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زندگینامه وارن بافت ،بزرگترین سرمایهگذار جهان

وارن بافت کارآفرین ،بازرگان و سرمایهگذار آمریکایی و بیشترین سهامدار شرکت بیمهای برکشایر هاتاوی است.

او بهعنوان بزرگترین و موفقترین سرمایهگذار قرن بیستم شناخته میشود و با دارایی بیش از  ۷۵میلیارد دالر،

دومین ثروتمند جهان است.

دوران کودکی

وارن ادوارد بافِت ( )Warren Buffettدر  ۳۰اوت  ۱۹۳۰در شهر اوماها در آمریکا متولد شد .پدر او دالل سهام

بود .وارن در کنار دو خواهر خود در این خانواده رشد کرد .او از همان ابتدا عالقه و استعداد زیادی را در مورد پول
و تجارت از خود نشان داد.

بافت وقتی تنها  ۶سال داشت ،از مغازهی پدربزرگش  ۶نوشابهی کوکاکوال به قیمت  ۲۵سنت خرید و هر بطری
آن را با قیمت  ۵سنت فروخت .درحالیکه کودکان هم سن او مشغول بازی بودند ،وارن مشغول پول درآوردن بود!

او با رفتن به درب خانهها و فروش آدامس ،نوشابهی کوکاکوال و مجالت هفتگی شروع به کار کرد و برای مدتی
نیز در مغازهی پدربزرگش مشغول بود.
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او در  ۱۱سالگی برای خودش و خواهرش ،سه سهم از سهام یک شرکت را با قیمت هر سهم  ۳۸دالر خرید .پس

از مدت کوتاهی قیمت هر سهم به  ۲۷دالر کاهش یافت ،اما وارن هیچ اقدامی نکرد تا اینکه قیمت سهام به ۴۰
دالر افزایش یافت و او سریع ًا آنها را فروخت؛ اما خیلی زود پشیمان شد ،زیرا قیمت آن سهام تا  ۲۰۰دالر باال

رفت .این تجربه به او درس بزرگی داد ،اینکه «صبر» یکی از اصول مهم سرمایهگذاری است .بافت موفق شد در

سن  ۱۴سالگی با درآمد خود یک مزرعهی کوچک خریداری کند.

دوران جوانی و تحصیالت

وارن بافت در سال  ۱۹۷۴در  ۱۷سالگی از دبیرستان فارغالتحصیل شد .او دو سال به دانشگاه نرفت ،زیرا معتقد

بود از استادها بیشتر میداند! او باالخره برای ادامهی تحصیل به دانشگاه نبراسکا رفت .با وجود کار تماموقت ،تنها
در مدت سه سال توانست دورهی لیسانس را در این دانشگاه بگذراند و فارغالتحصیل شود.

او به دلیل اصرار پدر و با وجود مقاومت زیاد ،سرانجام راضی شد تا در سال  ۱۹۵۱به دانشکدهی علوم اداری

و بازرگانی دانشگاه پنسیلوانیا برود ،ولی دانشگاه به دلیل سن کم بافت او را نپذیرفت؛ بنابراین برای دورهی
فوقلیسانس در رشتهی اقتصاد وارد دانشگاه کلمبیا شد و در آنجا با استاد و سرمایهگذار بزرگ« ،بنجامین گراهام»
آشنا شد که آموزشهای او مسیر زندگی بافت را بهطور کامل تغییر داد.

شروع دوران کاری

وارن بافت بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه ،از بن گراهام درخواست کرد تا مدتی برای او بهصورت رایگان کار
کند ،اما گراهام این پیشنهاد را نپذیرفت! او سپس در والاستریت بهعنوان دالل سهام مشغول به کار شد و با درآمد

اندک خود یک پمپبنزین خرید ،اما بازده مناسبی دریافت نکرد .بافت به خانهاش در اوماها برگشت و در بنگاه
پدرش مشغول به کار شد.

در طول سالهای اول ،بیشتر سرمایهگذاری وارن بر روی یک شرکت و مجموعهای از امالک بود که هیچکدام
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موفق نبودند .در این زمان او به تدریس در کالسهای دانشگاه اوماها مشغول شد .در سال  ۱۹۵۴بن گراهام
از او دعوت کرد تا با حقوق ساالنه  ۱۲۰۰۰دالر برای گراهام کار کند .وارن بافت بعد از مدتها انتظار ،به آنچه

میخواست رسید! او بهعنوان تحلیلگر اوراق بهادار در شرکت گراهام مشغول به کار شد.

تاریخچه شرکت برکشایر هاتاوی

وارن بافت از جوانی به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری بود و برخالف سایر مردم ،به دنبال سهامی میگشت که

میتوانست آنها را با قیمت مناسب بخرد .او در فاصلهی شش سال از سال  ۱۹۵۰تا  ۱۹۵۶سرمایهی شخصی خود
را از  ۹۸۰۰دالر به  ۱۴۰هزار دالر افزایش داد! بافت در سال  ۱۹۵۶با داشتن تجربهای مناسب و با تمام سرمایهی

خود به اوماها بازگشت و «مؤسسهی سرمایهگذاری بافت» را تأسیس نمود.

وارن همچنان سرمایهاش را افزایش میداد و در سال  ۱۹۵۷مالک سه شرکت و یک سال بعد صاحب هفت شرکت

شد .او تمامی شرکتها را در یک شرکت به نام «برکشایر هاتاوی» ( )Berkshire Hathawayتلفیق کرد.
در ژانویه  ۱۹۶۶سرمایهی شرکت بافت بیش از  ۷میلیون دالر بود که حدود  ۱میلیون و  ۲۵۰هزار دالر متعلق به

وارن بافت بود و ثروت او مدام در حال افزایش بود.

