
 

 گروه های بازار سهام : 

  ته باشیم ببین دقیقا چه چیزی هستتندقبل از اینکه بریم به سراق دسته بندی ها و گروه ها خوبه یک تعریف در رابطه با این گروه داش

 گروه های سهامی به تعدادی و مجموعه ای از سهام ها که دارای شباهت های زیادی به هم هستند میگویند 

 خاطر این هستش که در یک صنعت مشابه به هم قرار دارند. که این موضوع به

گروه بندی و دسته بندی متفاوت تشکیل میشه که این دسته  11از  stock exchangeنیویرک قدرتمند ترین و بزرگترین بازار بورس اوراق بهادار دنیا 

 .یش قرار داده است انجام میگیره و معیاراتی رو برای طبقه بندی ها  GICSبندی ها توسط سازمان 

 حاال اصال این دسته بندی سازی به چه کاری میخوره و چه کمکی به ما در سود دهی میکنه
 این دسته بندی ها به ما کمک زیادی میکنه برای مقایسه کردن شرکت ها با یک دیگر

در آن گروه بندی بودن رشد داشته اند که باعث رشد  برای مثال زمانی که گروه یک سهام شروع به سود دهی چشم گیری میکند در اصل سهام هایی که

 این گروه بندی شدن 

هستش که در آن قرار دارند و شما را به سمت سرمایه گذاری بعدی راهنمایی  گروهیدر نتیجه یکی از مهم ترین معیار های مقایسه سهام ها با یکدیگر 

 میکنند

 گروه سهامی عبارت هستند از : 11

 ENERGYانرژی     (1

 MATERIALواد      م (2

 INDUSTRIALصنعتی    (3

 UTILITIESخدمات رفاهی    (4

 HEALTH CAREخدمات درمانی    (5

 FINANCIAL    مالی    (6

 CONSUMER DISCRETIONARYکاالهای مصرفی اختیاری    (7

 CONSUMER STAPLESکاالهای مصرفی اساسی      (8

 INFORMATION TECHNOLOGY    فناوری اطالعات ) تکنولوژی ( (9

 COMMUNICATION SERVICESارتباطی    خدمات (10

 REAL ESTATE    امالک  (11

 مورد آن را با هم بررسی میکنیم و میبینیم هر یک از این گروه ها چه نوع شرکت هایی رو در خود جای داده اند  5که در این جلسه 

 مورد بعدی آن خواهیم پرداخت 6و در جلسه بعدی هم به 

باال و سود دهی خوب هست ما در جلسات تخصصی تر هر یک از گروه هارو بررسی خواهیم کرد و عوامل و را ولی چون که این یک بحث با اهمیت 

 هر یک را میبینیم چه گونه است  های درست معامله گری
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 گروه اول که میخوایم بررسی کنیم گروه انرژی هستش:

و همچنین شرکت های رکت های اکتشافی و استخراجیو تولیدی نفت و گاز در این گروه تمامی شرکت های در حیطه نفت و گاز کار میکنند که شامل ش

 تولیدی که در زمینه سوخت فعالیت دارند مانند ذغال سنگ و اتانول 

 و در این دسته بندی بعض از شرکت هایی که در حوضه خدمات رسانی و تجهیزات و مواد در حیطه نفت و گاز کار میکنند را شامل میشود 

رار نمیگیرند بلکه به این موضوع دقت باید داشته باشید شرکت هایی که در حیطه ی انرژی های تجدید پذیر فعالیت دارند در این دسته بندی قو در اینجا 

 قرار میگیرند utilitiesدر دسته بندی 

 به عنوان بزرگترین شرکت های این بخش شناخته میشوند  cvxبا نماد   chevronو  XOMبا نماد   exxonmobilشرکت هایی مانند 

هیم ما در یک جلسه به طور اختصاصی این بخش رو بهش خواهیم پرداخت و نکاتی که در سود دهی بیشتر میتونند موثر باشند رو به شما عزیزان خوا

 گفت حاال به سراق دسته بندی دوم میریم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : اد ()مو هستش materialگروه دوم دسته بندی  

