راﻫﻨﻤﺎیﺑﺎزی

+13

2 to 5

45 m

ﻣﺘﺮﺟﻢ  :دﮐﺘﺮ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻗﻨﺒﺮی آذر

دورﺷﻤﺎر
ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

اﺟــﺰاء ﺑـــﺎزی
ﮐﺎرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﺎم

۲

ﮐﺎرت ﭘﻮل

ﮐﺎرت ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه

آدﻣﮏ )ﻣﯿﭙﻞ ﻣﺰاﯾﺪه(

ﮐﺎرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﮐﺎرت ﺳﻬﺎم

ﺮﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ،
ﻓﺮاﺑﻮرس ،ﯾﮏ ﺑﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘُ ُ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎزار .ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮏ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺼـﻮﺻﯽ،
ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و
ِ

ﺑـﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺧﺎﻟﺺ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺪف ﺑﺎزی
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!

ﭼﯿﺪﻣﺎن و آﻣﺎدهﺳﺎزی
 (۱ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﯾﮏ ﻣﯿﭙﻞ ﻣﺰاﯾﺪه ،ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪی ﺑﺎزی و ۲۰ﻫﺰار دﻻر ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯿﺪ ) ۳ﮐﺎرت ﭘﻮل ﭘﻨﺞﻫﺰار دﻻری ) (5Kو  ۵ﮐﺎرت ﭘﻮل ﻫﺰار دﻻری).((1K
ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ُ (۲د ُ
ورﺷﻤﺎر را -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن -در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ردﯾﻒ ﺳﺮرﺳﯿﺪ -در ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ -ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﮔﺮ ﺳﻬﺎم ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ارزش
 (۳در ﺧﺎﻧﻪی ِ
آﻏﺎزﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻬﺎم -ﮐﻪ ﺑﺎ داﯾﺮهﻫﺎی ﺗﯿﺮهرﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ -ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ِ
ِ

 (۴ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرتﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑُﺮ زده و در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

 (۵از ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۶دﺳﺘﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻬﺎم ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ -ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ -ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﮐﺎرت ﯾﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ

را دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻬﺎم ،ﺑُﺮ زده و

ﺳـــﺘﻮن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم را ﺗﺸﮑﯿﻞ

دﻫﯿﺪ؛ ﺑﺎزار ﺳـــﻬﺎم را -ﺑﻪﭘُ ﺸﺖ -در ﮐﻨﺎر

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱

ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺑﺎزی ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه

۲

ﺻﻔﺤـــﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﮕﺬارﯾـــﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن،

ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،

۳

۴

در ﺻﻔﺤـــﻪی ﺑﺎزی ﺧﻮد ،در ﻗﺴـــﻤﺖ

ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻬﺎم

)ﮐﺎرت( ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ

۵

در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﻪ دﺳـــﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد،
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ!

ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺒﺪ ﻫﺎی ﺳﻬﺎم در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

۶

 (۶ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ وﻋﺪهی ﻏﺬاﯾﯽ

ﮐﻪ ﺧـــﻮرده ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮل را ﭘﺮداﺧﺘﻪ،

۱

ﺑﺎزی را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺗﻮﮐﻦ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺎزی
را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ.

۱

۵

۱

۳

دور ﺑﺎزی )ﻫﺮ راﻧﺪ از ﺑﺎزی(

ﻓﺮاﺑﻮرس ،در ﭼﻨﺪ ُدور ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﻌﺪاد ُدورﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

دارد )ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﮐﻦ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺎزی را در اﺧﺘﯿﺎر دارد،

ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺑﺎزی ،در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻋﺖﮔﺮد اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻫﺮ ُدور ،ﺗﻮﮐﻦ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻧﻔﺮ
ِ

دﯾﺪ دﯾﮕﺮان
ﻧﮑﺘﻪ :ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑـــﻪ ﮐﺎرتﻫﺎﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آنﻫﺎ را از ِ
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﮐﺎرتﻫﺎ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ َاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳـــﻬﺎم در ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﮔﯿﺮی در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻓﺮوش و ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
ِ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﺮ ُدور از ﺑﺎزی ﺷﺎﻣﻞ  ۶ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ:

 ( ۱ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻃﻼﻋﺎت
 ( ۲ﻣﺮﺣﻠﻪی َﻋﺮﺿﻪ
 ( ۳ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ

 ( ۴ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۳

 ( ۵ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺮوش

 ( ۶ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۲

ﺑﯿﻨﯽ دادهﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرتﻫﺎی ﭘﯿﺶ ِ

 (۲ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ -ﺑﻪرو -در ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻏﯿﺮﻣَ ﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ِ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ِ
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ﺑﺎﻫﻢ ُﺟﻔﺖ
 (۳ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرتﻫﺎی ﭘﯿﺶ ِ

ﮐﺮده و اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎی ُﺟﻔﺖﺷﺪه را -ﺑﻪﭘُ ﺸﺖ -در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ.

