
 مصاحبه با جوان ترین معامله گران در بازارهای مالی

برای شما جذاب خواهد بود. در زیر مصاحبه با جوان  امروز مطلبی را برای شما آماده کرده ام که احتماال بسیار

می تواند  هریک پنج سوال اساسی پرسیده شده که قطعا سال انجام شده، و از ۰۲گران زیر  و موفق ترین معامله  ترین

گذاری، کتاب مورد عالقه، شخصی سبک سرمایه برای شما حاوی نکات آموزنده زیادی باشد. این سواالت عبارتند از

 های آیندهدستاوردهای عمده و طرح که از او الگو گرفته اند،

پائول تودور جونز  اکثرا وارن بافت و گران جوان هستند، وهگذاران و معاملاین نوجوانان همگی عضو انجمن سرمایه

 زیادی به دو کتاب جادوگران بازارسرمایه و کتاب خاطرات یک اپراتور بازار را سرمشق خود قرارداده اند و عالقه

امله دید از معاقتصاد تحصیل کنند. این نسل ج خواهند در دانشگاه امور مالی وسهام داشته اند. بیشتر آنها گفته اند می

 .به تکنولوژی اطالعات، گوگل و توییتر و سایر شبکه های اجتماعی هستند گران بر خالف پیشینیان خود مجهز

 

 دش یارنورلد :نام ●

 میل ولی، کالیفرنیا :محل زندگی ●

به ” بازار کساد است“ گویندسال داشت بعد از آنکه شنید والدینش می ۴۴ساله، زمانی که  ۴۱نوجوان  این :ضیحتو ●

 .مند استتکنولوژی و کاال عالقه مند شد. او به معامله سهام در زمینهبازار عالقه

دیگری مجازی  کارانه وهای بلندمدت و محافظهگذاریدو پورتفو دارم، یکی برای سرمایه من :گذاریسبک سرمایه ●

معموالً سهام در زمینه تکنولوژی و کاال را خرید و  تر و پرخطرتر. در پورتفوی متهورانهو شامل اوراق بهادار ریسکی

 .کنمفروش می

دهنده ه جوئل گرین بلت، این کتابی ساده اما بسیار آگاهیکتاب کوچکی که بازار را تکان داد نوشت :کتاب مورد عالقه ●

 .است

 .کنم، او میلیاردری با ذهنیت طبقه متوسط استمن به طور عمده از دیوید تپر از مدیریت آپالوسا پیروی می :الگو ●

 .کندمیلیون دالر را مدیریت می ۰۲۲مالقات با رئیس شرکتی که بیش از  :دستاورد عمده ●

هاروارد شوم.  ، به خصوص دانشگاهIvy League از دبیرستان امیدوارم بتوانم وارد مدرسه بعد :آیندهطرح های  ●

 .خواهم صندوق پشتیبانی خودم را اداره کنمبعد از دانشکده می

 

 

 زاخاری نگرون  :نام ●

 تیلز، نیویورک :محل زندگی ●

 .کندسالگی معامله را شروع کرد. او نیز سهام و اختیار فروش معامله می۴۱سال دارد و از  ۴۱زاخاری  :توضیح ●

 .کنمگذاری میمن عمدتاً در سهام و اختیار معامله سرمایه :گذاریسبک سرمایه ●

 .تجارت برای زندگی :رد عالقهکتاب مو ●

 .پائول تودور جونز، جان مورفی، وارن بافت :الگو ●

دبیرستان نورث راکلند  ام پذیرفته شدن در آکادمی امور مالی درهدف مهمی که به آن دست یافته :دستاورد عمده ●
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های زیادی چون ه همچنین فرصتتجارت فرا گرفتم. این برنام است. در این برنامه چیزهای زیادی درباره امور مالی و

مونتاواله ایالت نیوجرسی  در طول تابستان و همکاری و پیروی از چالز اسالتر در مریل لینچ در کارآموزی رایگان را

 .در اختیارم قرار داد

. مالی است آینده من ورود به دانشگاه و در نهایت گرفتن مدرک کارشناسی ارشد در امور برنامه :طرح های آینده ●

 .دهنده در بخش امالک باشمگذار/ توسعهسرمایه خواهمخواهم در صنعت مدیریت سرمایه کار کنم. همچنین میسپس می

 

 

 نوالن پارکر  :نام ●

 آنجلس، کالیفرنیالس :محل زندگی ●

 ۶۶و  ۶گذاری شد. او قبالً امتحانات سری ساله، قبل از به وجود آمدن بحران مالی وارد سرمایه۴۱نوالن  :توضیح ●

 .را پشت سر گذاشته بود

 سهام :گذاریسبک سرمایه ●

 .س بک استکتاب مورد عالقه من منطق بازار سهام نوشته نورمن جی. فو :کتاب مورد عالقه ●

بخواهم یک نفر را نام ببرم  افراد بزرگ بسیار زیادی هستند اگر بخواهم از بین آنها انتخاب کنم اما اگر اوه، :الگو ●

