
 

 یلام رازاب رد اھ الاک یژرنا شخب
 هدننک مھارف روطنیمھ و امرگ هدننک داجیا ھک تسا یژرنا نیا نوچ ،دراد رشب هرم زور یگدنز یور رب ار ریثات نیرتشیب یرگید یالاک رھ زا شیب یژرنا
 .تسا لقن و لمح و عیانص یارب تخوس و قرب

 

 .تسا یناھج داصتقا تمالس نییعت رد یلصا لماع و تسا راذگ ریثات زیچ ھمھ تمیق رب ابیرقت یژرنا تمیق نیاربانب سپ 

 یم ھک روطنامھ .دھد یم لیکشت ار ناھج رس ات رس رد هدش فرصم یژرنا زا ییالاب دصرد تفن و یعیبط زاگ ،گنس لاغذ لثم یلیسف یاھ تخوس
 .دنا جارختسا لاح رد هزورما و دنا هدمآ دوجو ھب نامز تشذگ اب ییاھ دنیارف یط هدنز تادوجوم یایاقب زا اھ تخوس نیا دیناد

 یاھ شخب ریاس ھک دراد دوجو زین یداب و یدیشروخ یژرنا لثم یریذپ دیدجت یاھ یژرنا روطنیمھ و یبآ .یا ھتسھ یاھ یژرنا ،اھ یژرنا نیا رانک رد
  یالاب دشر لیلد ھب اھ یژرنا نیا زا هدافتسا و دنھد یم لیکشت ار  یژرنا

 .تسا قرب اضاقت

 ریخا یاھ لاس رد قرب دیلوت یارب ریذپ دیدجت یاھ یژرنا عیرس دشر  دھاش ات هدش بجوم نآ یدیلوت یاھ ھنیزھ شھاک و یطیحم تسیز یاھ ینارگن
 .میشاب

 .دنوش یم لماش زین ار فرصم زا ٪١٢ دودح و دنھد یم ماجنا ار یناھج قرب دیلوت زا ٪٢١ دودح ریذپ دیدجت یاھ یژرنا ھک دینادب تسا بلاج

 .دنوش یم میسقت ریذپان دیدجت و ریذپ دیدجت ھتسد ٢ ھب اھ یژرنا دش ھتفگ ھک روطنامھ

 : لماش ریذپان دیدجت یاھ یژرنا

 یتفن یاھ هدروارف -
 یعیبط زاگ -
 لیئوزاگ -
 یا ھتسھ یژرنا -

 :لماش مھ ریذپ دیدجت یاھ یژرنا و دوش یم

 یبآ یاھ هاگورین -
 لوناتا دننام یتسیز یاھ تخوس -
 یداب یژرنا -
 یدیشروخ یورین -
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 رد اضاقت و ھضرع طسوت مھ یدایز دح ات ناگدننک دیلوت درکلمع رانک رد اھ یژرنا تمیق .تسھ زین قرب دننام یرگید عبانم لماش نینچمھ یژرنا تعنص
 .دوش یم نییعت ناھج رسارس

 ھک یماگنھ ،دنراد ییالاب یراذگ ھیامرس تیباذج ھک دنریگ یم رارق هدافتسا دروم یتعنص یاھ دربراک زا یرایسب رد اھ الاک نیا ھک تسا رکذ ھب مزال
 یلصا ءزج نینچمھ یژرنا .دور یم الاب مک ینامز یاھ هزاب رد یھجوت لباق لکش ھب اھ الاک نیا تمیق ،دبای یم شھاک ھضرع ای دوش یم دایز اضاقت

 دنک یم لیدبت اھ تمیق شیازفا ربارب رد راذگ ریثات و مھم ششوپ کی ناونع ھب ار یژرنا رد یراذگ ھیامرس ھک تسا ناھج رسارس رد مروت یاھ صخاش

 .دنرب یم دوس نیزنب لثم یتفن یاھ هدروارف دیلوت یارب ھیلوا داوم تمیق شھاک نامز رد یتفن یاھ هاگشیالاپ دینادب ھک تسا بلاج یلو

 زا شخب نیا رد یلاتنمادناف و یسایس رابخا و دراد یمیقتسم ھطبار یسایس ثداوح و عیاقو اب یژرنا تمیق ھک دیریگب رظن رد ار عوضوم نیا دیاب ھتبلا
 .تسا راد دروخرب ییالاب تیمھا

 Chevron و Exxon Mobil (XOM) ،دننام ییاھ تکرش زا ناوت یم مینک هراشا یژرنا شخب رد یاھ تکرش نیرتگرزب زا یخرب ھب میھاوخب رگا
(CVX) دنتسھ یللملا نیب یتفن ربتعم و گرزب یاھ تکرش اھ تکرش نیا ود رھ ھک درب مان. 