در فاصلهی سالهای  ۱۹۶۵تا  ۱۹۷۵ارزش هر سهم از برکشایر از  ۲۰دالر به  ۹۵دالر رسید! بافت در طول این

دوره که صاحب  ۲۹درصد از سهام برکشایر بود ،توانست  ۱۴درصد دیگر از سهام شرکت را بخرد و مجموع سهام

او و همسرش که  ۳درصد از سهام را داشت ،به  ۴۶درصد رسید.

زندگی شخصی و امور خیریه

وارن بافت در جوانی ،پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه و بازگشت به خانه ،با دختری به نام سوزان تامپسون آشنا

شد و در سال  ۱۹۵۲با او ازدواج کرد .آنها زندگی خود را با اجارهی یک آپارتمان مخروبه شروع کردند .حاصل
ازدواج آنها سه فرزند بود .سوزان در سال  ۲۰۰۴درگذشت و بافت در سال  ۲۰۰۶با آسترید منکس ازدواج کرد.
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بافت یک انسان خیرخواه و بشردوست است .او در ژوئن سال  ۲۰۰۶اعالم کرد که بیش از  ۷۰درصد از ثروت

خود ،یعنی  ۳۷میلیارد دالر را بهصورت کمکهای ساالنه به بزرگترین مؤسسهی خیریهی جهان ،مؤسسهی بیل
و ملیندا گیتس میبخشد تا در امور خیریه صرف شود.

دارایی و ثروت

وارن بافت شرکت برکشایر هاتاوی را بسیار توسعه داد و همچنین در صنایع مختلف سرمایهگذاری کرد .سالها

پیش ،ثروت خالص بافت به  ۶۲۰میلیون دالر رسید و برای اولین بار ،نام او در مجلهی فوربس بهعنوان یکی از
 ۴۰۰ثروتمند بزرگ دنیا معرفی شد.

او موفق شد با سرمایهگذاری هوشمندانه در شرکتهایی که سهام آنها به ارزش واقعی خود نرسیده بودند ،هرروز

به ثروت خود بیفزاید و لقب یکی از ثروتمندترین مردان تاریخ را از آن خود کند که با اتکا به تواناییهای خود به

اینجا رسیده است .او دارای سهام قابلتوجهی در شمار زیادی از شرکتها ازجمله کوکاکوال ،آمریکن اکسپرس،
آیبیام و ژیلت میباشد.

بافت در سال  ۱۹۹۰به یک میلیاردر (میلیاردر دالری) تبدیل شد .او در سال  ۲۰۰۸با دارایی حدود  ۶۲میلیارد دالر

بهعنوان ثروتمندترین مرد جهان شناخته شد .در آخرین رتبهبندی انجامشده توسط مجلهی فوربس در سال ۲۰۱۷
وارن بافت با دارایی خالص بیش از  ۷۵میلیارد دالر ،دومین ثروتمند جهان است.

نکات جالب زندگی

وارن بافت اولین سهام خود را در  ۱۱سالگی خرید و اکنون افسوس میخورد که آغازی دیرهنگام داشته است!

بافت بهرغم داشتن ثروت زیاد ،به داشتن زندگی مقتصدانه و رفتار فروتنانه مشهور است .او همچنان در خانهی

کوچک و قدیمی خود در مرکز داندی که در سال  ۱۹۵۸به ارزش  ۳۱۵۰۰دالر خریداری کرده است ،زندگی
میکند! در منزل او فقط وسایل موردنیاز وجود دارد.
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در سالهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۱۲مجلهی تایم ،وارن بافت را در فهرست  ۱۰۰فرد تأثیرگذار در جهان قرار داد.

سخنانی از وارن بافت:

• اگر اینطور تصور میکنید که در طول  ۱۰سال بهآسانی نمیتوانید به بخشی از اهدافتان برسید ،پس حتی
 ۱۰دقیقه هم به این اهداف فکر نکنید!

• در انسان ویژگیای وجود دارد که کارهای آسان را سخت جلوه میدهد! هدف فرد باید بهگونهای باشد که
بتواند آن کار را بهدرستی و کامل انجام بدهد.

• موفقیت در سرمایهگذاری به هوش بستگی ندارد؛ پس بررسی مسائلی که مردم در طول سرمایهگذاری با
آن روبرو میشوند ،با ضریب هوشی باالی  ۲۵درصد یا متوسط هم تنها به یک روحیهی عالی نیاز دارد.

• اکثر مردم جذب سهامی میشوند که دیگران آن را میخواهند ،اما باید به دنبال سهامی باشید که کسی
آن را نمیخواهد! نمیتوانید چیزی را که همه به دنبال آن هستند ،بخرید و بخواهید تا خوب عمل کند.

• قانون اول :هرگز از سرمایه کم نکن! و قانون دوم :قانون اول را هرگز فراموش نکن!

• نویسنده :فردین محمدی

• منبع :موفقیار

برای مشاهدهی این مقاله در سایت موفقیار و ثبت امتیاز و نظرات خود ،اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه ،لطفاً این فایل را با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید!

برای دانلود رایگان آموزشها و مطالب موفقیت و ثروتمندی ،به سایت موفقیار مراجعه کنید!
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