 .گویای همه چیز است اشتوان از کارل ایکان یاد کنم که سابقهمی

 .در ابتدای امسال بود ۶۶و  ۶هدف اصلی من گذراندن امتحانات سری  :دستاورد عمده ●

مالی را در  نظر دارم به معامله خارج از حساب کاربری شخصی خودم ادامه دهم و نیز شرایط در :طرح های آینده ●

التحصیل شوم و در نهایت به فارغ USC سراسر جهان زیر نظر بگیرم. همچنین قصد دارم به مدرسه بروم، از

 .شتیبانی خودم قبل از آن زمان استبودن یا مدیریت صندوق پ نیویورک نقل مکان کنم. طرح من مستقل

 

 

 کورتیس نی  :نام ●

 کانادا  پردایز، :محل زندگی ●

 .گذاری ارزشی را دوست داردگذاری را آغاز کرد. او سرمایهساله، یک سال پیش سرمایه۴۱این نوجوان  :توضیح ●

کنم می کنم چون احساسگذاری نمیگذار ارزشی هستم. من به طور پیوسته سرمایهسرمایه من :گذاریسبک سرمایه ●

دهم هایی انجام میحقیقات زیادی درباره شرکتت کنم. من همچنینگذاری ارزشی پول بیشتری کسب میاز طریق سرمایه

ین یا پای ها در بازارها ارزش بیش از حد باالکنند آیا شرکتبه درآمدهای خود مشخص می که با استفاده از نسبت قیمت

 .دارند

کامالً  دیدگاهی گذار نابغه نوشته بنجامین گراهام. این کتاب را دوست دارم چون به منسرمایه :کتاب مورد عالقه ●

کردم معامله یعنی تنها تالش این کتاب را بخوانم، فکر می دهد. پیش از آنکهگذاری میمتفاوت درباره معامله و سرمایه

سازی در بلندمدت پول کنم معامله بیشتر دربارهپولدار شدن اما بعد از خواندن این کتاب، احساس می کردن برای زود

 .است

 .نعت وارن بافت، کارل کنی، کوین اُلیری و مایکل بلومبرگ هستندالگوهای من در این ص :الگو ●

 .بود ۰۲۴۴ام دریافت گواهی غواصی در سال هدف مهمی که به آن دست یافته :دستاورد عمده ●
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های من در آینده رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرک در رشته اقتصاد، بازرگانی و امور مالی و طرح :طرح های آینده ●

 .شرکت تحقیقات مالی است تاسیس یک

 

 

 میالن کوتکوویچ :نام ●

 .کند(اکنون در زاگرب کرواسی در رشته اقتصاد تجارت تحصیل میزوریخ، سوئیس )هم :محل زندگی ●

ای درباره پردازد. او همچنین خبرنامهسالگی به خرید و فروش ارز خارجی می۴۱ساله، از ۴۱این نوجوان  :توضیح ●

 .نویسدبازار ارز خارجی می

روش من بر  .مدت متمرکز هستمهای کوتاهکنم، و بر فرصتفعاالنه ارز خارجی معامله می من :گذاریسبک سرمایه ●

بندم. کنم به کار میصنعت گردآوری می است و اطالعات جریانی را که از مخاطبانم در این اساس احساس بازار

 .نویسمروزانه درباره ارز خارجی با تاکید بر اطالعات جریان بازار می همچنین مقاالت تحقیقی و تفسیرهای

کند و به فراهم می باز موفقرسهای خوبی را برای ذهن یک بوخاطرات یک اپراتور سهام دیدگاه :کتاب مورد عالقه ●

های جادوگران بازار نیز کالسیک هستند و هر کتاب هایی درباره روانشناسی بازار داد. دو کتاب از سریمن درس

ای افراد جالب بر آنها را بخواند. روانشناسی بازار ارز خارجی نوشته توماس اوبرلکنر کتابی گر بلندپروازی بایدمعامله

 .مند به چگونگی کارکرد بازار ارز خارجی استعالقه

که با خرد، بینش خود  بخش من بود، جرج سوروس،اش الهامپذیری و انرژیتودور جونز، که با انعطاف پائول :الگو ●

و شون لی که مدتی کند، معامله تهاجمی عمل کرد مرا مبهوت می درباره روانشناسی بازار و اینکه چه موقع باید در

احترام زیادی  من به خاطر مهارت وی در خواندن احساس بازار و معلم و فردی بزرگ بودن وی مربی من بود و

 خواهد نامشتمرکز بر ارز خارجی یاد کنم که نمی خواهم از دوستی در صندوق پشتیبانی بابرایش قائلم. همچنین می

 .فاش شود

ایجاد مخاطبان  ام که راهی بزرگ برایپیوسته FXWW رنامه تحقیق تجارت درمن اخیراً به ب :دستاورد عمده ●

نویسم و از طرف چندین درباره بازار ارز خارجی می هایم و ایجاد سابقه است. من تحقیق و تفسیرجدید، بهبود مهارت

