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 پیشگفتار

قطعا  ،گر موفق، چندین عنصر حیاتی وجود دارد و داشتن استراتژی معامالتیرای تبدیل شدن به یک معاملهب

کند و شما را در مسیر کسب سود نما یا مسیریاب عمل میاستراتژی مانند یک قطب ها است.یکی از مهمترین

هایتان وجود نخواهد داشت و مسیر مشخصی را دنبال برد. بدون استراتژی نظمی در مجموعه فعالیتپیش می

د و در دهیکنید، بارها تغییر جهت میبدون استراتژی، مسیر را بر اساس حس خود دنبال مینخواهید کرد. 

 شوید. نهایت سردرگم می

ها را با دقت بررسی کنیم و های معامالتی هم لزوما موفق نیستند. به همین خاطر باید آنهمه استراتژی البته

با در نظر گرفتن جمیع جوانب، بهترین گزینه را انتخاب کنیم. در هر صورت، حتی یک استراتژی نه چندان 

برنامه معامالتی شما باید ساده  ن استراتژی است. در نظر داشته باشید کهمعامله کردن بدو ازخوب نیز بهتر 

و روشن باشد و الزم است تا حد ممکن به آن پایبند باشید. با این حال، الزم است دائما عملکرد استراتژی 

مورد  در این کتاب کوچک، نکاتی را درخود را تحت نظر داشته باشید و در صورت لزوم آن را بهبود ببخشید. 

تدوین استراتژی معامالتی به شما معرفی خواهیم کرد و در نهایت، راهکارهایی را در مورد تشکیل یک سبد 

های بته با انجام تحقیقات بیشتر و شرکت در کالسها و الدهیم. با استفاده از این ایدهسهام بهینه ارائه می

    توانید یک استراتژی معامالتی موفق برای خود طراحی کنید.  آموزشی، می
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 منظور از استراتژی معامالتی چیست؟

تواند میدارد و  یاشدهنییتع شیبازار، برنامه مشخص و از پ یو رفتارها راتییتغ یبرا یاگر حرفهمعامله کی

 نیمجموعه قوان یمعامالت یگفت استراتژ توانیساده م. به زبان کند تیریرا مد ینیبشیپ قابل ریهر رفتار غ

و  دیآن به خر قیگر از طرمعامله که است یمال یگر در هنگام معامله در بازارهامعامله یبر روش کل حاکم

 .پردازدیفروش سهام م

 نیا ریخود خواهد بود. در غ هیقادر به حفظ سرما مناسب یمعامالت یگر، تنها با داشتن استراتژمعامله کی

 کیداشتن  نیخود را از دست دهد؛ بنابرا هیبودن جو بازار، کل سرما یجانیه لیصورت ممکن است به دل

 عوامل ریتأثاز همچنین این مسئله، . دهدیگر نظم ممعامله یهاتیمدون و مکتوب به تمام فعال یاستراتژ

خود به  یشخص یتا با اتکا به استراتژ کندیو به او کمک مخواهد کرد  یریجلوگ گذارهیسرما هیبر روح یمنف

 نشود. .و ... چون ترس، طمع یمعامله بپردازد و دچار احساسات

 ی موفقمعامالت یاستراتژیک  نیتدو مراحل

 ارگران مواردی را در نظر بگیرند و مراحلی برای رسیدن به یک استراتژی معامالتی موفق، الزم است معامله

 کننده باشد:تواند در این زمینه کمکطی کنند. فهرست زیر می

 یاحرفه یچارچوب ذهن کی جادیا

 ،…و  یلیتحلهای روشو استفاده از  دانش و آگاهی باالعالوه بر  دیگران،گذاران موفق با هیسرما انیم تفاوت

عواطف و احساسات )ترس، طمع،  دیبا یدر هر بازار تیموفق یبرا ای است.داشتن یک چارچوب ذهنی حرفه

و با  کنیم ییشناسا گذارندیم ریکه بر نحوه معامالت ما تأثرا  یدیاعق بشناسیم، را خود( …غرور، خشم و

 یکمک مؤثر تواندیم یشناختعوامل روان یریگ کار . بهبسازیم یاحرفه یچارچوب ذهن کی، این موارداصالح 

 داشته باشد. یمعامالت یدر اتخاذ نوع استراتژ
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 یبر اساس چارچوب زمان یسبک معامالت انتخاب