۴
ﺗﻌﺪاد ُدورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮدُ .د ُ
ورﺷﻤﺎر ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از

ﭘﺎﯾﺎن ُدور ،در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ در
ِ

ﺑﺎزی ،ﺗﻌﺪاد ُدورﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 (١ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻃﻼﻋﺎت
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرتﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺎﻫﻢ ُﺟﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ُدور
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ارزش ﺳﻬﺎم را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ارزش ﺳﻬﺎم ،در
ِ
و در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ّاﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﻣﺜﺎل :در ﺗﺼﻮﯾـــﺮ  ،۴ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ َ
»اﻣﺮﯾﮑﻦ ُاﺗﻮﻣﻮﺗﯿﻮ« ،ﺑﺎ ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ارزش ﺳـــﻬﺎم
»ُ «+۲ﺟﻔﺖ ﺷﺪهاﺳـــﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽِ ،
َ
»اﻣﺮﯾﮑﻦ ُاﺗﻮﻣﻮﺗﯿﻮ«  ۲واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻃﻼﻋﺎت

 (۱ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۴

ﭼﯿـﺪﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﭘﯿـﺶﺑﯿﻨﯽ -ﺑﻪرو -در ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ
ِ
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه -ﺑﻪﭘُ ﺸﺖ -در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ
و ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرتﻫﺎی ﭘﯿﺶ ِ

در ﺑﺎزی ﺳـــﻪﻧﻔﺮهُ ۲ ،ﺟﻔﺖ ﮐﺎرت -ﺑﻪﭘُ ﺸـــﺖ -ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺎزی
ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮهُ ۱ ،ﺟﻔﺖ؛ در ﺑﺎزی ﭘﻨﺞﻧﻔﺮهُ ،ﺟﻔﺖ ﺑﯽ ُﺟﻔﺖ!

 (٢ﻣﺮﺣﻠﻪی َﻋﺮﺿﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﺮﺿﻪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺎرتﻫﺎ را در ﺳـــﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎرتﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳـــﻬﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ

ﮐﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در
ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋَ ﺮﺿﻪ

 (۱ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺮ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺘﻮن ﺑﺎزار را رو ﮐﺮده و در

ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ -در
ﺟﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛ ﺳـــﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم در
ِ

ﭘﺎﻴﻳﻦ »ﻣﺎﺷﯿﻦﺣﺴﺎبﻫﺎ« -ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم در ﻫﺮ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن آن ﺑﺎزی!
ﺑﺎزی ،ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ِ

 (۲از ﺳﺘﻮن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزار ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۲ﮐﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎرتﻫﺎ را ُﺟﺪا از ﻫﺮ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
 (۳ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﻫﺮ دو ﮐﺎرت ﺧﻮد را -آزاداﻧﻪ و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد -درﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم

ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ -ﺑﻪرو -و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ -ﺑﻪﭘُﺸﺖ -ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﺎرتﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﺳـــﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ درﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم  ۴و  ،۵در ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮ از  ۴و  ۵ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﺎرﺗﯽ در آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ! ﮐﺎرتﻫﺎ را ﻃﻮری رویﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم

ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﮐﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را درﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ،

ﻣُ ﺰاﯾﺪه -در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ -آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۵

ﮐﺎرتﻫﺎ درﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

 (٣ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﻣُ
ﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮑﯽ از
ِ

ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﺮﺿﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ردﯾﻒ

ﭘﻮﻟﯽ
)ارزش
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺳﺒﺪﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﺰاﯾﺪه ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ
ِ
ِ
ِ
ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم( در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ

 (۱ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺑﻪﻧﻮﺑﺖ ،ﻣﯿﭙﻞﻫﺎی ﻣﺰاﯾﺪهی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از اﻋﺪادِ آزادِ

ﯾﮑﯽ از ردﯾﻒﻫـــﺎی ﻣﺰاﯾﺪه -ﺑﻪاﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷـــﺎن -ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﭙﻞﻫﺎی ﺧﻮد را در ردﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﭙﻞ ﯾﺎ ﻣﯿﭙﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی در

آنﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﻪﺷﺮط آنﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ!

ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ! و اﯾﻦ
ﻏﯿﺮﻣَ ﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎزی اﺳﺖ!
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭼﻘﺪر ﭘﻮل دارد ،ﺟﺰو اﻃﻼﻋﺎت ِ

 (۲ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺷﮑﺴـــﺖﺧﻮرده ﺣﻖ دارد ﻣﯿﭙـــﻞ ﻣﺰاﯾﺪهی ﺧﻮد را
ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی َاش دوﺑﺎره در ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎ ِد دوﺑﺎره ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ّاﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻣﺰاﯾﺪه
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﯾﮏﺑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،روی دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺑﺎﺷـــﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دوﺑﺎره ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺟﻬﺖ
ﺳﺎﻋﺖﮔﺮد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻫﻤﺎن ردﯾﻒ
ﻣﺰاﯾﺪهی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻣﺰاﯾﺪهی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﮔﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی ردﯾﻒ
ﻣﺰاﯾﺪهای آزاد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن ردﯾﻒ ،ﺑﺴﺘﻪ ّ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ۲۵
ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ .ﺷـــﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮدﺗﺎن ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ!