 .امهم مدیران و هم خبرنگاران امور مالی، بازخوردهای خوبی گرفته ای در این صنعت،فرد حرفه

نم کتحقیق می من ایجاد سابقه طی چند سال آینده در شرکتی است که برای آن در زمینه تجارت هدف :طرح های آینده ●

 ها هستم، بنابراین کشفآشنایی با دیگر فرهنگ و در نهایت تاسیس صندوق پشتیبانی خودم است. من عاشق سفر و

که بتواند از  کندگری کمک میاست. این امر حقیقتاً به هر معامله امکان دارد هدف بعدی من های جدید تا جایی کهمکان

 .هر مکانی روی کره زمین با اتصال به اینترنت کار کند

 

 

 آستین شواب  :نام ●

 گو، کالیفرنیاسان دیه :محل زندگی ●

سهام را از پدرش  سال داشت نحوه خرید و فروش سهام آتی و اختیار ۴۲سال دارد و وقتی تنها  ۴۱ او :توضیح ●

 .کردمعامله می butterfly و iron condors هایسالگی با استراتژی۴۰فراگرفت. او در 

کنم، از قبیل بازارهای آتی، سهام، کاال، و گذاری میمالی سرمایهمن در چندین بازار  :گذاریسبک سرمایه ●
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 .بازارهای ارز

زمینه اقتصاد  درون خانه پول نوشته استیون درونبی رمانی برجسته است که به من دیدگاهی در :کتاب مورد عالقه ●

ام هایی از آن آموختهافزایش داده، در حالی که تکنیک کالن جهانی بخشیده و دانش مرا درباره تاریخچه بازارهای مهم

تجارت شوید  درس برای اینکه روانشناس خود در ۴۲۴گیرند. مربی تجارت روزانه: به کار می گران بزرگکه معامله

 و به روانشناس خود در تجارت تبدیل شوید. من نوشته برت استینبارگر منبعی عالی است برای اینکه مربی خود باشید

شیده بهبود بخ گری مرا بسیارایی است که معاملهگرهای نتیجهکنم چرا که شامل تمرینمی پیوسته به این کتاب رجوع

 .است

ش هستند، و من حقیقتاً تال تودور جونز، دیوید اینبورن و برت استینبارگر. هر سه نفر آنها الگوهای من پائول :الگو ●

 .بیاموزم ه رشد کنم وکنم از آنها ایده بگیرم تا پیوستمی

موفق در زمینه  ام پیدا کردن یک شرکتجدای از انجام معامله، هدف بزرگی که به آن دست یافته :دستاورد عمده ●

ام را آغاز کردم، و های تجاریگذاریپول خودم سرمایه بود. از زمانی که کودک بودم از Reserverrتکنولوژی به نام

ام، و توانستم داشته نقشی موثر Leaders Investment Club کنم که در ایجادافتخار میحقیقتاً  .این به من کمک کرد

 .ادبیات امور مالی و شفافیت را گسترش دهم ترین نوابغ آینده را گرد هم بیاورم وبعضی از بزرگ

 

 

 میکله موسکارلی  :نام ●

 تورنتو، اونتاریو :محل زندگی ●

کند. او در خرید و فروش سهام و اختیار سالگی سهام خرید و فروش می۴۱ساله است از ۴۶او که اکنون  :توضیح ●

 .کندمعامله فعالیت می

حرکت قیمت و  کنم. همچنین دربارهگذاری میها و اختیار معامله سرمایه CFDدر سهام،  من :گذاریسبک سرمایه ●

 .کنمهای تکنیکی تحقیق میهای اقتصادی به خصوص تحلیلداده

 .گران ارشد نوشته جک دی. شواگرمصاحبه با معامله«: جادوگران بازار» :کتاب مورد عالقه ●

 .ری دالیو، مارتی شوارتز و پائول تودور جونز :الگو ●

 با چهار ماه فاصله ۰۲۴۶رسیدن به برگشت سرمایه مورد نظر خودم در آگوست  :دستاورد عمده ●

که  کردن در بازارهای سرمایه یا صنعت بانکداری سرمایه. آرزوی اصلی من این است کار :طرح های آینده ●

 .مدیریت یک صندوق پشتیبانی موفق را بر عهده داشته باشم

 

 

 ژان پل پیجن  :نام ●

 نیو هون، کانتیکات :محل زندگی ●

مدتاً سهام و مشتقات آن را سالگی گذراند. او ع ۴۴ساله، اولین دوره تجارت خود را در ۴۱این نوجوان  :توضیح ●

 ..کندمعامله می

برایم جذاب  کنم. اختیار معامله به ویژهعمدتاً سهام و مشتقات آن را خرید و فروش می من :گذاریسبک سرمایه ●

 .تر بشناسمنیز به طور جامع کنم اوراق قرضه و کاال راروم، تالش میاست. هر چه بیشتر پیش می
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ابتدا خود را وقف  گذار باهوش است. درب مورد عالقه من اثر بنیادی بنجامین گراهام سرمایهکتا :کتاب مورد عالقه ●