 ،گذارهینظر سرما مورد یمناسب است. بازه زمان یانتخاب بازه زمان ،یمعامالت یاستراتژ نیاز مراحل تدو یکی

 یهادر بازه دهندیم حیان ترجگذارسرمایهاز  ی. برخشودیم یمعامالت یهااز سبک یانواع مختلف جادیمنجر به ا

 نیبنابرا دهند.را ترجیح میمدت و بلندمدت انیم یبازه زمان یبرخ فعالیت کنند و مدتکوتاه یزمان

 عنوان خاص بپردازند. به یبا تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معامالت باید  انگذارسرمایه

کند. در  یچارت را دائم بررس تواندیفرد است، قطعاً نم کیعنوان شغل دوم مثال اگر معامله در بازار بورس به

در  یاستراتژ کی کهییجا آن . ازکند نییتر تعبزرگ یزمان یهاخود را در بازه یصورت بهتر است استراتژ نیا

 گذارانهیسرما یبرا یو انتخاب سبک معامالت یبازه زمان تیخواهد داشت، اهم یمتفاوت جینتا یدو بازه زمان

 .شودیتر ممشخص

 های بازارروند تشخیص ییتوانا

 ان تنها با بهگذارسرمایهدشوار است و  معموال ،یصعود ای یروند نزول کیشروع  یارهایمع صیتشخ ییتوانا

 نیقادر به انجام آن هستند. با کسب مهارت در ا کالیتکن لیو تحل یادیبن لیتحل مانند هاییابزار یریکارگ

شروع  یبرا کالیتکن لیدر تحل مثال عنوان داد. به صیو شروع روند در بازار را تشخ لیتشک توانیم هانهیزم

 طور . بهشودیم ترنییها پاو کف ترنییها پاسقف یها باالتر و در روند نزولها باالتر و کفسقف ،یروند صعود

نظم در  جادیموجب ا که روند غالب در بازار وجود دارد کی کهاست  نیبر ا یان مبنگذارسرمایه دگاهید یکل

 . شودیدر بازار م یترمعامالت موفق یریگمنجر به شکل ،امر نیمعامالت شده و هم

 سهم کینقاط ورود و خروج  یبررس

 اریمعامالت بس یو فروش سهم( در سودآور دینقطه ورود و خروج مناسب از سهم )زمان مناسب خر نییتع

 است. هر یضرور یمعامالت یاستراتژ ایسهم، داشتن برنامه  کیو فروش  دیخر متیق نییتع یمؤثر است. برا

 .شود نییتع یمعامالت یژبر اساس استرات ستیبایسهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم م کیچقدر هم که 

 یکانال صعود کیسهم در  متیت قکه بر اساس حرک دیریرا در نظر بگ یکالیتکن گرلیمثال تحل عنوان به



4 
 

سهم  یتیسطح حما همان ایسهم به کف کانال  متیکه ق یزمان گرلیتحل نی. اکندیو فروش م دیاقدام به خر

 .خردیبرخورد کند، سهم را م

و در کنار  ردیصورت بگ کالیتکن لیبا تحل صرفا دیسهم نبا دیخر ینقطه مناسب برا کی نییتع رسدینظر م به

 دیخر یبرا یدییدر نظر گرفته شود تا تأ زیو فروشندگان ن دارانیسهم و رفتار خر یروند حرکت ستیبایآن م

در  کینامیو دا کیاستات یهاومتاز مقا توانیفروش هم م متیق نییتع یبرا نیچنسهم باشد. هم حیصح

شود تا  یوشندگان بررسعرضه سهم توسط فر طیمقاومت، شرا کیبا  ییارویهنگام رو یعنیبازار استفاده کرد؛ 

 زانیکاهش م یکسب حداکثر سود و از طرف یهم برا گذارانهیاز سرما یا. عدهکرددرست اتخاذ  میبتوان تصم

 .کنندیکردن استفاده م لیتر کیتکن ازهم  یاو عده یااز فروش پله سک،یر

 

 حد سود و ضرر نییتع

 شودیگفته م متیاز ق یامرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده نیا

 ،سود و خروج از سهم رهیذخ یآن محدوده را برا دهد،یسهم انجام م یکه رو یلیبر اساس تحل گذارهیکه سرما