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۶

ﻣﯿﭙﻞﻫﺎی ﻣﺰاﯾﺪه روی ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺰاﯾﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

 (۳ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روی ﻫﺮ ردﯾﻒ ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ

ﻣﯿﭙﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 (۴ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﯿﭙﻞﻫﺎی ﻣﺰاﯾﺪهی

ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﻫﻤﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳـــﺒﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.

۵

ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳـــﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ،ﻣﺰاﯾﺪه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺒﻠﻎ ﻣُ ﻨﺪرج
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ
 (۵اﮔﺮﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ
ِ
ِ

در ﮐﺎرت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﭙﺮدازد .ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ،ﮐﺎرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
-ﺑﻪرو -در ﺳﺘﻮن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺘﻮن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 (۴ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﻤﻠﯿﺎت
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺑﺎزارﻫﺎ را ﻣُ ﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﻤﻠﯿﺎت

 (۱ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺑﻪﻧﻮﺑﺖ ،ﻫﻤﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ

دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﺳـــﻮزاﻧﺪه و  -ﺑﻪرو  -در ﺳﺘﻮن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﮐﺎرتﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ارزش
ُرﺷﺪ ﺳﻬﺎم! :ﺑﻪاِزای ﻫﺮ ُرﺷﺪ ﺳﻬﺎم ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﯾﮏ ﺳﻬﺎم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ِ
آن را  ۲واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﻘﻮط ﺳﻬﺎم! :ﺑﻪاِزای ﻫﺮ ﺳﻘﻮط ﺳﻬﺎم ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﯾﮏ ﺳﻬﺎم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و

ارزش آن را  ۲واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ِ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۷ﮐﺎرتﻫﺎیﻫﺰﯾﻨﻪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

۶

ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت را
ﭘﯿﺶروی
ﭘﯿﺶروی ﺧﻮدش ﺑﮕﺬارد .ﻫﺮ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞِ ،
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و -ﺑﻪروِ -
ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪ ،ﺑﻬﺎﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد!!
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ِ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۹
ﮐﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﺣﺮف A
ﻧﺸﺎنﮔﺬاریﺷﺪهاﻧﺪ

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه را -ﺑﻪﭘُ ﺸﺖ -در ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ،در
(۶
ِ

ﺻﻔﺤﻪی ﺑﺎزی ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

دﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ
ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﺎرتﻫﺎی
ﺳﻬﺎم ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﻃﻮل ﺑﺎزی ،ﺑﺎﯾﺪ از ِ
ِ
ﺳﻬﺎم ﺧﻮدش را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی
ﮐﺎرت
ﺑﺎزی،
از
ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﺮ
در
ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﯽ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﻫﺮ
داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ!
ِ

ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻬﺎم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ارزش َاش را اﻓﺰاﯾﺶ/ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﮔﺮ
ارزش ﯾﮏ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪ ،از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
ِ
ُ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎرت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن دوری
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

 (۵ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺮوش
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از ﺳـــﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ

دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳـــﺎﻧﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪی

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ۸

ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻬﺎم -ﺑﻪﭘُ ﺸﺖ -در ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم در ﺻﻔﺤﻪی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ

ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺳﻬﺎم را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ!

ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺮوش

وﻗﺘﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻫﻤﻪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ از آن ﺳﻬﺎم را در

 (۱ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺑﻪﻧﻮﺑﺖ ،ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ؛ ﺑﺮای

ﭘﻮﺷﻪی ﺧﻮد دارﻧﺪ ،آنﻫﺎ را رو ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ -ﺑﻪﭘُ ﺸﺖ -در ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ

ﻟﺤﻈﻪای ﺳﻬﺎم ،از ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ً
ارزش
ارزش ﺳﻬﺎم
دﻗﯿﻘﺎ در ﻧﻘﻄﻪی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮدِ ،
اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ِ
ﺳﻬﺎم دوﺑﺎره ﺑﻪ  ۶ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

اﯾﻦ ﮐﺎر ،آنﻫﺎ را -ﺑﻪرو -در ﺳﺘﻮن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش

ﻧﮑﺘﻪ :ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮل
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﯾﮏ ﺳﻬﺎم را از ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻧﺼﯿﺐ آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ِ
ﻣﻌﻤﻮل آن را از ﺑﺎﻧﮏ
ارزش
و
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﺷﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺳﻬﺎم
ی
ﭘﻮﺷـــﻪ
ﺑﻪ
ﺷﺎن
ﺷﺪه
ِ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ راﺟﻊﺑﻪ ﺳـــﻬﺎمﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه ،ﺑﺨﺶ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای
ِ
»ﻣﺮﺣﻠﻪیﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ:ﺳﻬﺎمﻫﺎیﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه«راﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