گذاری من را در این کتاب مطرح شده دنیای سرمایه گذاری ارزش کهتحلیل تکنیکی کرده بودم، اما مفهوم سرمایه

تکنیکی را ارج  ه هنوز هم مزایای تحلیلاندازی متفاوت ببینم. اگرچبازارها را از چشم متحول ساخت و مرا قادر ساخت

 .ارزشی هستم گذارنهم، اما اکنون به خاطر این کتاب بیشتر یک سرمایهمی

 پائول تودور جونز، جان مورفی، وارن بافت :الگو ●

نسل هایم شدم. در  با توجه به وضعیت امنیت اجتماعی، و کسری تجارت ملی نگران آینده مالی هم :دستاورد عمده ●

ر شدم ها حاضکتابی منتشر کردم، و چندین بار در رسانه الش برای ایجاد یک تغییر، کسب و کاری را به راه انداختم،ت

جوانان امروزی. بدین  پذیری مالی در میانتلویزیونی مارتا استوارت در تالش برای ارتقای مسوولیت از جمله نمایش

 .برسانم سل خودمروش توانستم پیام ادبیات امور مالی را به گوش ن

سهام کار کنم.  خواهم به عنوان تحلیلگراز دریافت مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه ییل، می بعد :طرح های آینده ●

مدیر پورتفو شوم، احتماالً در یک صندوق  خواهمهای فعال در امور تحلیل، میبعد از کسب مهارت در شرکت

 .گذاری کنمنظر دارم صندوق پشتیبانی خودم را پایه سابقه، در پشتیبانی. بعد از کسب تجربه و

 

 

 محمد اسالم  :نام ●

 شهر نیویورک، ایالت نیویورک :ل زندگیمح ●

ارزش )پنی( آشنا شد. او کم هایش با سهامسال داشت توسط یکی از عموزاده ۴۴ساله، وقتی ۴۶نوجوان  این :توضیح ●

 .این روزها به سهام آتی نفت و طال عالقه دارد

 زمانی که بازارهای آتی معاملهاصلی من اکنون بازار آتی نفت خام و طالست و  بازارهای :گذاریسبک سرمایه ●

 .کنممی های دارای ارزش متوسط را خرید و فروشدهند سهام شرکتخوبی پیشنهاد نمی

 ..خاطرات یک اپراتور سهام نوشته ادوین لفوره :کتاب مورد عالقه ●

ت و تکنیک آقای شخصی .بخش من بودبگویم که پائول تودور جونز به دلیل مصمم بودن و نبوغش الهام ناچارم :الگو ●

او هست تبدیل شوم. او موانع زیادی را پشت سر  خواهم به یک درصد آنچهجونز باعث موفقیت وی شد و من می

 .گذاشته و همچنان در صدر است

نیاز دارم شروع به کار  شده( و سرمایهزمانی که دریافتم به دیسیپلین )استراتژی که قبالً آزموده  :دستاورد عمده ●

ام به معامله جدید دست نزنم. من بر اساس طرح سرانجام نرسانده مئن شدم تا زمانی که یک معامله را بهکردم و مط

رساندن سود پیروی کردم. این  کردم و بیراهه نرفتم و از قانون اصلی به حداقل رساندن ضرر و به حداکثر خودم معامله

 ..امنم که به آن دست یافتهدامهمی می کار برایم سودده بود و تا به امروز آن را هدف

 التحصیلی ازفارغ آینده من تبدیل شدن به مدیر صندوق پشتیبانی است. در نظر دارم بعد از طرح :طرح های آینده ●

رشته امور مالی و اقتصاد تحصیل کنم. طرح اصلی من برای  ای مرتبط با امور مالی شوم و دردبیرستان وارد دانشکده

 .باشد، است گری بزرگها، و یافتن یک مربی که خود معاملهروش سهام، یادگیری بهترینف آینده ادامه خرید و
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 هانتر برگ  :نام ●

 کلرادو اسپرینگز، کلرادو :ل زندگیمح ●

دبیرستان در بازار  اندازهای شخصی خود در دوران راهنمایی وساله، با استفاده از پس۴۱ هانتر :توضیح ●

 .کندگذاری میسهام استفاده و در بازارهای سهام آتی سرمایه های اختیار معامله رویگذاری کرد. او از گسترشسرمایه

وقتی به  .دهمخواهم داشته باشم انجام میمعامالت خود را بسته به سطح ریسکی که می من :یگذارسبک سرمایه ●

؛ دهمهای مختلف قرار میمعامله را روی سهام های انتخابای با سود کمتر، هستم گستردگیدنبال ریسک کمتر، معامله

ا کنونی ر کنم و فرصتم آتی را معامله میهایی با سود بیشتر هستم، روزانه سهابازی با این وجود؛ وقتی به دنبال

 .بینممی

روع آن شدم. با ش چند سال قبل کتاب بیندیش و ثروتمند شو به من پیشنهاد شد که بالفاصله عاشق :کتاب مورد عالقه ●

