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 لطفا خواهشمند است حق نشر این کتاب را حفظ نمایید

این کتاب با زحمت بسیار و هزینه فراوان تهیه، ترجمه و ارائه گردیده است. لطفا خواهشمند است تا فقط 

خریداری و دانلود  forexyar.comو فقط این کتاب را از سایت رسمی نشریه فارکس یار به آدرس 

نمایید. تا یاری رسان این موسسه باشید در جهت خدمت رسانی بهتر به جامعه معامله گران و عالقه مندان 
 به کسب دانش در حوزه بازارهای مالی.

 با تشکر از شما          
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 1فصل 

 تر از وارن بافت استشما آسان یبرا یگذارهیچرا سرما

 

شروع کرد و  یسالگ 00خود را در سن  یگذارهیجهان است. او شغل سرما گذارهیسرما نیتروارن بافت بزرگ

 .دلار است اردیلیم ۷2او  ییارزش دارا بعد از هفتاد و سه سالکرد.  یداریدلار سهام خر 001

 

  کار را کرد ؟ نیچگونه ااو 

از آن  میکه بتوان میاموزیبافت ب یگذارهیسرما یاز استراتژ میتوانیم یزیتر از آن، چه چمهم و

 ؟ میخودمان استفاده کن یبراخلق ثروت  یبرا

. من و ستمیاز آن ن دیدهد و من و شما هرگز قادر به تقل یوجود دارند که بافت انجام م یاریبس یزهایچ

کرد. من و شما  مینخواه یگذارهیآن سرما یکرد و بر رو مینخواه یداریخر مهیشرکت ب کیشما هرگز 

درصد سود به ما  02که سهام برتر را با بازده  میکنینم افتیدر 0از گلدمن ساکس یتماس تلفن کیهرگز 

 .کند شنهادیپ

 اردیلیم 52از  شینسبت به بافت دارد. بافت در حال حاضر ب یادیز یایمزا یفرد گذارهیسرما گر،ید یاز سو

مقدار پول نقد، بافت به  نیاندازه ا لیدارد که لازم است آن را وارد کار کند. به دل اریدلار پول نقد در اخت

 یبه آرام دی، باکندیم یداریسهام خر کیکه  ی. و زمانشودیبزرگ محدود م یهادر شرکت یگذارهیسرما

 .حرکت کند تا از حرکت بازار اجتناب کند

 متیپخش شوند و ق یعاتیشا نکهیبدون ا م،یکن یداریرا خر یهر سهام بایتقر میتوانیمن و شما به سرعت م

 کیکلاه کوچک گرفته تا  کیشرکت از هر اندازه، از  کیسهام را در  میتوانیسهام را حرکت دهند. ما م

 میکن یداریع الرشد را خریتر و سرکوچک یهانوع شرکت نیا میتوانی. ما ممیکن یداریسرپوش بزرگ خر

سهم  میتوانینه. و ما م گریکند، اما د یداریخود خر هیاول یگذارهیسرما یتوانست در دوره ها یکه بافت م

 .می، بفروش میکنیکه انتخاب م یخود را، اگر و زمان

                                                
0  Goldman Sachs 
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داشت را بفروشد.  P/E۳ 1۷خود را که به طور متوسط  0کوکشرکت سهام  خواستی، بافت م0۱۱۱در سال 

او آنقدر بزرگ بود  تیکوک بود. دوم، موقع رهیمداتیاو عضو ه نکهیقادر به فروش نبود. اول ا لیاو به دو دل

 .فراهم آورد یراه خروج مناسب توانستیکه نم

 یگذارهیسرما یهانگرش نیاز بهتر یریادگی یداشت. ما برا میرا نخواه هاتیمحدود نیمن و شما هرگز ا

 .میکنیرادار عمل م ریکه ز یدر حال م،یبافت آزاد هست

 یسالانه  یهاسال مطالعه کردم. تمام نامه 02از  شیب یاو را برا یهایگذارهیمن، وارن بافت و سرما

 .ه دست آورمنگرش ارزشمند بافت را ب یام عصاره ام. در طول زمان، تلاش کردهرا خوانده ریبرکشا