 (۶ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
ارزش ﺳﻬﺎم ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرتﻫﺎی
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽِ ،
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺨﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺪهی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ارزش ﺳﻬﺎم را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ۶
ارزش ﺳﻬﺎم را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑُﺮدِ ،
اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶِ ،
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

ﻣﺜﺎل :ارزش ﺳﻬﺎم »اِﭘﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ« ۹ ،ﺑﻮد و ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ َاش در اﯾﻦ ُدور ،ﺑﺎ
ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ )ُ (+۴ﺟﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد» .اِﭘﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ« ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ۲
واﺣﺪ )از  ۴واﺣﺪ( ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ َاش ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ارزش ﺳﻬﺎم ،ﺑﻪ  ۶رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ) (+۲واﺣﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ِ

ﮐﺮده و ﺑﻪ  ۸ﻣﯽرﺳﺪ!

ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ

۷

 (۱ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺑﻪﻧﻮﺑﺖ ،ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرتﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را رو ﮐﺮده
و ارزش ﺳﻬﺎم را ﺑﺮ َاﺳﺎس آنﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (۲ارزش ﺳﻬﺎمﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺮ َاﺳﺎس ُﺟﻔﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی -ﺑﻪرو و ﺑﻪﭘُ
ﺸﺖ-
ِ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ روی ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ و ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪی اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ دور ،ارزش ﻫﻤﻪی ﺳﻬﺎمﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻬﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ،
 (۳ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن  $$را دارد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ﺳﻮد ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ارزش ﺳﻬﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﻮض ،ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺑﻪاِزای

ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از ﺳﻬﺎم آن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﻪی ﺧﻮد دارد ۲۰۰۰ ،دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺑﻪاِزای ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه ﺧﻮد دارد ،دو ﺑﺮاﺑﺮ
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﻮد ،ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ِ
دارد ،رو ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪادی از ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ را رو ﻧﮑﻨﺪ و از
ﺧﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﻫﻢ ﺑﮕﺬرد!!
ِ

ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺳﻬﺎم

اﮔﺮ ارزش ﯾﮏ ﺳﻬﺎم ،از  ۱۰ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﻮد ،ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺠﺰﯾﻪی
ﯾﮏ ﺳﻬﺎم ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢﻫﺎی ﺷﻤﺎ از آن ﺳﻬﺎم را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱۰

ارزش ﺳﻬﺎم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺳﻬﺎم
ﮔﺮ ِ
ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ِ

ﻫﺮ ﺳـــﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺳﻬﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ،در
ﭘﻮﺷـــﻪی ﺳـــﻬﺎم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ َاش ﮔﺬاﺷـــﺘﻪ ﻣﯽﺷـــﻮد ﻧﻪ ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم
ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه َاش .اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ،ﺳﻬﺎﻣﯽ در ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه َاش داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷـــﺪ و آن ﺳﻬﺎم ﺑﻌﺪﻫﺎ دوﺑﺎره ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮد ،آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ۱۰ﻫﺰار دﻻر )ﮐﺎرت
ﭘﻮل( ﺑﻪاِزای ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ از آن ﺳﻬﺎم ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه َاش
دارد ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻬﺎم در ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ َ
ﻣﺎﻧﺪ.

ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

ارزش ﯾﮏ ﺳﻬﺎم در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ،از  ۱ﮐﻢﺗﺮ ﺷﻮد ،آن ﺳﻬﺎم درﺟﺎ ورﺷﮑﺴﺖ
اﮔﺮ ِ

ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ ﮐﻪ از آن ﺳﻬﺎم دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ؛

ﺣﺘﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷــﻪی ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪهﺷــﺎن اﺳﺖ! ﺑﻬﺎی ﺳﻬﺎم
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ارزش آﻏﺎزﯾﻦ َاش -ﯾﻌﻨﯽ  -۵ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.

ور ﺑﺎزی
ﭘﺎﯾﺎن ُد ِ

ُدور ﺑﺎزی ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ُد ُ
ورﺷﻤﺎر
ِ
ِ

دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻣﺘﺤﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮدﻓﺮاﺑﻮرس را
ِ

ﭼﭗ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪهی
ﺑﻪ راﺳـــﺖ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺗﻮﮐﻦ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺎزی را ﺑﻪ ِ
ﻧﻔﺮ ﺳﻤﺖ ِ
ِ
ور ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺒﻠﯽ داده و ُد ِ
اﮔﺮ ُد ُ
راﺳﺖ ردﯾﻒ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزی ﺑﻪ
ورﺷﻤﺎر در آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻤﺖ
ِ

اﺳﺖ ﻣُ ﻨﺘﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

راﺳﺖ ردﯾﻒ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
در آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻤﺖ
ِ

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی
ﺑﺎزی ،در اﻧﺘﻬﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺘﻮن ﺑﺎزار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ!
ﮔﺎمﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی

۸

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﺑﺎزی -۲ﻧﻔﺮه

ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،رو
 (۱ﻫﻤﻪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از
ِ
ّ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﺎمداران ُﻋﻤﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻬﺎمدار ُﻋﻤﺪه ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﺎمداران ُﻋﻤﺪه ،ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺷﺪهی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣُ ﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزی -۲ﻧﻔﺮه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎزی -۲ﻧﻔﺮه ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

آﻣﺎدهﺳﺎزی

ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺑﻪﺟﺎی  ۲۰ ۰۰۰دﻻر ،ﺑﺎزی را ﺑﺎ  ۳۰ ۰۰۰دﻻر ﭘﻮل ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻓﻘﻂ  ۱ﺳﻬﺎم آﻏﺎزﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۲ﻣﯿﭙﻞ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﯿﭙﻞﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻣﯿﭙﻞﻫﺎی آﺑﯽ(.

ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ -ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ۲ -ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و  ۲ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﺎرتﻫﺎ را در ﺳـــﺘﻮنﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻮض ﺷﻮﻧﺪ!

ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪﭘُ ﺸـــﺖ در ﮐﻨﺎر
ُ ۲ﺟﻔـــﺖ ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرت ﭘﯿﺶ ِ

ﺻﻔﺤﻪی ﺑﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻔﺖ ﮐﺎرتﻫﺎ در ﻫﺮ دور ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ

وﻟﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرتﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ رو ﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد!

ﺳﻬﺎمدار ﻋﻤﺪهی ﻫﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ۱۰ ۰۰۰ ،دﻻر ﺟﺎﯾﺰهی وﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﺗﺴﺎوی ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ  ۵ ۰۰۰دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺻﻮرت
ِ

ارزش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ
 (۲ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ِ

ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﻪی ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪهی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،دو

ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 (۳ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻮلﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ

ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮل )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺧﺎﻟﺺ( را داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱۱

ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪﭘُ ﺸﺖﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪه
دو ﺟﻔﺖ ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرت ﭘﯿﺶ ِ

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋَ ﺮﺿﻪ

ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎزی -۲ﻧﻔﺮه
ﺳﻬﺎم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،در ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۴ﺳﺒﺪ
ِ
ِ

ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ ۱ ،ﮐﺎرت از ﺳﺘﻮن ﺑﺎزار ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛ ﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ -ﺑﻪرو -ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۲ﮐﺎرت از ﺳﺘﻮن ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﯾﮑﯽ -ﺑﻪ

ﭘُ ﺸﺖ -و ﯾﮑﯽ -ﺑﻪرو -درﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﮔﺎم را ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ

ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۴ﮐﺎرت در ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺑﮕﺬارد.

ﮐﺎرت ّ
ﮐﺎرت ّ
دومﺷﺎن در
اول ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ۲
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ۲
ِ
ِ
ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺳﻬﺎم »اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻨﻔﻮرد« ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ۱۰۰۰ ،دﻻر ﺳﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻣﻮرد
ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ »دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن« را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ!

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ،ﻣﯿﭙﻞﻫﺎی ﻣﺰاﯾـــﺪهی ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ از ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﮔﺮﻓﺘـــﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﯾﺪهی دﯾﮕﺮی
ﻫﻤﻪی ﻣﯿﭙﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺻﻮرت
ِ
ﺟﺎیﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ دو ﻣﯿﭙﻞ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﮕﺬارد.

ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی دوﺑﺎرهﺷﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ

ﻫﺮ ﻣﯿﭙﻞ روی ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻣﺰاﯾﺪهی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﯾﮏ

ﺳﺮﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺎزﯾﮑﻦ دو ﺑﺎر ﭘُ ﺸﺖ ِ

اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻣﯿﭙﻞ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﮑﺴـــﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ّ
اول ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺑﺎره ﺑﺪﻫﺪ!
ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﺠﻤﻮع دو ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻘﺪار
ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد!

ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ )(Expansions

ً
اﮐﯿﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷـــﻮد ﮐﻪ در دﻓﻌﺎت ّ
اول ﺑﺎزی ﺧﻮد ،از »ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهی

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱۲

ﺻﻔﺤﻪیﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪیﺑﺎزی

ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهیﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران

ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ،ﻣﻘﺪار ﭘﻮل آﻏﺎزﯾﻦ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

)ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۲۰ ۰۰۰دﻻر ﺑﮕﯿﺮد( و ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﻪ

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎزی از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در آﻏﺎز ﺑﺎزی ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،دو ﮐﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪی
َ
ﮔﺮداﻧﺪ!
ﺑﺎزی ﺑﺮﻣﯽ

ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران« ﯾﺎ از »ﻃﺮف ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﺻﻔﺤﻪی ﺑﺎزی« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ!