 ..معامله درست است هایم هنگامخوانم تا مطمئن شوم نگرشسال نو این کتاب را می

که سرمایه اندک خود را  بخش من هستند. نفر اول کورنلیوس وندربیلت استروز الهامنفر هستند که هر  دو :الگو ●

ترین سهام آتی در جهان تبدیل کرد. نفر دیگر ریچارد برنسون بزرگ برداشت، و با کار و تالش زیاد، آن را به یکی از

برد، که لذت می اشزندگیشمرد، و از هر لحظه کسب و کار فرصت را غنیمت می ۱۲۲داشتن بیش از  است که با

 .گذاری استترین بخش هر سرمایهمهم

های سالطی  کردم. دراز بچگی خودم را در قامت مالک و مدیر یک کسب و کار موفق تصور می :دستاورد عمده ●

 تسال، سه کسب و کار موفق را شروع و مدیری دبیرستان، تصمیم گرفتم این را به واقعیت تبدیل کنم. در طی چهار

 .با خرید و فروش سهام کمک کرد کردم، که همگی آنها به آشنایی من

گذاری. سرمایه نظر دارم آینده خود را در دنیای امور مالی بسازم، هم در کسب و کار و هم در در :طرح های آینده ●

 .بازرگانی بگیرم در این فرآیند، در نظر دارم مدرک دکترای خود را در فیزیک و

 

 اندرو کوهن  :نام ●

 شیکاگو :ل زندگیمح ●

زبان انگلیسی با  آمیزی به امور مالی داشت. در پایه نهم در سر کالسساله، ورود موفقیت۴۱ اندروی :توضیح ●

سهم را سه دالر خرید و بعد از انجام تفکیک معکوس،  گروپ خرید. او هرسهم از سیتی ۴۲۲استفاده از آیفون خود 

 معکوس کرد پول خوبی به دست آورده تا اینکه فهمید منظور از تفکیکمیرسید. او تصور  دالر ۱۲قیمت هر سهم به 

 .چیست

درصد شامل  ۴۲۲دانم، پورتفوی من اکنون ها بسیار میدلیل اینکه درباره بازار محرک به :گذاریسبک سرمایه ●

 .معامالت اختیار فروش است. من یک فروشنده حق شرط هستم

ا اینترنت بهترین دانش ر ام. در دنیای کنونی، ما با داشتناره اختیار معامله نخواندههیچ کتابی درب :کتاب مورد عالقه ●

 ..امآموخته tastytrade.com در اختیار داریم. هر جزء از دانش خود را از سایت

 کند و فردی استمی من در امور مالی قطعاً پدرم است. او برای یک شرکت بزرگ در امور مالی کار الگوی :الگو ●

های داند به من، تا حمایت همیشگی از من و ایدهچیزهایی که می مند کرد. از آموزش تمامکه من را به بازار سهام عالقه

 .او همیشه الگوی من خواهد بود، فارغ از اینکه در انتها به کجا برسم وارم،دیوانه

 .P/L wise -نفی متوالی استام نداشتن یک ماه مهدف بزرگی که تاکنون به آن رسیده :دستاورد عمده ●

مالی و  های تحصیلی را به امورگیرم، اما رشتهدارم برای انتخاب دانشکده تصمیم می هنوز :طرح های آینده ●

 ..پشتیبانی خودم را تاسیس کنم ام. بعد از دانشگاه در نظر دارم صندوقکارآفرینی محدود کرده
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 بینا پاتیرا  :نام ●

 بالی، اندونزی :محل زندگی ●

سال داشت شروع به تحقیق درباره  ۴۱زمانی که  CNBC سال دارد بعد از تماشای شبکه ۴۶بینا که  :توضیح ●

 ..کندبازارها کرد. او ارز خرید و فروش می

آنها در  های متناظرجفت ارز اصلی و تقاطع ۴۲کنم و بر عمدتاً ارز خارجی معامله می من :گذاریسبک سرمایه ●

 .بازار و تحلیل احساسی تمرکز دارمبندی زمان مدت )طی یک هفته معامالتی( بر اساسهای قیمت در کوتاهحرکت

؛ (Trading in the Zone) خواهم دو نویسنده را در فهرست خود قرار دهم: مارک داگالسمی :کتاب مورد عالقه ●

دهد، و لری هریس معامله در اختیار قرار می که دیدگاه بسیار ارزشمندی را درباره شرطی کردن روانی از طریق

 ..بازارها به صورت ساختاری شناساندن)معامله و مبادله( برای 

ً  :الگو ● ام. نگرفته «بزرگ بازی میدان»ای قوی از مدیران صندوق پشتیبانی برجسته و بزرگ در تاکنون انگیزه حقیقتا

یعنی ژوهانسن  FX وقت مستقل ارز خارجیگر تمامدو معامله ام در خرید و فروش سهام را ازترین بخش انگیزهبزرگ

