور اينكه احتمال شرايطي، چنين در كه باشيد داشته توجه نيز امر اين

 .نيست

 

  

 گيري نتيجه

 مورد استراتژي از اگر باشند. آگاه پرنوسان بازارهاي در موجود بالقوه هاي ريسك از بايد گذاران سرمايه

 ايد رفتهگ تصميم اگر اما كنيد. استفاده پايدار گذاري سرمايه روش از توانيد مي هستيد، مطمئن تان استفاده

 تاثيري چه بازار، شرايط كه باشيد داشته توجه امر اين به بايد كنيد، معامله به اقدام پرنوسان دوره اين در كه

 .داشت خواهد شما معامله بر
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