
 ای وال استریتمعرفی پیتر لینچ یکی از مدیران افسانه

گذاری مشترک معروف به سال مدیریت یک صندوق سرمایه ۳۱مدت  به (Peter Lynch) پیتر لینچ

 درصد ۹۲کننده ساالنه را بر عهده داشت و توانست بازده خیره Fidelity شرکت در Magellan نام

میلیارد دالر در  ۳۱به  ۳۲۱۱میلیون دالر در  ۹۲را کسب  کند  او توانسبت ارزا ایص صندوق را از 

سببهامی را بیرید که »که اسببترات ی  ای وال اسببتریت اسببتران افسببانهبرسبباند  او یکی از مدی ۳۲۲۲

 .وی شهرت زیادی دارد« شناسیدمی

در آمریکا   او در کتاب  Wharton بازرگانی و مدرسبببه Boston College او پس از تحصبببیر در

گذاری های سرمایهضمص توصیف استرات ی «One Up on Wall Street» مشبهور خود با عنوان

 گذاری در بازار سهام، تستی با عنوان تست آینه راپیش از تصبمی  به سبرمایه گذارانه سبرمایهخود ب

گذاران آنها را سبببرمایه کند که الزم اسبببتها ارائه میکند  وی سبببلس لیسبببتی از توصبببیهپیشبببنهاد می

 می  بهمعروف است  و هر فردی قبر از آنکه تص همواره به خاطر بسبلارند  ایص آزمون به تسبت آیینه

 .بگیرد باید در برابر آینه بایستد و به سه سوال زیر صادقانه پاسخ دهد گذاری در بازار سهامسرمایه

 سه سوال اساسی قبر از ورود به بازار

حوزه  کن  هسببببببت ا قببر از آنکه شببببببما واردای کبه در آن زنبدگی میآیبا مص مبالبک خبانبه -۳سببببببوال 

ای گذاری در خانهسببرمایه .ای برای خود تهیه کنیدنهگذاری در بورس شببوید، وا   اسببت خاسببرمایه

گذاری خوب است که تقریبا هر کس قبر سرمایه کنید پیش از ورود به بورس، یککه در آن زندگی می

 .فکر آن باشد گذار دیگر باید بهاز هر سرمایه

و روا برای  فرمولگذاری آن را دارم نیاز مبرم دارما هزاران آیا به پولی که قصد سرمایه -۹سبوال 

و ود دارد  اما یک قاعده سبرانگشتی اما  هایتان که باید وارد بازار سبهام کنیدتعییص میزانی از دارایی

را وارد بازار سببهام کنید که تحمر از دسببت رفتص آن را دارید  موثر ایص اسببت که تنها بیشببی از پولتان

 .تان وارد شود دی به زندگی روزمره بدون آنکه خلر

سببببببوال  تریصها و خصببببببوصبببببیات الزم برای موفقیت را دارما ایص در واق  مه آیا وی گی -۱ل سبببببوا

به نفس، داشتص  گذار موفق شامر صبر، اعتمادروی شبما اسبت  لیسبت خصبوصبیات یک سبرمایهپیش

انعطاف پذیری، توانایی پذیرا  شبببهود قوی، قدرت تحمر درد، داشبببتص اهنی باز، پشبببتکار، حوصبببله،

 .وحشت عمومی در بازار است همینطور قدرت نادیده گرفتص ترس واشتباهات و 
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تر بورس دارید پی گذاری درصورتی که پاسخ شما به سه سوال باال مثبت است و تصمی  به سرمایه در

 :کندهای زیر را برای شما مطرح میلینچ توصیه

روزی از روزها شاید در ماه بعد یا طی سال آینده یا سه سال آینده، بازار سقوط شدیدی را تجربه -۳

 !خواهد کرد  پس برای آن آماده باشید

 .تان هستندهای مورد عالقههای شدید بازار فرصت ایده آلی برای خرید سهام شرکت سقوط-۹

 .ارمغان آوردتواند سود چشمگیری به گذاری در سهام میسرمایه-۱

درصدی اما به طور مستمر به طرز شگفت آوری ثروتمند  ۱۲تا  ۹۲توانید با کس  بازده شما می-۱