 .ام؛ پیشرفت خود را تا حد زیادی مدیون آنها هستمنیکولوف، گرفته چتاربریلمن و 

متری  ۶۴۲۲+ یک کوهنوردی استقامتی در کوه آگونگ )در تصویر من را در قله آن در ارتفاع :دستاورد عمده ●

زی راگرفتم چه چیذهنی تجربه نکرده بودم، و حقیقتاً ف بینید(. هرگز تا آن زمان چنان رنج جسمی وباالی سطح دریا می

 .تسلیم نشدن است شود، و اینکه مهم ادامه دادن ودهد زمانی که جسم و ذهنم تسلیم میدادن می به من انگیزه ادامه

که زیر  های اخالقیعدالتیهای خود را دارد، همراه با موضوعاتی چون بیعیب و نقص جهان :طرح های آینده ●

دهد. هدف من در زندگی این است تا می بسیاری را در سراسر جهان تغییر هایخزد و همچنان زندگیپوست جهان می

 اجتماع در سراسر جهان کمک شایانی کنم، و معامله را ابزاری اقتصادی برای با این جریان پیش روم و به خوب شدن

 .بینمرسیدن به آن می

 

 جولین مارکز :نام ●

 تورنتو :محل زندگی ●

اری شد. وی گذسرمایه سالگی خرید واردساله، بعد از آنکه نخستین سهام خود را در هشت۴۱نوجوان  این :توضیح ●

 .حضور یافته است CNBC بلومبرگ و گر کالن جهانی است که در تلویزیوناکنون یک معاملههم

کنم. از تحقیق می عمدتاً با راهبرد کالن/کمی جهانی در بازارهای کالن بسیار سیال معامله من :گذاریسبک سرمایه ●

 کنم و سپس از طریق تحلیل کمی به تعیین مدیریتده میاستفا بنیادی برای تعیین کاتالیزورهای مفروض در بازار خاص

 .پردازممعامله می

)به خصوص  «جادوگران بازار»های های مورد عالقه من در زمینه معامله مجموعه کتابکتاب :کتاب مورد عالقه ●

تجارت  خاطرات یک اپراتور سهام، مربی ها سرشار از خرد بازار است. من همچنینسری اصلی( است. آن کتاب

 .کیمیاگری امور مالی را دوست دارم روزانه نوشته برت آستین بارگر، و

 انگیز شغلی وشگفت تنها به خاطر سابقهقهرمان من در تجارت قطعاً پائول تودور جونز است. نه ترینبزرگ :الگو ●

 .هود خودبنیاد رابین خرد ارزشمندش، بلکه به دلیل کمک او به بهتر کردن جهان با

من توانستم یکی از اهداف شغلی بسیار بزرگ خود را تحقق بخشم و آن ارتباط پیدا کردن با یکی از  :ستاورد عمدهد ●

 !ترین مدیران صندوق پشتیبانی استبزرگ

ام، اصلی ام رفتن به دانشگاه و کار کردن روی دو پروژههای بعدیزیادی دارم! گام هایطرح :طرح های آینده ●

سازم. گذاری خود را میهمزمان سابقه سرمایه است، در حالی که  Leaders Investment Club ومارکز فایننشال 

 گذاری به بهتر شدن جهانگذاری خودم را تاسیس کنم و از طریق سرمایهسرمایه سپس امیدوارم روزی شرکت مدیریت

 .!کمک کنم
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 جاش اولفرت  :نام ●

 وینی پگ کانادا :محل زندگی ●

سال دارد در سه سال گذشته به معامله مشغول بوده است. او ارز، کاال و سهام معامله  ۴۱او که اکنون  :توضیح ●

 ..کندمی

 تصاد کالنسهام، ارز خارجی، کاال، اق :گذاریسبک سرمایه ●

 خاطرات یک اپراتور سهام :کتاب مورد عالقه ●

 میکائیل مارکوس، پائول تودور جونز دوم، جرج سوروس، ست کالرمن :الگو ●

ادا. والیبال ملی کان شرکت در مسابقات قهرمانی ملی والیبال و دریافت جایزه امتیازآورترین بازیکن :دستاورد عمده ●

 .کنمهر حال به آن افتخار می ستاوردی است که من بهاین دستاوردی تجاری نیست اما د

دیگر از کسب و  کنار انجام معامله و تحقیقات بازار، فروش را نیز دوست دارم، و چندین جنبه در :طرح های آینده ●

 نظربرم. بعد از داشتن یک سابقه خوب در کارآفرینانه لذت می هایگذاریکار را. من از فروش و انجام دیگر سرمایه

 .پشتیبانی خود را تاسیس و مدیریت کنم دارم صندوق

 

 جاشوآ وندربیلت  :نام ●

 کلرادو اسپرینگز، کلرادو :محل زندگی ●

او اختیار معامله و نیز  .ساله بود، شروع کرد۴۰گذاری در بازار را زمانی که له است و سرمایهسا۴۱ او :توضیح ●

 .کندشاخص و سهام آتی کاال معامله می

 تر بودم عمدتاً در سهام ارزشی با استراتژی خرید بلندمدت و نگه داشتنجوان وقتی :گذاریسبک سرمایه ●