است، کرده  ینیبشیوج از سهم پخر یگر برارا که معامله یمتیمحدوده ق همچنین .کندیم ینیبشیمناسب پ
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شود و جلوی ضرر و پایبندی به این حدود موجب پیشگیری از تصمیمات احساسی می. ندیگویحد ضرر م

 گیرد. زیان را می

 بازخورد آن لیو تحل یمعامالت یاستراتژ آزمودن

گران بزرگ کار خود را با بسیاری از تحلیلتست شود.  قبل از ورود به بازار یمعامالت یاستراتژبهتر است 

کند های خود یک استراتژی تدوین میگر بر اساس تحلیلاند. در این روش، معاملهمعامالت کاغذی شروع کرده

 سنجد.کند. سپس با تحلیل نتایج، میزان موفقیت استراتژی خود را میو به صورت کاغذی و فرضی معامله می

عملکرد  توانیواسطه آن م ( وجود دارد که بهtesterبه نام آزمونگر ) ییافزارهانرم ،یلیتحل یهاپلتفرم انیدر م

 .کرد شیآزمادر گذشته را  یمعامالت یاستراتژ

 یمعامالت یبه استراتژ تعهد

است. اجتناب از اخبار  یتیاعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهم ،یمعامالت یانتخاب استراتژ ای یاز طراح پس

 یتردهیچیپ یمعامالت ستمیکه س یگذارهیکه سرما ه بایدداشت ادیبه  همواره بسیاری دارد. تیاهم عاتیو شا

که  دیباشد. توجه کن بندتریخود پا یمعامالت یاستراتژ بهموفق خواهد بود که  یبلکه کس شودیدارد موفق نم

ندارد؛  یدر استراتژ یگاهیجا چیو احساسات هاست  یو منطق مشخص نیچارچوب، قوان یشما دارا یاستراتژ

 .دیخود باش یگوش به فرمان استراتژ کامال نیبنابرا

 ست؟یچ مومنتوم یمعامالت یاستراتژ

 رد،یگیروند در بازار شکل م کیکه  ی. زمانشوندیم یگذارهیسرما کیوارد  یمتفاوت لیبا دال گذارانهیسرما

به ورود و  میتصم شود،یم یروند قطع یکه بازار دارا یاز افراد زمان یاریدر آن نقش دارند. بس یادیافراد ز

 .«دیسوار بر روندها شو» ای «دوست شماست وندر»است که  نیافراد ا نی. شعار ارندیگیم یگذارهیشروع سرما

: کندیم انیاصل ب نی. اردیگینشاءت م کیزیمعامالت مومنتوم است و اساس آن از علم ف یهمان استراتژ نیا

از خارج بر آن  ییروین نکهیبماند، مگر ا یدارد که همچنان در حرکت باق شیجسم در حال حرکت گرا کی
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دارد به حرکت  لیروند تما کی کهاست  نیا هیقانون در بازار سرما نیمفهوم ا (.وتنیوارد شود )قانون اول ن

 روند شود. ریی، باعث تغتربزرگ یروین کی نکهیخود ادامه دهد، مگر ا یصعود ای ینزول

شان در جهت بازار است و معتقدند که اغلب معامالت کنند،یمومنتوم معامله م یکه بر اساس استراتژ یکسان

 ،یمعامالت یاستراتژ نیادامه خواهد داشت. در ا یاحتمال قو به زین ندهیمثبت گذشته سهم، در آ ای یرشد منف

 شود؛یم یداریو خر یو عملکرد بهتر نگهدار یهبا بازد د فروخته و سهامندار یکه بازده و عملکرد خوب یسهام

حفظ  مدتانیعملکرد خوب خود را در م یاحتمال قواعتقاد وجود دارد که سهام با عملکرد خوب، به نیا رایز

 خواهد کرد.

 ست؟یمعکوس چ یمعامالت یاستراتژ

نشان  حد از شیواکنش ب د،ینسبت به اخبار و اطالعات جد هیمعکوس، بازار سرما یمعامالت یاساس استراتژ بر

 کرده است. دییرا تأ واکنش نیوجود ا زیشده نانجام قاتی. اغلب تحقدهدیم

( نشان اندازه از شی)واکنش ب یواکنششیب نسبت به اطالعات و اخبار مثبت مربوط به شرکت، گذارانهیسرما

 متیباالتر از ق به رقمی سهام متیق شوندیسهام آن شرکت، باعث م یباال برا یتقاضا جادیو با ا دهندمی

