
 

Index ETFS  : 

 

 میکند و بر روی آن سرمایه گذاری را انجام میدهد قابل معامله میباشد که یک شاخص را دنبال   یتی اف شاخص ها یک صندوق سرمایه گذارای 

 را دنبال میکنند  s&p 500وجود دارند که شاخص گذاری برای مثال خیلی از صندوق های سرمایه 

 مراجعه کنید. 134به جلسه   S&P 500که برای دیدن ویدیو های مربوطه و کسب اطالعات بیشتر راجب 

 
بودن این صندوق در طول روز  معاملهاینجا اشاره داشت و آن هم قابل  و مشاهده کرده باشید به یکی از مزایای این صندوق میتوان درو اگر جلسه قبلی ر

 گذاری ترید کنید و شما میتونید در طول روز هم بر روی این نوع از صندوق های سرمایه هستش 

هارو از طریق بروکر های آنالینی که سرویس هارو اراءه میکنند انجام   etfن شما عزیزان میتوانید سرمایه گذاری و معامالت خودتون رو بر روی ای

 دهید 

 یک نکته بسیار جالب در اینجا وجود داره آن هم در رابطه با کمیسیون این نوع از صندوق های سرمایه گذاری هستش 

 یک سهام قابل معامله هستند  همانطور که در جلسه قبلی گفته شد صندوق های سرمایه گذاری به راحتی خرید و فروش

و در ولی یک مزیت باز نسبت به بقیه معامله گری ها دارند و آنهم بعضی از بروکر ها و کارگزاری های آنالین به عنوان مزیت و یک ویژگی میان 

کمیسیونی رو برای خرید و فروش ها ارائه میکنند که حتی بعضی از آنها هیچ   etfبروکر خودشون کمیسیون کمتری رو برای معامله گری بر روی 

 اوراق این ای تی اف ها دریافت نمیکنند 

با تناسب سالیق شخصیتان مجرب پشتیبانی ما ارتباط برقرار کنید تا عزیزان برای انتخاب مناسب ترین برو کر ها برای معامله گری میتوانید با تیم شما 

  گام به گام راهنمایی فرمایند انتخاب مناسب ترین بروکر شما را 

د که البته خیلی از صندوق های یک هزینه به عنوان کارمزد مدیر صندق سرمایه گذاری رو دریافت میکنن این صندوق های سرمایه گذاری بعضیاشون

که چنتا از معتبر ترین  %0.02یا  %0.03    برای مثالسرمایه گذاری این هزینرو دریافت نمیکنند و آنهایی هم که دریافت میکنند بسیار مبلغش کم میباشد 

تونستن محقق کنند رو برای شما عزیزان بررسی ایه گذاری رو با هم بررسی میکنیم از ویژگی هاشون و مقدار سودی که در یک سال صندوق های سرم

 خواهیم کرد 
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 قابل معامله  که میخوایم معرفیش کنیم صندوق سرمایه گذاری  قابل معامله یک از صندوق های سرمایه گذاری

spdr s&p 500 ETf trust   که نماد اوراق آن برای معامله(spy)    هستش 

هزار دالر را  10000هستش که برای مثال اگر مبلغ  %0.095به طور ساالنه این صندوق سرمایه گذاری دریافت میکنه مقدار  کهمدیریتی کار مزدی 

 دالر از شما کثر میکنه 9.5در آن سرمایه گذاری کنید سالی 

 

 بررسی میکنیم. 28/8/2021در تاریخ وطه به این صندوق سرمایه گذاری بیشتر میپردازیم سود ساالنه آن را که در ویدیو جلسه مرب

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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