
 جهانترین صندوق تامین سرمایه در ری دالیو مالک بزرگ

میلیارد دالری خود در  ۴موسسسش کسسرری بریت واتر اسسسی ره با  رو   ریکایی وری دالیو میلیاردر آم

 اضسسسر  رود. کسسسرری بریت واتر در  ا به کسسسمار می ۰۲۰۲دوازدهمین  روتمند جهان در سسسسا    بین

در آمریکا متولد  ۰۵۹۲ ترین صسندوق تامین سسرمایه در جهان اسسی. ریموتد تی. دالیو در سا بزرگ

سسسال ی  ۰۰اولین سسسهخ خود را در سسسن  ین در سسس ک موسسسیای جاز بود. ریکسسد. ردر او یک موزی سس

 .خرید

رارکسسناسسسی ر سسر و رار دریا ی ررد و برای ادامه ته سسی  به  ری دالیو از داتشسس اال التآ آیلند مدر 

الته سسی  کسسد.  ارغ MBA و با مدر  ۰۵۹۱و از این داتشسس اال تیز در سسسا   هاروارد ر ی داتشسس اال

بود. وی سپش به  ا مدیر یک رارگزاری در وا  اسستریی به تا  دومینیک و دومینیکدالیو در ابتد ری

مشسسلو  به رار کسسسد. دالیو در این  هایدن اسسستون CBWL عنوان رارگزار معامال  آتی در رارگزاری

 .بود کرری م وو  درارتمان معامال  آتی سازماتی

کرری همکاران بریت واتر را  ۰۵۹۹ ررد تا در سا  سسال ی این کرری را رها ۰۹ری دالیو در سسن 

داد. مثال در ازای اقت ادی می ها مشاورالها و کرریبه دولی ۰۵۹۲ تاسسیش رند. این کرری در دهه

یک  داد. دالیو برای مشسسستریات دالر در ماال به کسسسرری تابی سسسکو مشسسساورال اقت سسسادی می ۱۲۲۲م لغ 

دالیو در این گزارکسسسا   .بود« دا  روزاتهمشسسساه»ررد ره تا  آن گزارش تهایااتی روزاته منتشسسسر می

بعدها از لری   کش و امروزال از لری   توکسسسسسسی و از لری  تلکش وتفکرات  دربسارال بسازار را می

 . رستادها میایمی  برای کرری

 «مشاهدا  روزاته» روش    عضویی برای دسترسی به  بریت واتر همچنین در این دورال کروع به

بیشسستری از لری  این گزارکسسا  از بریت واتر درو آموختند. بریت واتر در  دررد و به این کسسک  ا را

مدیریی اوراق  ها در سسس ج جهاتی رویکرد خود را به سسسمیگذاریو با ا زای  سسسرمایه ۰۵۹۹ سسسا 

اسسسترات ی معرو   ۰۵۵۰در سسسا   گذاران سسسازماتی سسسوق داد. بریت واترهای سسسرمایهبهادار و رو 

 .روع رردریور آلفای خود را ک

ها هسای دی ری رسه بسه رار مدیریی سسسسسسسرمایهکسسسسسسررسی بسه گفتسه  سایننشسسسسسسا  تیوزت بریت واتر در میسان

ترین رکد را داکته اسی.  ایننشا  تخ سی قرن بی ی و یکخت سری  سسا  او  دهه ۹ررداختندت لی می

 سسسسسازماتی در بریت واتر را به  رهنآ سسسسسازماتی کسسسسرری ار  تشسسسس یه رردال اسسسسسیت یعنی تیوز  رهنآ
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خالر  رهن ی ره  راد خود کسسهر  تداردت بلکه به رهنآ توآوری. در واق  ار  به خالر مه سسو  آی 

 .چنین  رهن ی را دارد مشخ ه آن خل  رردن اسی کهر  دارد. کرری بریت واتر تیز دقیاا

رند. دالیو به عنوان میلیارد دالر سرمایه را مدیریی می ۹۴کسرری بریت واتر در  ا   اضر در  دود 

های ایه گذاری بریت واتر اسسسسسی ره به تالشارکسسسسد کسسسسرریت رییش رمیته سسسسسرم گذاریمدیر سسسسسرمایه

ازماتی س هایی برای مشتریاندهد. کسرری بریت واتر در  ا   اضر ررتفولیوبن اال جهی می تهایااتی

های مررزی خارجی و باتک هایهای راداشت دولیهات صندوقهای بازتشس ست یت بنیادکسام  صسندوق

 .رندرا مدیریی می

رشسسور دی ر دارد. در  ا   اضسسر در  ۰۵متهدال و  بزرگ در ایاال  مشسستری ۰۹۲این کسسرری بی  از 

ای  های تهاز آتها در  عالییواتر مشلو  به رار ه تند ره تیمی  تفر برای صندوق بریت ۰۰۲۲ دود 

کرری  .مشسلو  به رار ه ستند. د تر مررزی این کسرری در وسی رور  در راتکتیکا  اسی و معامله

رند و روی تما  می گذاری دت ا را برای ت سسسسسسمیمسا  سسسسسسسرمسایسهین و رمی بریت واتر رویکردی بنیساد

 های بنیادی کرری توسطه تند. تهلی  گذاری آن تهای  کدال و هم ی سی تماتیکمعیارهای سسرمایه

کسسسسسوتد. این رویکردت بریت واتر را به سسسسسسمی می های مدیریی ری سسسسسک ریشسسسسسر ته رشسسسسستی اتیتکنیک

 .عملکردی برتر سوق دادال اسی

دت ا  متمایز بودت   های مالی ب یار و هموارال بهمو ایی خود را تاکی از عد  استفادال از اهر  دالیو

داتد ره لی سسسسالیان آتها را اصسسس  خود می ۰۰۲داتد. وی همچنین یکی دی ر از دالی  مو ایت  را می

 .کرری خود در دسترو عمو  قرار دادال اسی آوری رردال و از لری  وب ساییجم 

وی در  ا   اضسسسر سسسسارن گرینویا در راتکتیکا  اسسسسی.  .دالیو ازدواج رردال و چهار  رزتد داردری 

بسار به مدیتیشسسسسسسن  ۹ای رمسان و مساهی یری عالقسه دارد و همچنین هفتسه ری دالیو بسه کسسسسسسکسار بسا تیر

 .اسی های جاز رشاتدالبه عالوال عالقه دالیو به موسیای هموارال او را به   تیوا  .رردازدمی
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