 این دسته بندی شامل شرکت هایی هستش که اکثر مواد تولیدی و اولیه کارخانه جات و صنعت را تامین میکنند 

  . که شما در دسته بندی متلایر میتوانید شرکت هایی مانند  سازندگان مواد  شیمیایی ، مصالح ساختمانی و ظروف و بسته بندی را پیدا کنید 

 را نیز در این گروه پیدا کنید  سهام معادن و شرکت های متخصص در ساخت کاغذ و محصوالت جنگلیهمچنین شما میتوانید 

 که شرکتی در حوضه تولید رنگ هستش  Sherwin Williams (SHW)که میتوان به شرکت های  مثل 

 که یک شرکت تولید کاغذ میباشد   international paperو یا شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دسته بندی بعدی 

 هستش که معادل فارسی آن گروه صنعتی میباشد  industrials گروه  -3

 این دسته بندی شامل طیف زیادی از شرکت های متفاوت میشه که به طور کلی درگیر با ماشین آالت سنگین و بزرگ هستند 

رند و همچنین دیگر شرکت هایی که در سهام های حمل و نقلی مثل خطوط هواپیمایی خطوط ریلی و شرکت های لوجستیک در این دسته بندی قرار میگی

زمینه هوافضا ، دفاعی ، ساختمان و مهندسی یافت میشود . و حتی بعضی از شرکت هایی که محصوالت ساختمانی و تجهیزات برقی و الکتریکی و 

 ماشین آالتتولید میکنند هم در این گروه قرار میگیرند 

 اشاره کرد  BAبا نماد   Boeingو   catبا نماد   caterpillarد این دسته بندی میشه به شرکت های بزرگی مانند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دسته بندی 

 یا معادل فارسی آن خدمات میباشد  utilitiesچهارم گروه 

همچنین در این گروه شرکت هایی که مربوط به برق رسانی به شرکت ها و  شامل هر گونه شرکت خدماتی که به آن فکر کنید میباشد. utilitiesگروه 

، همچنین در این دسته بندی شرکت های خدماتی که در کار حمل و نقل گاز طبیعی هستند قرار  میشوند ایف آنها برق رسانی هستشکه وظ هایی شرکت

و در این گروه شرکت هایی هم وجود دارند که چندین   .میگیرد . دیگر شرکت های که در آن قرار دارد شرکت های حمل و نقل آب و آبرسانی هستش 

 وظایف باال را با هم پوشش میدهند 

قرار در این گروه همانطور که در گروه انرژی گفته شد شرکت هایی که مربوط به تولید انرژی های تجدید پذیر و انرژی های پاک هستند در اینجا 

 میگیرند

  dukبا نماد  duke energyمیتوان به شرکت های بزرگی مانند 

consoledated Edison  با نمادed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هستش  health careری که د راین جلسه میخوایم بررسی کنیم گروه گروه آخ

دسته اول در این گروه مربوط به شرکت های داروسازیو پخش دارو و درمان های میتنی بر بیتکنولوژی رو شامل   این گروه به دو قسمت تبدیل میشه :

 و همچنین شرکت های تولیدی ابزرا ها و مواد مورد نیاز کلینیکها و آزمایشات بالینی هستشمیشه 

 دسته دوم در این گروه مربوط به شرکت های که حیطه کاری آن ها تولید و ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و همچنین بیمه های سالمت هستش 

همه گیر شده این گروه بسیار زیاد مورد توجه قرار گرفته اند و رشد خوبی  coronavirusه روزهای ناراحت کننده ای ک دراین  health careاگروه  

 رو داشته اند

 شرکت هایی هم که در این گروه میشه به آن ها اشاره کرد

 هستند  PFEبا نماد  Pfizerو شرکت  JNJبا نماد   jonson Johnsonشرکت 

گروه دیگه خواهیم پرداخت باز هم در این جا در پایان ویدیو اشاره به این  6گروه را معرفی کردیم در این جلسه و در جلسه بعدی هم به  5خوب ما  

 موضوع می کنم که هر یک از گروه هارو در جلسات جداگانه بهشون خواهیم پرداخت و دقیق تر بررسی خواهیم کرد  

 

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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