ارزش ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳـــﻬﺎم در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران درک ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱۳

ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار

ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهی ﺻﻔﺤﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻃﺮف ّ
ارزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺪا
ردﯾﻒ
دوم ﺻﻔﺤﻪ ،ﻫﺮ ﺳـــﻬﺎم،
ِ
ِ

ارزش آن را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮدش
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﻬﺎﻣﯽ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷـــﺪِ ،
َ
)داﯾﺮهی ﺗﯿﺮه( ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﺳـــﻬﺎﻣﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪ ،ارزشاش را ﺑﻪ ﻋﺪد داﺧﻞ
ﻫﺸﺖﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ» ،اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻨﻔﻮرد« ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ
زﯾﺮا ﺑﺮ َاﺳﺎس ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی  $ﻣﻮﺟﻮد در ردﯾﻒ ارزش َاش ،ﺳﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؛
ارزش اﯾﻦ ﺳﻬﺎم -در ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ روﺑﻪﺟﻠﻮ ،از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ-
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ِ

روی اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ از آنﻫﺎ رد ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺑﻪاِزای ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از

ﻧﮑﺘﻪ :ﻫﻤﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﻪﻧﻮﺑﺖ اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ،او
ﻣﺜﺎل:
»وارن ﺑﺎﻫﻮش«ُ ،د ِ
ِ
ور ﺑﺎزی را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ِ

ﻫﻤﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﻪﭘُ ﺸﺖﭼﯿﺪهﺷﺪهی ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرت ﺑﻪ
»ﻣﺎرک ﺗﮏرو« اﺳﺖ؛ او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت َاش ،ﯾﮏ
ﻧﻮﺑﺖ
ﺳﭙﺲ
ِ
ِ
ِ
ﭘُ ﺸﺖﭼﯿﺪهﺷﺪه را از روی ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و روی ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ

»وارن« ﮐﺎرتﻫﺎﯾﺶ را دﯾﺪ زده ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﺬارد!
ﮐﻪ
ِ

۹

ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ّ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اِﻋﻤﺎل
ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در
ِ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪدﺳﺖ
ﺷﺪن ﮐﺎرتﻫﺎی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزی
ِ
ِ
آﻣﺪه در آن ﻧﻮﺑﺖ ،اِﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ!

ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺑﯿﻞ ﻣﯿﻠﯿﺎردر:
ِ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی »ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران« در ﺑﺎزی -۲ﻧﻔﺮه

Billionaire Bill

ّ
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد! ﻓﻘﻂ ﺑﺎزی را ﺑﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮل آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﻗﺪرت

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزی -۲ﻧﻔﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺿﺮوری اﺳﺖ:

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ۴ ،ﮐﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار داده ﻣﯽﺷﻮد و او ﻧﯿﺰ ۲ﺗﺎ از آنﻫﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
ﮔﺬار او
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺮ دو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ِ
ِ

را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﯿﻞ ﻣﯿﻠﯿﺎردر
ِ

ﺮﻧﯽ ﺑﻮرسﺑﺎز
ِﺑ ِ

۱۶ﻫﺰار دﻻر

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒﺑﺎز
ِ

۴ﻫﺰار دﻻر

ﯾﻤﺮ دﯾﻮاﻧﻪ
ﮐﺮ ِ
ِ

ﺳﻮد-ﺑﮕﯿﺮ
دِﺑﻮرای
ِ

۱۰

۳۵ﻫﺰار دﻻر
۱۲ﻫﺰار دﻻر

۱۴ﻫﺰار دﻻر

ﮔﺮاﻫﺎم ﻃﻼﯾﯽ
ِ

ﻣﺎرک ﺗﮏرو
ِ

۶ﻫﺰار دﻻر

۲۲ﻫﺰار دﻻر

ﻣﺎرﺗﺎی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰدان ۲۰ﻫﺰار دﻻر

اﺳﺘﻮارت ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎر
ِ

وار ِن ﺑﺎﻫﻮش
ِ

۱۶ﻫﺰار دﻻر

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰهی وﯾﮋه ﻫﺴـــﺘﻨﺪ .اﮔﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ

ﻣﻌﺎدل
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ ،در ﻋﻮض،
ِ
ﭘﻮل ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم!
آن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
ِ
دادن ِ
ﮔﺬارﺗﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﮑﺘﻪ :ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ از ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ِ
ﭘﻮل ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم را ﺑﺪﻫﯿﺪ!
ﺑﺎﯾﺪ آن ﻗﺪر ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ِ

۲۳ﻫﺰار دﻻر

ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران )در ﺑﺎزی -۲ﻧﻔﺮه(

ﺗﻮﺟﻪ :اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دو ﮐﺎرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻫﺮ دو
ﮐﺎرت در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻣﯿﭙﻞ ﻣﺰاﯾﺪه َاش اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
دوﻧﺎﻟﺪِ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎز :ﻗﺪرت َاش ﺑﺮای ﻫﺮ دو
ِ
ﮔﺮاﻫﺎم ﻃﻼﯾﯽ :ﻗﺪرت َاش ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳـــﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارد ،اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﻬﻢ
ِ
َ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﯿﭙﻞ ﻣﺰاﯾﺪهاش ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﺳﺖ.
ﻣﺎرﺗﺎی ﻣُ ّﻄﻠﻊ :ﻗﺪرت َاش ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ُﺟﻔﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﻮارت ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎر :ﻗﺪرت َاش ﺑﻪ ﻫﺮ  ۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ دور ،در ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﻋﺮﺿﻪ ،ﺟﺎیﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﺮﻧﯽ ﺑﻮرسﺑﺎز:
ِﺑ ِ

Broker Bernie

ﯾﻤﺮ دﯾﻮاﻧﻪ:
ﮐﺮ ِ
ِ
در ﻧﻮﺑﺖﺗﺎن ،در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ارزش ﯾﮏ ﺳﻬﺎم را ۱

Crazy Cramer

واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ  ۱واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ!

