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 از بازارهای مالیمجموعه نوشته های کوتاه 

 چُاس:  شماره

 ضخصیت اوسان ي وقص آن دس باصاس َای مالی: موضوع

وقص قسمت بٍ مطالبی خذمت ػضیضان اسائٍ گشدیذ ، دس ایه دس مًسد سياوطىاسی باصاس ي سفتاس ضىاسی مالی ، ( سٍ ) دس مقالٍ ضماسٌ قبل 

 .َیم کشدباصاسَای مالی اضاساتی خًاضخصیت اوسان دس 

اگش ػمل گشا یا آسمان گشا باضیذ ، ممکه است تصمیمات ضما متفايت باضذ یا ایىکٍ اگش ضخصیت احساسی داضتٍ باضیذ ي وسبت بٍ مسائل ياقغ 

تیپ َای ضخصیتی متفايتی داسا َستىذ کٍ بش سيی  بیه وباضیذ بذين ضک وتایج ػملکشد ضما دس باصاسَای مالی متفايت است پس مؼاملٍ گشان

ضان دس باصاسَای مالی تاثیش گزاس َست ي َش فشد بایذ اص قبل يسيد بٍ باصاسَای مالی ایه سًال سا اص خًد بپشسذ کٍ آیا خًدتان سا ٌ  ػملکشد

 سیذ؟ک سشمایٍ گزاس ي مؼاملٍ گش می ضىاػىًان ی

َیم ، می پشداصیم ، ایه فتاسی اوسان َا دس باصاسَای مالی کٍ قشاس َست مًسد بشسسی قشاس ددس ایه قسمت بٍ سٍ يیژگی اص َطت يیژگی س

 .ی َمشاَی میکىذگشٍ اساسی ، رَه مؼامل ایٍ َایپساخت سا دس ضما  يیژگی َا

 استذالل َای اضتباٌ -1

بلفشض فکش میکىىذ بؼذ اص یک . اکثش افشاد بش ایه بايس اضتباٌ َستىذ کٍ سيیذادَای تصادفی َماوىذ پشتاب سکٍ ، بش یکذیگش تاثیش گزاس َست 

دن ای یک مؼاملٍ مًفق بذست می آیذ َماوىذ ایه میباضذ کٍ ضما پس اص پشتاب چىذیه باس سکٍ  ي آيسديسٌ مؼاملٍ وامًفق ، ضاوس بیطتشی بش

داسد دس پشتاب بؼذی خط بیایذ ، غافل اص ایىکٍ سيیذادَای گزضتٍ تغییشی دس بشخی اتفاقات محتمل ممکه ضیش ، فکش کىیذ احتمال بیطتشی 

گزضتٍ وذاسد ، َماوىذ پشتاب سکٍ کٍ  يقایغد َا کامالً اص بقیٍ مستقل بًدٌ ي َیچ سبطی بٍ پس سيیذا. است دس آیىذٌ سخ دَذ ، ایجاد ومیکىذ

 َش پشتاب تاثیشی بش پشتاب بؼذی وذاسد

 ماوذن دس مًقؼیت َای صیان دٌ -2

ي دس مًقؼیت َای صیان دٌ باقی می ماوىذ ي ایه خًد باػث اص دست سفته کل سشمایٍ می بسیاسی اص مؼاملٍ گشان ساضی بٍ پزیشش ضشس ویستىذ 

سی َم ومی تًاوذ ضاوس صذسصذ ي قطؼی اگًن تکىیکی ، بىیادی ، اوتظاسات ي بیه باصاگًولیل کامل ي بذين وقص اص ابؼاد حتی یک تح.ضًد 

بٍ َمیه خاطش بؼضی اص مؼاملٍ گشان پس اص یک ديسٌ مًفقیت ، تصًس می کىىذ کٍ . بشای گشفته بُتشیه مًقؼیت ي سًد ایذٌ آل ایجاد کىذ 

 دیگش ضکست واپزیش ضذٌ اوذ کٍ مىجش بٍ ماوذن دس مًقؼیت َای صیان دٌ میطًد

 قضايت وسبت بٍ يقایغ گزضتٍ -3

اسی بٍ تا بٍ االن بذين ضک با افشادی دس صمیىٍ باصاسَای مالی ي اتفاقات دس ان بٍ گفتگً پشداختٍ ایذ ، آوُا بٍ گًوٍ ای صحبت میکىىذ کٍ احس

می  ٍ میگیشیم کٍ بسیاسی اص مؼاملٍ گشاناص ایه سفتاس وتیج. ما دست می دَذ کٍ آوُا اص يقًع آن کامالً ي با قطؼیت کامل آگاَی داضتٍ اوذ 

سي َمیطٍ گالیٍ مىذ  ي بٍ وًػی دسست حذس بضوىذ اما دس ػمل ومی تًاوىذ بٍ خًبی سفتاس کىىذ ي اص ایهتًاوىذ آیىذٌ سا پیص بیىی کىىذ 

 َستىذ

 ....ایه قسمت ادامٍ داسد
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