 گذارانهیک شرکت، سرمایدرباره  یدر هنگام انتشار اخبار و اطالعات منف نی. همچنابدی شیخود افزا یواقع

 جهینظر شده و درنت عرضه نماد مورد شیو موجب افزا دهندیاطالعات م نیبه ا یحد از شیب یواکنش منف

 .رسدیخود م یاز ارزش واقع ترنییآن سهم به پا متیق

سهام در بلندمدت  متیمدت، ق( به اطالعات کوتاهیمنف ایمثبت  حد از شی)واکنش ب یواکنششیاز ب پس

 ای شیو با افزا برندمی یدر بلندمدت به اشتباه خود پ گذارانهیسرما گر،ید عبارت . بهشودیو اصالح م لیتعد

 تیباورند که اکثر نیدارند، بر ا قادمعکوس اعت یکه به استراتژ ی. افرادابدییم رییسهم تغ متیکاهش عرضه، ق

 دیبا ،یبه بازده افتنیدست  یبرا نیخواهد کرد. بنابرا رییتغ یزودبه یفعل یو روندها کنندیبازار اشتباه م

افراد  نیکرد. ا یسهامدار ،یشجاعت حرکت برخالف جهت بازار و انجام معامله را داشت و پس از آن با صبور

را برخالف  یروند نزول یسهام دارا کیو  فروشندیسهام را م نیبا عملکرد خوب، ا سهاماز  یپس از کسب بازده
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معکوس باور دارند،  یکه به استراتژ یذارانگهی. الزم به ذکر است سرماکنندیم یداریاعتقاد عموم بازار خر

مرتب صعود  طورسهم به کی یعنوان مثال وقت. بهکنندیبرخالف نظر عموم و روند بازار حرکت نم هم شهیهم

معکوس، نسبت به  یطرفدار استراتژ گذارانهیکه سرما ستین یمعن نیبه ا رسد،یم یباالتر یهاکرده و به قله

هستند که تصور  یبه دنبال سهام گذارانهیسرما نی. بلکه ادهندیم شیآن سهم همچنان واکنش معکوس نما

 وجود ندارد. یاست که در آن سهم روند نیعموم ا

 

شده، اطالعات کسب یبر مبنا ،پردازدیها ماخبار بازار و شرکت یابتدا به بررس گذارهیسرمادر این حالت، 

 شیمعکوس را در پ گذاریسرمایهرفتار  ،روند غالب بازار یبر مبنا د وآوریو اقبال بازار را به دست م لیتما

 .ردیگیم

 شیسهم در حال افزا کی متیمشاهده کنند ق اگرصورت است که  نیان به اگذارسرمایه نیمعامالت ا روش

 ماتی. تصمرندیگیآن سهم را در نظر م یسودآور لیود دارد، پتانسآن وج یبرا یکم دارانیاما تعداد خر است

بازار، مشاهده نسبت سفارشات  لیتمانظر و  یبا توجه به بررس ،معکوس یگذارهیدر سرما گذارهیسرما کی

 .شودیبه معامله اتخاذ م میتصم یاستفاده از دانش شخص نیو فروش و همچن دیخر
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 معکوس یگذارهیسرما یاستراتژ نیقوان

 :وجود دارد معکوس گذاریسرمایه یاستفاده از استراتژ یبرا یقانون کل ایگام  5

 .دیشده بدانرا تمام زیچ ها و اخبار به آن موضوع پرداختند، همهروزنامه ی: وقت1 قانون

در  یاموضوع، در سطح گسترده کیکه اخبار  ینگاران مطلوب نباشد؛ اما زمانروزنامه یموضوع برا نیا دیشا

 که نیاست. با توجه به ا دهیفایندارد و آن خبر ب یارزش یگذارهیسرما یبرا گرید شود،یها منتشر مرسانه

به  میتصم یشود، زمان استفاده از اخبار برایم ییدارا ایسهام  کی متیق رییباعث تغ هیاز ثان یاخبار در کسر

 ایبر اساس اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح  یریگمیتصم جهیدرنتدارد. ، اهمیت بسیاری یگذارهیسرما

خبر  یحت نکهیقبل از ا زیرا نخواهد شد یموجب کسب بازده یخبر تیدر سا یمطلب ای ونیزیاخبار امشب تلو

