
 داراي لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب              گریزپذیر و ریسکافراد ریسک – 11 قسمت
 

  در این مقاله می آموزیم:
ü ؟گریز چیستپذیر و ریسکتفاوت بین افراد ریسک  
ü  ذاري گتوانند در بورس سرمایهپذیر هم میریسکگریز و کمآیا افراد ریسک

 کنند؟
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٢ 

  گریزپذیر و ریسکافراد ریسک

  شوند:یري به سه دسته کلی تقسیم میپذتوجه به میزان ریسک افراد با

ü پذیرافراد ریسک  
ü گریز افراد ریسک  
ü تفاوت(خنثی)افراد بی  

در بانک  گذاريه سپردهاي بپذیر به دلیل انتظار باالیی که از بازدهی دارند عالقهریسکافراد 
  اهمیت باالیی برخوردار است.ندارند، بنابراین محاسبه میزان ریسک براي این افراد از 

را چدهند و خرید اوراق مشارکت را ترجیح میها در بانک گذاريسرمایه گریزریسکافراد 
  کنند.که سودي تضمین شده دریافت می

گذاري خود واکنش سرمایههاي موجود در بازار در برابر افراد گروه سوم نسبت به ریسک
  دهند.خاصی نشان نمی
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  ذیريپنمودار ریسک
  در این نمودار میزان ریسک در محور افقی و میزان بازده در محور عمودي نشان داده می شود.

دي ي کمتري دارد و این به این معناست که فرپذیرریسککسی که منحنی او شیب بیشتري دارد 
ي کمتري دارد درازاي مقدار بیشتري سود حاضر به پذیرش همان ریسکی است پذیرریسککه 

 پذیر تر آنرا پذیرفته است.ریسککه فرد 

ک تحلیل یصدي دوست شما از شما کمتر است.شما در سایت پذیرریسک به عنوان مثال
. حال دارد درصد ریسک 8درصد در بازه زمانی مشخص خریداري کردید که  20سیگنال با سود 
این سهم  بازار نیست چرا که از نظر او سود گوید حاضر به خرید این سهم دردوست شما می

ه مناسب دریسک آن مناسب یا کافی نیست ولی نظر شما این است که سهم معرفی ش به نسبت
  کنید.است و آن را خریداري می

 8ا در برابر ریسک درصد ر 20این نشان می دهد که دوست شما حاضر نشده است که بازده 
  پذیرفت.ک را میاین ریساو هم مثل شما  بود، درصد 25شاید اگر میزان بازدهی درصدي بپذیرد.
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۴ 

را   خود يپذیرریسکبراي ورود به بازار بورس و شروع معامالت نخستین گام این است که میزان 
  .محاسبه کنید

درصد در سال باشد در این حالت شما  20 بانکاوراق مشارکت یا فرض کنید سود تضمین شده 
یح در بورس را به سپرده گذاري ترج گذاريسرمایهبه ازاي چه مقدار سود بیشتر حاضر هستید که 

  دهید؟

و فعالیت  گذاريسرمایهیا خنثی امکان  گریزریسکباشید و چه فردي  پذیرریسکشما چه فردي 
با  ي خود را بدانید و متناسبپذیرریسکبراي شما در بورس وجود دارد تنها کافیست که میزان 

  د.آن تحلیلگر مناسب خودتان را دنبال کنی

 

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

  

   مرجان انیسی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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