
 

هارا باهم و به بخش دوم گروه ها و دسته بندی های سهام های آمریکا میپردازیم و میخوایم هر یک از آن  131در این جلسه میخوایم به ادامه جلسه 

 بررسی کنیم و ببینیم چه شرکت ها و سهام هایی در آن گروه ها قرار دارند .
 ام در این گروه ها مربوط به سهام ها و شرکت های مالی هستش :  6گروه 

 این گروه مربوط به شررکت هایی هستش که حیطه کاری آنها رسیدگی و هندل کردن پول هستش  

گروه جای میگیرند بانک ها هستند ولی همچنین باز هم شما در این دسته بندی و گروه سهام شرکت هایی مانند شرکت  مهم ترین سهام هایی که در این

ه دیده های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین شرکت ها مالی مانند مشاورین معامله گر خانه و سهام شرکت های وام دهنده مسکن در این گرو

به عنوان شاخص ترین نماد های این  JPMبا نماد  JP MORGANو شرکت  BRK-Aبا نماد   Berkshire Hathawayی مانند میشود که به شرکت های

 گروه نام برد 
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 یا همان کاالهای مصرفی اختیاری هستش :   consumer discretionaryمربوط به  گروه بعدی 

مربوط به شرکت هایی هستش که کاالهایی رو عرضه میکنند و تولید میکنند که هر فرد با فرد دیگری متفاوت است و به عوامل مالی بسیاری این گروه 

 مربوط میشود . 

است این گروه مربوط  ملیون در آمد دارد متفاوت 80میلیون تومان است با فردی که ماهانه  10برای مثال مانند خرید ماشین کسی که دارای درآمد ماهانه 

اری به شرکت هایی هستش که موارد و اجناس را با قیمتی باالتر و به طور کلی حالت غیر اساسی و به صورت اختیاری هستش مانند شرکت های هتل د

 ، رستوران و خیلی موارد دیگر

 MCDبا نماد  McDonalو سهام  AMZnبا نماد   amazon.comاز شرکت های شاخصی که در این گروه وجود دارند میتوان از 

 نام برد  NYSEدر بورس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یا معادل فارسی آن کاالهای مصرفی اساسی هستش :  consumer staplesگروه هسشتمی که قراره بررسیش کنیم مربوط به دسته بندی 

 این دسته بندی مربوط به شرکت هایی هست که تولید کننده الزمات زندگی مصرف کننده هستش .

ی قرار در این گروه شرکت های غذایی ، نوشیدنی و تنباکو وجود دارند همچنین شرک های تولید کننده محصوالت نگهداری از خانه و آرایشی و بهداشت

 میگیرد 

 ص فروش لوازم اساسی را هم در این گروه مالحظه خواهید کرد مانند سوپر مارکت ها همچنین شما سهام های شرکت های مخصو

COCA COLA  با نمادKO   اشاره کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فناوری اطالعات :  INFORMATION TECHNOLOGYام در این گروه ها اختصاص داده میشه به  9دسته بندی 

تمام شرکت هایی که درگیر با تکنولوژی هستند رو پوشش میدهد . بعضی شرکت ها  دراین گروه شامل تولید کننده نرم افزار و شرکت هایی که این گروه 

ر ت افزاراه حل های تکنولوژی محور را ارائه میکنند . و شرکت هایی که مربوط به تکنولوژی های ساختمانی هستتند و شرکت هایی هم که در تولید سخ

 ها فعالیت دارند تا با استفاده از آن ها امکان استفاده از تکنولوژی محیا مشیود قرار میگیرند مانند تولید کنندگان چیپ ها 

 در این گروه قرار میگیرند  MSFTبا نماد   MICROSOFTو شرکت  AAPLبا نماد   APPLEشرکت های مثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هستش یا همان خدمات ارتباطی   COMMUNICATION SERVICESگروه یکی مانده به آخر مربوط به 

زمینه اصلی در دیگر گروه ها است رائه  2ارائه شده این دسته بندی شامل  GICSاین گروه یکی از جدید ترین دسته بندی هایی است که توسط سازمان 

یا همان روش های قدیمی سیمی یک بخش از این گروه را تشکیل میدهند و  بخش  OLD FASHIONارتباطات تلفنی هم سیستم شبکه بیسیم و دهندگان 

ندی دیگر این گروه مربوط به رسانه هم روش های قدیمی مانند تلویزیون و رادیو و هم روش های نوین امروزی میشود یکی از غول های این دسته ب

FACEBOOK  با نمادFB  در بورس اوراق بهادار نیویورک میباشد

 
 

  

 

 

 



 یا همان امالک و بازار مسکن میشود :   REAL ESTATEام و آخر این گروه ها مربوط به  11دسته بندی 

نی یک سری از سهام ها مربوط به ملک های جدید و پروژه های ساختما .این گروه شامل دو نوع مختلف سرمایه گذاری در بازار مسکن رو شامل میشه 

جدید هستش که به دنبال مستجر برای ملک های خالی هستند  . دیگر بخش آن هم مربوط به شرکت های سرمایه گذاری و ساخت و ساز هستش که به 

 اختصاصی و حرفه ای مشغول در این زمینه ها هستند 

 
اید به این مورد اشاره داشته باشم که برای بررسی تخصصی تر هر یک از این گروه ها به ویدیو های و در آخر تمامی این گروه ها باز در این جلسه ب

 مربوطه آنها که در آینده ساخته میشود مراجه کنید 

شخص در آن همچنین اگر شما عزیزان تونستین یک گروه رو شاسایی کنید و تحلیل کنید که قراره سود خوبی رو حاصل کنه و در شناسایی یک سهام م

 های آن گروه سرمایه گذاری کنید   etfگروه به مشکل خوردید میتونید برروی 

ها مراجعهد کنید امید وارم که این جلسه برای شما عزیزان   etfچی هستش میتونید به جلسه مربوطه معرفی  etfکه اگر براتون هم سوال پیش اومده که 

به بهترین بروکر های برای معامله گری بر روی سهام های برتر آمریکا با تیم مجرب پشتیبانی ما ارتباط مفید بوده باشه و شما هر گونه سوال مربوطه 

 برقرار کنید تا شما عیزان را 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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