گیرم. تر در پیش بگرفتم رویکردی فعال کنم، و تصمیمیش از حد بلندمدت عمل میکردم. اما دریافتم بگذاری میسرمایه

 .ندمبمی معامله گوناگون و نیز شاخص روزانه معامله و سهام آتی کاال را به کار های اختیاربنابراین اکنون استراتژی

تحقیق اینترنتی و  دهم ازام، ترجیح میهای زیادی درباره خرید و فروش سهام نخواندهکتاب :کتاب مورد عالقه ●

نوشته   Outliers کسب و کار که در حال خواندنش هستم تجربیات دست اول بیاموزم. با این وجود یک کتاب مرتبط با

 .است  مالکوم گلدول

دستاورد محسوب  گذاری بودن به نوبه خودش نوعیر سرمایهجوان بودن و داشتن دانش و وارد بازا :دستاورد عمده ●

 .آینده است شود. بسیاری از اهداف مالی من برای افق دو تا پنج سالمی

ام را نیز شخصی هایام است در حالی که داراییآینده من شامل ادامه اهداف کارآفرینی هایطرح :طرح های آینده ●

هدف من نیست اما اگر فرصتی پیش آید از این ایده  مدیریت سرمایه دیگران دهم. اگرچهکنم و رشد میمدیریت می

 .کنماستقبال می
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 برت سیفلینگ :نام ●

 یفرنیاآنجلس، کاللس :محل زندگی ●

مالی پرداخته است. او در  سالگی به طور فعال به خرید و فروش اوراق بهادار۴۱ساله، از ۴۱نوجوان  این :توضیح ●

 .کندگذاری میبسیاری سهام بیوتکنولوژی سرمایه

ه ابازار سی گذاری ارزشی،های مختلفی چون بیوتکنولوژی، سهام سرعتی، سرمایهدر حوزه من :گذاریسبک سرمایه ●

 .کنمفعالیت می و سهام آتی pump and dumpsبا نوسانات باال، اختیار معامله، 

ل تنها به دلینه کتاب مورد عالقه من روانشناسی معامله نوشته برت استینبارگر است. این کتاب :کتاب مورد عالقه ●

 هایهایی در تمام جنبه، بلکه ایدهگر بهتری کردمعامله دهد مراهایی که درباره چگونگی شناخت خود ارائه میتوصیه

 .مرا در کل فرد بهتری کرده است زندگی نشانم داده که

هایی چون اش در عین فروتن بودن و کمک به جامعه به شیوهپائول تودور جونز به دلیل عملکرد جالب توجه :الگو ●

 .هودبنیاد رابین

من این امکان را  ام رسیدن به یک هدف سودمند فردی است که بهای که به آن دست یافتههدف عمده :دستاورد عمده ●

امور  ها درترین چهرهباشم. آنجا در کنار بعضی از موفق داد تا سفری به پایتخت امور مالی جهان یعنی نیویورک داشته

 .مالی قرار گرفتم

 

 ویل هسل  :نام ●

 هانتسویل، آالباما :محل زندگی ●

بلندمدت است و در  گرسال داشت تجارت را آغاز کرد. او معامله ۴۶ساله، وقتی ۴۱نوجوان  این :توضیح ●

 .کندگذاری میهایی که دوست دارد سرمایهشرکت

ً معامله می  گر موقعیتی هستم، اگر فرصتی ببینمعمدتاً معامله من :گذاریسبک سرمایه ● ی از تحلیل بنیاد کنم. عمدتا

 کنم تا زمان ورود وسپس موارد تکنیکی را بررسی می گذاری داردکنم تا ببینم آیا شرکت ارزش سرمایهاستفاده می

استفاده  «گذاری کنزمانی که دوست داری سرمایه»ین کنم. همچنین از روش فکری شرکت تعی ام را بهخروج سرمایه

 .رسدبه نظر می کنم، اما تنها زمانی که از لحاظ موارد بنیادی و تکنیکی معقوالنهمی

 اعتماد کنیم، استریت: راهنمای یک عضو سازمان برای اینکه بدانیم به چه کسیپشت صحنه وال :کتاب مورد عالقه ●

 .برسانیم نوشته جاشوآ ام. براون گذاری را به حداکثرز چه کسی بگریزیم، و چگونه سرمایها

 جاشوآ براون، لویید بلنکفین، جیمی دیمون، وارن بافت، کیت مک کولو، اسکات ردلر :الگو ●

برای اولین نمایش  ام مدیریت تکنیکی و طراحی و نورپردازی یکهدف مهمی که به آن دست یافته :دستاورد عمده ●

تمام مسوولیت تولید بر عهده من بود و اگر اشتباهی رخ  بار بود. این لحظه بزرگی در حرفه من در تئاتر بود چون

کردم. این ریزی میبرنامه این اولین باری بود که باید برنامه نور و نحوه نمایش آن را در صحنه .داد من مقصر بودممی