 .شوید

بینی شما درست از آب برای کس  سودآوری باال الزم نیست همیشه یا حتی بیشتر اوقات پیش-۵

 .دربیاید

کند اما همواره در ها حرکت میها در بیشتر مواق  در خالف  هت ارزا ااتی آنقیمت سهام شرکت-۶

 .شوددرازمدت به ارزا ااتی آنها همگرا می

اینکه سهام یک شرکت عملکرد بدی داشته و قیمت آن سقوط کرده به ایص معنا نیست که نمی تواند -۱

 .در آینده سقوط بیشتری را تجربه کند

 !های شما نیستلیراید لزوما به معنای درست بودن تحافزایش قیمت سهامی که شما خریده-۸

حتی اگر قیمت آن ده  اید؛اگر یک سهام موفق را در سبد خود نداشته باشید چیزی را از دست نداده-۲

 !بنشاند تواند شما را به خاک سیاهبرابر شود  اما یک سه  بد می

 !یک سه  نمی داند که شما مالک آن هستید-۳۲

 .یتش را به فراموشی بسلاریدآنقدر شیفته یک سه  موفق نشوید که دلیر موفق-۳۳

خارها )فروا زودهنگام سهام با ارزا سبد خود و نگه  ها و آب دادن بهبا از ریشه کندن گر-۳۹

 .انتظار موفقیت نداشته باشید داشتص سهام بی ارزا(

پولتان را در یک  اگر مطمئص نیستید بتوانید عملکردی بهتر از عملکرد بازار داشته باشید-۳۱

 !ک بگذارید و خیال خودتان را راحت کنیدصندوق مشتر

داشته باشید  مص بسیاری از سهام پر سود را در سبد  تک سهام پربازده بازار راالزم نیست تک-۳۱

 .امهمواره عملکردی باالتر از عملکرد بازار داشته خود نداشت  و در عیص حال

 .در بازار سهام همیشه چیزی هست که باید در مورد آن نگران بود-۳۵

 .های  دید باز نگاه داریداهص خود را بر روی ایده-۳۶
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وی نیز معتقد بود باید شبرکتی را که در آن سبرمایه گذاری می شود به خوبی شناخت و با دانش کافی 

 .اقدام به خرید آن کرد

 شرکتهای مطلوب از نظر پیتر لینچ

 درک آن ها ساده باشد  زیرا دیر یا زود افراد نادانی می توانند مدیریت آن ها را برعهده گیرند-۳

شوند  همه فکر می کنند باید در آخریص شرکت  به خاطر  ذاب نبودن مردم از آن ها روگردان-۹

 .تسگذاری کنند ولی کسی به فکر آخریص شرکت فروا سبزی و میوه نی اینترنتی ایجاد شده سرمایه

همه فکر می کنند برای پول درآوردن باید به دره سیلیکون بروند و کسی به شرکت های مراس  -۱

 .کفص و دفص فکر نمی کند

 .دارای چیزی منحصر بفرد باشند تا رقابت با آن ها سیت باشد-۱

 .چیزی عرضه کنند که مردم به آن محتاج باشند  بدیص ترتی  کار آن ها دوام خواهد داشت-۵

 .رای و ه نقد زیاد و بدهی ک  باشند  شرکتی که بدهی ندارد ورشکسته نیواهد شددا-۶

با قیمتی خوب عرضه شود  برای تعییص خوب بودن قیمت سه  به نسبت هایی مانند قیمت/ارزا -۱

 .تو ه کنید P/E دفتری و

تر برای رشد مدیران و کارمندان شرکت خود از سهام داران شرکت باشند  به ایص ترتی  آن ها بیش-۸

 .شرکت تالا خواهند کرد

دالیر روشص و کافی  در نهایت باید به ایص سوال پاسخ دهید که چرا ایص سه  را می خرید  اگر-۲

 .ندارید به بررسی مجدد دالیر و استدالل ها خود بلردازید
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