
کالغ خواست راه رفتن کبک را : شروع داستان     
 !بياموزد، راه رفتن خود را ھم فراموش کرد

و از  کالغ از راه رفتن کبک . رفت اند که روزی کالغ، کبکی را ديد که راه می آورده

نظر کالغ راه رفتن کبک زيبا  تناسب حرکات و چستی اطراف او خوشش آمد، به

ناگھان فکری به ذھنش رسيد،که .راه رفتن کبک دقت کردمدت ھای مديدی به   .بود

 شايد اين ھمان زمان وموقعيت

بنابراين تصميم گرفت اول .حساسی است که برای او فرا رسيده تا ديگر کالغ نباشد 

بعد از مدتی .چندی بکوشيد تا ھمچون کبک زيبا راه رود  .راه رفتن کبک را تقليد کند

که ديگر  يچ ، رفتار خودش را نيز فراموش کرد، چنانراه رفتن او را که نياموخت ھ

 . نمی توانست مثل قبل راه برود

کالغ ھا در بازار بورس چگونه خريد و فروش می 
 کنند ؟

احتماال برای بسياری از افرادی که در بورس فعاليت می کنند اين اتفاق پيش آمده که 

اساس يک اخبار به آن شخص به توصيه يک نفر، يک کارگزار ، يک سايت ، بر 
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نظر رانتی ، يا يک فرد ظاھرا حرفه ای در بورس، سھمی خريده يا سھمی را که 

تا . داشته فروخته و سھم جديدی خريده و بعضا اين کار را چندين بار تکرار کرده

اينکه فرد بعد از مدتی متوجه می شود که با احتساب کارمزدی که برای اين خريد و 

ضا ضررھايی که در بعضی از اين معامالت نصيبش شده ، فروش ھا پرداخته و بع

اگر سھم اولی را نگه می داشت و از اين سھم به سھم ھای ديگر نمی پريد سود 

بيشتری می کرد ،اين فرد در نھايت کلی سود را به خاطر کارمزد ھايی که برای 

خريد و فروش ھای متععدش پرداخت کرده نصيب کارگزاری کرده و کارگزار و 

در بيشتر موارد،اين افراد بعد از خريد سھام .ديگران را ثروتمندتر کرده نه خودش را

و گاھی حتی بعد از فروش سھمشان تازه در مورد آن به تحقيق می پردازند،تحليل 

ھای مختلف را مطالعه می کنند و اگر با تحليل آشنا باشند تازه شروع به بررسی و 

،خوب شد که .…، حيف شد…کاش تحليل سھم می کنند و بيشتر با ای

و جمالتی مثل اين خريد و فروش ھای خود را توجيه … ،بھتر که نخريدم.…فروختم

اين رفتار ھمان رفتار کالغ ھاست که با تقليد کورکورانه می خواھند مثل .می کنند

 .دمی خواھند در آن سود کنند نخبگان اين بازار

 

http://abcbourse.ir/


 نسرمايه گذار کالغی ھميشه پر استرس و نگرا

ھمه ما ممکن است کم و بيش درگير اين اتفاق شده باشيم،بعضی از آن درس می 

اين نوع .شوند به اين کار ادامه می دھند گيرند و بعضی بدون آنکه متوجه اين اشتباه

می ناميم،کالغ در ادب فارسی نماد بی  کالغی سرمايه گذاری را سرمايه گذاری 

گذار کالغی نيز چنين کاری می کند ، چرا  سرمايه.فکری و تقليد کورکورانه ھستند 

که اين فرد خودش ھيچ توانايی ندارد و ھميشه با اطالعات ديگران خريد و فروش 

بدون سعی و تالش برای بررسی و تحليل سھم ھا  يک سرمايه گذار کالغی.می کند

ز دائما به دنبال تقليد کورکورانه و پرسيدن و شنيدن از اين و آن است تا بتواند ا

اين نوع سرمايه گذاران ھميشه به دنبال .طريق اين اطالعات بادآورده سود کسب کند

به اين اميد که در نھايت با يکی  فرصت جديد و رانت ھای تازه از ديگران ھستند و 

از اين حرف ھای ديگران ،يک شبه ره صد ساله را طی کنند و سود کالنی بدست 

البته در بيشتر مواقع ھم از اين سودھا جا می  که.بياورند،اوقات خود را می گذرانند

به دليل اينکه اطالعات  يک سرمايه گذار کالغی.مانند و حتی متضرر می شوند

زيادی درباره سھامی که خريده ندارد، ھميشه نگران و مضطرب است و با افت و 

دليل آن ھم بسيار ساده .خيز قيمت سھام استرس و فشار زيادی را متحمل می شود

عدم اطالعات کافی در باره سھامی که خريده شده و ھمچنين مطمئن نبودن : تاس
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يکی از ويژگی  .نسبت به اطالعاتی که از فرد ديگری کورکورانه دريافت کرده است

