
ETF   و کوتاه شده ی مخفف  کهExchange Traded fund سرمایه گذاری قابل معامله  و معادل فارسی آن صندوق های هستش 

سرمایه گذاران خورد و تا گسترش پیدا کرد  passive investingبه عنوان یک روش برای سرمایه گذاری منفعل یا همان   میالدی  90که از اوایل دهه 

 بتوانند بر روی شاخص ها سرمایه گذاری کنند.شخصی هم 

 
ت ها و که از آن موقع تا به حال کم کم گسترشش بیشتر شد و به یکی از محبوب ترین راه های سرمایه گذاری هم برای سرمایه گذاران خورد و هم شرک

 موسسات بزرگ تبدیل شد 

 ی مانند صندوق سرمایه گذاری های مشترک ولی یکی از دالیل محبوبیتش نسب به صندوق های سرمایه گذاری قدیم

 در برابر پول کمتر ، روش های آربیتراژ و معامله گری بود  بحث ارزان تر بودن هر یک سهام آن بود که مزایای آن تنوعی بیشتر

 هارو تعریف کنیم و ببینیم چی هستن   ETFخب بزارید به طور خالطه مفید 

 های مالی معامله میشه . به راحتی ای که یک سهام معامله میشود . یک سبد از اوراق ها هستش که در بازار
را مشاهده کرده باشید متوجه این موضوع خواهید شد که  129گذاشته اند اگر جلسه  exchange traded fundاصال به همین دلیل هستش که نام آن را 

 یند میگو  stock exchangeبه جاهایی کهد معامله گری سهام انجام میگیرد 

 میتونه شاخص ، یگ گروه از سهام ها ، کاال و یا خیلی   دیگر از موارد درون بازار های مالی رو تشکلی بده   ETFکه اوراق های 

 میتونه شامل هزاران سهام در خود و یا حتی یک گروه خاص از سهام ها را در خود جای بدهند  ETFیک 

 مراجعه کنید  132و  131ود دارند میتوانید به جلسه که برای دیدن گروه هایی که در بازار سهام وج

ها نسبت به ما بقی صندوق های سرمایه گذاری مخصوصا صندوق سرمایه گذاری مشترک قابلیت معامله شدن و تغییر قیمت   ETFیکی از ویژگی های  

 ی محاسبه و ارزش گذاری میشوند در طول روز و بازار هستش ولی دیگر صندوق های سرمایه گذاری فقط در انتهای هر روز کار

 ها میتوان به کمیسیون کمترش نسبت به معامله گری بر روی سهام ها اشاره کرد که بروکر ها دریافت میکنند   ETFهمچنین از دیگر ویژگی 

ها وجود دارند که چند تا از معروف ترین هاشو نام میبریم و در جلسات آینده هر یک از دسته بندی هارو بیشتر با هم بررسی   ETFاونواع زیادی از 

 میکنیم و مهم ترین صندوق هاشون رو هم نام میبریم که برای سرمایه گذاری مناسب تر هستند
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 stock ETF   (ETF  یک سبد از سهام هارو ) شامل میشود که بر روی آنها سرمایه گذاری انجام میگیرد حاال این سهام ها ممکنه از های مربوط به سهام

های جذاب   ETFیک خانواده و گروه باشند و یا از گروه هایی متفاوت و یا در کشور ها و بازار های بورس اوراق بهادار متفاوت باشند . که یکی از 

 یم پرداخت هستش و در یک جلسه به طور تخصصی تر به آن خواه

در جلسات مربوط به شاخص همانطور که گفته این یکی از راه های مناسب برای سرمایه  : ا مربوط به شاخص ها(ه ETF)   index ETFنوع بعدی 

به این  که سرمایه گذاری انجام میدهند گذاری بر روی شاخص هاست که هم سرمایه گذاران خورد و موسسات و شرکت های سرمایه گذاری بر روی آن

 دسته بندی به طور اختصاصی در یک جلسه خواهیم پرداخت 

سرمایه گذاری بر روی یک صنعت خاص   ETFهای صنعتی ( : همانطور که از اسمش پیداس در این  ETFهستش که ) industry ETFدسته بندی بعدی 

راجبشون صحبت شد و در یک جلسه تخصصی تر به این نوع هم  132 131هستش که در جلسات   ETFو یک گروه انجام میگیره این دقیقا همان نوع 

 بسیار محبوب و کاربردی برای سرمایه گذاری های منفعل میباشد  industry ETFو   indexخواهیم پرداخت چون دو دسته بندی 

ترین صندوق های معامالتی که اگر  فاوتهای معکوس که میشه گفت این یکی از جذاب ترین و مت  ETFهستش یا   inverse ETFگروه بعدی مربوط به 

 شما پیشبینی کنید که یک گروه و دسته بندی ممکنه که روندی نزولی داشته باشد رو خریداری کنید 

هستش که این صندوق معامالتی شامل هر نوع کاالیی میباشد بای مثال نفت خام طال و یا خیلی چیز های دیگر که خب   commodities ETFمورد بعدی 

 از مزایای واضح آن میتوان به ارزان تر در آمدن هزینه نگهدری اوراق نسبت به خرید فزیکی خود کاال اشاره کرد 

ها معامله گران به معامله گری بر روی انها میپردازند چون از لحاظ بررسی   ETFاری بر روی که این روز ها در بازارهای مالی عالوه بر سرمایه گذ

ه خدمات ارائه میکنند فاندامنتالی بسیار شفاف تر و واضح هستند شما میتوانید هم معامله گری و هم سرمایه گذاری خود را از کارگذاری های آنالینی ک

 دنبال کنید.

رو ارائه میکنند رو از تیم مجرب پشتیبانی ما اطالعات الزمه رو دریافت کنید تا  ها  ETFکر های خدمات معامله گری بر روی شما برای آشنایی با برو

 .شمارو گام به گام به سمت مسیر های سود دهی در بازار های مالی راهنمایی کنند 

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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