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 از بازارهای مالیمجموعه نوشته های کوتاه 

 دٍ:  شماره

 فلسفِ ٍ دیذگاُ ّا: موضوع

ًِ ٍ اص ّوِ یىی اص واسّای تحلیلگش تىٌیىی ایي است وِ تطخیص دّذ آیا دٍسُ ّای تعادل ٍ یا تثثیت تِ حشوت سًٍذی تثذیل خَاّذ ضذ یا 

سٍش ّای تحلیلی ٍ چگًَگی استفادُ اص آًْا تِ ًَع تفىش ٍ فلسفِ سشهایِ .ی تغییشات تعذی سا هعلَم هی وٌذیهْوتش ایي وِ چِ ًطاًِ ّا

 .ضٌاخت ها ًسثت تِ هحیط ٍ فضای وسة ٍ واس ٍ تاصاسّا تش سٍی فلسفِ ٍ سٍش سشهایِ گزاسی تاثیش هی گزاسد. گزاسی تستگی داسد

اص فلسفِ سشهایِ گزاسی ساُ ٍ سٍش تفىش سشهایِ گزاسی است وِ ًویتَاى آى سا هجوَعِ ای اص ًتیجِ گیشی ّا داًست ، وِ ّوِ دستاسُ  هٌظَس

ّذف تحث ّای فلسفی آى است وِ تیطتش تفىش وٌین ٍ پیچیذگی ّا ٍ دضَاسی ّا سا تشطشف ًوایین ٍ آًچِ تالی هی هاًذ . آى اتفاق ًظش داسًذ

 پیاهذ واسّایی است وِ هی تَاًذ ها سا تِ جایی وِ هی خَاّین ًضدیه ساصد

ٍیی تا ٍضعیت ّای هختلف تاصاس ٍ هَلعیت ّای دس فلسفِ سشهایِ گزاسی استعذادّای عملی ٍ فىشی ، ّش فشد سا تَاًا هی وٌذ تا تشای سٍیاس

ها تصادفی ٍ پیص تیٌی ًطذُ اص دیذگاّی تاال ٍ گستشدُ تِ اّذاف ٍ هَلعیت ًضدیه ضَد ٍ ٍالعیت ّای تاصاس سا تا اطویٌاى ٍ آساهص تپزیشد، 

تی ًظوی ّای هَجَد دس تاصاس ٍ آضفتگی . نهیخَاّین تِ آًچِ تْتش است تشسین یا تش اساس تَاًایی ّا ٍ ضشایط هَجَد تِ هَفمیت دست یاتی

 ذگی ّای راتی دس اهَس سشهایِ گزاسی سا حل وٌینیّای دسًٍی ، ها سا تِ سَی فلسفِ ّذایت هی وٌذ تا تش هثٌای آى هطىالت ٍ پیچ

س ٍ هعشٍف تاضٌذ ، تیطتش تِ اگش آًْا هطَْ. ًخستیي واسی وِ تشای هعاهلِ گشی پیذا هیىٌین ، الگَتشداسی اص سٍش سشهایِ گزاسی دیگشاى است 

تا ایي حال هیثیٌین وِ هوىي است ایذُ ّا ٍ ساُ حل ّای آًْا ًتَاًذ تِ هطىالت ها ووه وٌذ ، پس تایذ تذاًین چِ . آًْا اعتواد هی وٌین 

وِ آًْا ین ٍ تذاًین هیخَاّین ، ضخصیت ٍ خَاستِ دسًٍی خَد سا تطٌاسین ٍ ٍاوٌص خَد سا ًسثت تِ هحیط تاصاسّا تایذ تِ خَتی دسن وٌ

ّا ٍ حشف ّای تضسگاى گاّی تشای ًَع هعاهلِ گشی ها واستشدی ًذاسد ، صیشا آًْا تا  پس هیثیٌین وِ پٌذ.ًمص هْوی دس سسیذى تِ هَفمیت داسًذ

 تٌذس داسین ، ساصگاس ًیسشاتش تاصاخَاست ّا ٍ سفتاسی وِ دس ت

خَد سا تش ایي هثٌا گزاضتِ وِ لیوت ّای آیٌذُ لاتل فلسفِ سشهایِ گزاسی  (هَفك تشیي سشهایِ گزاس لشى)   Warren Buffett ٍاسى تافت

دس ایي سٍش ٍ تفىش ، تحلیل . یذپیص تیٌی ًیستٌذ ٍ تِ گًَِ ای اص تحلیل تٌیادی ووه هیگیشًذ وِ حاضیِ ایوٌی هَسد ًظش تذست هی آ

ادس خَاٌّذ تَد اص تغییشات تصادفی لیوت سَد تثشًذ ٍ ّوچٌیي اص اتضاسّای اهلِ گشاًی وِ لهی دّذ ، الثتِ هعتىٌیىی واستشد خَد سا اص دست 

 تىٌیىی تیطتشی ووه تگیشًذ ، دس هماتل واهالً استشاتژی خشیذ ٍ ًگْذاسی سا سد هیىٌٌذ

تشسسی سٍش هعاهلِ گشی ٍ تحلیل ، سشهایِ گزاساى تضسي ًطاى هی دّذ وِ فلسفِ ٍ ًگشش آًْا ، ّن تش سٍی ًَع استفادُ آًْا اص اتضاسّای 

 (تشهیگشدد ایٌىِ چِ لیوتی تشای خشیذ ٍ فشٍش هٌاسة است تِ سٍش سشهایِ گزاسی) تحلیلی ٍ ّن تش ًَع استشاتژی آًْا تاثیش پزیش تَدُ است 
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ی ایذُ ّا ، دیذگاُ ّا ٍ فلسفِ سشهایِ گزاساى تِ تعییي اصَل ، سٍش هذیشیت سشهایِ ، اًتخاب اتضاسّای تحلیلی ٍ چگًَگی اسصش گزاسی هٌتْ

 هی ضَد