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒﺑﺎز:

Discount Donald

ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺎﻧﻪی ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﭙﻞ ﻣﺰاﯾﺪهﺗﺎن در آن اﺳـــﺖ را
ِ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ!!

ﻣﺜﻼً :اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم روی ﺧﺎﻧﻪی ۱۰ﻫﺰار دﻻر ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ ۶ﻫﺰار دﻻر ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ!

دِﺑﻮرای ﺳﻮد ﺑﮕﯿﺮ:
Dividend Deborah
در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دور ،ﺳﻮدی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۰۰دﻻر ﺑﻪاِزای ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد
ﺳـــﻬﻢ از ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ -ﺑﻪاﻧﺘﺨـــﺎب ﺧﻮدﺗﺎن -درﯾﺎﻓﺖ
ﺳﻬﺎم آن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻧﺼﯿﺐ ﻫﻤﻪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮد،
ِ
ِ

را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺎزهﮐﺎر )ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﻪ(

Maverick Mark

ﻣﺎرک ﺗﮏرو:
ِ

ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ
ﮐﺮده و در ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬارﯾﺪ!
ﻧﮑﺘﻪ :اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم از
ﮐﺎرت ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد.

ﮔﺮاﻫﺎم ﻃﻼﯾﯽ:
ِ

Golden Graham

 (۱ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ّ
اوﻟﯿﻦ

دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ! ﺳـــﺒﺪﻫﺎی
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮزی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰَ ،
ﺑﺎارزشﺗﺮ از

ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮی دارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی
ِ
ﭘﻮل زﯾﺎد ﯾﺎ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﭘُ
ﺴﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی »ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ« ﺑﻪ وﺳﻂ ﻣﯽآﯾﺪ،
ِ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺎزهﮐﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺳﺮاغ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم َ
»اﻣﻦﺗﺮ« ﺑﺮوﻧﺪ.

دﻧﺒﺎل ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ  ۱۰ ۰۰۰دﻻری را ﮐﻪ در
(۲
ِ
دﺳﺖﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ! اﮔﺮ در
داران ُﻋﻤﺪه اﻫﺪا ﻣﯽﺷﻮد،
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ،ﺑﻪ ﺳـــﻬﺎم
ِ
ِ
ِ

ﺑﻪاِزای ﻫﺮ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﺪ ۱۰۰۰،دﻻر ﺑﯿﺶﺗﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮان ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎدﯾﺪ ،ﻧﮕﺬارﯾﺪ
ﺗﺼﺎﺣﺐ
اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،در
ِ
ِ

ﻧﮑﺘﻪ :اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺣﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑُﺮد دارد .در ﻣﻮرد
ﺳﻬﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه »دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن« را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ!

ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ،ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ
دورﻫﺎی
ِ

ﻣﺎرﺗﺎی ﻣُ ّﻄﻠﻊ:

Mayknow Martha

در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و
ﺑﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ! اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻫﺮ دور
ﭘﯿﺶ ِ

ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ از  ۵ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ُﺟﻔﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی
ﺑﻪﭘُﺸﺖﭼﯿﺪهی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

اﺳﺘﻮارت ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎر:

Secretive Stuart

در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﺮﺿﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ دو ﮐﺎرت ﺧﻮد را ﺑﻪﭘُ ﺸﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ!

ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪراﺣﺘﯽ از دﺳـــﺖ ﺑﺮود! از ﻃﺮﻓﯽ،
ِ

ﺳﻬﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
از
ِ

دار ﻋﻤﺪهی آنﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ!
ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺳﻬﺎم ِ

داﺷـــﺘﻦ ﭘﻮل ،در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
داﺷـــﺘﻦ ﭘﻮل :در دﺳﺖ
اﻣﺘﯿﺎز
(۳
ِ
ِ
ِ

ﮔﺬاﺷـــﺘﻦ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد -در ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم -ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،اﻫﻤّ ﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ
ِ

دارد .اﮔﺮ ﮐﻢﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﭘﻮل دارﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم
ﯾﮏﺳﺎن و ﻫﻢارزش ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ َ
ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ! اﮔﺮ ﭘﻮلﺗﺎن
»ﺗﻪﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ«
ِ