 



 
 ماخ تفن روطنیمھ و (Crude Oil) ماخ تفن ھب ناوت یم دوش یم ماجنا ھلماعم و یراذگ ھیامرس اھ نآ یور رب یژرنا هزوح رد ھک ییاھ دامن نیرت مھم زا
 .درک هراشا Brent Crude Oil تنرب

 دینادب دیاب و دوش یم هدافتسا رگید یتفن یاھ هدروارف و تج تخوس و نیزنب دیلوت یارب ھک دوش یم جارختسا نیمز زا ھک تسا یعیبط عبنم کی ماخ تفن
 .دوش یم ھلماعم یناھج یاھ رازاب رد ھک تسا یناھج یالاک کی ھک

 .دوش یم هدافتسا ماخ تفن تمیق یارب یرایعم ناونع ھب ھک تسا یللملا نیب و هدش ھتخانش کبس ماخ تفن کی دیآ یم لامش یایرد زا  ھک تنرب تفن

 زین یعیبط روط ھب ھک تسا ینبرکوردیھ یاھ زاگ زا یطولخم ھک درب مان زین یعیبط زاگ زا ناوت یم ماخ تفن و تنرب تفن رانک رد ھک تسا رکذ نایاش
 .دوش یم هدافتسا شیامرگ و قرب دیلوت یارب نا زا و تین دیدجت لباق

 

 .دنیوگ یم زین هایس یالط نآ ھب ھک تسا راد دروخرب ییالاب تیمھا ھجرد نانچ زا رازاب رد ماخ تفن ھک دینک ھجوت

 میظع لوحت کی و تفای ھعسوت و دش فشک یتعنص بالقنا لوط رد راب نیلوا ماخ تفن ھک مییوگب دیاب میزادرپب الاک نیا ھعسوت و فشک ھب میھاوخب رگا و
 یزادنا هار و ندرک راک یارب دیدج یاھ رازبا نیا ھک درک لوحتم ار راک هوحن و دش عارتخا نآ زا دعب یدیدج یاھ نیشام یتح درک افیا تعنص یور رب
 .دنتشاد زاین عبنم نیا ھب

 ثعاب مھ ارثکا ھک دوش یم هدھاشم عبانم نیا یارب دایز یاضاقت و تسا ھتسباو ماخ تفن لثم یلیسف یاھ تخوس ھب یدایز دح ات ناھج داصتقا هزورما
 .دنراد رایتخا رد ار عبانم نیا ناھج یاھ روشک زا یمک دادعت ھک نوچ ،دوش یم یسایس یاھ شنک

 .درازگ یم ریثات ماخ تفن یھد دوس و تمیق رب امیقتسم اضاقت و ھضرع رگید تعنص رھ لثم و

 .دنتسھ ماخ تفن هدننک دیلوت یاھ روشک نیرتگرزب زا ات ٣ ناتسبرع و ھیسور ،اکیرمآ ھک دینادب تسا مزال

 تفن ،تفن یتآ تالماعم رایعم ،یلامش یاکیرمآ رد .دوش یم یسررب تقد ھب تفن رازاب رد ناگدننک تکرش طسوت ھک دراد دوجو یتفن هدمع دادرارق ٢ و
 رایعم ،ھنایمرواخ و اقیرفآ ،اپورا رد .دوش یم ھلماعم New York Mercantile Exchange کرویوین یالاک سروب رازاب رد ھک تسا سازگت تسو ماخ
 .دوش یم ھلماعم (intercontinental Exchange) یا هراق نیب سروب رد ھک تسا یلامش یایرد تنرب ماخ تفن

 دینک تبث یتآ  futures و یا ھظحل spot تروص ھب ار دوخ تالماعم دیناوت یم یتحار ھب امش تنرب و ماخ تفن دننام یژرنا شخب یور رب ھلماعم یارب
 سکراف میت برجم نانابیتشپ اب طابترا قیرط زا ار مزال یاھ ییامنھار اھ الاک نیا یور رب ھلماعم یارب رکورب نیرت بسانم باختنا یارب دیناوت یم و
 .دیروایب تسدب یا ھفرح

 و Mutual Funds کرتشم یراذگ ھیامرس یاھ قودنص یور رب ار دوخ ھیامرس دیناوت یم دیتسھ یراذگ ھیامرس ھب دنم ھقالع دارفا زج امش رگا و
 دینک یراذگ ھیامرس یراذگ ھیامرس یاھ قودنص  ETFs روطنیمھ



 
 یم ،رتشیب یاه سیورس هارمه هب هنازور یاه لانگیس و قفوم دیرت نونف ،هلماعم هوحن ،رگید یشزومآ یاه لیاف بسک یارب
 .دیشاب سامت رد 00971555406880 هرامش قیرط زا پآ ستاو و مارگلت رد ام نارواشم اب دیناوت
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