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 گذاريمفاهيم سرمايه

گذارانسرمايه شخصيت انواع  

يابد. کميسيون اوراق بهادار بريتيش کلمبيا اهميت مي افرادگذاري در ميان باشد، شخصيت وقتي پاي سرمايه 

گذار هسرماي“گذاري، پژوهشي انجام داد به نام ها در زمان سرمايهسي( براي ارزيابي دانش، احساس و عملکرد کانادايي)بي

گذاري ر سرمايهگذار از عناصر بسيار مهم در امو در هنگام انجام اين پژوهش متوجه شد که شخصيت سرمايه” باهوش ملي

 : باشد میشخصيت  ۵شامل  گذارانانواع شخصيت سرمايه .است

کردن هر اتفاقي را دارند. کسي که داراي  گرا هستند و آمادگي تجربهطور خاص بسيار برونباک بهبي افراد :باکبی .1

تر از هر شخص ديگري به ها بيششود. آنپذير شناخته ميعنوان فردي انعطافاين تيپ شخصيتي است، اغلب به

را از ” ذاريگبهترين رفتار سرمايه“ار زياد است، و که با يک مشاور کار کنند بسيگذاري عالقه دارند، احتمال اينسرمايه

 .دهندخود نشان مي

تند. گرا هسباک شباهت دارند، اما درونگذاران بيکوش دارند به سرمايههايي که شخصيتي سختآدم :کوشسخت .2

خوانند، اما احتماالً کامل ميطور هاي خود را بهحسابها صورتکنند. آنکوش احتماالً با يک مشاور کار ميهاي سختآدم

 .کننددرخواست جبران ندارند و سوابق را بازبيني نمي

 هايتر از تيپکم -هاي هيجانيبه همراه آدم -هاي عجول بسيار سازگار هستند. اين تيپ شخصيتيآدم :عجول .۳

مالي  هايزياد صورتاحتمالنند، بهکهاي عجولي که با مشاورها کار ميروند. آدمگذاري مستقل ميديگر به سراغ سرمايه

اي در اين کنند و تحقيقات گستردهگذاري، صبر نميگيري براي سرمايهها معموالً قبل از تصميمخوانند. آنخود را نمي

 .دهندزمينه انجام نمي

 کوشباک، سختي بيهاتر از آدمکنند و کمها هر چيزي را تجربه نميگرا هستند. آنهاي محتاط، درونآدم :محتاط .4

ها با طرف سومي مشورت کنند، سوابق را بازبيني کنند. همچنين احتمال کمي وجود دارد که آنو عجول با مشاور کار مي

 .کنند يا بدانند که چه طور بايد به مشاورشان پول پرداخت کنند

ن کنند، اما اگر بخواهند ايگذاري نمييهزياد در قدم اول سرمااحتمالهايي که شخصيت هيجاني دارند بهآدم :هيجانی .۵

اي ندارند. اين کنند و هيچ طرح و برنامهگذاري را بررسي نميگيري، مناسب بودن نوع سرمايهکار را بکنند قبل از تصميم

 .برداري شودخصيت ديگري ممکن است قرباني کالهنوع شخصيت بيش از هر ش

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهياريويژه کارکنان شهرداري  