از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم را ﺗﺎ ّ
ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ،
َ
ـــﺮاغ آن ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم
ﺑﺎارزشﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ داراﯾﯽ ﻧﻘﺪیﺗﺎن ﺑﻪ ُﺳ
ِ
ﺑﺮوﯾﺪ! اﻣّ ﺎ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ  ۲۵ ۰۰۰دﻻر را دارد ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴـــﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ َاش ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺷﺎﻧﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آن ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ!
ً
ُ
ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎ :ﻫﺮ ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،در ﻫﺮ دور ،ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺗﺤﺖ
 (۴ﭘﯿﺶ ِ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ِ

ارزش
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ِ
ارزش ﮐﺪام ﺳﻬﺎم ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮐﺪام ﺳﻬﺎم ،اﻓﺰاﯾﺶ و ِ
وار ن ﺑﺎﻫﻮش:
ِ

Wise Warren

ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﻪﭘُ ﺸﺖ
ﭼﯿﺪهی ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺜﺎل :اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪی ﻣﻦ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »ﮐﺎزﻣﯿﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮز« )(-۳؛
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »ﺑﺎﺗِﻢﻻﯾﻦ
ﻏﯿﺮﻣَ ﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و
اﻃﻼﻋﺎت ِ
ِ

ارزش ﺑﻘﯿﻪی ﺳﻬﺎمﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑَﻨﮏ« ) .(-۲در اﯾﻦ ﺷـــﺮاﯾﻂ ،ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ِ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۱۱

ﭼﮑﯿﺪهی ﻗﻮاﻧﯿﻦ

 (۴ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋﻤﻠﯿﺎت

آﻣﺎدهﺳﺎزی

آوردهاﻧﺪ ،ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺑﺎزی را ﺑﺎ  ۲۰ ۰۰۰دﻻر ﭘﻮل و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺳـــﻬﺎم -ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞّاﺗﻔﺎﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ -آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 -ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﻫﻤﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ دﺳـــﺖ

 (۵ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻓﺮوش

 -ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﺳـــﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ

 آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺎزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺗﻮﮐﻦ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ. -ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳـــﻬﺎم )ﮐﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و )ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎمﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪﺷﺪه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد(.

ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه( را ﺑُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 (۱ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻃﻼﻋﺎت

 ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﯾﮏ ُﺟﻔﺖ ﮐﺎرت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رو ﮐﻨﯿﺪ.ﺳﺎﯾﺮ ُﺟﻔﺖ ﮐﺎرتﻫﺎ را -ﺑﻪﭘُ ﺸﺖ -ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ.
ِ

۱۲

 (۲ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻋَ ﺮﺿﻪ

 (۶ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ

 -ﺑﺎزﯾﮑﻨـــﺎن ،ﻫﻤﻪی ُﺟﻔﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧـــﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ را رو ﮐﺮده و

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آنﻫﺎ ،ارزشﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻬﺎمﻫﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﺎ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﮐﺎرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ  $$ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدی ﻣﻌﺎدل  ۲۰۰۰دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ازداران آن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ
ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ،
ِ
ﻧﺼﯿﺐ ﺳﻬﺎم ِ
َ
ﺧﯿﺮ ﺑﻘﯿﻪ ،ﺑﮕﺬرد.
ﻣﻘﺪار از اﯾﻦ ﺳﻮد را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ رو
ﮐﺮدن ﺳﻬﺎماش ﺑﮕﯿﺮد و از ِ
ِ

 در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ۱ ،ﮐﺎرت از ﺳﺘﻮن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﮕﺬارﯾﺪ.ﭘﺎﯾﺎن ُدور
(۷
ِ
 ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ  ۲ﮐﺎرت از ﺳﺘﻮن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯿﺪ.ُ
ُ
 ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﯾﮏ ﮐﺎرت را -ﺑﻪرو -و ﯾﮏ ﮐﺎرت را -ﺑﻪﭘُ ﺸﺖ -در ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم  -دورﺷﻤﺎر را ﺑﻪ راﺳﺖ و ﺗﻮﮐﻦ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺒﺮﯾﺪ )ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪﻫﯿﺪ(! اﮔﺮ ُد ُراﺳـــﺖ ردﯾﻒ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻮد،
ورﺷـــﻤﺎر در آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻤﺖ
ِ
دلﺧﻮاه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

 (۳ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎ

 ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺑﻪﻧﻮﺑﺖ ،در ﻣﺰاﯾﺪهی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزیّ
دار ُﻋﻤﺪه ۱۰ ۰۰۰ ،دﻻر و ﻫﺮ
 ﺳـــﻬﺎمداران ُﻋﻤﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﺮ ﺳﻬﺎم ِﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﯿﭙﻞ ﻣﺰاﯾﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دار ُﻋﻤﺪهی ﻣﺸﺘﺮک ۵۰۰۰ ،دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻬﺎم
ِ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽ
 ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن،ِ
 ﻫﻤﻪی ﺳﻬﺎمﻫﺎ را ﺑﻪ ارزش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.دارﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

 -ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻮلﻫﺎی ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮل را

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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