زا و های گوناگون استرسیاد داد و اینکه چگونه در موقعیت های پراسترسقعیتکار به من مدیریت افراد را در مو

 .دارد عملکرد خوبی داشته باشم چون هر لحظه امکان رخ دادن هر چیزی در تئاتر وجود هاانواع استرس

بگیرم.  انپی مورگساکس یا جیبه دانشگاه بروم و کارآموزی تابستانی را در گلدمن خواهممی :طرح های آینده ●

صندوق پشتیبانی شوم یا خودم صندوق پشتیبانی  گر درها مشغول به کار شوم یا معاملهامیدوارم در یکی از آن شرکت

 .تاسیس کنم
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 بن سی. بنکس   :نام ●

 کارولینای شمالی :محل زندگی ●

 .کندرا معامله می ساله بود آغاز کرد. او سهام سرعتی۴۰ساله است و خرید سهام را وقتی ۴۱بن  :توضیح ●

 سهام و سهام سرعتی :گذاریسبک سرمایه ●

 رونق نوشته استان وینستینرونق و پررازهای سودآوری در بازارهای کم :کتاب مورد عالقه ●

ام توانایی تعریف چگونگی/چرایی/زمان ای که در ورود به تجارت به آن دست یافتههدف عمده :دستاورد عمده ●

 .است (ه معاملهپروس AKA) معامله

تجاری، و  به دانشکده و رشته امور مالی، و روانشناسی و سپس کار کردن برای یک شرکت رفتن :طرح های آینده ●

 .در نهایت باز کردن راه خود تا رسیدن به مدیریت شرکت خودم

 

 آلفونسو رودریگز   :نام ●

 گویاینابو، پورتوریکو :محل زندگی ●

روی آورد. چند ماه بعد  به خرید و فروش سهام« پول بد»ساله، دو سال پیش بعد از تماشای فیلم ۴۶پسر  این :توضیح ●

 .خریداری کرد را AT&T و GE از آن نخستین سهام خود یعنی

 سهام :گذاریسبک سرمایه ●

 .است« جادوگران بازار»ام بهترین کتابی که تاکنون خوانده :کتاب مورد عالقه ●

نوجوانی آغاز کرد. سپس به  کنم. او معامله و مطالعه درباره بازار را دربه میکائیل استینهارث نگاه می من :الگو ●

 .شد ی تبدیلیک مدیر مشهور جهانی در صندوق پشتیبان

ه های بسیاری دربارتحلیل سایتم است. دلیلش گذاشتنترین دستاورد من وبتوانم بگویم بزرگمی :دستاورد عمده ●

 کنند. دستاورد مهم دیگر من عضویت درسایتم دیدن میاز وب سایتم برای استفاده دیگر افرادی است کهسهام در وب

Leaders Investment Club است. 

)وارتون( یا  وارد یک دانشکده خوب بازرگانی در آمریکا، احتماالً دانشگاه پنسیلوانیا امیدوارم :ی آیندهطرح ها ●

 .آینده مدیر صندوق پشتیبانی بشوم دانشگاه نیویورک بشوم. هدف اصلی من در زندگی این است که در

 

 جان دوکاس  :نام ●

 اروپا :محل زندگی ●

گری آنالین باز سالگی آغاز، و یک حساب کاربری واقعی با معامله ۱گذاری را از ساله، سرمایه۴۰جان  :توضیح ●

 .کرده است

های دارای ارزش شرکت گر. من عمدتاً در سهامدانم تا معاملهگذار میخودم را بیشتر سرمایه من :گذاریسبک سرمایه ●

 .کنمگذاری میمتوسط به باال در ایاالت متحده سرمایه

کتاب مورد عالقه  گذاری وجود دارد،های بسیار خوب زیادی درباره معامله و سرمایهاگرچه کتاب :کتاب مورد عالقه ●
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 .بنجامین گراهام است گذاری ارزشیر نابغه نوشته پدر سرمایهگذامن سرمایه

گذاری را با سرمایه پی مورگان که بانکاز الگوهای من عبارتند از: جامی دیمون، مدیرعامل جی بعضی :الگو ●

یران ددیوید تپر که یکی از م آمریکا تبدیل کرد، و نیز ترین بانکهای داخلی تحت مدیریت و بازار به بزرگدارایی

 .گذاری دوست دارمتر او را در سرمایهزمینه وجوه است، چون سبک ریسکی مورد عالقه من در

م، توانم به پنج زبان صحبت کنمی ام این است کهترین اهدافی که تاکنون به آن دست یافتهیکی از بزرگ :دستاورد عمده ●

ها عبارتند از: زبان انگلیسی، فرانسه، ن زبانکنم. ایافتخار می موضوعی که از صحبت درباره دستیابی به آن

 .یونانی و چینی اسپانیولی،

گذاری و خواهم در رشته اقتصاد و امور مالی تحصیل کنم و سپس به کار در صنعت سرمایهمی :طرح های آینده ●

 .مدیریت بپردازم
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