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  مقدمه مترجم
وارن «فعال بازارهاي مالي باشد و براي يك بار هم كه شده، آوازه توان يافت كه كمتر كسي را مي

، زماني كه به عنوان 2008 نخستين بار در سال نام وارن بافت. به گوشش نخورده باشد» بافت
وي تمام ثروت خود را از . ها افتادثروتمندترين مرد جهان توسط مجله فوربس انتخاب شد، سر زبان

  .ب كرده و مالك شركت بركشاير هاتاوي استفعاليت در بازار سهام كس
گذاري بافت نوشته شده است كه اين كتاب، هاي فراواني در نقد و بررسي روش سرمايهكتاب     

  :اي افزايش يافتهبافت معتقد است كه ثروت او به سه دليل عمده به شكل افسانه. هاستيكي از آن
البته نه هر سهمي و نه سهام هر [خريد سهام و نگهداري آن براي تمام طول عمر  -1

 ]شركتي
  هاي سهامگذاري مجدد عايديسرمايه -2
ها در يك سبد يا نهايتا در دو تا سه سبد و نگهداري و محافظت مرغگذاشتن تمام تخم -3

  .از آن

اما بسياري از منتقدان معتقدند كه ديگر روزگار خريدن و نگهداري سهام براي مدت زمان طوالني 
هاي ديگري هستند البته ناگفته پيداست كه منتقدين وارن بافت، همان مبلغين روش. بسر آمده است

  .ها در اين كتاب توضيح داده شده استكه به تفصيل درباره آن

  :شود پيشنهاد نميهوخواندن اين كتاب به دو گر

  .خواهند ثروتمند شوندكساني كه نمي -1

 .كساني كه به بازار سهام عالقمند نيستند -2

اي دست يافت حتما اين كتاب را به خواهيد بدانيد كه چگونه پسر اوماها به ثروت افسانهپس اگر مي
  .دقت بخوانيد

هاي ايشان شك بدون حمايتبي. يمهايشان تشكر نمادانم تا از پدرم بابت حمايتدر پايان الزم مي
  .پيوستاين كتاب به وقوع نمي

                                                                                        آذرنوش

                                                                             i@azarnoosh.ir 

 
 



  
  
  
  
  
  

  ه بافت پيمودراهي ك
قابل با ميزان . براي بسياري از ما بازارسهام مثل يك معماي پر رمز و راز است

 شركت 7000شامل بيش از بازار سهام آمريكا فقط به تنهايي ها؛   از انتخابتوجهي
؟ چه بدست آورداري در بازارسهام پول ذگ شود از سرمايه چطور ميولي . باشد مي

از چه بايد  ؟دادگوش بايد هاي چه كسي  صيحتسهامي را بايد خريد؟ به ن
  پيروي كرد؟ استراتژي براي خريد سهام

هاي اينترنتي هنوز در حال ترميم  بسياري از ما بعد از نزول سهام شركت     
اري ذگ هستيم و حتي بسيار محتاط از سرمايهسنگين ضررهاي ناشي از آن سقوط 

ايم كه اين راه  بسياري از ما آموخته. ماي هايي كه به سختي به دست آورده مجدد پول
مان يا به پيشنهاد  خاطر كه به توصيه دوستاناين  است؛ شايد به دشواربسيار 

ايم و يا شايد به خاطر تركيدن حباب   براي خريد سهام عمل كرده،كارگزار سهام
معموال ايم اين است كه   ما آموختهاكثردرسي كه . هاي اينترنتي باشد قيمتي شركت

  .هستند» سريع فقير شدن«هاي  هميشه برنامه» سريع ثروتمند شدن«هاي  برنامه
ي كارگزارها، سقوط نزدك،  اري هستيد كه بوسيلهذگ اگر شما سرمايه     

هايي كه   كردن به صورت روزانه، سيستممعاملهاري مشترك، ذگ هاي سرمايه صندوق
هاي اينترنتي  ان قيمت، سهامهاي ارز كنند، سهام بر اساس زمانبندي بازار عمل مي

ي فلسفه و  ايد حتما بايد درباره  ضرر كرده،هاي با قابليت رشد زياد يا سهام شركت
  .اري وارن بافت مطالعه كنيدذگ  سرمايهروش



بكندي «اري در بازار سهام و ذگ ي سرمايه  اثبات شدهروش وارن بافت، روش     
هاي بلوط را  هاي ارزشمند، دانه اريذگ بافت از طريق سرمايه. است» ثروتمند شدن

توانيد در بلندمدت در بازار  مي!  شما هم همينطور.به درختان تنومند تبديل كرد
ار ارزشمند تبديل شويد؛ ولي فقط زماني ذگ سهام پول توليد كنيد و به يك سرمايه

ر توانيد به اين مهم دست يابيد كه از مفاهيم بنيادي وي پيروي كنيد و نظم، صب مي
  .و خلق و خوي او را براي خود برگزينيد

در حال حاضر، ارزش . وارن بافت حتي يك سنت از والدينش به ارث نبرد     
 ميليارد دالر 40هايش بيشتر از  اريذگ هاي او به تنهايي و از طريق سرمايه دارايي
 ترولي از دانشگاه هاروارد در شرق و دانشگاه استنفورد در غرب، بافت به ند. است

به بيان ديگر، اكثر . هاي كسب و كار است هاي درس رشته موضوع بحث كالس
  .شوند ها ناديده گرفته مي ارهاي بزرگ توسط دانشگاهذگ مواقع سرمايه

هاي  اميدوارم شما درباره روش. اميدوارم شما بافت را ناديده نگيريد     
اري شما با ذگ ي سرمايهاري وارن بافت تفكر كنيد، مخصوصا اگر تجربه قبلذگ سرمايه

  .موفقيت همراه نبوده است
به سختي تالش كن تا بازيكن خوبي " ،اصل حياتي استاين يك در بسكتبال      
به يك تا تالش كن " :اري وارن بافت اين استذگ  اصل حياتي سرمايه".باشي

 بافت، اصول زير را هم اضافه ل به اين اص".تبديل شوي» ار ارزشيذگ سرمايه«
  :دكني

-١  پيچيدگينسبت بهبرتري سادگي  

-٢ بردباري 

-٣ خلق و خوي مناسب 

۴ تفكر مستقل -

۵ ي كالن اقتصادي ناديده گرفتن اتفاقات گيج كننده -

۶ ها اريذگ عدم تنوع بخشيدن به سرمايه استراتژي -

-٧  و اجتناب از بيش فعاليعدم فعاليت 

٨  براي تمام طول عمر آنخريدن سهام و بعد نگهداشتن -

 
 



 هاي ؛ و نه بر روي قيمتها شركتواقعي و ارزش  عملكردتمركز بر روي  -٩
 سهام

ها را وقتي در بازار شكل  جويانه موقعيت طلب باشيد؛ موقعيت سلطه -١٠
 .گيرند، بقاپيد مي

قواعد ارزشمند . كند ميتبديل ار بهتر ذگ تمام اين اصول شما را به يك سرمايه
  .آورند اري نتايج ارزشمندي پديد ميذگ سرمايه

  
   :گويد بافت مي

را با قيمت    معتبر دارد پيدا كنيد؛ آنيكسب و كار محشري را كه مدير"
  ".براي تمام عمر نگه داريدسهامش را معقول بخريد و 
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