زياد استفاده می کنند و ! ) … ميگن: (سرمايه گذاران کالغی اين است که از عبارت 

د تا آنھا را نيز با خود ھمراه کنند و در در حال نقل پيام ديگران برای ديگران ھستن

 .اين تقليد کورکورانه تنھا نباشند

که البته سود کردن در بورس (در بھترين حالت ھم اگر چنين افرادی به موفقيت برسند

درصد آن ھا در مقايسه با ) براساس اطالعات ديگران موفقيت محسوب نمی شود

رفتن در اين درصد ناچيز احتمال بسيار ساير سھامداران بسيار ناچيز است و قرار گ

نمی شود منکر اين شد که در بازار بورس اطالعات نھانی تقريبا در .کمی دارد

شرکت ھا وجود دارد و ھميشه ھم در ھر شرکتی افرادی ھستند که از اين  تمام

ولی از نظر عقالنی ھيچ دليلی وجود ندارد که شخص يا گروھی .اطالعات آگاه ھستند

عات نھانی در اختيار دارند آن را به راحتی در اختيار ديگران قرار دھند و که اطال

اين افراد خيلی راحت می توانند خودشان از اين اطالعات استفاده کرده و منافع 

 .زيادی کسب کنند و نيازی به انتشار اين اطالعات ندارند

 اگر سرمايه گذار کالغی باشيد بازيچه ديگران خواھيد شد

اطالعاتی به دست شما می رسد که ادعا می شود يک فرصت فوق العاده وقتی 

 :ھستند،معموال يکی از حالتھای زير محتمل است
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يا اينکه عده ای در تالش ھستند با پخش اين اطالعات ارزش سھم در اختيار خود را 

