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 ؟نیاز دارید یش از یک مشاور مالیبآیا 

 

مالی مشتریان را به  خدمات و صنایع ها رسانهکه  ستها ا مدت

ای رسیدن به اهداف برافراد مشاوره مالی جهت بهبود برنامه  گرفتن

 است و برخی ازتوصیه بسیار مفید  این .کنند تشویق میخود مالی 

به یک مشاور مالی بسنده  مشتریان برای مدیریت بهتر پول خود

اده گاهی حتی بیشتر از دو مشاور مالی استف از دو ونکرده و 

باشد اما همیشه  مفیدتواند  تار میبرخی موارد این رف در .کنند می

به بیش هدافمان برای رسیدن به اآیا  که این تشخیص .اینطور نیست

 .عامل بستگی دارد به چند خیر، احتیاج داریم یا از یک مشاور 

 است؟ از یک نظر نظر بهتر چندآیا 

هیچ مشاور  به کند، کمک می گذاری سرمایههای  فرصت ی دارید که به شما در یافتن همها اگر در حال حاضر مشاور مالی

به  احتماالً ،های الزم است فاقد مهارت و مستغالت امالکمانند در یک یا چند حوزه  شما اگر مشاور اما ،دیگری احتیاج ندارید

دنبال پیدا کردن ه ب جای مشاور مالی، بهاین مورد ممکن است  در .است که از متخصص دیگری نیز استفاده کنید نفع شما

 شما  ن به هدف شما نیاز است در دسترسباشید هر آنچه برای رسیدید مطمئن با ،اشیدب خرید امالکبرای مشاوری متخصص 

 .قرار دارد

 وجود بااگر  احتیاج دارید یا خیر؟ گذاری سرمایهکه آیا شما به بیش از یک کارگزار یا مشاور  اما آنچه که مهم است این است

 احتماالً آورید، را بدست نمی خود مورد انتظار بازده ( کند کسی که پولتان را مدیریت می) و یا مدیر پول خودمشاور مالی فعلی

 است که مدیر فعلی هایی گذاری سرمایه نوع ،مهمترین عامل .مند شوید بهره از راهنمایی اوباید بدنبال فرد دیگری باشید تا 

را به دست کسی بسپارید که  خود  بهتر است که پرتفوی که بازار پر رونق است،شرایط بازار به عنوان مثال،  .دهد انجام می شما

 هستند، فعال ی که پولعلمی نشان داده است که مدیران  مطالعات .کند گذاری سرمایهتر  فعاالنه به صورت را در بازار شما پول

را به  دارید که همه یا بخشی از وجوه خود تصمیماگر  .طوالنی به تاخیر می اندازند زمان مدتهای بازار را برای  شاخصافت 

مشاور کنید  احساس می اگر .دارید کارشوید که دالیل محکمی برای این  مطمئن ، در ابتدایا مدیر دیگری بسپارید مؤسسه

 ،یکسان اما با ریسک کمتر بدست آورید  یا نتیجهو بهتر   توانید نتیجه میوی  که ایناست و یا  تر واقع بینانه ،دوم گذاری سرمایه

راضی نیستید و بعد به دنبال مشاور جدید  خود فعلی بدانید که چرا از مشاور دا بایدتدر اب اما اید انتخاب خوبی کرده احتماالً

 .باشید

 چه کسی مسئول است؟

ن قرار کنید بهتر است حداقل یکی از مشاوران را در جریان فعالیت دیگر مشاورا ستفاده نمیاگر دیگر تنها از یک مشاور مالی ا

 ای برای تنظیم یک برنامه جامع مالی، اگر مشاور مالی ،مثال برای .انسجام ایجاد کنید خود مالی های دهید تا بتوانید در فعالیت

مالی  مشاور اید، نظر گرفتهدر   بیمه های هزینهپوشش  شخصی برای و فعلی خود های گذاری سرمایهکارگزاری برای مدیریت 

 .مطلع باشدنیز  شما   بانکیهای  بازنشستگی و حساب باید از برنامه همچنین وی ،گاه باشدن آباید از فعالیت سایری شما
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 کالم آخر

و نیازمند  پیچیده  مالی وضعیتدر مواردی که  صخصوصا در برخی از موارد ضروری است، یک مشاور مالیداشتن بیش از 

رار قمورد بررسی  در کنار هم در که فعالیت مشاوران و کارگزارانبسیار مهم است  اما ؛استمالی مختلف  های حوزهمهارت در 

 .یکدیگر عمل نمی کنند  که بر خالف یمتا مطمئن شو گیرد

 

 