 :بود یم نگونهیکردم، ا یجمله خلاصه م کیبافت را در  یاصل یگذارهیسرما یاستراتژ دیاگر با

ها را و سپس آن دیکن یداریبالا و عملکرد مناسب خر تیفیکار با ک و سهام خود را در چند کسب

 دینگه دار شهیهم یبرا

پنهان است. و با  ،ساده دیراز در د نیاست. ا پرداخته یگذارهیفلسفه سرما نیسال گذشته به ا 12بافت در 

 بیکه آنها سال به سال شاهد ترک یدر حال ی، حتاندآن عمل کرده بهگذاران  هیاز سرما یحال تعداد کم نیا

 .ثروت بافت بوده اند

 .که بتواند واقعا کار کند رسدیاز اندازه ساده به نظر م شیب یاستراتژ نیا

وجود  یانحراف یانسان یژگیو کیکه  رسدیبه نظر م: »  کندیم یادآوریحال، همانطور که بافت به ما  نیبا ا

  «ساده را دشوار کند یزهایدارد که دوست دارد چ

هستم  یفوت 0 یهالهیبه دنبال م ستم؛یفوت ن ۷به ارتفاع  ییها لهیمن به دنبال پرش از م »: گرید یو در جا

 «عبور کنمبه راحتی از آنها  توانمیکه م

 .دیعبور کن زیها ناز آن دیتا بتوان دیکن دایرا پ یفوت 0 یهالهیچطور آن م دیریگیم ادیکتاب  نیدر ا 

سود  یاز لحاظ مال که آن را دوارمیاما ام ست،ین زیانگجانیه یهفت فوت یهالهیم یاز رو دنیبه اندازه پر نیا

 .دیابیآور تر ب

                                                
0   coke 

۳ P/E یا همان نسبت قیمت به درآمد 
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بالا را  تیفیکار با ک و کسب کیچطور  دیریبگ ادی دیبافت، ابتدا با یگذارهیسرما یاستراتژ یاجرا یبرا

 به آن پرداخته شده است( 1و  ۳، 0 یها) در فصل دیکن ییشناسا

 .دیسهام بپرداز کیبابت  دیکه چقدر پول با دیریگیم ادی، 5سپس، در بخش 

 .خواهید آموختسهام  دیخر یها بران زما نیاز بهتر یدرباره برخ 1در بخش  تیو در نها

تکانه  ایاز کاغذ و  ییهابافت، سهام فقط تکه یکه برا دیداشته باش ادیقبل از ادامه مطلب، مهم است که به 

هستند که به شما  یواقع یایدن یدر کسب و کارها تیها منافع مالک. بلکه، آنستندیدر چارت سهام ن ییها

 .بخشد یها مشرکت نیا یو آت یاز منافع فعل یسهم

 .دیشویوکار ماز آن کسب یصاحب قسمت د،یکنیم یداریسهام خر کیکه  یزمان

و سهم  تی. مالکابدیممکن است به سرعت کاهش  ایآن بالا برود،  متیسهام، ممکن است ق دیپس از خر

 .افتدیسهام م متیق یبرا یکه چه اتفاق ستیمهم ن ماند،یم یشما از سود و سهام باق

سهام خود  یبرا یمعقول یشما بها نکهیرود ) و مشروط بر ا شیپ یوکار در طول زمان به خوبکسب نیاگر ا

 آورد. خواهید (، پول به دست دیپرداخت کن

 ی یک کسب و کار با کیفیت بالا است.گیری اجزا سازنده ادیاکنون زمان 
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 ۲فصل 

 ؟رسدیم چگونه به نظر بزرگکسب و کار نه چندان  

 

 :استشده میکار تقس و بافت جهان به دو نوع کسب یبرا

 بزرگ یکسب و کارها .0

 گرید زیهر چ .0

. زمان و دیکن یگرفتن دوم دهیو ناد یوقت خود را صرف تمرکز بر اول شتریب دیبافت معتقد است که شما با

  .شوند یوکار فرعکسب کیدر  یگذارهیسرما ایو  قیپول ارزشمندتر از آن هستند که صرف تحق

 نیبار به ا نیاول یممکن است برا دهد،یم لیکار بزرگ را تشک و کسب کی یزیکه چه چ نیدرک ا یبرا