 است. هکرد رییتغ متیمنتشر شود، ق

 .دیهستند شما بفروش دیدر حال خر یو وقت دیهمه در حال فروش هستند شما بخر ی: وقت2 قانون

هستند، شما  داریکه اکثر بازار خر یزمان یعنی. دیارزان و فروش گران باش دیبه دنبال خر دیقانون با نیا طبق

آن را خردمندانه  و بعضا نیستبازار  یاهمه افراد حرفه دییقانون مورد تأ نیو برعکس. البته ا دیفروشنده باش

 .دانندینم

به وجود حباب اذعان نخواهد  کسچیداشته باشد، ه یبستگ متیمد افراد به حباب قاکه در ی: زمان3 قانون

 کرد.

 دهیبازار وجود حباب را ناد رند،یرا بپذ یمتیحباب ق یرفتن ناگهان نیاز ب توانندیافراد نم کهییجا آن از معموال

 ریهم مس گاهچیمعامالت خود دارند، ه یمعکوس برا یکه استراتژ یآمدن حباب، افراد دی. در زمان پدردیگیم

 نخواهند افتاد. یمتیق ابدر دام حب و اصطالحا شوندیدر بازار نم یبا رفتار جمع

 .دیرینگ یرا جد یاهیتوص چیه گاهچی: ه4 قانون
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 رایز د؛یکن هیخودتان تک قاتیتحق یرو دیکه شما با دی. در نظر داشته باشدهندیافراد در بازار نظر م همه

 کیکه شما به نظرات  دهدینم یتیو بازار اهم شودیدر بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نم یکسب بازده

 لیکه تحل شودیحاصل م یاز بازار فقط زمان یبازده .رودیبلکه بازار راه خود را م د،یافرد متخصص گوش داده

 .دیانجام داده باش یدرست قیو تحق

 درک نخواهند کرد. گرانیواضح است را دشما  یکه برا یزی: چ5 قانون

 دیانتظار داشته باش دیتوانینم د،یدار شیانجام معامالت خود در پ یمعکوس را برا یمعامالت یشما استراتژ اگر

نظرتان  مورد یتا به خروج کشدیطول م یزمانکه مدت شما را درک کنند. چرا دگاهید نیدر بازار ا گریافراد د

 .کنید کسب یخود بازده یمعامالت یو از استراتژ دیبرس

 سبد سهام تیریمد ینواع استراتژا

خواهند  یمنفعل و فعال وجود دارد که در ادامه معرف یدو استراتژ یکل یطورسبد سهام به تیریمد یبرا

 شد.

 منفعل یاستراتژ

 یسهام، هدف اصل متیعملکرد ق ایبازار  یآت انیجر ینیبشیپ ییعدم توانا لیبه دل ،ینوع استراتژ نیدر ا

 به یپرتفو تیرینوع مد ،ینوع استراتژ نینظر است. در ا به بازده شاخص مورد یکردن بازده پرتفو کینزد

دوره  انیو تا پاخریداری  اریمع نیچند یسهام بر مبنا طیشرا نیاست. در ا یو نگهدار دیصورت خر

 وجود ندارد. یپرتفو جادیپس از ا یدوفروشیخر تیفعال گونهچیه نی. بنابراشودیحفظ م ،یگذارهیسرما

 نی. در اشودیگفته م ز،یدر شاخص ن یگذارهیسرما یهمچون استراتژ یمختلف یهامنفعل، به نام یاستراتژ

 هیتجز یهاروش قیباال از طر متیبا ق ای نییپا متیسهام با ق ییجهت شناسا یتالش گونهچیه تیریحالت مد

 .دهدیدر بازار انجام نم یکلحرکات  ینیبشیدر جهت پ یتالش گونهچیه نیو همچن کندینم لیو تحل

 سه روش مرسوم وجود دارد: ،یانفعال یبا نگاه استراتژ یپرتفو جادیا یبرا
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 یداریشان در آن شاخص خرروش همه سهام موجود در شاخص به نسبت وزن نیکامل: در ا یریگیپ روش

 .شوندیم

از سهام که در شاخص مبنا وجود دارد،  یانمونه دیتنها به خر یپرتفو ریروش، مد نی: در ایریگنمونه روش

 .پردازدیم

 یو همبستگ هامتیق راتییتغ یخیروش از اطالعات تار نی: در ایخط ریغ یزیربرنامه ای یسازنهیبه روش

 مشخص خواهد شد. یپرتفو بیاساس ترک نیو بر ا شودی( استفاده مگریسهام )ارتباط هر سهم با سهم د نیب

 

 فعال یاستراتژ

. رودیکار مه بازار و سهم ب مدتانیم ایمدت کوتاه یهاینیبشیبا پ یمنظور هماهنگبه عمدتا یاستراتژ نیا 

 یشاخص بازار )بازده یاز بازده شیب یسهم است تا بتواند بازده دوفروشیدر حال خر یپرتفو ریمد یعنی

 متوسط بازار( کسب کند.

