
 

Sector ETFs   

 :  industry ETFsو  

 که معادل فارسی آنها صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ی مربوط به گروه ها و صنعت ها هستش 
های سرمایه گذاری ای هستند که بر روی سهام ها و شرکت ها و اوراق های یک گروه و خب این دو صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ماشین 

 یک صنعت سرمایه گذاری را انجام میدهند 

 

 
 

یا برای مثال بر روی گروه  برای مثال ممکنه که یک صندوق سرمایه گذاری بر روی تمامی سهام های درون گروه انرژی سرمایه گذاری را انجام دهد

financial   و مالی سرمایه گذاری خود را انجام دهد که برای دیدن تمامی گروه هایی که در بورس اوراق بهادار آمریکا وجود دارند و توسط سازمان

GCIS  ی مراجعه فرمایید در کانال های یوتوب و آپارات فارکس حرفه ا 132و  131دسته بندی شده اند میتونید به جلسات آموزشی 

 در کجاست ؟ industryبا  sector ETFsخب حاال فرق 

sector ETFs   ولی در  گروه بندی کلی که گفته شد سرمایه گذرای رو انجام میده 11میاد و بر روی آنindustry ETFs   بر روی یکی از صنعت های

 این گروه سرمایه گذاری رو انجام میدهد 

 ها محسوب میشه   sectorانجام میده که جزو  financialیه گذاریش رو بر روی گروه سر ما  ETFبرای مثال یک 

  financial sectorسرمایه گذاری خودش رو فقط برر روی دسته بندی بانکها انجام میده با این که بانک ها زیر شاخه ی گروه و   ETFولی حاال یک 

 میشه مثل شرکت های سرمایه گذاری و بیمه و و....هستند ولی  بقیه دسته بندی های این گروه رو شامل ن
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برای شما  خب حاال یکی از کاربرد های بسیار خوبه این صندوق های سرمایه گذاری رو بزارید با هم دیگه بررسی کنیم به یکی از چرا های که ممکمنه

 ؟ها  ETFه گذاری بر روی : چرا سرمای بوجود بیاد پاسخ بدیم

انتخاب کنید شما تصور کنید به دلیل این که میخواید تنوع در سبد سهامیتون رو رعایت کنید میخواید سهام هایی یا یک سهام رو از درون یک دسته بندی 

سید کدام یکی از شرکت ها و سهام ها سود ده ولی شما نمیتونید بین چندین سهام اتخاب خودتون رو انجام بدین و هی بین دوراهی هایی که از خودتون بپر

 تر و کدام یک کمتر سود کنه و یا حتی کدام یک ضرر کنه قرار بگیرید 

قابل  و بجای اینکه در این دو راهی منتظر بمونید و زمان هم از دست بره و شما موقعیت هارو از دست بدین میتونید بر روی صندوق سرمایه گذاری

 آن سرمایه گذاری خودتون رو انجام دهید که یمانگین و تناسبی بین تمامی سهام های آن گروه هستش   ETFمعامله یا همان 

ت درسته که ممکنه سودش از بعضی از شرکت ها در این گروه کمتر باشه ولی به همان تناسب از ریسک کمتری هم برخوردار هستشو شما درصد موفقی

 ود خواهید داشتو سود ده تر بیشتری رو در سرمایه گذاری خ

  GCISگروه که توسط سازمان  11ها هستند به   sec torها و گروه ها دقیقا مانند همان خود   sectorرو برای   ETFخب اگر بخوایم انواع صندوق های 

 دارد  اعالم شده تقسیم میشوند ولی به این موضوع دقت داشته باشید که برای هر گروه و هر سکتور بیش از یک ای تی اف وجود

 به ترتیب دسته بندی به ترتیب فوق هستند و شما با نماد هایی که رو به روی هر کدام از آنها نوشته میوشد میتونید این گروه ها رو جستجو کنید که 11که 

 تصویر فوق هستند

1-energy sector  XLE 

2- Materials     XLB 

3-industrials   XLI 

4-consumer discretionary   XLY 

5-consumer staples    XLP 

6-health care    XLV 

7- financial sector  XLF 

8-information technology   SMH 

9-communication services  XTL 

10-utilities   XLU 

11-real estate   IYR 



 

 

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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