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 5102توصیه های وارن بافت برای سال 

 

 .دارایی های خود را در صندوق های شاخصی قرار دهید0

 به سهام داران شرکت  4102بافت در نامه ای که در سال 

Berkshire Hathaway  فرستاد ، با یادآوری اینکه خوانندگان باید

سرمایه هایشان را کم هزینه و طوالنی مدت نگهداری کنند برنامه 

مربوط به مدیریت دارایی های خود را عنوان کرد. چنین به نظر رسید 

که او تمام وجوه نقدش بسیار هم مبلغ سنگین و زیادی بود را به 

 ست.اهمسرش داده 

دیگر را در یک صندوق شاخص  %01از پول خود را در اوراق قرضه کوتاه مدت دولتی بگذارید و  %01توصیه من ازین ساده تر نمی تواند باشد: "

S&P011  .با هزینه کم قرار دهید. من بر این باورم که نتایج بلند مدت اعتماد به این سیاست بیشتر از موفقیت سایر سرمایه گذاری هایی است

 هزینه های باالیی برای مدیرانشان می پردازند. که

 1. اجتناب از بیت کوین5

عجیب نیست که در چیزی که آشنایی ندارد سرمایه گذاری نکند. اما  با توجه به اینکه بافت تقریبا از فناوری های جدید خوشش نمی آید

اوری می باشد. بلکه از نظر او، که در مصاحبه اش در ماه مارچ با مشکل بافت با بیت کوین ها در این نیست که یک سرمایه گذاری مبتنی بر فن

CNBC  .از بیت کوین دوری کنید. این سرمایه گذاری یک سراب است... به شکل اساسی این  "داشت، این سرمایه گذاری هیج ارزشی ندارد

ناشناس انجام دهید. دادن چک هم نوعی از راه های  عملیات یک روش انتقال پول است. به طوری که شما می توانید این انتقال را به شکلی

د انتقال پول است. اما آیا فقط چون مقدار زیادی پول روی آن نوشته شده یکی از را های انتقال پول است؟ سفارشات پول چطور؟ شما می توانی

اه بهتری برای انتقال پول شوند ، اما شما می توانید پول را با سفارش پول بدست آورید. مردم این کار را می کنند. امیدوارم که بیت کوین ها ر

از نظر بافت بیت  "آن را با بسیاری روش های دیگر جایگزین کنید. این تفکر که بیت کوین ها دارای ارزش ذاتی ست از نظر من خنده دار است

 کوین تنها یک راه برای انتقال پول بوده و دارای هیچ ارزش ذاتی نیست.
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 صورت های مالی را چگونه بخوانید.بیاموزید 3

پذیرفته شده  3 "آرزو کن"ساله بود.تری گرینر به تازگی در دوره کارآموزی شرکت بافت توسط صندوق  01 4این پیشنهاد بافت به تری گرینر 

در تمامی کالس های  "مود: در ماه آگوست شگفت زده کرد و به او این توصیه را ن CNBCبود. بافت او را با یک تلفن در حین مصاحبه اش با 

حسابداری شرکت کن . حسابداری زبان تجارت است. چرا که به تو کمک می کند صورت های مالی شرکت ها را تا سال ها به آسانی متوجه 

ا در آینده شوی چون یک زبان از جنس خود کسب و کار است. یاد گرفتن یک زبان جدید کمی زمان بر است و نیاز به تجربه و مطالعه دارد ام

 "عایدی زیادی از آن نصیبت خواهد شد.

 . بر پس انداز تمرکز کنید نه اینکه به سرعت ثروت مند شوید4

خب من فکر می کنم بزرگ ترین اشتباه یاد نگرفتن عادت پس انداز هدفمند "به این نکته اشاره کرد.  2بافت در مجموعه تلویزیونی دن پاتریک

 است. چرا که پس انداز یک عادت است. و بعد از کسب این عادت تالش کنید تا پولدار شوید.  ولی اینکه به سرعت ثروتمند شوید کار ساده ای

 "نیست.

 ید، نفروشید!.زمانی که قیمت سهام می افتد بخر2

بیلیون دالر خود را در طی چند روز از ماه های اکتبر از  4سالی که گذشت سالی سبک برای بازار و ثروت بافت بود. سرمایه گذازان حدود 

از گزارش درآمد سه ماهه خود ضربه خوردند. بافت آرامش خود را حفظ کرد، و در مصاحبه های IBM و   Cokeدست دادند . زمانی که 

من از خرید هنگامی که در حال پایین رفتن است لذت می برم و هر  "ست.  0اری که از او شد توضیح داد که چرا عاشق بازار های نزولیبسی

واحد افت  011قدر در حال پایین رفتن باشد من بیشتر عالقه مند می شوم که آن سهم را بخرم...اگر به من بگویید که تا هفته آینده بازار 

من باز هم همان سهامی را می خرم که دیروز قصد خریدش را داشتم. نمی دانم که بازار چه می خواهد بکند اما می دانم چگونه در خواهد کرد 

 صنعت هایی سرمایه گذاری کنم که در دراز مدت در آن سود مناسبی کسب کنم.

 . تظاهر به متخصص بودن نکنید6

این توصیه ای است که نشان می دهد چرا تکنولوژی و طال  "کنید فقط دارید قمار می کنید اگر در چیز هایی که نمی شناسید سرمایه گذاری"

 و خطوط هوایی هرگز بخشی از پول او نبوده است.

برای دست یابی به بازده رضایت بخش در سرمایه گذاری نیازی نیست که یک متخصص باشید. اما باید بتوانید حدود خود را تشخیص دهید و  "

طمئنی که منطقی و خوب باشد را دنبال کنید. همه چیز را ساده نگه دارید و دو دل نشوید. وقتی پیشنهاد یک سود سریع را می یک روش م

 "شنوید بالفاصله نه بگویید
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