 وجود دارد. یسه نوع استراتژ ،یفعال پورتفو تیریمد یبرا
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بهادار  اوراق نیرا ب یگذارهیبازار، حجم سرما ندهیآ ینیبشیبا پ گذارهیسرما بازار: تیسنجش موقع یاستراتژ

 سکیو اصالح ر لینسبت به تعد ،یپرتفو یبازده باالتر از متوسط برا ینیبشیو در صورت پ دهدیم رییتغ

 شتری( قرار خواهد گرفت، بی)صعود ینزول رونداگر بداند بازار در  یپرتفو ریمد یعنی. کندیاقدام م یپرتفو

و  کندیم یگذارهی(، سرمایاوراق خزانه اسالم ای)کمتر( در اوراق بهادار با درآمد ثابت )مثل اوراق مشارکت 

 .دهدی( مشیدر سهام را کاهش )افزا یگذارهیحجم سرما

را  متیق یو وزن سهام باال شیافزا یرا در پرتفو متیق ریوزن سهام ز گذار،هیسرما سهام: نیگلچ یاستراتژ

 .گذاردیسهام اثر م ریسهم بر سا یهاو انتخاب شودیمتنوع م زین یپرتفو سکیر قیطر نی. از ادهدیکاهش م

 یجا نظر به تفاوت که واحد مورد نیسهام است، با ا نیگلچ یروش مشابه استراتژ نی: اتمرکزبخش یاستراتژ

 سهام، صنعت است.

 کنیم؟ انتخابمناسب  یاستراتژچگونه 

 میاشاره خواه رد،یخود در نظر بگ ینوع استراتژ نییتع یبرا دیبا یپرتفو ریکه مد یعوامل نیترادامه به مهم در

 کرد:

 طیفعال و در شرا یرونق بازار از استراتژ طیدر شرا یپرتفو ریحاکم در بازار و نوع بازار: مد طیشرا 

 .ردیگیمنفعل در بازار بهره م تیریمد یاز استراتژ یرکود

 شودیمنفعل استفاده م تیریقرار دارد، مد ییآن در سطح باال ییکه کارا یبازار: در بازار ییسطح کارا 

. در مقابل در کنندیو متنوع حرکت م یشاخص یهادر صندوق یگذارهیبه سمت سرما رانیو مد

از  یریگهبه سمت بهر رانیمد ،یتراژیآرب یهاها و فرصتتناسب وجود شکاف به کارا ریغ یبازارها

 .کنندیفعال حرکت م تیریو مد یگرلیتوان تحل

 ینوع استراتژ ،یپرتفو رانیمد یکارو محافظه یریپذسکیر تی: ظرفرانیمد یتیشخص یژگینگاه و و 

 .کندیرا مشخص م رندیگیها در سبد سهام خود به کار مکه آن
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  منفعل استفاده  یتیریمد ستمیباارزش و حجم باال، از س ییهایپرتفو رانی: مدیاندازه و حجم پرتفو

در مقابل  .انجام دهند دیبا ،یپرتفو رییاست که در صورت تغ یمعامالت یآن حجم باال لیو دل کنندیم

 یسهام در پرتفو ییجافعال به جابه تیریمد یبا اجرا تواندیم یراحتکوچک به یپرتفو کی ریمد

 خود بپردازد.

 منفعل به سمت  یباالتر رود از استراتژ پرتفوی سکیتحمل ر : هرچهیپرتفو سکیسطح تحمل ر

 کرد. میفعال حرکت خواه تیریمد یاستراتژ

 و در  رندیگیمنفعل را به کار م یاستراتژ معموالکار داران محافظه: سهامگذارهینتظار و توقع سرماا

 .کنندیفعال استفاده م یپرتفو تیریدارند از مد یترشیکه انتظار سود ب یدارانمقابل سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


