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 اجتناب از ریسک پذیری
خود ریسک بزرگ تری است

اجازه ندهید ترس و نگرانی در تصمیم گیری های تجاری تان اثرگذار باشد

ریسک و بازگشت سرمایه درکنار هم حرکت می کنند. چنانچه از ریسک کردن گریزان باشید سرمایه 
شما رشد چندانی نخواهد کرد و در نتیجه کسب و کارتان هرگز توسعه نخواهد یافت. 

ریس�ک موج�ود در بازاره�ای 
مال�ی بس�یار بیش�تر از س�ایر 
س�ال  از  کسب و کارهاس�ت: 
1926 میالدی تاکنون بیشترین 
می�زان س�قوط بازاره�ای مالی 
جهان 43/3 درص�د و باالترین 
اوراق  ارزش  کاه�ش  می�زان 
قرضه آن 5/1 درصد بوده است. 

ب�ا ای�ن ح�ال بازاره�ای مال�ی از ظرفی�ت رش�د باالت�ری نس�بت ب�ه اوراق قرض�ه برخوردارن�د: چنانچه 
کس�ی در س�ال 1926 می�الدی ی�ک دالر در ب�ورس اوراق به�ادار س�رمایه گذاری ک�رده باش�د، س�رمایه 
وی ت�ا س�ال 2014، 5ه�زار و 300 دالر خواه�د ب�ود. ای�ن در حال�ی اس�ت ک�ه در ص�ورت س�رمایه گذاری 
ی�ک دالری ای�ن ف�رد در اوراق قرض�ه در م�دت زم�ان مش�ابه، س�رمایه او هم اکن�ون 96 دالر ب�ود. 

آی�ا ش�ما می توانی�د ب�ا کس�ب درآم�دی متوس�ط ب�ه اه�داف تجاری 
بلند مدت ت�ان دس�ت یابی�د؟ در صورت�ی ک�ه پاس�خ تان مثبت اس�ت 
باید بگوییم که ش�ما ظرفیت پذیرش ریس�ک تان بس�یار پایین اس�ت. 

آی�ا درص�ورت بره�م خ�وردن تع�ادل در فرآین�د ریس�ک پذیری خود 
ای�ن  پاس�خ منف�ی اس�ت  وحش�ت زده می ش�وید؟ در صورت�ی ک�ه 
موض�وع بیانگ�ر تحم�ل باالی ریس�ک های تجاری از س�وی شماس�ت. 

آی�ا زم�ان زی�ادی ت�ا موع�د بازنشس�تگی تان باق�ی مانده اس�ت؟ در 
ای�ن ص�ورت بدانی�د ک�ه ظرفی�ت پذی�رش ریس�ک باالی�ی داری�د. 

آی�ا در صورت�ی ک�ه میزان ض�رر مالی ش�ما ب�ه 5 درصد برس�د خواب 
ش�ب تان آش�فته می ش�ود؟ اگر پاس�خ مثب�ت اس�ت بای�د بگوییم که 
ش�ما از توانایی چندان�ی در تحمل ریس�ک تجاری برخوردار نیس�تید. 

مشخصات                                   ظرفیت پذیرش ریسک                                    تحمل ریسک                                         

اس�ت  تج�اری  ریس�ک های  مجموع�ه 
ک�ه انتظ�ار م�ی رود ب�رای دس�تیابی ب�ه 
بپذیری�د.  بای�د  بلند مدت ت�ان  اه�داف 

میزان ریس�ک تج�اری که ش�ما می توانید 
فش�ارهای ناش�ی از آن را تحم�ل کنی�د. 

ریسک پذیری:ظرفیت ریسک: 

•اجتناب از ریسک تجاری سبب خواهد شد 
بازنشستگی دشواری در انتظار کوین باشد.

•سرمایه گذاری برای رشد میزان سرمایه ممکن 
است سبب نگرانی و ترس کوین از ضرر و زیان 

احتمالی شده و او سهامش را در نخستین رکود 
بازار به فروش برساند.  

 باال: باتوجه به فرصت زیاد تا بازنشستگی
نیاز به رشد دارد

 باال: باتوجه به فرصت زیاد تا بازنشستگی
نیاز به رشد دارد

پایین: ترس و نگرانی زیاد از ضررهای احتمالی

پایین: ترس و نگرانی زیاد از ضررهای احتمالی

کوین: 30 سال دیگر بازنشست خواهد شد

آلیس: 30 سال دیگر بازنشست خواهد شد

•سرمایه گذاری بیش از حد در بازارهای مالی 
ممکن است پس انداز آلیس را در آستانه 

بازنشستگی وی به خطر بیندازد.  

چالش

سناریوهای فرضی زیر را در نظر بگیرید: 

استراتژی شما چیست؟ 

بازارهای مالی و اوراق قرضه را زیر نظر بگیرید: 

ایجاد تعادل در فرآیند ریسک پذیری: 

پرونده ای برای خود تش�کیل دهید و میان ظرفیت ریس�ک پذیری و تحمل ریس�ک خود پلی ایجاد کنید. این موضوع سبب می شود احتمال دستیابی به اهدافی که ترسیم کرده اید افزایش 
یافته و در عین حال میزان سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی شما در حوزه های مختلف تجاری موجب از بین رفتن آرامش تان نشود. 

بیشترین میزان 
ضرر ساالنه

 بورس
اوراق بهادار اوراق قرضه