 .رسدیکار نه چندان بزرگ چگونه به نظر م و کسب کیکه  دیفکر کن

 .) اتصالات کاغذ ( ی کاغذگیره

کاغذ مورد  رهیگ یمارک تجار کیشما  ای؟ آ دیاکاغذ در منگنه خود فکر کرده رهیگ یتا به حال به طراح ایآ

منتشر خواهد  0.2کاغذ ورژن  رهیکه گ دیکنیفکر م نیو به ا دیمان یم داریها بشب ای؟ آدیعلاقه خود دار

 شد؟

 .احتمالا نه

تر است را که موجود و ارزان یزی، احتمالا هر چدیآمازون هست تیدر سا ای یکه در فروشگاه لوازم ادار یزمان

 .دیخرمی 

 نیکدام از ا چی، اما هسازندیها را ممختلف آن یهااز شرکت یاریمحصول هستند. بس کیکاغذ  یها رهیگ

؟ دیادهیرا شن دیراپ ایپرو، ماکس،  پریادوآنتوس، پ ن،یلا نگی. تا حالا اسم سوستندیها واقعا برجسته نشرکت

 .کنم یطور فکر نم نیمن ا

 نهیهز نیتر ها را با کمآن تواندیکه م یکننده ا دیاست. تول یکار رقابت و کسب کیکاغذ  یها رهیگ دیتول

تر  کاغذ ارزان ی رهیگ کیدهد که چطور  صیتشخ یکند سهم بازار را به دست خواهد آورد. اگر کس دیتول

 .منتقل خواهد شد یبه مشتر نهیدر هز ییجوصرفه قسمت عمده یکند،  هیته
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 نهی. هزاند دهیاند که به هم چسبساخته شده یروکش رو یفلز یهامیمنگنه از س یکاغذ برا یها رهیگ

. هر کس که بتواند شودیم نیی( تعنیپیلیف ن،یکار )چ یرویفولاد، چسب( و ن ،یها با مواد )روساخت آن

کاغذ خواهد  یها رهیگ نیتر ارزان دیتولکار را داشته باشد، قادر به  یروین نیتر مصالح و ارزان نیتر ارزان

 .بود

زمان  یدر ط شده، میکاغذ، براساس تورم تنظ یها رهیکه گ زنمیآن را ثابت کنم، اما حدس م توانمیمن نم

 سازندیها را م که آن ییها نیماش ییاست، اما کارا مواد خام بالا رفته متیق .داشته اند متیکاهش ق

 .اند(دست ساخته شده ااحتمالا ب یکاغذ یها رهیگ نیاست )اول احتمالا به نسبت آن جبران شده

بازار  کیرا در  ییمحصول کالا کی نیآن است. ا هیکار نه چندان بزرگ شب و کسب کیاست که  یزیچ نیا

 متیقدرت ق چیه ندارد و یتجار تیرسم چیه یادیشرکت تا حد ز .کندیم دیتول یو رقابت پراکنده اریبس

 .کار ندارد و مالک کسب یبه جا یمشتر یبرا نهیدر هز ییجو صرفه – یذارگ

  :هستند یرقابت کارهای و کسباز  یاریوجود دارد که شامل بس یعیاز صنا یستیل نجایدر ا

 بدون ساخت دیتول یهاشرکت 

 نفت و گاز یهاشرکت 

 کنندگان فولاد دیتول 

 ییمایهواپ خطوط 

 لیاتومب دکنندگانیتول 

 کنندگان ذرت، گندم، برنج دیتول 

 ومینیاستخراج طلا، نقره و آلوم یهاشرکت 

 هانیبنزپمپ 

 (رهیو غ پوتلیدونالد، چ استثنا مانند مک یبا تعداد اندک) هارستوران 

 کنندگان منسوجات دیتول 

 یلینه چندان بزرگ باشند. دل یدارند که کسب وکارها لیکنندگان تما دیکه اغلب تول دینیبب دیتوانیم

 ،یآور فن یآن بر رو یو به جا کندیواگذار م یخود را به منابع خارج دیتول شتریوجود دارد که اپل ب

 .شودیمتمرکز م یابیو بازار یطراح