باال ببرند که در اين صورت اگر ھم رشدی در سھم اتفاق بيفتد شما فقط به عنوان يک 

ابزار برای رشد بيشتر قيمت به آنھا کمک کرده ايد،و يا اينکه عده ای در تالش 

ھستند که سھمی که در اختيار دارند را بفروشند و در حال بازارگرمی برای سھم 

در نتيجه به احتمال زياد وقتی که سھم خود را به فروش برسانند شاھد .خود ھستند

کنيد اينگونه نيست يک امتحان ساده  اگر فکر می.افت ھای شديدی در سھم ھستيم

انجام دھيد و برای مثال يک يا دوماه تمامی اخباری را که از سھم ھا به شکل ھای 

به دست شما می … مختلف به عنوان يک فرصت فوق العاده ، يک سھم بی نظير و 

رسد يادداشت کنيد و سرگذشت قيمت آن سھم ھا را پيگيری کنيد تا خودتان متوجه 

ه واقعا چند درصد از اين اطالعات به اصطالح داغ و دسته اول باعث رشد و شويد ک

 .سودآوری سھم ھا شده اند

 با توانيد می فقط شما که است جايی ما بورس که است اين گروه اين فکر طرز

 از .کنيد سود  آنھا فروش و خريد از کورکورانه تقليد و ديگران حرف از استفاده

 !دھد نمی جواب بازار اين در مطالعه و بررسی و تحليل افراد اين نظر

متاسفانه گاھی اين سرمايه گذاران کالغی که به دنبال پيداکردن اطالعات و اخبار 

دسته اول در سھم ھا ھستند ، حتی بيشتر از برخی تحليلگران و فعاالن بورس برای 

ھا حتی تا پيدا کردن اخبار و شايعات و سيگنال ھا ، زمان می گذارند و برخی روز

پس نمی توان گفت که ھمه اين ھا .می گذارند وقت  چندين ساعت ھم برای اين کار

،بلکه   افرادی ھستند که برای موفقيت در بازار بورس زمان اختصاص نمی دھند

طرز فکر اين گروه .مسئله اصلی در ذھنيت و طرز فکر اينگونه افراد از بورس است

ا فقط می توانيد با استفاده از حرف ديگران و اين است که بورس ما جايی است که شم

http://abcbourse.ir/


از نظر اين افراد تحليل و بررسی . سود کنيد  تقليد کورکورانه از خريد و فروش آنھا

 !و مطالعه در اين بازار جواب نمی دھد

 بزرگ ھای ثروت به اند توانسته روش اين با بورس نخبگان آيا ولی
 کنند؟ پيدا دست

در جھان دقت کنيم،می بينيم که اين افراد  نخبگان بورس اگر به سرگذشت افراد

ھميشه با استفاده از دانش و تجربه خود و با اتکا به داشته ھا و تحليل ھای خود در 

 ۵٠گذاران يکی از موفق ترين سرمايه  وارن بافت به گفته.اين بازار موفق شده اند

به دنبال يک فرصت يک به ھزار است که وی  سرمايه گذار بازنده يک: سال اخير

باشد  “متخصص ھا”را در مسير آسان تر قرار دھد، ھميشه به ھر که ظاھرش شبيه 

. گوش می دھد و به ندرت پيش از خريد مطالعه ای عميق و اساسی انجام می دھد

پيشنھادی از سوی يک کارگزار، ، “ داغ” تمام تحقيقات او منحصر به آخرين نکته

يک شخص معرف در شبکه ھای اجتماعی بورسی ، سايت ، مشاور يا روزنامه روز 

 .قبل است

اگر شما سھام شرکتی : يکی از مديران افسانه ای وال استريت نيز می گويد پيتر لينچ

کت در يک تفاوتی با شر  را بدون مطالعه و تحقيق خريداری کنيد،اين کار شما ھيچ

 .بازی شرط بندی ندارد و احتمال موفقيت آن بسيار کم است

در بازار بورس خودمان ھم نمونه ھای بسياری از افراد موفق وجود دارند که به 

داليلی نمی توان اسم آنھا را ذکر کرد ، به ھر کدام از آنھا که نگاه می کنيم کوله 

تجربيات با گذشت زمان بدست  باری از تجربه و اطالعات ارزشمند ھستند که اين

 :يکی از اين افراد به ما می گويد.آمده است
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 کالم آخر
سخن نھايی ما با شما اين است که در بازار سرمايه ھميشه فرصت کسب سود وجود 

دارد و بسياری از افراد ھستند که با استفاده روش ھای مختلف تحليلی سود ھای 

روش کسب سود از اين بازار را به مرور پيدا خوبی بدست می آورند ، فقط شما بايد 

می توان با فرا گرفتن تحليل و باال بردن اطالعات و مھارت ھای شخصی از .کنيد

اما اين اتفاق يک شبه نمی افتد و شما نياز به کسب .سود ھای اين بازار استفاده کرد

 تجربه در طی زمان داريد

 می دانند به جای يک سرمايه گذار کالغی بودن بايد سعی  نخبگان بورس
را فرا بگيريم تا  آموزش بورس کنيم،خودمان راه و روش کسب سود و

درصد افرادی که با . مبتوانيم به طور مستمر از اين مھارت خود استفاده کني
استفاده از حرف ھای ديگران در بورس به ثروت رسيده اند بسيار ناچيز 

 .است
  سرمايه گذار کالغی فکر می کند زيرک است و با زيرکی بايد يک شانس

فوق العاده را از فردی ديگر بيابد و با تقليد از کار او در بازار نتيجه شگفت 
 .انگيری بگيرد

 ال موفقيت در بورس ھستيد،بايد بپذيريد که موفقيت در ھر اگر واقعا به دنب
  درکنار گذشت زمان است  کسب تجربه و تخصص کافی حرفه ای نيازمند

پس به دنبال بدست آوردن اين تجربه و تخصص و افزايش مستمر آن .
اين زيان ھا خود .و از ضرر کردن ھای جزئی ترسی نداشته باشيد  باشيد

شماست که می تواند موفقيت ھای بلند مدت شما را  بخشی از تجربه اندوزی
 .تضمين کند

 می دانند زمانی را که برای فعاليت در بورس اختصاص می  نخبگان بورس
اطالعات  کسب  به دھيم،به جای دنبال کردن شايعات و حرف ھای ديگران 

ر و سھام شرکت ھا و در نھايت افزايش تجربه و تحليل و بررسی بازا
 .اختصاص دھيم،تا موفقيت خود در بورس را در بلند مدت تضمين کنيم خود

 

  سينا محمدی: فعال بازار بورس ايران 
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