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 سوگیری های رایج در سرمایه گذاری

 

بحث کارآیی یا عدم کارآیی بازارهای مالی سال هاست که یکی از پر 

مناقشه ترین مباحث حوزه بازارهای مالی است؛ اگر چه در تئوری 

چنین به نظر می رسد که بازار ها کارآ هستند، اما سو گیری سرمایه 

گذاران می تواند علت اینکه چرا قیمت گذاری نادرست بعضی دارایی 

 . ها را توضیح دهد

فرضیه بازار کارا اساسا این مفهوم را بیان می دارد که سرمایه گذاران در طول زمانی که سهام بر پایه اطالعات موجود قیمت گذاری 

شده اند؛ قادر به شکست بازارها نمی باشند. این مفهوم پایه ی برخی از انواع استراژی های منفعل سرمایه گذاری است ، و ما می 

یق خاصی در مورد فرضیه بازار کارا شویم. با این حال ، این سو گیری ها می توانند به طور ناخود آگاه نقش توانیم متوجه حقا

 مهمی در قدرت تصمیم گیری ما داشته باشند.

پیش از اینکه بخواهید استراتژی های سرمایه گذاری و تاکتیک های خود را در سال جدید مرور کنید ، ممکن است بخواهید در 

عضی از این سوگیری های ذاتی که در بسیاری از سرمایه گذاران مشاهده می شود؛: مطالعه و بررسی دقیق تری داشته مورد ب

 باشید. رفتار هایی که می تواند برای بسیاری از سرمایه گذاران به سختی قابل تشخیص و حل شدنی باشند.

 سوگیری اول : فرا اعتمادی

 س از چند برد آسان تبدیل به فرااعتمادی تبدیل شود.اعتماد به نفس به سادگی می تواند پ

بسیاری از سرمایه گذاران تازه کار خوش شانس: اولین سهام هایی که انتخاب می کنند به خوبی عمل می کنند.  به خود مغرور می 

ش ترند ! که این اغلب منجر شوند. آنها گمان می کنند قدرتی جادویی دارند یا حتی عجیب تر از آن فکر می کنند که از بقیه با هو

 به فاجعه هایی می شود ...

بنابراین ، سرمایه گذاران هوشمند نه تنها می دانند چگونه عالئم فرااعتمادی را در خود تشخیص دهند ) مانند فخر فروشی در 

ایند. در واقع آنان آموخته مورد عملکرد کوتاه مدت سرمایه گذاری شان(  می دانند چگونه خود را در مقابل این سوگیری کنترل نم

 اند که در این شرایط چگونه با استفاده از قدرت استدالل بر احساسات خود غلبه کنند.

 



Modirinfo.com                                                                                    مالیمدیران │مطالب مفید  

 

 سوگیری دوم: آشنا گرایی

سو گیری دوم، سوگیری آشنا گرایی نامیده شده ، که ممکن است باعث شود عده ای از سرمایه گذاران بیش از حد بر فرصت 

خود متمرکز شوند. چرا که بیشتر با آن ها آشنا هستند و اطمینان بیشتری در مورد فرصت های سرمایه  هایشان در داخل کشور

گذاری منطقه خودشان دارند ، بنابراین با وجود این واقعیت که اکنون بسیار آسان تر از گذشته میتوان سرمایه گذاری هایی در 

 خود آشنا می دانند جلو رفته و به سادگی برایشان قابل فهم است.سرایر جهان انجام داد، سرمایه گذاران با آنچه برای 

اگر چه باید بسیاری از مالحظات دیگر را نیز "که یک استاد اقتصاد مطرح در آلمان است در این باره اظهار می دارد :   1می وانگ

در نظر داشت، مانند مزایای مالیاتی ، هزینه های معامله و ...  ، سرمایه گذاران در بسیاری از کشور ها هنوز به شکل اساسی تنوع 

 دلیل سوگیری آشنا گرایی آن ها است.بخشی نشده که بخشی از آن به 

 سوگیری سوم: اتکا

سومین و آخرین سو گیری که در مورد آن صحبت می کنیم مفهوم اتکا است، که بر پا فشاری بر آنچه در اطالعات گذشته بوده 

 است و عدم تعدیل به موقع محاسبات با اطالعات جدید اشاره دارد ...

کنند روی کنند و سعی میآغاز می« نقطه اتکا»خمین را با مبنا قرار دادن یک رقم اولیه ذهنی افراد عموما فرآیند تدر این حالت 

  .این رقم تعدیل مثبت یا منفی مورد نظر را انجام دهند

میلیون نفر است یا 02ین تعدیل غالبا ناقص بوده و نتیجه آن سوگیرانه است. فرض کنید از شما سوال شود جمعیت کانادا بیش از ا

میلیون نفر و یا کمتر از آن. حال اگر از شما خواسته شود میزان 02کمتر. روشن است که پاسخ شما دو حالته است، یا باالی 

میلیون نفر خواهد بود، زیرا افراد عموما در معرض 02جمعیت مطلق کانادا را حدس بزنید، تخمین شما به احتمال زیاد نزدیک 

گیرند. اتکا و تعدیل فرآیندی روانشناختی است که روش افراد در مورد برآورد خود قرار میسوگیری اتکا ناشی از پاسخ قبلی 

گذاران اطالعات جدید را از پشت یک جفت لنز شود سرمایهسوگیری اتکا و تعدیل موجب می .دهداحتماالت را تحت تاثیر قرار می

گیری مالی شوند، به این ترتیب تصمیمناختی و نه آماری متمرکز میگذاران روی نقاط اتکا روانشدار مشاهده کنند. این سرمایهتاب

برخی سوگیری های "وانگ می گوید  .گیردفاصله می« منطقی بودن»یعنی « مکتب نئوکالسیک»از هنجارهای تجویز شده 

 "شناختی در ذهن انسان ساخته می شوند.

 خود را بشناسید

هم بر سرمایه گذاران فردی و هم بر سرمایه گذاران حرفه  –فرا اعتمادی, آشنا گرایی و اتکا  –با این حال، هر سه سوگیری نام برده 

 ای اثر می گذارد. سرمایه گذاران حرفه ای ممکن است ابزار بیشتری برای مطالعه سوگیری های خود در اختیار داشته باشند. به 

                                                           
1 Mai Wang 
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تاری و آموزش مردم برای فهم سوگیری هایشان در سرمایه گذاری عنوان مثال، صنعت مشاوره در سایه ایده های اقتصاد دانان رف

 ایجاد شده است.

شاید بهترین توصیه برای سرمایه گذاران فردی با توجه به این سوگیری ها چنین باشد: از تالش برای جلو زدن از بازار ها بردارید و 

و بازخوردهای خود، بیاموزید سوگیری های خود را تشخیص به جای آن تالش کنید تا از خودتان جلو بزنید. از طریق خود آزمایی 

 و در جهت تقلیل یا تصحیح آن ها تالش کنید.

 

 

  


